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1. Indledning 

Dansk økonomi er nu igen ved at finde fodfæste efter tilbageslaget oven på den øko-
nomiske krise, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2010. Væksten er vendt tilbage, og 
sammenlignet med andre lande er ledigheden i Danmark fortsat ret lav og betydeligt 
lavere end hidtil ventet. Det begyndende opsving i dansk økonomi skal ses i sam-
menhæng med den række af initiativer, der er igangsat for at understøtte dansk øko-
nomi under krisen.  
 
Finanspolitikken er lempet markant i 2009 og 2010 for at understøtte væksten og be-
skæftigelsen. Samtidig bidrager lempelserne imidlertid til, at underskuddene på de of-
fentlige finanser er større end de 3 pct. af BNP, som er grænsen i EU’s Stabilitets- og 
Vækstpagt.  
 
Rådet af EU’s finansministre (ECOFIN) har på baggrund af de store offentlige un-
derskud henstillet, at Danmark gennemfører en gennemsnitlig årlig finanspolitisk 
stramning på mindst ½ pct. af BNP i perioden 2011-2013. Regeringen og Dansk 
Folkeparti har i maj 2010 indgået Aftale om genopretning af dansk økonomi, der indfrier 
henstillingen fra ECOFIN om en finanspolitisk stramning på i alt 1½ pct. af BNP i 
2011-2013.  
 
ECOFIN har vedtaget henstillinger til 24 lande om nedbringelse af de offentlige un-
derskud til under 3 pct. af BNP. Henstillingen til Danmark er blandt de mildeste, jf. 
nedenfor.  
 
Med den finanspolitiske stramning reduceres finanspolitikkens bidrag til aktivitet og 
beskæftigelse i de kommende år. Samlet set skønnes finanspolitikken i årene 2009-
2011 at være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 2011, selvom den planlagte 
finanspolitik i 2011 isoleret set skønnes at have en aktivitetsvirkning på -0,3 pct. af 
BNP.  Finanspolitikken i 2011 skal ses i sammenhæng med de lave renter, og at fal-
det i renteniveauet fra og med 2009 medfører en aktivitetsvækst i 2011 svarende til 
1½ pct. af BNP.  
 
Afledt af især genopretningsaftalen forbedres den strukturelle offentlige saldo med 
godt 1 pct. af BNP fra 2010 til 2012. Forbedringen skal blandt andet ses i lyset af 
stramninger på indtægtssiden, herunder suspensionen af den automatiske regulering 
af beløbsgrænser for skatter mv. i 2011 til 2013. Dertil kommer indfasningen af fi-
nansieringselementerne i Forårspakke 2.0., og at de offentlige investeringer ventes 
bragt ned fra et historisk højt niveau.   
 
Aftalen om finansloven for 2011 ligger inden for de økonomiske rammer i genopret-
ningsaftalen. Nye initiativer i finanslovaftalen for 2011 er således finansieret krone 
for krone, jf. kapitel 2. Finanslovaftalen omfatter blandt andet nye investeringer i 
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forskning og udvikling, styrkelse af markedet for risikovillig kapital, flere praktikplad-
ser og en ny kræftplan III med styrkelse af indsatsen før og efter selve kræftbehand-
lingen, jf. Aftale om finansloven for 2011, november 2010.  
 
Offentlige nøgletal i 2010 og 2011 
Underskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til knap 84 mia. kr. i 2011, 
mens der på finansloven for 2011 er budgetteret med et DAU-underskud på 33½ 
mia. kr. i 2011, jf. tabel 1.1 og kapitel 3. Den markante forskel skal primært ses i lyset af 
provenuet fra pensionsafkastskatten, jf. også Budgetoversigt 2, august 2010.  
 

Tabel 1.1  
Offentlige nøgletal for 2010 og 2011 

 
  2010 2011  
  August December August December 

 DAU-saldo (mia. kr.) -102,0 -95,3 -51,7 -33,6  
 DAU-saldo (pct. af BNP) -5,9 -5,5 -2,9 -1,9  
 DAU-saldo ekskl. engangsforhold (mia. kr.) -79,0 -70,2 -64,7 -61,3  
 DAU-saldo ekskl. engangsforhold (pct. af BNP) -4,6 -4,0 -3,6 -3,4  
 Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -109,6 -102,4 -71,2 -49,2  
 Offentlig saldo1) (mia. kr.) -80,1 -62,6 -78,7 -83,9  
 Offentlig saldo1) (pct. af BNP) -4,6 -3,6 -4,4 -4,7  
 Strukturel budgetsaldo2) (pct. af BNP) -1,7 -1,9 -0,8 -1,3  
 Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,0 1,0 0,6 -0,3  
 Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 25,9 9,4 -13,5 9,4  
 Finanseffekt (pct. af BNP) 0,6 0,7 -0,5 -0,3  
 Samlet aktivitetsvirkning af finanspolitik3) 1,0 0,9 0,0 0,1  
 Samlet aktivitetsvirkning af den økonomiske politik mv.4) 2,8 2,8 0,9 1,2  

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

ge forhold, der primært er afledt af udviklingen på de finansielle markeder.  
3) I 2010 er medregnet 1. års virkningen af tiltag i 2010 samt 2. års virkningen af tiltag i 2009. I 2011 er 

medregnet 1. års virkningen af tiltag i 2011, 2 års virkningen af tiltag i 2010 samt 3. års virkningen af 
tiltag i 2009. 

4) Aktivitetsvirkningen af den økonomiske politik indeholder udover virkningen af finanspolitikken og 
bidrag fra udbetalinger af SP-midler mv. også virkningen af lavere renter siden 2008.     

 

 

 
I 2010 skønnes underskuddet på DAU-saldoen til 95¼ mia. kr., og reduktionen i 
DAU-underskuddet fra 2010 til 2011 skyldes navnlig, at provenuet fra pensionsaf-
kastskatten øges med knap 49 mia. kr.  
 
Underskuddet på DAU-saldoen er nedjusteret med henholdsvis 6¾ mia. kr. i 2010 
og 18¼ mia. kr. i 2011 i forhold til skønnet i Budgetoversigt 2, august 2010. Det lavere 
DAU-underskud i 2010 skal blandt andet ses i sammenhæng med en nedjustering af 
udgifterne til den kommunale momsrefusionsordning og det danske EU-bidrag samt 
merindtægter fra person- og erhvervsskatter. I 2011 er DAU-underskuddet nedjuste-
ret primært som følge af en opjustering af provenuet fra pensionsafkastskatten på 
14½ mia. kr. i indkomståret 2010. Pensionsafkastskatteprovenuet vedrørende ind-
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komståret 2010 indbetales først i 2011 og påvirker derfor DAU-saldoen i 2011, jf. og-
så Budgetoversigt 2, august 2010.  
 
Korrigeres der for midlertidige udsving i pensionsafkastskatten og andre engangsfor-
hold mv.1 skønnes der underskud på DAU-saldoen på 70¼ mia. kr. i 2010 svarende 
til 4 pct. af BNP og 61¼ mia. kr. i 2011 svarende til 3½ pct. af BNP. Forskellen mel-
lem DAU-saldoen og den korrigerede DAU-saldo kan både i 2010 og 2011 primært 
tilskrives, at der korrigeres for en omlægning af betalingstidspunktet for pensionsaf-
kastskat, som betyder, at skattebetalinger, som vedrører 2010, først indbetales i star-
ten af 2011.  
 
Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelba-
re virkning på statsgælden, skønnes til 102½ mia. kr. i 2010 og 49¼ mia. kr. i 2011. 
Reduktionen i nettokasseunderskuddet fra 2010 til 2011 skal også ses i sammenhæng 
med reduktionen i provenuet fra pensionsafkastskatten, jf. kapitel 3.  
 
Underskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til 62½ mia. kr. i 2010 sva-
rende til 3½ pct. af BNP og 84 mia. kr. i 2011 svarende til 4¾ pct. af BNP. Skønnet 
for det offentlige underskud er nedjusteret med 17½ mia. kr. i 2010 navnlig afledt af 
højere indtægter fra pensionsafkastskatten, der ikke bærer med over i 2011. I 2011 er 
det større underskud på den offentlige saldo blandt andet afledt af en opjustering af 
de offentlige investeringer på 3¾ mia. kr. og en nedjustering af personskatterne på 
2¼ mia. kr., jf. kapitel 4.   
 
Den strukturelle saldo er renset for konjunkturernes påvirkning af finanserne, ud-
sving i pensionsafkastskatten og andre midlertidige forholds påvirkning af de offent-
lige finanser. Der skønnes et underskud på den strukturelle offentlige saldo på 1,9 
pct. af BNP i 2010 og 1,3 pct. af BNP i 2011. Det er forudsat i genopretningsaftalen, 
at investeringerne frem mod 2013 normaliseres fra det nuværende høje niveau, og fra 
2011 til 2012 skønnes de offentlige investeringer derfor reduceret med ca. 8 pct. Det 
strukturelle underskud skønnes til 0,8 pct. af BNP i 2012, hvilket er på linje med 
skønnet i Danmarks Konvergensprogram 2009, februar 2010.   
 
I 2010 er skønnet for det offentlige forbrug opjusteret med godt 5 mia. kr.  i forhold 
til augustvurderingen, således at realvæksten nu skønnes til 1 pct. i 2010. Det højere 
forbrug skal primært ses i sammenhæng med en opjustering af væksten i den offent-
lige beskæftigelse og understøttes af tal fra Danske Regioner og tilkendegivelser fra 
KL om merforbrug samt nationalregnskabet for 1. halvår 2010. Samtidig forventes 
der yderligere merudgifter til aktivering på godt ½ mia. kr. i 2010. Med afsæt i en 
vurdering af kommunernes og regionernes budgetter for 2011 samt finansloven for 
2011 er skønnet for det nominelle offentlige forbrug i 2011 uændret i forhold til det 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 DAU-saldoen korrigeret for engangsforhold mv. omfatter ikke korrektioner for konjunkturernes påvirkning og 
afspejler derfor ikke et strukturelt forløb, således som det beregnes for den strukturelle offentlige budgetsaldo, jf. også 
kapitel 4.  
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planlagte i augustvurderingen. Den nominelle opjustering i 2010 betyder, at realvæk-
sten nedjusteres til -0,3 pct. i 2011.   
 
Skønnet for de offentlige investeringer er nedjusteret med 5½ mia. kr. i 2010 i for-
hold til augustvurderingen. Nedjusteringen skal blandt andet ses i lyset af et betyde-
ligt mindre træk på kommunernes og regionernes momsrefusionsordning end bud-
getteret på finansloven, der peger i retning af lavere offentlige investeringer og vare-
køb i 2010. Skønnet for de nominelle offentlige investeringer er omvendt opjusteret 
med 3¾ mia. kr. i 2011 navnlig på baggrund af de kommunale og regionale budgetter 
for 2011. Realvæksten skønnes til 9½ pct. årligt i 2010 og 2011.  
 
I 2010 er finanspolitikken meget ekspansiv. Finanseffekten skønnes til 0,7 pct. af 
BNP i 2010 afledt af blandt andet væksten i det offentlige forbrug og de offentlige 
investeringer samt skattenedsættelser i medfør af skattereformen i Forårspakke 2.0, 
som er underfinansieret i 2010, men fuldt finansieret på sigt.  
 
I 2011 påbegyndes konsolideringen af de offentlige finanser, og den ét-årige finansef-
fekt skønnes til -0,3 pct. af BNP. Skønnet er opjusteret med 0,2 pct.-point i forhold 
til august, og den større aktivitetsvirkning skal ses i sammenhæng med den markante 
opjustering af væksten i de offentlige investeringer i 2011. Samlet set skønnes finans-
politikken i årene 2009-2011 at være omtrent neutral for efterspørgselsvæksten i 
2011.  Medregnes effekterne af lavere renter siden 2008 og udbetalinger af midler i 
SP og på selvpensioneringskonti, skønnes aktiviteten i 2011 øget svarende til 1,2 pct. 
af BNP.  
 
Væksten i det offentlige forbrug  
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk øko-
nomi, som vedrører årene 2011-2013. I genopretningsaftalen blev det besluttet at om-
prioritere offentlige udgifter og derved finansiere en vækst i det offentlige forbrug på 
knap ¼ pct. i gennemsnit over de 3 år og ca. ½ pct. i 2011. 
 
I 2010 ventes det offentlige forbrug at vokse mere end forudsat hidtil, og skønnet er 
opjusteret med godt 5 mia. kr. i 2010, jf. figur 1.1a. Med afsæt heri skønnes realvæk-
sten til 1,0 pct. i 2010. De offentlige budgetter for 2011 flugter imidlertid med det 
planlagte forbrugsniveau i genopretningsaftalen og augustvurderingen, så tilpasnin-
gen af udgiftsudviklingen i 2011 er fastlagt i budgetterne. Det indebærer blandt andet 
en opbremsning i den offentlige beskæftigelsesvækst efter de seneste års markante 
stigninger, jf. figur 1.1b. Fra 2009 til 2011 skønnes væksten i det offentlige forbrug til 
0,7 pct., og afledt af løftet i 2010 skønnes realvæksten til -0,3 pct. i 2011. 
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Figur 1.1a Figur 1.1b  
Det offentlige forbrug, 2000-2012 Offentlig beskæftigelse, 2001-2010 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger.  

 
Både staten, kommunerne og regionerne er i fuld gang med at tilpasse økonomien 
for at overholde de planlagte og aftalte udgiftsniveauer i 2011. 2010 kan derfor ses 
som et overgangsår, hvor udgiftsvæksten bringes ned med henblik på at overholde 
det planlagte niveau for 2011.   
 
Det er afgørende for genopretningen af dansk økonomi frem mod 2013, at det plan-
lagte afdæmpede forløb i det offentlige forbrug realiseres, herunder at de tilbageven-
dende udgiftsskred ophører. For at styrke udgiftsstyringen og understøtte aftaleover-
holdelse er aftalesystemet for kommunernes økonomi derfor justeret.  
 
Det såkaldte betingede bloktilskud forhøjes fra 1 mia. kr. til 3 mia. kr., og det juste-
res, så det bliver betinget af, at kommuner både i budgetter og regnskaber overholder 
de aftalte økonomiske rammer. I finanslovaftalen for 2011 blev det endvidere beslut-
tet, at 60 pct. af modregningen af en eventuel budgetoverskridelse i kommunerne i 
2011 vil ske individuelt overfor de kommuner, der bruger mere end budgetteret, 
mens resten sker kollektivt. Derudover styrkes det individuelle element i den nuvæ-
rende skattesanktionsmekanisme, og der tages initiativer til generelt at styrke budget-
opfølgningen, herunder udarbejdelse af politisk godkendte halvårsregnskaber.  
 
Ifølge Danmark Statistik udgjorde det offentlige forbrug 30 pct. af bruttonational-
produktet i Danmark i 2009, hvilket er det højeste forbrugstryk, der nogensinde er 
målt i noget OECD-land. Dermed er forbrugstrykket i Danmark også højere end i 
Sverige og Finland, hvis forbrugstryk er opgjort til henholdsvis 27¾ pct. og 25 pct. i 
2009, jf. figur 1.2a og kapitel 4.  
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Figur 1.2a Figur 1.2b 
Offentligt forbrugstryk, 1995-2009 Vækstbidrag til offentligt forbrug,  

2000-2008 

18

20

22

24

26

28

30

32

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

18

20

22

24

26

28

30

32

Danmark Sverige Finland

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 

-4
-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

Danmark Sverige Finland

-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16

Sundhed Socialområdet Undervisning 
Forsvar Øvrige

Pct.-point Pct.-point 

 
 
Kilde:  Danmarks Statistik, OECD samt egne beregninger. 

 
Væksten i det offentlige forbrug har siden 2000 været mere afdæmpet i Sverige end i 
Danmark og Finland, hvilket blandt andet skal ses i lyset af en betragtelig reduktion 
af de svenske forsvarsudgifter siden 2000, jf. figur 1.2b. 
 
Offentlige overenskomstforhandlinger i 2011 
Der skal forhandles offentlige overenskomster i foråret 2011. Udgangspunktet er, at 
de offentlige lønninger gennem de seneste 2-3 år er steget ret markant og mere end i 
den private sektor, jf. figur 1.3a. Desuden har parterne på det private arbejdsmarked 
indgået aftaler, som indebærer ret lave lønstigninger de nærmeste år.  
 

Figur 1.3a Figur 1.3b  
Offentlige og private sektor lønstigninger Offentlig lønsum i pct. af BNP, 2009 
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Kilde: Danmarks Statistik og OECD. 

 
Den offentlige løndannelse kan have afsmittende virkning på de private lønninger og 
dermed på konkurrenceevnen, og har stor betydning for udviklingen i de offentlige 
finanser. Offentlige lønudgifter udgør således ca. 2/3 af det samlede offentlige for-
brug. Samtidig udgør den offentlige lønsum en større andel af økonomien end i alle 
andre OECD-lande, jf. figur 1.3b. 
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Rammerne for en ansvarlig lønudvikling på det offentlige område er på den bag-
grund meget begrænsede. Stigningen i de offentlige lønninger skal således som ud-
gangspunkt være mindre end på det private arbejdsmarked i en periode for at under-
støtte genopretningen af den offentlige økonomi.  
 
Øget og mere fleksibel arbejdstid i det offentlige kan også bidrage til sunde finanser, 
fordi arbejdsudbuddet dermed forøges. Øget arbejdstid kan fx ske ved en generel ar-
bejdstidsforhøjelse og/eller en begrænsning af betalte spisepauser, øget udbredelse af 
og større fleksibilitet i anvendelsen af plustid, længere normperioder og større effek-
tivitet i arbejdstilrettelæggelsen via en forenkling og decentralisering af arbejdstids-
reglerne. 
 
Konsolidering af de offentlige finanser i andre EU-lande 
I kølvandet på den internationale økonomiske krise og de markante finanspolitiske 
lempelser oplever EU-landene aktuelt store offentlige underskud og markant stigen-
de gæld. EU’s Råd af økonomi- og finansministre (ECOFIN) har vedtaget henstillin-
ger til 24 lande om at bringe det offentlige underskud ned under 3 pct. af BNP inden 
for givne frister, jf. figur 1.4. Henstillingen til Danmark om en finanspolitisk konsoli-
dering på 1½ pct. af BNP over 3 år er blandt de mildeste. De 24 EU-lande skal i gen-
nemsnit stramme finanspolitikken med i størrelsesordenen 4 pct. af BNP.  
 

Figur 1.4 
Henstillinger til EU-lande om finanspolitisk konsolidering 
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Kilde: EU-Kommissionen og Økonomisk Redegørelse, august 2010.  

 
Storbritannien, Spanien og Tyskland har fremlagt foreløbige konsolideringsplaner på 
linje med deres henstillinger.  
 
Storbritannien skal konsolidere med knap 9 pct. over 5 år. Stramninger i denne stør-
relsesorden overstiger de samlede udgifter til at drive de statslige institutioner i Dan-
mark – herunder universiteter, gymnasier, forsvaret og politiet. En nominel fastfrys-
ning af de offentlige lønninger i 2 år skal understøtte et mål om, at ministeriernes 
drifts- og investeringsbudgetter reduceres med 19 pct. i reale termer. Derudover af-
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skaffes børnechecken for familier med høje indkomster, understøttelsesperioden for 
aktiverede afkortes og momssatsen hæves fra 17½ pct. til 20 pct. Den offentlige be-
skæftigelse skønnes reduceret med ca. 500.000 personer svarende til et fald på i un-
derkanten af 10 pct.   
 
De spanske konsolideringsplaner indebærer blandt andet, at de statsansattes lønnin-
ger i gennemsnit reduceres med 5 pct. fra medio 2010 og fastfryses i 2011. Pensio-
nerne fastfryses også i 2011. Derudover reduceres statens overførsler til kommuner 
og regioner. På skattesiden inkluderer tiltagene blandt andet en forhøjelse af den 
normale momssats fra 16 pct. til 18 pct., og forbrug af alkohol og tobak pålægges hø-
jere afgifter.  
 
Tyskland har fået en henstilling, som er på linje med den danske, både hvad angår 
stramningsbehov og tidsfrist. I Tyskland skal godt 10.000 stillinger nedlægges i for-
bindelse med naturlig afgang. Derudover reduceres barselsunderstøttelsen, og de of-
fentlige investeringer reduceres.  
 
Derudover er Irland og Grækenland i en særlig kritisk situation. Landene er blevet 
ramt af høje rentespænd, som afspejler mistillid til, om landene kan svare deres 
gældsforpligtigelse, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2010. EU og IMF er kommet 
landene til undsætning ved at sikre landene finansiering over de kommende år med 
lån på henholdsvis 110 mia. euro til Grækenland og 85 mia. euro til Irland. Landene 
skal konsolidere deres offentlige finanser med 10 pct. over 5 år. Den irske genopret-
ningsplan er bredt sammensat og indebærer blandt andet en momsforhøjelse fra 21 
pct. til 23 pct., indkomstskattestigninger, en reduktion i antallet af offentligt ansatte 
med 25.000 samt reduktioner i offentlige lønninger og pensioner. Grækenlands gen-
opretningsplan omfatter en bred vifte af initiativer på både skattesiden og udgiftssi-
den, herunder højere afgifter og indkomstskatter og en reduktion i pensioner og of-
fentlige lønninger.  
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2. Aftaler om finansloven for 2011 

Resumé 
 
 Aftalerne om finansloven for 2011 afspejler nye initiativer for i alt godt 6,5 mia. kr. 
 
 Der er besluttet en række initiativer med henblik på at styrke væksten i Danmark, herunder en 

styrkelse af markedet for risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomhe-
der med op til 10 mia. kr.  

 
 En række tiltag på skatteområdet, der blandt andet skal bidrage til at forbedre erhvervslivets 

konkurrenceevne, omfatter forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser fra 25 til 50 pct., en 
omlægning af bruttoskatteordningen for forskere m.fl., ægtefællerabat for multimedieskatten 
samt indførelse af en særlig skatteordning for selskabers unoterede porteføljeaktier. 

 
 Fra globaliseringspuljen udmøntes 1,4 mia. kr. i 2011 og knap 0,3 mia. kr. i 2012 til forskning og 

udvikling. Udmøntningen omfatter blandt andet basismidler til universiteterne, forskertalenter 
samt strategiske forskningsprogrammer. Hertil kommer, at der udmøntes i alt godt 0,1 mia. kr. 
årligt i 2011 og 2012 til at videreføre markedsføringsindsatsen af Danmark. 

 
 Der er aftalt et betydeligt løft af landets almene boligområder, herunder en styrket indsats over 

for ghettoområderne. Fra Landsbyggefonden er der afsat 5 mia. kr. i 2011-2013 til et ekstraor-
dinært løft af renoveringsrammen, 2,6 mia. kr. årligt i 2013-2016 til investeringer (investerings-
ramme) samt ½ mia. kr. i 2011-2014 til nedrivninger i udsatte boligområder.  

 
 Kræftindsatsen løftes med 50 mio. kr. i 2011 og i alt godt 800 mio. kr. frem mod 2014, og der 

afsættes 350 mio. kr. i 2011 fra Forebyggelsesfonden til forebyggelse af fysisk og psykisk ned-
slidning på arbejdspladsen. 

 
 Med satspuljeaftalen udmøntes knap ½ mia. kr. i 2011 og i alt godt 1¾ mia. kr. i 2011-2014 til at 

forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt indkomstoverførselsmodtagere.  
 
 Med finanslovsaftalerne for 2011 er der skabt rammer for etableringen af knapt 9.000 praktik-

pladser i 2011 i forhold til det fastlagte niveau i 2009.  Desuden videreføres en forhøjet kvote for 
skolepraktik på1.500 pladser i 2011. 

 
 Der udmøntes 375 mio. kr. i 2011 til medfinansiering af ny teknologi og nye arbejds- og organi-

seringsformer (ABT-fonden). Der er blandt andet afsat 48 mio. kr. til 13 konkrete projekter, en 
reserve på 109 mio. kr. til et projekt om videokonferencer i landets arresthuse, og der er afsat en 
reserve på 174 mio. kr. til nye projekter, herunder i en ansøgningsrunde i foråret 2011. 

 
 Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2011 tilføres politiet godt ½ 

mia. kr. i 2011. Aftalen markerer en ny tid for politiet med fokus på effektivisering og fortsat 
modernisering af politiets virksomhed. 

 
 Der er sket en omlægning af refusionssystemet vedr. aktivering af ledige, og der indføres et pris-

loft for seks ugers selvvalgt uddannelse. Hertil kommer, at en række puljer på Beskæftigelses-
ministeriets område reduceres i 2011. Samlet set medfører ændringerne offentlige mindreud-
gifter på ca. 1 mia. kr. i 2011.  

 
 Aktivitetsafledte merudgifter på uddannelsesområdet og til aktivering udgør i alt 1¾ mia. kr. 

Hertil kommer merudgifter på ca. ¼ mia. kr. til indkvartering af flere asylansøgere. De aktivi-
tetsafledte merudgifter finansieres primært inden for disse områder.  
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2.1 Aftaler om finansloven for 2011 
Der er indgået i alt 16 delaftaler om finansloven for 2011, som er offentliggjort i 
publikationen Aftaler om Finansloven for 2011, november 2010. Aftalerne omfatter 
større initiativer for i alt godt 6,5 mia. kr., jf. tabel 2.1. 
 
Med aftalerne om finansloven for 2011 styrkes vilkårene for fornyet vækst i hele 
Danmark i kølvandet på den internationale krise. Markedet for risikovillig kapital til 
iværksættere og små og mellemstore virksomheder styrkes med op til 10 mia. kr. 
 
Finansloven sikrer samtidig midler til nye investeringer i forskning, uddannelse, in-
novation og iværksætteri, og der er skabt mulighed for at optage de mange ekstra 
elever og studerende på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.  
 
Endvidere er der skabt økonomiske rammer for etablering af knap 9.000 praktik-
pladser som led i den særlige indsats på praktikpladsområdet. 
 
Derudover prioriteres blandt andet en ny kræftplan III, hvor fokus i høj grad er på at 
styrke indsatsen, der ligger før og efter selv kræftbehandlingen. 
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Tabel 2.1 
Nye initiativer på finansloven for 2011 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011  
    
 Fornyet vækst i Danmark    2.108  
 Risikovillig kapital – tabsramme til låne- og kautionsordninger 250  
 Pulje til nedrivning af stærkt misligholdte huse på landet  100  
 Forskning og udvikling, udmøntning af globaliseringsreserven  1.398   
 Handlingsplan for offensiv global markedsføring, udmøntning af globaliseringsreserven 105  
 Udmøntning af midler fra Fornyelsesfonden 255  
    

 Initiativer på velfærdsområder 1.491  
 Kræftplan III, herunder nye hospicepladser 50  
 Genoptræning og rehabilitering mv. 36  
 Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen 350  
 Initiativer som led i satspuljeaftalen for 2011 484  
 Investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi 374  
 Puljer til initiativer på social og sundhedsområdet mv. 153  
 Ghettoerne tilbage til samfundet 45  
    

 Uddannelse      1.024  
 Flere unge i uddannelse 874  
 Læsefond til folkeskolen 150  
    
 Udlændinge- og retsområdet 820  
 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 531  
 Indkvartering af asylansøgere 246  
 Andre initiativer på udlændinge- og retsområdet 43  
    

 Andre nye initiativer      1.097  
 Bortfald af budgetregulering vedr. arbejdsgiverbidrag i 2011 250  
 En aktiv beskæftigelsesindsats 756  
 Øvrige udgifter, herunder miljø, kultur, beredskab mv. 91  
    
 I alt 6.5411)  
  

1) I forhold til presseresuméerne fra den 8. november 2010 er de samlede udgifter opjusteret med 27 
mio. kr. i 2011 primært som følge af, at tabsrammen til låne- og kautionsordninger vedr. risikovillig 
kapital i presseresuméet var angivet til 225 mio. kr., mens der på ændringsforslagene er indbudgetteret 
250 mio. kr.  

 

 

 
Den samlede aftale om finansloven for 2011 ligger inden for rammerne af genopret-
ningsaftalen, hvor en central målsætning er, at udgifterne holdes i ro. Merudgifterne i 
aftalerne er derfor finansieret krone-for-krone.  
 
Finansieringen af initiativerne i aftalerne om finansloven for 2011 udgør således godt 
6,6 mia. kr., jf. tabel 2.2.  
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Tabel 2.2 
Finansiering af nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2011 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011  
    
   Reserver og puljer mv. på FFL11 3.667  
   Satspuljen  309  
 Globaliseringspuljen 1.398  
 Reserve til markedsføring af Danmark 105  
 Miljømilliard II  18  
 Forebyggelsesfond 350  
 Fornyelsesfond 255  
 Fonden til Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi, ABT-fonden 374  
 Nedskrivning af reserver 858  
    

 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 531  
 Effektiviseringer i 5. fase af Statens Indkøbsprogram 196  
 Kvalitetspuljen 188  
 Mindre brug af konsulenter i staten 125  
 Fastholdelse af niveau for byfornyelsesrammen 22  
    
 Finansiering af aktivitetsafledte merudgifter 1.937  
 Ændring i refusionssatserne og loft for driftsudgifter til aktivering 517  
 Prisloft for 6 ugers selvvalgt uddannelse 389  
 Reduktion af puljer på Beskæftigelsesministeriets område 86  
 Videreførelse af dispositionsbegrænsning vedr. taxametre på1½ pct. og tilpasning af tilskud 510  
 Reduktion af universiteternes bevillinger til øvrige formål mv. 225  
 Omprioriteringer og justeringer på Økonomi- og Erhvervsministeriets område 28  
    
 Øvrige finansieringselementer  502  
 Omprioriteringer af opsparede midler mv. 202  
 Effektiviseringer i DSB 300  
    
 I alt 6.6371)  
  

1) I forhold til presseresuméet den 8. november 2010 er finansieringen nedjusteret med 8 mio. kr. i 2011 
som følge af den konkrete indbudgettering af ændringer i refusionssatserne på aktiveringsområdet.  

 

 

 
Med aftalerne om finansloven for 2011 er der foretaget mindre justeringer af prove-
nuerne i Aftale om genopretning af dansk økonomi. Der redegøres for justeringerne i afsnit 
2.2. og appendiks 2.1. Herudover gennemgås en række andre elementer i aftalerne 
om finansloven for 2011.  
 
I afsnit 2.3 redegøres for udmøntning af globaliseringsreserven samt den fremadret-
tede finansiering af merudgifter som følge af den øgede tilgang til ungdomsuddan-
nelser og de videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område.  
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Med finanslovsaftalen for 2011 er der skabt rammerne for etableringen af knap 9.000 
praktikpladser i forhold til niveauet i 2009 blandt andet ved en forhøjelse af AER-
bidraget, jf. afsnit 2.4.  
 
I afsnit 2.5 redegøres for udmøntningen fra ABT-fonden i 2011, herunder ændringen 
af fondens udmøntningsprofil, mens afsnit 2.6 belyser aftalen om politiets og ankla-
gemyndighedens økonomi i 2011.  
 
Med aftalerne om finansloven for 2011 er der sket en omlægning af refusionssyste-
met vedr. aktivering af ledige, og der indføres et prisloft for seks ugers selvvalgt ud-
dannelse, jf. afsnit 2.7.  
 
På finansloven for 2011 udgør aktivitetsafledte merudgifter på uddannelsesområdet 
og til aktivering af ledige i alt ca. 1¾ mia. kr. mere i 2011 i forhold til indbudgetterin-
gen på finanslovforslaget for 2011, jf. afsnit 2.8. 
 
Som led i finanslovsforhandlingerne er der afsat midler fra Landsbyggefonden til et 
betydeligt løft af landets almene boligområder, jf. afsnit 2.9. 
 
Endelig redegøres der i afsnit 2.10 for finanslovsaftalens skatteinitiativer, herunder 
for forskellen mellem offentlig finansvirkning og indbudgetteringen på finansloven 
for 2011. 
 
 
2.2 Genopretning af dansk økonomi  
I maj 2010 indgik regeringen og Dansk Folkeparti Aftale om genopretning af dansk øko-
nomi. Med aftalen indfries den henstilling, som Danmark har fået fra ECOFIN i juli 
2010, om en finanspolitisk stramning på i alt 1½ pct. af BNP i 2011-2013. 
 
Genopretningsaftalen styrker de offentlige finanser strukturelt med tiltag for 24½ 
mia. kr. frem mod 2013, jf. tabel 2.3.  
 
De samlede ressourcer til offentlig service holdes i ro i 2011-2013. Det bidrager med 
i alt 13½ mia. kr. i 2013 til genopretning af den offentlige økonomi. Inden for en 
samlet uændret økonomisk ramme gennemføres en række omprioriteringer af offent-
lige udgifter for i alt 10 mia. kr. i 2011-2013.  
 
Herudover indeholder genopretningsaftalen en række tiltag på skatte- og arbejdsmar-
kedsområdet, som tilvejebringer yderligere 11 mia. kr. i 2013. 
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Tabel 2.3 
Styrkelse af de offentlige finanser i medfør af genopretningsaftalen 

 
 Mia. kr., 2011-priser 2013  

 1. Uændrede ressourcer til offentlig service 13,5  
 2. Finansiering af omprioriteringer i alt  10,0  
 Heraf:   
 - Generelle besparelser på statens driftsudgifter 1,8  
 - Specifikke besparelser i staten 3,9  
 - Andre budgetforbedringer  4,31)  
 3. Anvendelse i alt 10,0  
 Heraf til:   
 - Sundhed 5,0  
 - Flere i uddannelse, svage grupper, nødvendige merudgifter mv. 5,0  
 4. Tiltag på skatte- og arbejdsmarkedsområdet 11,02)  
 5. Samlet finansieringsbidrag (1+4) 24,5  
  

Anm.: Provenuet er opgjort efter korrektion for virkninger af indkomstbeskatning mv. 
1) Inkl. 0,9 mia. kr. fra tiltag på skatte- og arbejdsmarkedsområdet. 
2) Ekskl. finansieringsbidrag til omprioriteringer på 0,9 mia. kr., jf. ovenfor. 
 

 

 
En nærmere beskrivelse af de enkelte elementer i genopretningsaftalen fremgår af 
appendiks 2.1. Her redegøres også for mindre justeringer af enkelte initiativer, der er 
foretaget som led i finanslovsaftalerne for 2011 og som følge af ændrede beregnings-
forudsætninger mv. 
 
 
2.3 Udmøntning af globaliseringsreserven 
Med Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fra juni 2006 blev der 
afsat en globaliseringspulje på 39 mia. kr. (2007-priser) til investeringer i uddannelse, 
forskning og innovation i 2007-2012.  
 
Globaliseringsindsatsen er målrettet fem hovedområder: Forskning og udvikling, 
styrket innovation og iværksætteri, ungdomsuddannelse til alle, flere skal have en vi-
deregående uddannelse og styrket voksen- og efteruddannelse. 
 
Med aftalerne om finansloven for 2011 er der udmøntet midler i 2011 og 2012 til 
forskning og udvikling samt midler til markedsføring af Danmark.   
 
Forskning og udvikling 
Med aftalen om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling udmøn-
tes 1.398 mio. kr. i 2011 og 263 mio. kr. i 2012, jf. tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 
Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012  

 Aftalt udmøntet på hovedområderne 1.398 1.631  
 1. Basismidler, herunder matchfonden 400 263  
 2. Forskertalenter og grundforskning1) 100 -  
 3. Forskning der giver vækst 767 -  
 - heraf energi og miljø 171 -  
 - heraf sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknologi 105 -  
 - heraf bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion 115 -  
 - heraf uddannelsesforskning 28 -  
 - heraf EUDP 348 -  
 4. Viden til erhvervslivet 131 -  
 Globaliseringspulje på § 35.11.05 - 1.368  
  

 1) En eventuel forhøjelse af midlerne til Danmarks Grundforskningsfond i 2012 drøftes i forhandlinger-
ne om globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2011. 

 

 

 
Der afsættes 400 mio. kr. i 2011 og 263 mio. kr. i 2012 til basisforskning på univer-
siteter og i sektorforskningsinstitutioner samt til matchfonden, og til udvikling af 
forskertalenter afsættes 100 mio. kr. i 2011. Til strategiske forskningsprogrammer 
inden for blandt andet energi, sundhed og fødevarer afsættes 767 mio. kr. i 2011. 
Der afsættes desuden 131 mio. kr. i 2011 til at bringe viden ud til erhvervslivet. 
 
Offensiv global markedsføring af Danmark 
Med aftale om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri i 
november 2009 blev der afsat midler i 2011 og 2012 til videreførelse af markedsfø-
ringsindsatsen af Danmark med henblik på at skabe et klart og positivt billede af 
Danmark i udlandet. Der udmøntes i alt knap 211 mio. kr. til handlingsplanen, jf. ta-
bel 2.5.  
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Tabel 2.5 
Markedsføring af Danmark 2011-2012 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 I alt  
 Tværgående initiativer 40 46 86  
 - Fonden til Markedsføring af Danmark mv.  31 37 67  
 - International presse, Public diplomacy & Webkommunikation  10 10 19  
 - Den Digitale Danmarksfilm1)  - - -  
 Særlige indsatsområder 66 58 124  
 - Talent  8 8 15  
 - Turisme 16 16 32  
 - Eksport og investeringer 32 32 65  
 - Kreativ nation 9 3 12  
 I alt2) 106 104 211  
  

1) Dette initiativ finansieres på anden vis. 
2) Der indgår i alt 1,3 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2007-2010. 
 

 

 
Med handlingsplanen udmøntes blandt andet i alt 67 mio. kr. i 2011 og 2012 til Fon-
den til Markedsføring af Danmark og i alt 15 mio. kr. til fastholdelse og tiltrækning af 
højtuddannet udenlandsk arbejdskraft og kvalificerede internationale studerende. Der 
udmøntes endvidere i alt 32 mio. kr. til turisme og i alt 65 mio. kr. til fremme af eks-
port og investeringer i 2011 og 2012.   
  
Øget tilgang til uddannelser og videreførelse af globaliseringsindsatsen 
Den øgede tilgang til uddannelserne indebærer merudgifter i 2011 og de kommende 
år. Merudgifterne til den øgede aktivitet på uddannelserne skal som udgangspunkt 
afholdes af midlerne i globaliseringspuljen, der er afsat for blandt andet at nå målene 
om, at mindst 95 pct. og 50 pct. af alle unge skal have henholdsvis en ungdomsud-
dannelse og en videregående uddannelse i 2015, jf. Aftale om fremtidens velstand og velfærd 
og investeringer i fremtiden. I 2011 er midlerne i globaliseringspuljen fuldt udmøntet, og 
der er derfor besluttet en række initiativer for at tilvejebringe finansiering til den øge-
de uddannelsesaktivitet i 2011, jf. afsnit 2.8.  
 
Der har i tidligere år været et mindreforbrug på de afsatte globaliseringsreserver til 
uddannelsesaktivitet, som partierne bag globaliseringsaftalen har omprioriteret til an-
dre formål. Nu er der omvendt behov for flere midler til den øgede tilgang til ud-
dannelserne. Det vil indgå i regeringens forslag til udmøntning af globaliseringspuljen 
for 2012. Der indbudgetteres en budgetregulering på -668 mio. kr. i 2012 til finansie-
ring af aktivitetsafledte merudgifter til taxametertilskud på Undervisningsministeriets 
uddannelser, som er omfattet af globaliseringspuljens reserver til meraktivitet, jf. tabel 
2.6.  
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Tabel 2.6 
Udmøntning af globaliseringspuljen for 2011-2012 (§ 35.11.05) 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012  

 Forskning og udvikling1) 4.290 4.620  
 - Heraf globaliseringspulje på § 35.11.05 - 1.368  
 Innovation og iværksætteri 551 551  
 Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 2.461 2.888  
 Flere skal have en videregående uddannelse 1.265 1.612  
 Styrket voksen- og efteruddannelse2) 240 240  
 Teknologisk løft til laboratorier 1.011 1.011  
 Forhøjelse af uddannelsestaxametre 101 101  
 Meraktivitet på Undervisningsministeriets ungdomsuddannelser og videregåen-

de uddannelser 
 

- 
 

668 
 

 Budgetregulering til finansiering af merudgifter til uddannelse - -668  
 Globaliseringspuljen i alt  9.917 11.023  
  

1) Ekskl. 1.011 mio. kr. til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier og 101 mio. kr. til forhøjel-
se af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab. 

2) Omfatter ikke midler fra den afsatte VEU-pulje på 1 mia. kr., idet der tages afsæt i den oprindelige 
udmøntningsprofil, som udløber i 2010. 

 

 

 
For at fastholde målene i Velfærdsaftalen og videreføre globaliseringsindsatsen efter 
2012 er der afsat en reserve på § 35.11.08. Reserven er beregnet med udgangspunkt i 
niveauet for globaliseringspuljen på 11.023 mio. kr. i 2012, heraf er 5.766 mio. kr. 
indbudgetteret på ministerområderne. Målsætningen på forskningsområdet om at 
anvende 1 pct. af BNP kan opfyldes med færre midler som følge af lavere BNP end 
oprindeligt forudsat, jf. Aftale om genopretning af dansk økonomi.  
 
Som følge af aftale om finansloven for 2011 nedsættes reserven med 621 mio. kr. i 
2013 og med 674 mio. kr. i 2014 til finansiering af taxametertilskud til meraktivitet på 
Undervisningsministeriets uddannelser omfattet af 95 pct. og 50 pct. målsætningen. 
Reserven til videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012 udgør dermed 3.364 
mio. kr. i 2013 og 3.572 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2.7. 
 

Tabel 2.7 
Videreførelse af globaliseringsindsatsen efter 2012 (§ 35.11.08) 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2013 2014  
 Udgangsniveau for beregning af reserven 11.023 11.023  
 Indbudgetteret på ministerområderne 5.766 5.766  
 Tilpasning til 1 pct. forskningsmålet fra 2013, jf. Aftale om genopretning af 

dansk økonomi 1.272 1.011 
 

 Finansiering af taxametertilskud til meraktivitet på Undervisningsministeriets 
ungdomsuddannelser og videregående uddannelser 621 674 

 

 Reserve på § 35.11.08 til videreførelse af globaliseringsindsatsen  3.364 3.572  
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2.4 Flere praktikpladser i 2011 
I lyset af den økonomiske afmatning og det faldende antal praktikpladser blev der 
med praktikaftalen i 2009 skabt rammerne for etableringen af i alt 5.000 ekstra prak-
tikpladser i 2010. I forlængelse heraf er der med aftalen om finansloven for 2011 
skabt rammerne for etableringen af knap 9.000 ekstra praktikpladser i 2011 i forhold 
til det fastlagte niveau i 2009, jf. tabel 2.8.  
 

Tabel 2.8 
Oversigt over antal pladser og måltal på praktikpladsområdet  

 
  2007 2008 2009 2010 2011  

 Antal pladser foruden særskilte praktikplads-
indsatser 47.197 44.681 39.721 41.642 41.730

 

 Nye pladser jf. særskilte praktikpladsindsatser:   
 - Kvoter for skolepraktikpladser - - 1.5001) 1.500 1.500  
 - Måltal for flere uddannelsesaftaler (inkl. egu) - - - 3.500 7.400  
 Heraf:   
 - private - - - 1.650 5.200  
 - kommuner/regioner - - - 1.650 1.950  
 - staten - - - 200 250  
 Nye pladser i alt ift. niveauet i 2009, jf. praktik-

pladsindsatser - - 1.5001) 5.000 8.900
 

 Samlet antal pladser inkl. måltal og  
skolepraktikkvoter 47.197 44.681 41.221 46.642 50.630

 

  
1) Med praktikpladsaftalen fra 18. juni 2009 blev aftalt en kvoteforhøjelse for adgang til skolepraktik på 

uddannelser med kvoter på ca. 1.500 i 2009. Af de 1.500 pladser blev 605 benyttet. 
 

 

 
Præmieringsordningen fra november 2009 videreføres til og med 2011 og styrkes 
yderligere, så virksomhederne modtager præmie og bonus på op til 70.000 kr. pr. 
praktikpladsaftale af minimum 24 måneders varighed. 
 
De samlede udgifter ved aftalen udgør i alt ca. 2,4 mia. kr. Hertil kommer merudgif-
ter på ca. ¼ mia. kr. som følge af ekstra træk på bonusordningen i 2010.  
 
Det statslige finansieringsbehov til initiativerne i aftalen udgør knap 180 mio. kr. i 
2011-2014, når der medregnes en forventet mindreudgift som følge af initiativet om 
bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale, jf. tabel 
2.9. Initiativerne finansieres af uforbrugte midler til initiativet om obligatorisk sup-
plerende grundforløbsundervisning, der udløber i 2010.  
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Tabel 2.9 
Statslige udgifter og finansiering  

 
 Mio. kr. 2011-priser 2010 2011  2012 2013 2014 I alt  
 Statslige udgifter i alt - 74 68 28 9 179  
 Heraf:     
 1.500 ekstra skolepraktikpladser   - 74 67 30 9 180  
 Styrket uddannelsesgaranti  - 4 4 - - 8  
 Bedre mulighed for elever, der mister  

uddannelsesaftale - -14 -16 -2 - -32 
 

 Pulje til forsøg med bedre kvalitet i skolepraktik mv. - 10 13 - - 23  
      
 Statslig finansiering i alt 59 61 61 - - 180  
 Heraf:     
  Obligatorisk supplerende grundforløbs-

undervisning  59 61 61 - - 180 
 

      
 Finansieringsoverskud  59 -13 -8 -28 -9 1  
   

 
I AER-regi tilvejebringes endvidere i alt 2,5 mia. kr. i perioden 2011-2013 til finansie-
ring af den nye præmieringsordning samt til dækning af AER-ordningens underskud 
på ca. ¼ mia. kr. blandt andet som følge af et højere træk på bonusordningen i 2010 
end forventet, jf. tabel 2.10. 
 
Finansieringen tilvejebringes ved en AER-bidragsforhøjelse på 290 kr. pr. bidragsud-
løsende fuldtidsansat i 2011-2013 samt et forventet overskud i AER i 2012 og 2013. 
 

Tabel 2.10 
Udgifter og finansiering i AER-regi 
 

 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 I alt  
 Udgifter, i alt  590 900 1.100 2.500  
 Akkumuleret underskud i 2011  250 - - 250  
 Ny præmieringsordning  

(70.000 kr. pr. aftale – 7.400 ekstra pladser) 1) 340 900 1.010 2.250
 

    
Finansiering, i alt 570 970 970 2.510  

 Forbrug af forventet overskud i 2012-2013 - 400 400 800  
 AER-bidragsforhøjelse  570 570 570 1.710  
    
 Finansieringsoverskud i alt -20 70 -40 10  
  

1) Heraf 45 mio. kr. til egu (løntilskud på 30 kr. i timen). 
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2.5 Anvendt Borgernær Teknologi – udmøntningsprofil  
På finansloven for 2008 blev der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering 
af afprøvning og udbredelse af ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, 
der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg. 
 
Finanslovsaftalen for 2011 udmønter 48 mio. kr. i 2011 fra ABT-fonden til 13 de-
monstrationsprojekter. Herudover reserveres op til 109 mio. kr. til evt. udbredelse af 
en videokonferenceløsning i alle landets arresthuse. Videokonferencer sparer tid på 
fangetransporter samtidig med, at risikoen for flugtforsøg reduceres. Der reserveres 
desuden 33 mio. kr. til en koordineret telemedicinsk indsats for patienter med syg-
domsforløb, der går på tværs af forskellige behandlere i sundhedsvæsenet. Derud-
over afsættes en reserve på 174 mio. kr. til senere udmøntning, herunder i en ny an-
søgningsrunde i foråret 2011 samt 10 mio. kr. til administration, jf. tabel 2.11.  
 

Tabel 2.11 
Anvendt Borgernær Teknologi – ABT-fonden 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

 ABT-fonden på FFL11 391 506 514 514 514 415  
 Videreførte midler fra 2010 66 - - -  - -  
 Udmøntet i tidligere runder -  - - -  -51 -  
 Ændret udmøntningsprofil -83 -83 -83 -83 -83 -  
 I alt udmøntning i FL-forhandlingerne 375 424 431 431 379 415  
 - 13 konkrete projekter 48  - -  -  - -  
 - Reserve til videokonferencer i arresthuse 109  - -  -  - -  
 - Reserve til telemedicinsk indsats på tværs af  

behandlere 33  - -  -  - - 
 

 - Reserve til senere udmøntning 174  - -  -  - -  
 - Administration 10  - -  -  - -  
 Midler til senere udmøntning - 424 431 431 379 415  
   

 
ABT-fondens udmøntningsprofil ændres endvidere således, at fondens levetid for-
længes med et år til 2016. De årlige udmøntninger fra fonden reduceres i lyset heraf 
med 83 mio. kr. i perioden 2011-2015. 
 
 
2.6 Effektivisering af politiet 
Som en del af finansloven for 2011 er der indgået aftale om politiets og anklagemyn-
dighedens økonomi i 2011 med fokus på effektiviseringer og fortsat modernisering 
af politiets virksomhed.  
 
Med aftalen tilføres politiet 515 mio. kr. i 2011 til fastholdelse af det politifaglige ak-
tivitetsniveau i 2011, jf. tabel 2.12. Politiets og anklagemyndighedens bevilling på fi-
nansloven for 2011 vil således udgøre 8.747 mio. kr. i forhold til et udgiftsniveau på 
8.844 mio. kr. i 2010. 
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Tabel 2.12 
Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 

 
 Bevillinger til politiet og anklagemyndigheden, mio. kr., 2011-priser 2010 2011  

 Bevilling på FL10 8.722    
 Overførsler af uforbrugte midler fra 2009 mv. 122    
 Udgiftsniveau i alt 8.844    
        
 Nettoudgiftsbevilling på FFL11   8.232  
 Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2011:   5151)  
 - Videreførelse af PET-styrkelse, intensiveret bandeindsats mv.  239  
 - Videreførelse af aktuelle opgaver, herunder annullering af omprioriterings-

 bidrag og konsolideringsbidrag i 2011   339 
 

 - Et-årig moderniseringspulje   50  
 - Effektiviseringer   -65  
 - Omlægning af aflønningen af politielever i skoleperioder  -48  
 Politiets bevilling for 20112)   8.747  
  

1) Hertil kommer 16 mio. kr. i SU-udgifter, der er indbudgetteret på § 20. Undervisningsministeriet og § 
36. Pensionsvæsenet. De samlede merudgifter i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 
udgør dermed 531 mio. kr. i 2011. 

2) Ekskl. tværgående korrektioner. 
 

 

 
Merbevillingen til politiet og anklagemyndigheden på 515 mio. kr. muliggør viderefø-
relse af eksisterende initiativer i politiet, oprettelse af en et-årig moderniseringspulje, 
gradvis nedbringelse af merforbrug, annullering af omprioriteringsbidrag og konsoli-
deringsbidrag i 2011. 
 
Endvidere indebærer aftalen, at politiet skal effektivisere sin virksomhed med i alt 65 
mio. kr. i 2011. Desuden ændres aflønningen af politielever, således at de overgår til 
SU i skoleperioder. Mindreudgiften til løn udgør ca. 48 mio. kr. i 2011 og vil blive 
efterreguleret i overensstemmelse med det faktiske optag på politiskolen. Merudgifter 
til SU mv. på 16 mio. kr. er indbudgetteret på § 20. Undervisningsministeriet og § 36. 
Pensionsvæsenet.  
 
Finansieringen af aftalen om politiets økonomi omfatter blandt andet indkøbseffek-
tiviseringer på statens område på 196 mio. kr. og generelt mindre brug af konsulenter 
i staten på 3 pct. af ministeriernes konsulentudgifter i 2008 og 2009 svarende til 125 
mio. kr., jf. tabel 2.13. Niveauet for byfornyelsesrammen fastholdes i 2011, hvilket bi-
drager med 22 mio. kr., og der udmøntes 188 mio. kr. fra kvalitetspuljen. 
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Tabel 2.13 
Finansiering af aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011  

 Effektivisering af indkøb i staten 196  
 Mindre brug af konsulenter i staten 125  
 Fastholdelse af niveauet for byfornyelsesrammen 22  
 Udmøntning af kvalitetspuljen 188  
 Finansiering i alt 5311)  
  

1) Heraf vedrører 16 mio. kr. SU-udgifter, der er indbudgetteret på § 20. Undervisningsministeriet og § 
36. Pensionsvæsenet.  

 

 

 
 
2.7 En aktiv beskæftigelsesindsats mv. 
Med aftalerne om finansloven for 2011 omlægges refusionssystemet på beskæftigel-
sesområdet med henblik på at styrke kommunernes økonomiske tilskyndelse til en 
mere effektiv beskæftigelsesindsats med større fokus på virksomhedsrettet aktivering.  
 
Hidtil har staten ydet høj refusion (65-75 pct.) for forsørgelsesudgifter i perioder 
med aktivering – uanset aktiveringens indhold – og lav refusion (35-50 pct.) i perio-
der med passiv forsørgelse. Det har givet for stærk tilskyndelse til aktivering uden 
hensynstagen til, om ledige derved kom tættere på jobs. 
 
Fremover yder staten kun høj refusion (50 pct.), når ledige er i virksomhedsrettede 
tilbud – virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud – eller ordinær uddannelse, 
der erfaringsmæssigt har positive beskæftigelseseffekter. I perioder med øvrig vejled-
ning, opkvalificering eller passiv forsørgelse yder staten lav refusion (30 pct.). Det 
indebærer, at refusionssatserne sænkes og harmoniseres på tværs af dagpenge, kon-
tant- og starthjælp, sygedagpenge, revalidering og ledighedsydelse. Den samlede refu-
sionsomlægning får virkning fra januar 2011. Omlægningen af refusionssystemet 
medfører offentlig mindreudgifter på godt ½ mia. kr. årligt. 
 
Derudover er der med finanslovsaftalerne for 2011 indført et prisloft på 140.000 kr. 
pr. årselev for uddannelser, der tages som led i forsikrede lediges ret til seks ugers 
selvvalgt uddannelse. Loftet skal bremse de seneste års stigninger i uddannelsespri-
serne. På tre år er udgiften pr. årselev i seks ugers selvvalgt uddannelse steget fra ca. 
110.000 kr. i 2007 til 190.000 kr. i 2010. Prisloftet forventes at medføre mindreudgif-
ter på knap 400 mio. kr. årligt. Herudover reduceres en række puljer på Beskæftigel-
sesministeriets område med 86 mio. kr. i 2011. 
 
 
2.8 Aktivitetsafledte merudgifter til drift og finansieringen heraf 
Justeringerne som led i en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker, indebærer min-
dreudgifter, der medgår til finansiering af aktivitetsafledte merudgifter til aktivering af 
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ledige, jf. tabel 2.14. Derudover er der enighed om en række initiativer, der finansierer 
aktivitetsafledte merudgifter på uddannelsesområderne. 
 
Aktivitetsafledte merudgifter på uddannelsesområdet og til aktivering udgør på fi-
nansloven for 2011 i alt ca. 1¾ mia. kr. mere i 2011 i forhold til indbudgetteringen 
på finanslovforslaget for 2011.  
 

Tabel 2.14 
Initiativer til finansiering af aktivitetsafledte merudgifter ift. FFL11 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014  

 Ændring af refusionssatser og loft for driftsudgifter  517 526 527 527  
 Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse 389 389 389 389  
 Reduktion af puljer på Beskæftigelsesministeriets område 86 - - -  
 Forlængelse af dispositionsbegrænsning med1½ pct. på  

uddannelsestaxametre 433 - - - 
 

 Reservation af midler i globaliseringspuljen - 668 - -  
 Reserve til videreførelse af globaliseringsindsatsen - - 621 674  
 Reduktion af taxametre til voksenuddannelsescentre  77 103 103 103  
 Reduktion af midler til Den Europæiske Rumorganisation (ESA), 

øvrige forskningspuljer samt universiteternes bevillinger til øvrige 
formål 225 297 333 389 

 

 Reduktion af taxametrene til de maritime uddannelser,  
adgangsbegrænsninger mv. 28 52 79 93 

 

 I alt 1.755 2.035 2.051 2.175  
   

 
Dertil kommer merudgifter på ca. ¼ mia. til indkvartering af flere asylansøgere. I 
overensstemmelse med de gældende OECD/DAC-principper medfinansierer udvik-
lingsbistanden udgifter relateret til asylansøgere i deres første opholdsår. 
 
De aktivitetsafledte merudgifter finansieres dermed primært inden for de berørte 
områder. 
 
 
2.9 Finanslovsvirkningen af boligaftalen  
Med Aftale om styrket indsats over for ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors 
midler er der afsat midler fra Landsbyggefonden til et betydeligt løft af landets almene 
boligområder: 
 
 I alt 5 mia. kr. i 2011-2013 til et ekstraordinært løft af renoveringsrammen.  
 2,6 mia. kr. årligt i 2013-2016 til renoveringer (investeringsramme). 
 ½ mia. kr. i 2011-2014 til nedrivninger i udsatte boligområder.  
 150 mio. kr. årligt i 2011-2016 til infrastrukturforbedringer i ghettoområder.  
 440 mio. kr. årligt i 2011-2014 til boligsocial indsats. 
 
Det er samtidig aftalt at videreføre Landsbyggefondens bidrag til ydelsesstøtte til det 
almene nybyggeri på 25 pct. i 2011-2014. 
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Landsbyggefonden er en selvejende fond, hvis udgifter ikke budgetteres på finanslo-
ven. Den aftalte anvendelse af Landsbyggefondens midler påvirker imidlertid finans-
loven for 2011 indirekte: 
 
 Staten yder lån til dækning af Landsbyggefondens likviditetsbehov i en periode, 

hvor fondens udgifter overstiger indtægterne fra boligorganisationerne. Den ind-
gåede boligaftale skønnes at forøge Landsbyggefondens lånebehov med 119 mio. 
kr. i 2011 stigende til 644 mio. kr. i 2014, jf. tabel 2.15. Landsbyggefondens ind-
tægter vil stige kraftigt i årene fremover. Det sker i takt med, at et stigende antal 
boligafdelinger har afdraget deres statsligt støttede boliglån og derfor i stedet bi-
drager til Landsbyggefondens indsatser for nye og eksisterende almene boliger. 
På sigt vil der derfor opnås balance i Landsbyggefondens økonomi, og gælden 
kan herefter afvikles. 

 Staten optager på finansloven indtægter fra Landsbyggefonden vedrørende det 
aftalte bidrag til ydelsesstøtte til alment nybyggeri. Dette bidrag skønnes at udgø-
re 242 mio. kr. vedrørende boliger, der er givet tilsagn til i 2011 og 428 mio. kr. 
for hvert af årene 2012-2014. 

 
Tabel 2.15 
Finanslovsvirkning af ny boligaftale 

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014  

 Øget statslån til Landsbyggefonden  119 259 439 644  
 Landsbyggefondens bidrag til nybyggeri1) 242 428 428 428  

  
1) Der er allerede på finanslovforslaget for 2011 foretaget en teknisk indbudgettering af en videreførsel 

af Landsbyggefondens bidrag til nybyggeri svarende til det aftalte bidrag på 25 pct. af ydelsesstøtten i 
2011-2014.  Det lavere bidrag i 2011 skyldes primært en nedjustering af det forventede antal tilsagn til 
alment nybyggeri i 2011 med afsæt i kommunernes budgetindberetninger for 2011. 

 

 

 
 
2.10 Finanslovsvirkningen af skattetiltagene i finanslovsaftalen 
Med finanslovsaftalen for 2011 er der aftalt en række initiativer på skatteområdet, der 
blandt andet skal bidrage til at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne. Samlet set 
er initiativerne fuldt finansieret, og i 2011 er der merindtægter i forhold til den varige 
virkning, jf. tabel 2.16. 
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Tabel 2.16 
Provenuvirkning af skatteomlægninger 
 

 

Mio. kr., 2011-priser 

Offentlig 
finansvirkning i 

2011
Varig 

virkning 
FL11-

indbudgettering

 

 Lempelser, i alt -210 -280 -135  

 Bruttoskatteordning for forskere og nøgle-
medarbejdere (omlægning til 26 pct. i 5 år) - - -

 

 Unoterede porteføljeaktier - -70 -  

 Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser 
fra 25 til 50 pct. -110 -110 -135

 

 Ægtefællerabat for multimedieskatten -100 -100 -  

 Nedsættelse af fedtafgiften og forhøjelse af  
vinafgiften - - -

 

   

 Finansieringselementer, i alt 258 280 233  

 Gebyrer på selskabsregistreringer 38 50 38  

 Registreringsafgift af færdselsskadede biler 120 120 110  

 Øget afgift af varmeproduktion fra kraftvarme 100 110 85  

  
Anm.: Provenuet er opgjort ekskl. evt. adfærdsvirkning.  
 

 

 
De offentlige finansvirkninger i 2011 samt de varige provenuvirkninger er opgjort 
efter, hvornår skatten er optjent i overensstemmelse med principperne i national-
regnskabet. Indbudgetteringen på finansloven kan afvige herfra, da finansloven som 
hovedregel afspejler, hvornår skatten eller afgiften skal betales.  
  
For at forbedre mulighederne for tilførsel af kapital til nystartede vækstvirksomheder 
indføres der med finanslovsaftalen for 2011 en særlig skatteordning for selskabers 
unoterede porteføljeaktier, således at afkastet under visse omstændigheder er skatte-
frit for nye investeringer i små og mellemstore virksomheder, der stadig er i vækstfa-
sen. Ordningen vurderes at være omtrent provenuneutral i de næste par år, da ord-
ningen alene omfatter nye investeringer. På sigt skønnes ordningen at medføre et va-
rigt provenutab på ca. 70 mio. kr. årligt, når der tages højde for ændringer i aktieind-
komstskatten.  
 
For at sikre bedre konkurrencevilkår for de danske hoteller øges fradraget for moms 
på hotelydelser. Det ventes at indebære mindreindtægter på 110 mio. kr., når der kor-
rigeres for afledte skatteindtægter mv.  
 
Det umiddelbare provenutab fra lavere momsindtægter skønnes til 180 mio. kr., og 
de afledte skatteindtægter på 70 mio. kr. vedrører primært større overskud for er-
hvervslivet, som beskattes med selskabsskat og aktieindkomstskat hos ejerne. På fi-
nansloven for 2011 skønnes provenutabet til 135 mio. kr. korrigeret for afledte skat-
teindtægter mv. Det skyldes, at udbytterne først udbetales og beskattes senere, dvs. 
fra 2012, når virksomhederne aflægger regnskab for 2011. Derudover reduceres 
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momsprovenuet yderligere med 10 mio. kr. i 2011 som følge af, at hovedparten af 
virksomhederne betaler moms bagudrettet og månedsvist. Den moms, der er optjent 
i december 2011, vil først blive indbetalt i januar 2012 og medgår derfor ikke i skøn-
net for virkningen i finansåret 2011.  
 
Derudover er der aftalt en ægtefællerabat for multimedieskatten på 25 pct. til par, 
hvor begge ægtefæller har arbejdsgiverbetalte multimedier. Initiativet indebærer et 
provenutab på 100 mio. kr. i indkomståret 2011. Af administrative hensyn kan ægte-
fællerabatten ikke forskudsregistreres i 2011, og rabatten gives derfor først i 2012 i 
forbindelse med årsopgørelsen for 2011. Mindreindtægten påvirker dermed først 
restskattebetalingerne vedr. 2011 i 2012 og er derfor ikke budgetteret på finansloven 
for 2011.  
 
Til medfinansiering af skattelettelserne er det besluttet at opkræve et gebyr på sel-
skabsregistreringer. Gebyret forventes at kunne opkræves pr. 1. april 2011, hvor den 
nødvendige IT-understøttelse er tilvejebragt. Det svarer til, at der i 2011 er ¾ årsef-
fekt af den nye gebyrfinansiering, og provenuet skønnes derfor til 38 mio. kr. i 2011, 
og 50 mio. kr. årligt herefter. 
 
Justeringer vedr. registreringsafgift af færdselsskadede biler skønnes at medføre et 
merprovenu på 120 mio. kr. årligt. Da registreringsafgiften betales månedsvist og 
bagudrettet, vil afgiften optjent i december 2011 først blive indbetalt i januar 2012. 
Derfor er det alene afgift for 11 ud af årets 12 måneder, der medgår i skønnet for 
virkningen i finansåret 2011. Provenuvirkningen på finansloven for 2011 er derfor 
budgetteret til 110 mio. kr. før indregning af adfærdsvirkninger. 
 
Herudover er reglerne for opgørelse af afgifter på varmeproduktion fra kraftvarme 
justeret. Initiativet ventes at styrke de offentlige finanser med 100 mio. kr. i 2011. 
Initiativet træder i kraft 1. juli 2011 svarende til, at der skal betales afgift i 6 af årets 
12 måneder. Da afgift af varmeproduktion for kraftvarme også betales bagudrettet 
og månedligt, vil det kun være afgift optjent i 5 måneder, der falder i finansåret 2011, 
idet afgift optjent i december 2011 først betales i januar 2012. Derfor er der budget-
teret en provenuvirkning i finansåret 2011 på 85 mio. kr.  
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Appendiks 2.1 
Aftale om genopretning af dansk økonomi 

Med genopretningsaftalen styrkes de offentlige finanser strukturelt med tiltag for 
knap 24½ mia. kr. frem mod 2013. De samlede ressourcer til offentlig service holdes 
i ro i 2011-2013. Det bidrager med i alt 13½ mia. kr. i 2013, mens en række tiltag på 
skatte- og arbejdsmarkedsområdet bidrager med yderligere knap 11 mia. kr, jf. tabel 
2.a.  
 
Inden for en samlet uændret økonomisk ramme gennemføres en række ompriorite-
ringer af offentlige udgifter for i alt 10 mia. kr. i 2011-2013. Med de konkrete ompri-
oriteringer ventes en beskeden realvækst i det offentlige forbrug over de næste tre år, 
fordi budgetforbedringerne omfatter andre udgifter end offentligt forbrug, mens de 
frigjorte midler primært ventes anvendt til øget offentligt forbrug.  
 
Tiltagene på skatte- og arbejdsmarkedsområdet tilvejebringer budgetforbedringer for 
i alt 11,9 mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.a. Heraf medgår 0,9 mia. kr. til finansiering af om-
prioriteringer for 10 mia. kr., jf. afsnit 2.2..  
 

Tabel 2.a 
Tiltag på skatte- og arbejdsmarkedsområdet 

 
 Mia. kr., 2011-priser 2011 2012 2013  

 Suspension af § 20-regulering i 2011-2013 2,1 4,2 6,6  
 Udskydelse af aftalt forhøjelse af topskattegrænse i 2011 i tre år 1,8 1,9 2,0  
 Afkortning af dagpengeperiode fra 4 til 2 år - 0,3 1,7  
 Loft over fradrag for faglige kontingenter og udvidelse af  

arbejdsgiverperioden for sygedagpenge 0,9 1,6 1,6 
 

 Samlet budgetforbedring 4,8 8,0 11,91)  
  

1) Heraf medgår 0,9 mia. kr. til finansiering af omprioriteringer for 10 mia. kr. 
 

 

 
På finanslovforslaget for 2011 er det lagt til grund, at en forhøjelse af private og of-
fentlige arbejdsgivers bidrag til arbejdsmarkedsformål som led i genopretningsaftalen 
skal tilvejebringe 250 mio. kr. i 2011 og 750 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Der er 
efterfølgende opnået enighed om at udmønte initiativet ved at ændre sygedagpenge-
lovens regler om længden af arbejdsgiverperioden med virkning fra 2012. Den forud-
satte budgetforbedring i 2011 opnås dermed ikke, og de samlede besparelser ved til-
tag på skatte- og arbejdsmarkedsområdet er dermed nedjusteret med 250 mio. kr. i 
2011. 
 
På finansloven for 2011 er der specifikke besparelser i staten for i alt knap 4,3 mia. 
kr. i 2013. Når der tages højde for afledte indkomstvirkninger mv., udgør besparel-
serne i alt knap 3,9 mia. kr. i 2013¸jf. tabel 2.b.  
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Tabel 2.b 
Indbudgettering af specifikke besparelser i staten  

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013  
 Reduktion af tilskud til frie grundskoler 17 39 60  
 Progressiv tilskudsreduktion til efterskoleelever 44 96 137  
 Reduktion af tilskud til folkehøjskoler og husholdnings- og  

Håndarbejdsskoler 45 55 55 
 

 Harmonisering af befordringsreglerne for frie skoler med det frie 
valg på folkeskoleområdet 9 9 9 

 

 Harmonisering af befordringsordninger på ungdomsuddannelser og 
videregående uddannelser 78 75 75 

 

 Afskaffelse af bonusordning til elever over 18 år i lønnet praktik 13 38 50  
 Ændring af kriterier for optagelse på produktionsskoler 101 103 90  
 Tilpasning af skolepraktikydelse og produktionsskoleydelse 117 118 112  
 Effektivisering af professions- og ingeniørhøjskolers administration - 50 75  
 Effektivisering af Centre for Undervisningsmidler 10 60 80  
 Effektivisering af universiteternes administration - 125 250  
 Øget deltagerbetaling almen VEU  75 86 91  
 Øget deltagerbetaling for personer med videregående uddannelser 

(100 pct.) 226 249 257 
 

 Nedsættelser af satser på Statens VoksenUddannelsesstøtte (SVU) 
og VEU-godtgørelse1) - 416 416 

 

 Afkortning af støtteperioden for Statens VoksenUddannelsesstøtte 
(SVU) 1) 41 89 89 

 

 Forenkling af tilskud til kost, logi og befordring 77 77 77  
 Pl-regulering af AER-bidraget1) 20 41 62  
 Tilpasning til forskningsmålsætningen på 1 pct. - 203 748  
 Udløb af investeringsløft i universiteternes laboratorier - - 1.014  
 Fokusering af tipsmidlerne 42 42 42  
 Bevillingsreduktion for Dagbladsnævnet 8 8 8  
 Udlodninger fra investeringsfonden IFU  75 75 75  
 Udlodninger fra investeringsfonden IØ, gnst. årligt provenu 142 142 142  
 Pulje til lokale beskæftigelsesråd 10 10 10  
 Kunstig befrugtning 200 200 200  
 Forholdsmæssig registreringsafgift for leasingbiler 25 25 -  
 Reduktion af regionernes driftsudgifter (ekskl. sundhed) 12 25 50  
 Besparelser i alt brutto 1.388 2.456 4.272  

 Besparelser i alt, netto for afledte indkomstskattevirkninger mv. 1.284 2.098 3.887  
  

1) Af den samlede VEU-besparelse i 2013 vil 0,2 mia. kr. som udgangspunkt blive opsparet på rammen 
til erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse (EVE-rammen). 

 

 

 
Besparelserne er nedjusteret med ca. 60 mio. kr. netto i 2013 i forhold til finanslov-
forslaget for 2011 og tabel 2.5 i Budgetoversigt 2, august 2010. Det kan dels henføres til 
justeringer af initiativer på Undervisningsministeriets område som led i aftalerne om 
finansloven for 2011 og dels til ændringer på voksen- og efteruddannelsesområdet 
som følge af en korrektion af beregningsgrundlaget primært vedr. satserne på Statens 
Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og VEU-godtgørelse. 
 
Herudover er der andre konkrete besparelser for i alt godt 3,7 mia. kr. brutto og godt 
3,4 mia. kr. netto i 2013, jf. tabel 2.c. 
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 Tabel 2.c 
Andre konkrete besparelser  

 
 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013  

 Nominel fastholdelse af udviklingsbistanden på  
2010-niveauet 200 700 1.400 

 

 Reduktion af udgifter til børnefamilieydelse 350 725 1.050  
 Gebyrer på udlændingeområdet  49 63 63  
 Reduktion af offentlige udgifter til tolkebistand - 15 15  
 Markedsforrentning af indefrosne ejendomsskatter 113 115 117  
 Ensretning af regler for tabt arbejdsfortjeneste   46 128 183  
 Reduktion af statslige udgifter til høreapparater 49 56 63  
 Nedlæggelse af det kommunale momsfond 237 57 57  
 Omprioritering af partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet 50 50 50  
 Dagpenge: Harmonisering af beskæftigelseskrav - 82 157  
 Sygedagpenge: Forøgelse af beskæftigelseskrav fra 13 til 26 uger - 35 70  
 Sygedagpenge: Harmonisering af regler om  

Søgnehelligdagsudbetaling - 58 204 
 

 Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender 25 75 100  
 Ingen optjening af feriedagpenge ved VEU - 5 8  
 Ingen statslig ATP-finansiering på tilbagetrækningsordninger - 97 95  
 Ændret revalideringsydelse for personer under 30 år 32 64 96  
 Besparelser i alt, brutto 1.150 2.325 3.7281)  

 Besparelser i alt, netto for afledte indkomstskattevirkninger mv.  1.108 2.152 3.4141)  
  

1) Ekskl. finansieringsbidraget på ca. 1,0 mia. kr. fra tiltag på skatte- og arbejdsmarkedsområdet. 
 

 

 
I forhold til finanslovforslaget for 2011 og tabel 2.6 i Budgetoversigt 2, august 2010 er 
de konkrete besparelser samlet set opjusteret med knap 40 mio. kr. netto i 2013. Det 
kan blandt andet henføres til et forventet merprovenu som følge af et opdateret be-
regningsgrund og udformningen af den endelige model for markedsforrentning ved 
indefrysning af ejendomsskatter samt ved den besluttede model for revaliderings-
ydelse til unge under 30 år. I modsat retning trækker en nedjustering af provenuet for 
ensretning af reglerne for tabt arbejdsfortjeneste som følge af et ændret beregnings-
grundlag. 
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3. Statens finanser 

Resumé 
 

 På finansloven for 2011 er der budgetteret et DAU-underskud på 33½ mia. kr. svarende til 1,9 
pct. af BNP. I 2010 skønnes DAU-underskuddet til 95¼ mia. kr. eller 5,5 pct. af BNP. Profilen skal 
ses i lyset af en omlægning af betalingstidspunktet for pensionsafkastskatten, som betyder, at 
det betydelige provenu i 2010 først indbetales i begyndelsen af 2011. 

 
 I forhold til vurderingen i august er underskuddet på DAU-saldoen reduceret med 6¾ mia. kr. i 

2010 og 18¼ mia. kr. i 2011. Nedjusteringen i 2010 kan blandt andet henføres til et betydeligt 
mindretræk på den kommunale momsrefusionsordning, mens nedjusteringen i 2011 primært 
kan henføres til en opjustering af provenuet fra pensionsafkastskatten. 

 
 Korrigeret for engangsforhold skønnes DAU-underskuddet til 70¼ mia. kr. i 2010 og 61¼ mia. kr. 

i 2011. Korrektionerne af DAU-underskuddet skal i begge år primært ses i sammenhæng med 
omlægningen af betalingstidspunktet for pensionsafkastskatten. 

 
 Statens udgifter er budgetteret til knap 683 mia. kr. på finansloven for 2011 og skønnes til 666½ 

mia. kr. i 2010. Stigningen i udgifterne fra 2010 til 2011 kan blandt andet henføres til øgede ud-
gifter til folkepension og SU. 

 
 De budgetterede statslige indtægter på finansloven udgør 649½ mia. kr.  i 2011, mens statens 

indtægter ventes at udgøre 571¼ mia. kr. i 2010. Den forventede stigning i indtægterne fra 2010 
til 2011 kan primært henføres til stigningen i provenuet fra pensionsafkastskatten, der følger af 
en omlægning af betalingstidspunktet. 

 
 På statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare statsgældsvirkning, 

skønnes et underskud på knap 102½ mia. kr.  i 2010. Det er en forbedring på ca. 7 mia. kr. i for-
hold til august, som primært skyldes det mindskede underskud på DAU-saldoen. 

 
 I 2011 skønnes et underskud på nettokassesaldoen på 49¼ mia. kr. Underskuddet er primært 

afledt af det forventede underskud på DAU-saldoen på 33½ mia. kr. og et genudlånsomfang på 
11½ mia. kr. 

 
 Statsgælden skønnes at stige fra 301½ mia. kr. i 2009 til 396¼ mia. kr. i 2010 og 447 mia. kr. i 

2011 svarende til en stigning på i alt 145½ mia. kr. Målt som andel af BNP skønnes statsgælden at 
stige med 6¾ pct.-point fra 2009 til 2011. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 
Med finansloven for 2011 ventes et underskud på statens drifts-, anlægs- og udlåns-
budget – den såkaldte DAU-saldo – på 33½ mia. kr. i 2011 svarende til 1,9 pct. af 
BNP, jf. tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 
DAU-saldoen, 2010-2011 

 
   2010   2011   
  August December Ændr. FFL11 FL11 Ændr.  
 Mia. kr., årets priser        
 Indtægter 568,9 571,3 2,4 633,7 649,5 15,7  
 Udgifter 670,9 666,6 -4,2 685,4 682,9 -2,5  
         
 DAU-saldo -102,0 -95,3 6,7 -51,7 -33,6 18,2  
         
 DAU-saldo (pct. af BNP) -5,9 -5,5 0,4 -2,9 -1,9 1,0  
               

 
I 2010 skønnes et DAU-underskud på 95¼ mia. kr., hvilket svarer til 5,5 pct. af 
BNP. 
 
Det store underskud på statens finanser i 2010 skal ses i lyset af konjunkturtilbage-
slaget, som fører til færre statslige indtægter fra skatter og afgifter samtidig med, at 
udgifterne til blandt andet dagpenge stiger. Dertil kommer et negativt provenu fra 
pensionsafkastskatten. 
 
Skønnet for DAU-saldoen i 2010 er opjusteret med 6¾ mia. kr. i forhold til august-
vurderingen afledt af en nedjustering af udgiftsskønnet på 4¼ mia. kr. og en opjuste-
ring af indtægtsskønnet på 2½ mia. kr. 
  
Det lavere udgiftsskøn i 2010 følger navnlig af et mindretræk på den kommunale 
momsrefusionsordning. Dertil kommer en nedjustering af skønnet for udgifterne til 
dagpenge og kontanthjælp som følge af et lavere niveau for ledigheden end skønnet i 
august, jf. også afsnit 3.2. Det højere indtægtsskøn kan blandt andet henføres til en op-
justering af skønnet for erhvervs- og personskatterne, jf. også afsnit 3.3. 
 
 



 

 

 Kapitel 3. Statens finanser

 Budgetoversigt 3 · December 2010 37

Tabel 3.2 
Ændring af DAU-saldoen i 2010 og 2011 siden august 

 
  2010 2011  

 Mia. kr., årets priser                  
 Personskatter til staten 1,4 -1,0  
 Arbejdsmarkedsbidrag 0,8 0,7  
 Moms -1,9 -1,1  
 Afgifter 1,2 0,1  
 Pensionsafkastskat -0,9 14,6  
 Erhvervsskatter til staten 2,2 0,4  
 Renteudgifter -0,7 1,0  
 Dagpenge og feriedagpenge 0,9 0,9  
 Kommunal momsrefusion 2,7 -  
 EU-bidrag  1,5 -  
 Ændret skøn for tilsagn på boligområdet - 0,7  
 Overtagelse af DR’s pensionskasse - 0,8  
 Øvrige indtægter og udgiftsposter -0,5 1,1  
 Ændring af DAU-saldoen, i alt 6,7 18,2  

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

 

 
DAU-skønnet for 2011 er opjusteret med 18¼ mia. kr. i forhold til augustvurderin-
gen primært i lyset af højere indtægter fra pensionsafkastskatten. Dertil kommer en 
nedjustering af blandt andet renteudgifterne og af udgifterne til dagpenge og ferie-
dagpenge. 
 
DAU-saldoen er påvirket af engangsforhold i varierende omfang fra år til år, jf. figur 
3.1. Korrigeret for engangsforhold mv.1 skønnes et underskud på DAU-saldoen på 
70¼ mia. kr. i 2010 og 61¼ mia. kr. i 2011. Målt i pct. af BNP svarer den korrigerede 
DAU-saldo til -4,0 pct. af BNP i 2010 og -3,4 pct. af BNP i 2011. I 2010 er det kor-
rigerede DAU-underskud således mindre end det forventede faktiske DAU-
underskud, mens det forholder sig modsat i 2011. 
 
Korrektionerne af DAU-saldoen skal i begge år primært ses i sammenhæng med om-
lægningen af betalingstidspunktet for pensionsafkastskatten. Omlægningen indebærer 
blandt andet, at indbetalingsbetalingstidspunktet for pensionsafkastskatten udskydes 
fra december til senest 31. maj året efter. Det medfører, at der ikke indbetales pensi-
onsafkastskat i finansåret 2010. Samtidig indbetales der et ekstraordinært højt prove-
nu fra pensionsafkastskatten i 2011, jf. også afsnit 3.3. 
 
Derudover er der i 2011 en korrektion som følge af afregning af personskat mv. til 
kommunerne for indkomståret 2008, jf. også bilag 1, der omfatter en samlet oversigt 
over engangsforholdene i årene 1997-2011. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 DAU-saldoen korrigeret for engangsforhold mv. omfatter ikke korrektioner for konjunkturernes påvirkning og 
afspejler derfor ikke et strukturelt forløb, således som det beregnes for den strukturelle offentlige budgetsaldo, jf. også 
kapitel 4. 
 



 

 

Kapitel 3. Statens finanser 

38 Budgetoversigt 3 · December 2010 

Figur 3.1 
DAU-saldo med og uden engangsforhold, 1997-2011 
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3.2 Statens udgifter 
På finansloven for 2011 er statens samlede udgifter eksklusive renteudgifter budget-
teret til knap 657 mia. kr., jf. tabel 3.3. Opgjort i 2011-priser skønnes de statslige ud-
gifter dermed at stige med 8½ mia. kr. fra 2010 til 2011, når der sammenlignes med 
det seneste udgiftsskøn for 2010. Sammenholdt med de budgetterede udgifter på fi-
nansloven for 2010 udgør stigningen 5½ mia. kr. 
 

Tabel 3.3 
De statslige udgifter eksklusive renteudgifter, 2010-2011 

 
  2010 2011 Ændr. Ændr.  
 

 FL10 Dec. FFL11 FL11 
FL10-
FL11 

Dec.10-
FL11 

 

 Mia. kr., 2011-priser        
 Ministerfordelte udgifter1) 616,2 614,6 623,5 622,0 5,9 7,4  
 Øvrige udgifter2) 35,3 33,7 34,9 34,8 -0,4 1,1  
 Udgifter i alt, ekskl. renteudgifter 651,4 648,4 658,4 656,9 5,4 8,5  
  

Anm.: Statens udgifter ekskl. renteudgifter er opregnet til 2010-priser med generelle pris- og lønstigninger på 
1,1 pct. 

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

 

 
Stigningen i de statslige udgifter fra 2010 til 2011 afspejler blandt andet merudgifter 
til folkepension, SU, EU-bidraget samt væksten i globaliseringspuljen. 
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Statens udgifter i 2010 
Skønnet for de statslige udgifter i 2010 er nedjusteret med 4¼ mia. kr. siden august-
vurderingen. Statens samlede udgifter skønnes således til godt 666½ mia. kr. opgjort 
i årets priser, jf. tabel 3.4. 

 
Nedjusteringen af udgiftsskønnet i 2010 kan henføres til lavere ministerfordelte ud-
gifter og lavere udgifter til EU-bidrag mv. I modsat retning trækker højere renteud-
gifter af statens gæld. 
 
Det ændrede skøn for de ministerfordelte udgifter siden august skyldes blandt andet 
et mindretræk på den kommunale momsrefusionsordning (2,7 mia. kr.) og min-
dreudgifter til dagpenge (0,7 mia. kr.). I modsat retning trækker merudgifter som føl-
ge af omdannelsen af Naviair til en selvstændig offentlig virksomhed (1,2 mia. kr.) og 
folkepension (0,8 mia. kr.). 
 
I forhold til budgetteringen på finansloven for 2010 afspejler decemberskønnet stats-
lige mindreudgifter på godt 2½ mia. kr. Heraf vedrører 1½ mia. kr. de ministerfor-
delte udgifter og godt 1½ mia. kr. EU-bidrag mv., mens højere renteudgifter af sta-
tens gæld trækker i modsat retning. 
 
Nedjusteringen af de ministerfordelte udgifter i forhold til budgetteringen på finans-
loven for 2010 afspejler navnlig lavere udgifter til dagpenge og kontanthjælp, jf. tabel 
3.5. I modsat retning trækker dog betydelige merudgifter til aktivering af ledige. 

Tabel 3.4 
De statslige udgifter i 2010 

 
 

 FL10 
August- 

skøn 
December- 

skøn 
Ændr. 

FL-dec. 
Ændr.  

aug-dec. 
 

 Mia. kr., 2010-priser       
 Driftsrammen 122,4 123,7 121,9 -0,4 -1,8  
 Overførselsbudgettet 478,0 478,4 477,3 -0,7 -1,1  
 Anlægsbudgettet 9,1 9,2 8,7 -0,4 -0,5  
 Ministerfordelte udgifter i alt 609,5 611,4 607,9 -1,5 -3,5  
 Rente af statsgæld mv. 24,8 24,6 25,3 0,5 0,7  
 EU-bidrag mv. 20,2 20,1 18,6 -1,6 -1,5  
 Børnefamilieydelse 14,7 14,8 14,7 0,0 0,0  
 I alt 669,2 670,9 666,6 -2,6 -4,3  
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Tabel 3.5 
Ændrede skøn for de statslige udgifter i 2010 sammenlignet med FL10 

 
    

 Mia. kr., 2010-priser   
 Dagpenge -2,9  
 Feriedagpenge -0,3  
 Kontanthjælp -0,3  
 Aktivering, drift og løntilskud 2,4  
 Folkepension 0,8  
 Efterløn -0,5  
 Førtidspension 0,4  
 Boligydelse til pensionister 0,2  
 Sygedagpenge 0,1  
 SU-stipendier, -lån og renter af lån 0,9  
 Ændret afløb vedrørende midler til gymnasiernes overgang til bygningsselveje -0,5  
 FN’s fredsbevarende operationer 0,2  
 Ændret afløb vedrørende kvalitetsfondsmidler til fremtidens sygehusstruktur -1,5  
 Den kommunale momsrefusionsordning -2,7  
 Midtvejsregulering af bloktilskud -0,5  
 Køb af aktier i DONG og konvertering af kernekapital til aktier i Skælskør Bank 1,5  
 Kapitaludvidelse i SAS 0,6  
 Omdannelse af Naviair til selvstændig offentlig virksomhed 1,2  
 Ændret afløb vedrørende en række vejprojekter -0,8  
 Øvrige ministerfordelte udgifter 0,2  
 Ministerfordelte udgifter, i alt -1,5  
    
 Øvrige udgifter:   
 Renter af statens gæld mv. 0,5  
 EU-bidrag mv. -1,6  
 Øvrige udgifter, i alt  -1,1  
    
 I alt -2,6  
    

 
De lavere ministerfordelte udgifter i 2010 skal også ses i sammenhæng med et mar-
kant mindretræk på den kommunale momsrefusionsordning på 2,7 mia. kr. i 2010 
baseret på refusionsanmeldelserne i årets første 8 måneder. Dertil kommer mindre-
forbrug af midtvejsreserven til reguleringen af det kommunale bloktilskud samt et 
ændret afløb på kvalitetsfondsmidlerne til den nye sygehusstruktur. 
 
Omvendt forventes der merudgifter til folkepension i forhold til budgetteringen på 
finansloven for 2010. 
 
Som følge af meroptag på en række uddannelsesområder forventes merudgifter til 
SU-stipendier og -lån. I modsat retning trækker teknisk betingede mindreudgifter i 
forbindelse med gymnasiernes overgang til bygningsselveje. 
 
Desuden forventes der merudgifter til kapitaludvidelsen i SAS, statens køb af aktier i 
DONG samt konvertering af kernekapital til aktier i Skælskør Bank. Dertil kommer 
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udgifter i forbindelse med omdannelsen af Naviair til en selvstændig offentlig virk-
somhed. 
 
I majvurderingen forventedes der merudgifter på omkring 2 mia. kr. på en række 
statslige driftsområder. For at begrænse udgiftsudvæksten blev der i juni udstedt et 
dispositionsbegrænsende cirkulære, der reducerer den statslige driftsramme med 1 
pct. i 2010. Desuden er det forventede forbrug af opsparede midler nedbragt på mi-
nisterområderne. Som følge heraf er de forventede merudgifter på statslige driftsom-
råder i 2010 nedbragt som forudsat i maj og august.  
 
Statens udgifter i 2011 
På finansloven for 2011 er statens samlede udgifter budgetteret til knap 683 mia. kr. 
inkl. renteudgifter. Det er 2½ mia. kr. mindre end budgetteret på finanslovforslaget 
for 2011, jf. tabel 3.6. 
 

Tabel 3.6 
De statslige udgifter på FL11 og FFL11 

 
 

 FFL11 FL11 
Ændr. 

FFL11-FL11 
 

 Mia. kr., årets priser      
 Driftsramme 123,7 124,0 0,3  
 Overførselsbudget 488,5 486,9 -1,6  
 Anlægsbudget 11,4 11,1 -0,3  
 Ministerfordelte udgifter, i alt 623,5 622,0 -1,5  
 Renter af statsgæld mv. 27,0 26,0 -1,0  
 EU-bidrag mv. 20,4 20,3 0,0  
 Børnefamilieydelse 14,5 14,5 0,0  
 Statens udgifter, i alt  685,4 682,9 -2,5  
   

 
Nedjusteringen af statens udgifter i forhold til budgetteringen på finanslovforslaget 
for 2011 kan henføres til lavere ministerfordelte udgifter på 1½ mia. kr. samt en ned-
justering af statens renteudgifter på 1 mia. kr.  
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Tabel 3.7 
Større ændringer i de ministerfordelte udgifter fra FFL11 til FL11 

    

 Mia. kr., årets priser   
 Finanslovaftalerne:  -0,1  
 - Fornyet vækst i Danmark 0,4  
 - Globaliseringspuljen 1,4  
 - Satspuljen 0,5  
 - Andre initiativer på social- og sundhedsområdet 0,2  
 - Læsefond 0,2  
 - ABT-fonden 0,4  
 - 1-årig aftale om politiets økonomi 0,5  
 - Finansiering af politiaftale -0,5  
 - Finansiering ved udmøntning af puljer og reserver mv. -3,0  
 - Andre initiativer -0,1  
    
    
 Tekniske ændringer og ændrede skøn: -1,4  
 - Dagpenge -0,4  
 - Feriedagpenge -0,5  
 - Folkepension 0,5  
 - Ændrede skøn for tilsagn til det støttede boligbyggeri -0,7  
 - Overtagelse af DR’s pensionskasse -0,8  
 - Øvrige tekniske ændringer 0,5  
    
 I alt -1,5  
     

 
Nedjusteringen af de ministerfordelte udgifter omfatter primært en række tekniske 
ændringer og ændrede skøn i forhold til finanslovforslaget for 2011, jf. tabel 3.7. Æn-
dringerne omfatter blandt andet mindreudgifter til dagpenge og feriedagpenge. Hertil 
kommer mindreudgifter som følge af ændrede skøn for tilsagn til ydelsesstøtte til det 
almene byggeri samt teknisk betingede merindtægter vedrørende statens overtagelse 
af DR’s pensionskasse. 
 
I modsat retning trækker merudgifter som følge af ændret skøn for antallet af folke-
pensionister samt øvrige teknisk betingede ændringer. 
 
Finanslovsaftalerne for 2011 er omtrent neutrale for statens udgifter, idet aftalens ini-
tiativer er fuldt finansierede. 
 
De statslige udgifters sammensætning i 2011 
På finansloven for 2011 er der samlet set budgetteret med statslige udgifter på knap 
683 mia. kr., jf. tabel 3.8.  
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Tabel 3.8 
Statens udgifter i 2011 

 
  Mia. kr. Andel i pct.  

 Indkomstoverførsler 262,8 38,4  
 Tilskud til regioner og kommuner  194,9 28,5  
 Driftsudgifter 124,0 18,1  
 Øvrige udgifter  43,6 6,4  
 Renter af statsgæld mv. 26,0 3,8  
 EU-bidrag mv. 20,4 3,0  
 Anlægsudgifter 11,1 1,6  
 I alt 682,9 100,0  
  

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

 

 

 
Indkomstoverførslerne udgør den største del af statens udgifter, og er budgetteret til 
godt 262¾ mia. kr. svarende til 38½ pct. af de samlede statslige udgifter på finanslo-
ven for 2011. 
 
Den næststørste udgiftspost er bloktilskud mv. til regioner og kommuner, som udgør 
knap 195 mia. kr. eller 28½ pct. af de samlede statslige udgifter. Størrelsen af tilskud-
det fastsættes hvert år ved forhandlinger med KL og Danske Regioner. 
 
Statens driftsudgifter udgør 124 mia. kr. eller godt 18 pct. af de samlede statslige ud-
gifter. Driftsudgifterne omfatter blandt andet løn til statens ansatte og en række an-
dre udgifter, der skal afholdes for at drive de statslige institutioner - herunder fx uni-
versiteter, gymnasier, forsvaret og politiet. 
 
Renter af statens gæld udgør 26 mia. kr. eller knap 4 pct. af de samlede udgifter, 
mens øvrige udgifter, herunder blandt andet ulandsbistand og diverse tilskud mv., 
udgør godt 43½ mia. kr. svarende til en andel på knap 6½ pct. 
 
Hertil kommer EU-bidrag mv. på knap 20½ mia. kr. svarende til 3 pct. af statens ud-
gifter i 2010, mens anlægsudgifterne på godt 11 mia. kr. udgør godt 1½ pct. 
 
Nedenfor gives en mere detaljeret oversigt over udgiftssammensætningen for ind-
komstoverførslerne og driftsudgifterne. 
 
Indkomstoverførsler 
Af statens udgifter til indkomstoverførsler på i alt godt 262¾ mia. kr. udgør udgif-
terne til folkepension knap 102½ mia. kr. på finansloven for 2011, jf. tabel 3.9. Det 
svarer til over en tredjedel af de samlede udgifter til indkomstoverførsler. Efterløn, 
førtidspension, tjenestemandspensioner og dagpenge er andre store udgiftsposter, 
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hvor blandt andet efterlønnen med 21¾ mia. kr. udgør 8¼ pct. af de samlede statsli-
ge udgifter til indkomstoverførsler. 
 

Tabel 3.9 
Statens udgifter til indkomstoverførsler i 2011 

 
   Mia. kr. Andel i pct.  

 Folkepension 102,4 39,0  
 Efterløn 21,8 8,3  
 Førtidspension 21,5 8,2  
 Tjenestemandspensioner 20,4 7,8  
 Dagpenge 16,5 6,3  
 Børnefamilieydelse 14,5 5,5  
 Stipendier (SU) 14,2 5,4  
 Barselsdagpenge 9,7 3,7  
 Boligstøtte 8,2 3,1  
 Sygedagpenge 6,0 2,3  
 Løntilskud til fleks- og skånejob 6,2 2,4  
 Aktivering1) 4,1 1,5  
 Kontanthjælp 2,9 1,1  
 Børnetilskud mv. 2,9 1,1  
 VEU-godtgørelse, SVU, uddannelsesydelse mv. 2,5 1,0  
 Elevstøtte/skoleydelse 1,5 0,6  
 Revalidering 1,3 0,5  
 Fleksydelse 1,1 0,4  
 Personlige tillæg og varmetillæg 0,9 0,3  
 Ledighedsydelse 0,6 0,2  
 Resterende indkomstoverførsler2) 3,5 1,3  
     
 Indkomstoverførsler i alt 262,8 100,0  
  

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

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

2) Omfatter blandt andet udgifter til introduktionsydelse og delpension.  
 

 

 
Driftsudgifter 
Statens driftsudgifter på den statslige driftsramme er budgetteret til 124 mia. kr. på 
finansloven for 2011, jf. tabel 3.10. 
 
Udgifterne til videregående uddannelser og forskning udgør 24¾ mia. kr. eller knap 
20 pct. af statens driftsudgifter. Udgifterne til forsvaret og hjemmeværnet på godt 22 
mia. kr. er en anden stor post på statens driftsramme. Af øvrige store poster på 
driftsrammen kan nævnes udgifterne til ungdomsuddannelserne, departementer, sty-
relser mv. og politiet. 
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Tabel 3.10 
Statens driftsudgifter i 2011 

 
  Mia. kr. Andel i pct.  

 Videregående uddannelser, forskning mv. 24,7 19,9  
 Forsvar og Hjemmeværnet 22,1 17,8  
 Ungdomsuddannelser 18,8 15,2  
 Departementer, styrelser mv. 12,6 10,1  
 Momsreserve1) 9,1 7,3  
 Politi mv. 9,0 7,2  
 SKAT 5,4 4,4  
 Kriminalforsorg og retsvæsen 4,7 3,8  
 AMU, åben uddannelse, folkeoplysning mv. 4,4 3,5  
 Kulturområdet 3,9 3,1  
 Grundskolen 2,4 2,0  
 Integrationsområdet 1,0 0,8  
 Miljø- og klimaområdet 0,8 0,6  
 Trafikområdet  0,7 0,6  
 Folketinget 0,6 0,5  
 Fødevareområdet 0,6 0,5  
 Arbejdsmarkedsservice mv. 0,4 0,3  
 Diverse driftsudgifter 2,9 2,4  
 Driftsudgifter i alt 124,0 100,0  
  

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

jf. finanslovens § 35. 
 

 

 
 
3.3 Statens indtægter  
I 2010 skønnes statens indtægter at udgøre 571¼ mia. kr., jf. tabel 3.11. Dermed er 
indtægterne opjusteret med knap 2½ mia. kr. i forhold til skønnet i august. Revisio-
nen skyldes primært højere indtægter fra erhvervsskatter, personskatter samt nydel-
sesmiddel- og øvrige afgifter. I modsat retning trækker momsprovenuet samt indtæg-
terne fra pensionsafkastskatten. 
 
På finansloven for 2011 skønnes statens indtægter til 649½ mia. kr. eller 15¾ mia. 
kr. mere end ventet på finanslovforslaget fra august. Opjusteringen kan overvejende 
henføres til forventede højere indtægter fra pensionsafkastskatten. 
 



 

 

Kapitel 3. Statens finanser 

46 Budgetoversigt 3 · December 2010 

Tabel 3.11 
Statens indtægter  

 
   2010   2011   
  Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr.  

 Mia. kr., årets priser        
 Personskat til staten, netto 141,0 142,3  1,4 156,9 155,9  -1,0  
 Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag 98,0 98,9  0,8 100,3 101,0  0,7  
 Erhvervsskatter til staten, netto 43,0 45,2  2,2 47,1 47,6  0,4  
 Moms 171,7 169,8  -1,9 178,1 177,0  -1,1  
 Registreringsafgift 13,2 13,3  0,1 15,0 15,0  0,0  
 Benzin, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,6 22,3  -0,3 23,2 23,0  -0,2  
 Energi- og miljøafgifter 35,8 36,3  0,4 37,1 37,6  0,5  
 Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 18,8 19,8  1,0 19,6 19,4  -0,2  
 Pensionsafkastskat -4,8 -5,7  -0,9 28,6 43,2  14,6  
 Tinglysningsafgift mv. 7,8 7,9  0,0 7,7 7,7  0,0  
 Skatter og sociale bidrag i alt 547,2 550,1  2,9 613,6 627,4  13,8  
             
 Øvrige indtægter 21,7 21,2 -0,5 20,1 22,0 1,9  
               
 Indtægter i alt 568,9 571,3 2,4  633,7 649,4 15,7  
   

 
Indtægtsskønnene for 2010 og 2011 er baseret på den seneste konjunkturvurdering, 
jf. Økonomisk Redegørelse, december 2010. De væsentligste budgetteringsforudsætning-
er er vist i tabel 3.12. 
 
I forhold til konjunkturvurderingen i august forventes en større BNP-vækst i 2010. 
Der forventes positive vækstrater for privatforbrug og BNP i 2011, mens ledigheden 
ventes at stige fra 116.000 personer i 2010 til 121.000 personer i 2011. Siden august 
er udskrivningsgrundlaget for bundskatten opjusteret med godt 4 mia. kr., mens ud-
skrivningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget er opjusteret med 6 mia. kr. i 2011. 
 



 

 

 Kapitel 3. Statens finanser

 Budgetoversigt 3 · December 2010 47

Tabel 3.12 
Budgetteringsforudsætninger, 2010-2011  

 
  2010 2011  
  Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr.  

 BNP, realvækst i pct. 1,4 2,0 0,6 1,8 1,7 -0,1 
 Privatforbrug, realvækst i pct. 2,5 2,2 -0,3 2,2 2,2 0,0 
 Heraf bilkøb 20,0 23,0 3,0 8,5 8,5 0,0 
 Forbrugerpriser, vækst i pct. 2,2 2,3 0,1 1,7 1,7 0,1 
 Momsgrundlag, nominel vækst pct. 3,1 2,0 -1,0 3,0 3,7 0,7 
 Timeløn for LO/DA-arbejder, nominel vækst 

i pct. 2,3 2,4 0,1 2,5 2,6 0,1 
 Ledighed, 1.000 personer 121 116 -5 125 121 -4 
 Beskæftigelse, 1.000 personer 2.740 2.769 30 2.742 2.770 28 
 Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 909,1 919,7 10,6 941,1 945,3 4,1 
 Udskrivningsgrundlag,  

arbejdsmarkedsbidrag, mia. kr. 1.000,3 1.009,8 9,6 1.021,5 1.027,5 6,0 
 Oliepris, kroner per tønde 439 443 4 465 480 15 
   

 
Statens indtægter i 2010 
De væsentligste ændringer af skønnet for statens indtægter i 2010 i forhold til au-
gustvurderingen er vist i figur 3.2. 
 

Figur 3.2 
Vigtigste revisioner af indtægtsskøn for 2010 i forhold til augustskøn 
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Erhvervsskatterne til staten (45,2 mia. kr.) er opjusteret med knap 2¼ mia. kr. i forhold 
til august. Ændringen afspejler dels merindtægter fra de kulbrinteproducerende sel-
skaber som følge af en opjustering af den forventede olieproduktion og en mindre 
opjustering af olieprisskønnet. Derudover er også provenuet fra selskabsskatten fra 
de ikke-kulbrinteproducerende selskaber opjusteret, hvilket blandt andet afspejler hø-
jere acontoskatteindbetalinger i 2010 end ventet.  
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Momsindtægterne (169,8 mia. kr.) ventes at indbringe 1,9 mia. kr. mindre end skønnet i 
august. Det er primært skønnet for momsprovenu fra boligbyggeri samt offentlige 
investeringer, der er nedjusteret. 
 
Personskatterne til staten (142,3 mia. kr.) er opjusteret med 1½ mia. kr. siden august. 
Ændringen skyldes to modsatrettede bevægelser. Indtægterne fra kildeskatterne er 
opjusteret navnlig som følge af højere forventet vækst i lønsummen fra 2009 til 2010. 
Omvendt er indtægterne fra afgift af kapitalpensionsudbetalinger mv. nedjusteret, 
idet regnskabstal for de første 10 måneder af 2010 viser et fald i indtægterne på godt 
2 mia. kr. i forhold til 2009. 
  
Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter (19,8 mia. kr.) er opjusteret med 1 mia. kr. siden august. 
Det skyldes, at regnskabstal viser større indtægter fra tobaksafgifterne end ventet i 
august. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten (-5,7 mia. kr.) er nedjusteret med knap 1 mia. kr. si-
den skønnet i august. Det afspejler primært større tilbagebetaling af restskatter vedr. 
2009. Samlet set udgør tilbagebetalingerne ca. 1,6 mia. kr. Det negative provenu fra 
pensionsafkastskatten skyldes omlægningen af pensionsafkastskatten fra 2007. Om-
lægningen indebærer blandt andet, at indbetalingstidspunktet for pensionsafkastskat 
udskydes fra december til senest 31. maj året efter indkomståret. Det betyder, at der 
ikke indbetales pensionsafkastskat i finansåret 2010. Derudover er en del af den ne-
gative skat opgjort ultimo 2009 (ca. 4 mia. kr.) udbetalt i 2010.  
 
Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag (98,9 mia. kr.) ventes at indbringe godt ¾ mia. kr. mere 
end skønnet i august. Det skyldes primært, at væksten i lønsummen fra 2009 til 2010 
er opjusteret, samt at det forventede overskud af personligt drevne virksomheder er 
opjusteret. 
 
Øvrige indtægter (21,2 mia. kr.) er nedjusteret med 0,5 mia. kr. siden august. Det skyl-
des, at der ikke ventes indtægter på 2 mia. kr. fra omlægninger af statslige aktiver som 
budgetteret på finansloven for 2010. I modsat retning trækker, at nettorenteindtæg-
terne vedrørende forhøjelser af skatteansættelser ventes højere end i august.  
 
Energi- og miljøafgifterne (36,3 mia. kr.) er opjusteret med knap ½ mia. kr. siden august. 
Opjusteringen vedrører primært afgift af naturgas, olieprodukter samt CO2, og skal 
ses i sammenhæng med regnskabstal for årets første 10 måneder. 
 
Statens indtægter i 2011 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2011 i forhold til augustvurderingen 
fremgår af figur 3.3 og er uddybet nedenfor. 
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Figur 3.3 
Vigtigste revisioner af indtægtsskøn for 2011 i forhold til augustskøn 
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Pensionsafkastskatten (43,2 mia. kr.) er opjusteret med godt 14½ mia. kr. siden august. 
Som led i omlægningen af pensionsafkastskatten fra 2007 indbetales der ikke pensi-
onsafkastskat i finansåret 2010, jf. også ovenfor. Pensionsafkastskatten for 2010 bogfø-
res i finansåret 2011 i forbindelse med den endelige afregning i året efter indkomst-
året. Opjusteringen af indtægtsskønnet for pensionsafkastskat i 2010 afspejler dels et 
ventet højere afkast på obligationer og især derivater i 2010 i lyset af lavere renter, og 
dels et ventet højere afkast på aktier med afsæt i den faktiske udvikling på aktiemar-
kedet. Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet som følge af, at skatte-
grundlaget opgøres efter lagerprincippet og dermed påvirkes af kursudviklingen på 
aktier og obligationer.   
 
Øvrige indtægter (22,0 mia. kr.) ventes at indbringe 1,9 mia. kr. mere end skønnet i au-
gust, herunder afledt af en højere forrentning af statens konto i Nationalbanken. 
 
Momsindtægterne (177,0 mia. kr.) ventes at indbringe 1,1 mia. kr. mindre end skønnet i 
august. Det er primært moms af boligbyggeriet, der ventes at være lavere end skøn-
net i august. I modsat retning trækker, at der ventes større momsprovenu fra råstof-
anvendelse i erhverv. 
 
Personskatterne til staten (155,9 mia. kr.) vurderes at indbringe 1 mia. kr. mindre end 
skønnet i august. Ændringen skyldes to modsatrettede bevægelser. Indtægterne fra 
afgiften af kapitalpensionsudbetalinger mv. er nedjusteret på baggrund af regnskabs-
tal for de første 10 måneder af 2010. I modsat retning trækker højere indtægter fra 
kildeskatterne som følge af højere forventet vækst i lønsummen fra 2009 til 2011.  
 
Provenuet fra arbejdsmarkeds- og sociale bidrag (101,0 mia. kr.) skønnes at være ¾ mia. kr. 
højere end skønnet i august. Det skyldes primært, at væksten i lønsummen fra 2009 
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til 2011 er opjusteret, samt at det forventede overskud af personligt drevne virksom-
heder er opjusteret. 
 
Energi- og miljøafgifterne (37,6 mia. kr.) er opjusteret med ½ mia. kr. siden august. Det 
skyldes omlægningen af pesticidafgiften, jf. Aftale om Grøn Vækst 2.0, samt stramnin-
gen af afgiften af kraftvarme, jf. Aftale om finansloven for 2011. 
 
Erhvervsskatterne til staten (47,6 mia. kr.) er opjusteret med knap ½ mia. kr. siden au-
gust. Ændringen kan primært henføres til merindtægter på godt 1 mia. kr. fra de kul-
brinteproducerende selskaber afledt af et højere skøn for olieprisen. I modsat retning 
trækker en nedjustering af provenuet fra ikke-kulbrinteproducerende selskaber, hvil-
ket bl.a. afspejler et lavere skøn for restskatteindbetalingerne vedrørende 2010.   
 
 
3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 
 
Statsgælden i 2010 og 2011 
Statsgælden målt som andel af BNP skønnes at stige fra ca. 18¼ pct. af BNP i 2009 
til 25 pct. af BNP i 2011 svarende til en stigning på 6¾ pct.-point, jf. tabel 3.13. 
 
Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 301½ mia. kr. i 2009 til 447 mia. 
kr. i 2011, dvs. samlet set med 145½ mia. kr. i løbet af to år. 
 

Tabel 3.13 
Statsgælden 2009-2011 

 
 

 2009 2010 2011 
Ændr. 
09-11 

 

 Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser     
 Indenlandsk gæld 487,9 575,1 602,7 114,8  
 Udenlandsk gæld 139,6 114,3 113,1 -26,5  
 Statens konto i Nationalbanken1) -193,2 -165,5 -147,7 45,6  
 Fondes formue2) -132,7 -127,5 -121,1 11,7  
      
 Samlet statsgæld 301,5 396,3 447,1 145,6  
 Samlet statsgæld i pct. af BNP 18,2 22,8 25,0 6,7  
  

1) Statens konto i Nationalbanken er opgjort ifølge statsregnskabet for 2009, mens kontoen for 2010 og 
2011 er opgjort ifølge Nationalbankens månedsbalance.  

2) Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i Nationalbanken. 
 

 

 
Stigningen i statsgælden fra 2009 til 2011 skyldes helt overvejende underskud på 
DAU- og nettokassesaldoen. 
 
Ændringen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånoptagelse 
– til nettokassesaldoen, dvs. likviditetseffekten af statens budget, jf. figur 3.4. Netto-
kassesaldoen afspejler statens nettobetalinger og afviger dermed fra DAU-saldoen, 
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der er en regnskabsmæssig opgørelse af statens indtægter og udgifter, som ikke nød-
vendigvis er sammenfaldende med statens faktiske ind- og udbetalinger i et givet år. 
  

Figur 3.4 
Nettokassesaldoen og statsgælden, 2000-2011  
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Forskellen mellem nettokasse- og DAU-saldoen kan blandt andet henføres til be-
holdningsbevægelser, periodiseringer og statslige genudlån.  
 
Nettokassesaldoen skønnes til -102½ mia. kr. i 2010, hvilket er en forbedring på 7 
mia. kr. i forhold til augustskønnet. Forbedringen skyldes blandt andet et lavere for-
ventet underskud på DAU-saldoen.  
 
Nettokassesaldoen skønnes til knap -49¼ mia. kr. i 2011. Underskuddet er primært 
afledt af et forventet underskud på DAU-saldoen på ca. 33½ mia. kr. og et forventet 
genudlånsomfang på 11½ mia. kr. 
 
På baggrund heraf forventes statsgælden at stige med 94¾ mia. kr. fra 2009 til 2010 
og med yderligere 50¾ mia. kr. fra 2010 til 2011 svarende til en samlet stigning på 
6¾ pct. af BNP. 
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Tabel 3.14 
DAU, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2009-2011, mia. kr. 

 
  2009 2010 2011  
  Regnskab Aug. Dec. FFL11 FL11  
 Mia. kr., årets priser       
 DAU-saldo -29,8 -102,0 -95,3 -51,7 -33,6  
        
 Genudlån mv. (§ 40) -82,0 -2,4 -2,3 -15,6 -11,5  
 - heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken -46,0 0,1 0,1 0,0 0,0  
 - heraf udlån til Island -0,6 -3,0 -3,0 0,0 0,0  
 - heraf udlån til Letland 0,0 -1,7 0,0 -1,1 -2,8  
 - heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -2,6 -4,9 -0,5 -7,5 -5,0  
 - heraf Finansiel Stabilitet A/S -25,7 11,4 4,4 0,0 5,3  
        
 Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) -1,8 -5,2 -4,9 -3,9 -4,1  
 Nettokassesaldo -110,0 -109,6 -102,4 -71,2 -49,2  
 Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 110,0 109,6 102,4 71,2 49,2  
 Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af  

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

 Ændring i statsgæld (år til år) 105,3 103,4 94,8 67,9 50,7  
  

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

 

 

 
Udviklingen i statsgælden afspejles i 2010 og 2011 ikke fuldt ud i udviklingen i 
ØMU-gælden, jf. tabel 3.15. ØMU-gælden omfatter primært statens, kommunernes og 
regionernes obligationsgæld. Statens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i 
ØMU-gælden. Herudover korrigeres der i ØMU-gældsopgørelsen for beholdningen 
af statsobligationer i de offentlige delsektorer.  
 
ØMU-gælden målt som andel af BNP skønnes øget fra 43¼ pct. af BNP i 2010 til 
43¾ pct. af BNP i 2011 svarende til en stigning på 32½ mia. kr. I forhold til 2009 er 
der samlet set tale om en stigning på 97¼ mia. kr. svarende til 2¼ pct.-point af BNP.  
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Tabel 3.15 
ØMU-gælden 2009-2011 

 
 

 2009 2010 2011
Ændr.
09-11

 

 Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser   
 Staten:    
 Indenlandsk gæld 487,9 575,1 602,7 114,8  
 Udenlandsk gæld 139,6 114,3 113,1 -26,5  
 Den Sociale Pensionsfonds statsobligationsbeholdning -65,2 -61,0 -53,8 11,4  
 Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -12,9 -14,4 -16,0 -3,1  
 Øvrige poster1) 23,2 23,4 23,8 0,6  
    
 Kommuner:   
 Samlet gæld 116,7 116,7 116,7 0,0  
 Beholdning af statsobligationer -2,0 -2,0 -2,0 0,0  
    
 Sociale kasser og fonde:    
 Beholdning af statsobligationer mv. 0,7 0,7 0,7 0,0  
    
 Samlet ØMU-gæld 688,1 752,8 785,3 97,2  
 Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 41,5 43,3 43,8 2,3  

  
1) Indeholder bl.a. andre typer kort og langfristede lån til eksempelvis byfornyelse mv. 

 

 

 
ØMU-gæld og statsgæld omfatter ikke statslige, kommunale og regionale finansielle 
aktiver. Udgangspunktet for vurderinger af de offentlige finansers langsigtede hold-
barhed er derfor det offentliges finansielle nettogæld. Den offentlige nettogæld af-
spejler forskellen mellem finansielle passiver og aktiver for hele den offentlige sektor.  
 
Den offentlige finansielle nettogæld blev i 2007 vendt til et nettotilgodehavende som 
i løbet af 2008 steg til 6¾ pct. af BNP. Frem mod 2011 skønnes det offentlige netto-
tilgodehavende imidlertid at blive vendt til en nettogæld på 4 pct. af BNP, jf. tabel 
3.16. Opbygningen af offentlig nettogæld skal ses i lyset af underskuddene på de of-
fentlige finanser i 2009-2011.  
 

Tabel 3.16 
Den offentlige nettogæld 2008-2011  

 
 

 2008 2009 2010 2011 
Ændr. 
08-11 

 

 Mia. kr., årets priser       
 Offentlig nettogæld -115,9 -74,6 -12,0 72,0 187,9  
 Offentlig nettogæld i pct. af BNP -6,7 -4,5 -0,7 4,0 10,7  
   

 
Finansieringsbehovet indføres som et nyt begreb i Budgetoversigt 3 og Økonomisk Rede-
gørelse, december 2010, og erstatter det tidligere ”lånebehov”. Forskellen mellem de 
to begreber er, at bevægelser på statens konto ikke påvirker finansieringsbehovet, 
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mens de påvirker lånebehovet. Derved opnås en mere klar sondring mellem, hvad 
der skal finansieres, og hvordan det finansieres. 
 
Finansieringsbehovet svarer til nettofinansieringsbehovet, der navnlig afhænger af 
underskuddet på statens finanser, samt afdrag på kort og lang gæld. 
 
Finansieringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens in-
destående i Nationalbanken. 
 
Strategien for finansiering af finansieringsbehovet meddeles i de halvårlige meddelel-
ser, Statsgældspolitikken, der offentliggøres af Danmarks Nationalbank i juni og de-
cember. Meddelelserne kan findes på statsgældsforvaltningens hjemmeside. 
 
Statens indenlandske finansieringsbehov i 2010 er steget med 4 mia. kr. siden august 
til 166 mia. kr., jf. tabel 3.17. Stigningen skyldes højere afdrag på statsgælden i 2010 
som følge af opkøb for 6 mia. kr. af statspapirer med udløb i 2011. Opkøbene redu-
cerer tilsvarende afdragene i 2011, jf. tabel 3.17. Det indenlandske nettofinansierings-
behov er 2 mia. kr. lavere end i august. Dermed bidrager afdrag på statsgælden og et 
lavere indenlandsk nettofinansieringsbehov med samlet 4 mia. kr. i det indenlandske 
finansieringsbehov. 
 
Det indenlandske finansieringsbehov for 2011 skønnes til 115 mia. kr. Nedjusterin-
gen i forhold til august er primært afledt af et lavere indenlandsk nettofinansierings-
behov som følge at et lavere skøn for DAU- og nettokassesaldoen.   
 

Tabel 3.17 
Indenlandsk finansieringsbehov 2010 og 2011 

 
  2010 2011  

  August December FFL11 FL11  
 Mia. kr.      
 Indenlandsk nettofinansieringsbehov 106 104 71 50  
 Afdrag langfristet gæld mv.1) 56 62 41 35  
 Afdrag skatkammerbeviser2) 0 0 30 30  
       
 Indenlandsk finansieringsbehov3) 162 166 142 115  

  
1) Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og 

opkøb uden for året. 
2) Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående i programmet primo året. 
3) Det indenlandske finansieringsbehov (før lånebehov) er ændret i forhold til opgørelsen i Budgetoversigt 

2, august 2010, så bevægelser på statens konto ikke påvirker statens finansieringsbehov. 
 

 

 
Det udenlandske finansieringsbehov for 2011 skønnes til 37 mia. kr. og dækker bl.a. 
over afdrag på commercial paper og langfristet gæld. Skønnet er stort set uændret i 
forhold til august. 
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Tabel 3.18 
Udenlandsk finansieringsbehov 2010 og 2011 

 
  2010 2011  
  August December FFL11 FL11  

 Mia. kr.      
 Udenlandsk nettofinansieringsbehov 4 -1 0 -1  
 Afdrag langfristet gæld mv.1) 37 37 33 33  
 Afdrag commercial paper (CP)2) 5 5 5 5  
       
 Udenlandsk finansieringsbehov3) 46 40 38 37  

  
1) Afdrag langfristet gæld er inklusiv nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året. 
2) Afdrag commercial papers svarer til udestående i programmet primo året. 
3) Det udenlandske finansieringsbehov (før lånebehov) er ændret i forhold til opgørelsen i Budgetoversigt 

2, august 2010, så bevægelser på statens konto ikke påvirker statens finansieringsbehov. 
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4. Offentlige finanser og finanspolitikken  

Resumé 
 

• De offentlige underskud skønnes til 62½ mia. kr. i 2010 og 84 mia. kr. i 2011. Det svarer til 3,6 
pct. af BNP i 2010 og 4,7 pct. af BNP i 2011. Med udgangspunkt i forudsætningerne fra genop-
retningsaftalen skønnes underskuddet på de offentlige finanser til 62½ mia. kr. i 2012 svarende 
til 3,4 pct. af BNP. 

 
• I forhold til skønnet i august ventes den offentlige saldo forbedret med 1 pct. af BNP i 2010 og 

reduceret med 0,3 pct. af BNP i 2011. Det skyldes primært en opjustering af provenuet fra pen-
sionsafkastskat i 2010 og af de offentlige investeringer i 2011.  

 
• På den strukturelle saldo skønnes underskuddet til 1,9 pct. af BNP i 2010, og den strukturelle 

saldo ventes forbedret med godt 1 pct. af BNP fra 2010 til 2012 med baggrund i genopretnings-
aftalen.  

 
• Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1 pct. i 2010, mens der i august var forudsat nul-

vækst. Opjusteringen af realvæksten skal blandt andet ses i sammenhæng med en højere for-
ventet vækst i den offentlige beskæftigelse.  

 
• På linje med skønnet fra august og genopretningsaftalen skønnes det offentlige forbrug til 

518,6 mia. kr. i 2011 med afsæt i de offentlige budgetter for 2011, men realvæksten er nedju-
steret til -0,3 pct. som følge af opjusteringen af det offentlige forbrug i 2010.  

 
• De offentlige investeringer er nedjusteret med 5½ mia. kr. i 2010, men opjusteret med 3¾ mia. 

kr. i 2011, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med forventede forskydninger fra 2010 
til 2011 i kommuner og regioner.  

 
• Finanseffekten skønnes til 0,7 pct. af BNP i 2010, og -0,3 pct. af BNP i 2011 og er dermed opju-

steret med 0,1 pct.-point i 2010 og 0,2 pct.-point i 2011. Opjusteringen i 2010 skal ses i sam-
menhæng med det højere offentlige forbrugsskøn og i 2011 med opjusteringen af væksten i de 
offentlige investeringer. I 2012 skønnes finanseffekten til -0,5 pct. af BNP på baggrund af den 
planlagte konsolidering af den offentlige økonomi ifølge genopretningsaftalen.   

 
• Finanspolitikken mv. samt rentefaldet siden 2008 skønnes isoleret set at øge aktiviteten svaren-

de til knap 1¼ pct. af BNP i 2011. Heri indgår den ét-årige finanseffekt på -0,3 pct. af BNP i 2011.  
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4.1 Offentlige finanser 
Skønnene for de offentlige finanser tager afsæt i den aktuelle vurdering af dansk 
økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2010.  
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2010 tager udgangspunkt i finansloven for 2010, 
de ministerielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2010, de kommunale og re-
gionale budgetter for 2010, de kvartalsvise offentlige finanser fra Danmarks Statistik 
samt oplysninger fra Danske Regioner og KL. I 2011 er skønnet for de offentlige 
finanser baseret på en vurdering af kommune- og regionsbudgetterne for 2011 samt 
finansloven for 2011, herunder Aftale om genopretning af dansk økonomi, maj 2010. 
Skønnet for 2012 beror overvejende på forudsætninger fra Aftale om genopretning af 
dansk økonomi, maj 2010. 
 
Danmarks Statistik har offentliggjort reviderede tal for de offentlige finanser i 2009, 
der viser et offentligt underskud på 46½ mia. kr., jf. tabel 4.1 og bilag 2. Det er på linje 
med den opgørelse fra Danmarks Statistik, der lå til grund for skønnet i august.   
 

Tabel 4.1 
Saldoen på de offentlige finanser 2005-2012 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Mia. kr., årets priser          
 August 77,6 82,3 80,6 59,8 -47,0 -80,1 -78,7 -  
 December 77,6 82,3 81,4 56,9 -46,5 -62,6 -83,9 -62,5  
 Heraf stat1)  82,7 89,7 85,8 64,6 -32,5 - - -  
 Heraf kommuner og  

amter/regioner1) -5,5 -7,8 -4,5 -7,4 -12,6 - - -
 

 Heraf sociale kasser og  
fonde2)  0,4 0,3 0,0 -0,3 -1,5 - - -

 

 December, pct. af BNP 5,0 5,0 4,8 3,3 -2,8 -3,6 -4,7 -3,4  
  

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

2) A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond.  
 

 

 
I 2010 skønnes underskuddet på de offentlige finanser til ca. 62½ mia. kr. svarende 
til 3,6 pct. af BNP, mens der skønnes et underskud på 84 mia. kr. i 2011 svarende til 
4,7 pct. af BNP. For 2012 skønnes et underskud på 62½ mia. kr., hvilket svarer til 
3,4 pct. af BNP.  
 
Den offentlige saldo ventes reduceret fra et overskud på 3,3 pct. af BNP i 2008 til et 
underskud på 3,6 pct. af BNP i 2010, selvom provenuet fra pensionsafkastskatten 
stiger med knap 2 pct. af BNP i perioden. Det svarer til en reduktion af saldoen på 
omkring 120 mia. kr. eller ca. 7 pct. af BNP. Knap halvdelen af svækkelsen af den 
offentlige saldo fra 2008 til 2010 afspejler diskretionære finanspolitiske lempelser 
(målt ved de direkte provenuvirkninger i finanseffektberegningen), herunder ind-
komstskattenedsættelser i Forårspakke 2.0 samt høj vækst i offentligt forbrug og in-
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vesteringer. I forlængelse heraf skønnes den strukturelle offentlige budgetsaldo re-
duceret fra et overskud på 2,4 pct. af BNP i 2008 til et underskud på 1,9 pct. af BNP 
i 2010, jf. afsnit 4.4. Derudover påvirkes saldoen af konjunkturerne, som blandt andet 
øger udgifterne til dagpenge og reducerer indtægterne fra moms og personskatter.  
 
Underskuddet på de offentlige finanser i 2010 og 2011 er større end grænsen på 3 
pct. af BNP i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt, og Danmark er derfor kommet ind i 
”proceduren for uforholdsmæssigt store underskud”. Medio juli modtog Danmark 
en henstilling fra rådet af EU’s finansministre (ECOFIN). Rådet henstillede, at Dan-
mark bringer underskuddet ned under 3 pct. af BNP snarest og senest i 2013 samt, at 
Danmark gennemfører en gennemsnitlig årlig finanspolitisk stramning på mindst ½ 
pct. af BNP i perioden 2011-2013.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har i maj 2010 indgået Aftale om genopretning af dansk 
økonomi, der indfrier henstillingen fra ECOFIN om en finanspolitisk stramning på i 
alt 1½ pct. af BNP i 2011-2013.  
 
Det strukturelle offentlige underskud på de offentlige finanser ventes forbedret fra 
1,9 pct. af BNP i 2010 til 0,8 pct. af BNP i 2012. Reduktionen af underskuddet skal 
primært ses i lyset af genopretningsaftalen, herunder blandt andet suspensionen af 
§20-reguleringen af beløbsgrænser for skatter mv., indførelse af loft over fradrag til 
faglige kontingenter for lønmodtagere samt en forlængelse af arbejdsgiverperioden 
for sygedagpenge. Derudover bidrager finansieringselementerne fra højere afgifter 
mv. i Forårspakke 2.0 til at styrke de offentlige finanser.  
 
Finanseffekten skønnes til 0,7 pct. af BNP i 2010 og er dermed opjusteret med 0,1 
pct. af BNP siden augustvurderingen, hvilket skal ses i sammenhæng med det højere 
offentlige forbrugsskøn, jf. afsnit 4.2. Den ekspansive finanspolitik i 2010 og 2009 på-
virker også aktiviteten i 2011. Finanspolitikken og frigivelsen af midler i SP mv. samt 
rentefaldet siden 2008 skønnes samlet set at øge aktiviteten svarende til knap 1¼ pct. 
af BNP i 2011. Heri indgår en ét-årig finanseffekt på -0,3 pct. af BNP i 2011, der af-
spejler stramninger som led i genopretningen af den offentlige økonomi.  
 
Ændringer i forhold til vurderingen i august 2010 
I november 2010 har Danmarks Statistik offentliggjort reviderede tal for de offentli-
ge finanser i 2007-2009. Det offentlige underskud er ifølge de reviderede tal opgjort 
til 46½ mia. kr. i 2009 og er således nedjusteret med knap ½ mia. kr. siden august, jf. 
tabel 4.2 og bilag 2.  
 
Den omtrent uændrede saldo i 2009 afspejler nedrevisioner af de offentlige udgifter 
på 7 mia. kr. og af de offentlige indtægter på 6½ mia. kr. Det skal primært ses i sam-
menhæng med, at renteudgifterne og renteindtægterne er revideret ned med hen-
holdsvis 4 mia. kr. og 3½ mia. kr., da indtægterne fra statens swaparrangementer i 
2009 i Danmarks Statistiks tidligere opgørelse var medregnet i de offentlige renteind-
tægter, mens de i alle øvrige år er medregnet under renteudgifterne.  
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I forhold til skønnet i august ventes det offentlige underskud reduceret med 17½ 
mia. kr. i 2010, hvilket primært kan tilskrives en opjustering af pensionsafkastskatten 
og indtægterne fra Nordsøen. For 2011 er skønnet for saldoen nedjusteret med 5¼ 
mia. kr. i forhold til augustvurderingen, hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng 
med en opjustering af investeringerne med 3¾ mia. kr. og en nedjustering af person-
skatterne med 2¼ mia. kr.  
 

Tabel 4.2 
Ændring af den offentlige saldo i 2009-2011 siden august 

 
  2009 2010 2011  

 Mia. kr., årets priser     
 Nordsø-indtægter 0,0 2,9 0,7  
 Selskabsskatter, ikke kulbrinteskattepligtige 1,1 0,0 0,0  
 Pensionsafkastskat -1,2 14,1 0,0  
 Arbejdsmarkedsbidrag  -0,1 0,8 0,5  
 Personskatter mv.  -2,7 -0,2 -2,2  
 Moms -0,1 -1,8 -0,7  
 Registreringsafgift 0,0 0,1 -0,6  
 Øvrige skatter og afgifter 0,0 1,5 1,5  
 Offentligt forbrug 0,1 -5,1 0,0  
 Offentlige investeringer -0,2 5,5 -3,8  
 Indkomstoverførsler 0,6 0,2 0,2  
 Nettorenteudgifter og udbytter 0,6 -1,5 1,0  
 Subsidier 0,4 -0,2 -1,3  
 Andre udgifts- og indtægtsposter  2,0 1,3 -0,5  
 Ændring af den offentlige saldo, i alt 0,4 17,5 -5,2  

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

 

 
Nordsøindtægterne er opjusteret med 3 mia. kr. i 2010 og ¾ mia. kr. i 2011 afledt af en 
opjustering af den forventede olieproduktion i Energistyrelsens seneste prognose 
samt en opjustering af olieprisen.  
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten er opjusteret med 14 mia. kr. i 2010, men er uænd-
ret i 2011. Det højere provenu i 2010 skal ses i sammenhæng med en opjustering af 
kursgevinsterne for obligationer og især renteswaps som følge af en nedjustering af 
renterne i 2010. Dertil kommer en opjustering i det forventede afkast på aktier i 2010 
på baggrund af den faktiske udvikling på aktiemarkedet indtil medio november.
  
Arbejdsmarkedsbidraget er opjusteret med ¾ mia. kr. i 2010 og ½ mia. kr. i 2011 som 
følge af en opjustering af lønsummen.  
 
Provenuet fra personskatter mv. er nedjusteret med ¼ mia. kr. i 2010 og nedjusteret 
med 2¼ mia. kr. i 2011. I både 2010 og 2011 er provenuet fra kapitalpensioner ned-
justeret med 2½ mia. kr. baseret på regnskabstal for de første 10 måneder i 2010. I 
modsat retning trækker, at kildeskatterne er opjusteret med 2½ mia. kr. i 2010 og 1 
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mia. kr. i 2011 som følge af forventet højere lønsum og større overskud fra person-
ligt drevne virksomheder.  
 
Momsprovenuet er nedjusteret med 1¾ mia. kr. i 2010 og med ¾ mia. kr. i 2011 blandt 
andet afledt af en nedjustering af boliginvesteringerne.  
 
Registreringsafgiften er omtrent uændret i 2010 og nedjusteret med ½ mia. kr. i 2011 i 
lyset af et forventet lavere privat bilkøb.  
 
De øvrige skatter og afgifter er opjusteret med 1½ mia. kr. i både 2010 og 2011. I 2010 er 
provenuet fra tobaks- og energiafgifterne opjusteret med samlet set 1½ mia. kr. som 
følge af nye regnskabstal for årets første 10 måneder. I 2011 skyldes opjusteringen 
blandt andet højere forventede bidragsindtægter i a-kasser og Lønmodtagernes Ga-
rantifond.   
 
Det offentlige forbrug er opjusteret med godt 5 mia. kr.  i 2010, men skønnes uændret i 
2011 i forhold til augustvurderingen. Opjusteringen i 2010 skal blandt andet ses i 
sammenhæng med en højere forventet vækst i den offentlige beskæftigelse, jf. afsnit 
4.2.  
 
Skønnet for de offentlige investeringer er nedjusteret med 5½ mia. kr. i 2010 og opjuste-
ret med 3¾ mia. kr. i 2011 blandt andet i lyset af forventede forskydninger fra 2010 
til 2011.   
 
Indkomstoverførslerne er opjusteret med knap ¼ mia. kr. i både 2010 og 2011. I begge år 
er de konjunkturbetingede udgifter til dagpenge og feriedagpenge nedjusteret med 
omkring 1 mia. kr., mens udgifterne til folkepension er opjusteret med knap 1 mia. 
kr. og ½ mia. kr. i henholdsvis 2010 og 2011.  
 
Nettorenteudgifter og udbytter er opjusteret med 1½ mia. kr. i 2010 og nedjusteret med 1 
mia. kr. i 2011. Opjusteringen i 2010 skyldes blandt andet en opjustering af udgifter-
ne på kurstab i forbindelse med køb og terminering af statsobligationer, mens nedju-
steringen i 2011 skal ses i sammenhæng med en lavere statsgæld og højere forrent-
ning af statens indestående i Nationalbanken.  
 
Subsidierne er opjusteret med ¼ mia. kr. 2010 og 1¼ mia. kr. 2011. Opjusteringen skal 
i 2010 ses i sammenhæng med en opjustering af udgifterne til aktiverede kontant-
hjælpsmodtagere i virksomhedspraktik, og i 2011 følger opjusteringen af blandt an-
det merudgifter til elproduktionstilskuddet og tabsrammen til risikovillig kapital i fi-
nanslovaftalen for 2011.  
 
Skønnet for andre udgifts- og indtægtsposter er nedjusteret med 1¼ mia. kr. 2010 og opju-
steret med ½ mia. kr. i 2011. I 2010 skyldes nedjusteringen primært, at BNI- og 
momsbidrag til EU er nedjusteret med knap 2 mia. kr. I både 2010 og 2011 er de sal-
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doneutrale afskrivninger nedjusteret med ¾ mia. kr. afledt af reviderede tal for 2007-
2009 fra nationalregnskabet. 
 
Det mindskede offentlige underskud i 2010 skyldes forventede højere indtægter fra 
pensionsafkastskat og indtægter fra Nordsøen, mens udgifterne samlet set er uænd-
rede, jf. figur 4.1. Reduktionen af saldoen i 2011 er afledt af højere udgifter til især of-
fentlige investeringer og subsidier, mens indtægterne er omtrent uændrede.  
 

Figur 4.1  
Revision af udgifter og indtægter (mia. kr., årets priser) siden august, 2010-2011  
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Boks 4.1  
Revision af udgifts- og indtægtsskøn 2010 og 2011 
 
De nye skøn for de offentlige finanser indebærer en forbedring af den offentlige saldo på 17½ mia. kr. 
i 2010, mens saldoen er reduceret med 5¼ mia. kr. i 2011 i forhold til augustvurderingen, jf. neden-
for.  
 
Nordsøindtægterne er opjusteret med 3 mia. kr. i 2010 og ¾ mia. kr. i 2011 afledt af en opjustering af 
den forventede olieproduktion i Energistyrelsens seneste prognose samt en opjustering af olieprisen i 
danske kroner. 
 
Pensionsafkastskatten er opjusteret med 14 mia. kr. i 2010 og uændret i 2011. Opjusteringen i 2010 
skal ses i sammenhæng med en opjustering af kursgevinsterne for obligationer og især renteswaps 
som følge af en nedjustering af renterne i 2010. Dertil kommer en opjustering i det forventede afkast 
på aktier i 2010 på baggrund af den faktiske udvikling på aktiemarkedet til medio november. I 2010 
og 2011 skønnes provenuet fra pensionsafkastskatten til henholdsvis 42¼ mia. kr. og 3½ mia. kr., 
hvilket er henholdsvis 21½ mia. kr. højere og 20 mia. kr. lavere end i år med et normalafkast.  
 
Arbejdsmarkedsbidraget er opjusteret med ¾ mia. kr. i 2010 og ½ mia. kr. i 2011 som følge af et for-
ventet højere niveau for beskæftigelsen og dermed lønsummen.  
 
Provenuet fra personskatter mv. er nedjusteret med ¼ mia. kr. i 2010 og 2¼ mia. kr. i 2011. I både 
2010 og 2011 er provenuet fra kapitalpensioner nedjusteret med 2½ mia. kr. Det skyldes, at regn-
skabstal for de første 10 måneder i 2010 ligger ca. 2½ mia. kr. lavere end i de første 10 måneder af 
2009, mens der i augustvurderingen var forudsat et uændret provenu fra 2009 til 2010. Reduktionen i 
provenuet fra 2009 til 2010 kan evt. skyldes, at førtidige udbetalinger var højere i 2009 under det 
økonomiske tilbageslag. I modsat retning trækker, at kildeskatterne er opjusteret med 2½ mia. kr. i 
2010 og 1 mia. kr. i 2011 som følge af en opjustering af lønsummen og forventet større overskud fra 
personligt drevne virksomheder. 
 
Momsprovenuet er nedjusteret med 1¾ mia. kr. i 2010 og med ¾ mia. kr. i 2011. I begge år er moms-
provenuet fra råstofanvendelsen i erhverv opjusteret, mens momsprovenuet fra boliginvesteringerne 
er nedjusteret. I 2010 er momsprovenuet fra de offentlige investeringer desuden nedjusteret.  
 
De øvrige skatter og afgifter er opjusteret med 1½ mia. kr. i både 2010 og 2011. I 2010 er provenuet 
fra tobaks- og energiafgifterne opjusteret med samlet set 1½ mia. kr. som følge af nye regnskabstal 
for årets første 10 måneder. I 2011 skyldes opjusteringen blandt andet højere forventede bidragsind-
tægter i a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond.   
 
Det offentlige forbrug er opjusteret med godt 5 mia. kr. i 2010 som følge af en opjustering af den of-
fentlige beskæftigelsesvækst med 10.000 til i alt 12.500 personer i 2010. Med afsæt i tal fra Danske 
Regioner og tilkendegivelser fra KL er forbrugsudgifterne opjusteret med 4½ mia. kr. i 2010. Samtidig 
forventes der yderligere merudgifter til aktivering på godt ½ mia. kr. i 2010. I 2011 skønnes et uænd-
ret offentligt forbrug med afsæt i finansloven for 2011 og en vurdering af kommune- og regionsbud-
getterne for 2011.   
 
Skønnet for de offentlige investeringer er nedjusteret med 5½ mia. kr. i 2010 og opjusteret med 3¾ 
mia. kr. i 2011. Nedjusteringen i 2010 skal primært ses i sammenhæng med forventede lavere inve-
steringer i kommuner og regioner med afsæt i et mindretræk på den kommunale momsrefusionsord-
ning. Samtidig viser ministeriernes rammeredegørelser et mindre afløb på ½ mia. kr. på investerings-
projekter i statslig regi i 2010. Opjusteringen i 2011 følger primært af budgetterede merinvesteringer 
i de kommunale og regionale budgetter for 2011.  
 
Overførselsindkomsterne er opjusterede med knap ¼ mia. kr. i både 2010 og 2011. I begge år forven-
tes mindreudgifter til dagpenge og feriedagpenge på 1¼ mia. kr. i 2010 og knap 1 mia. kr. i 2011. I 
modsat retning trækker forventede merudgifter til folke- og førtidspension på godt 1 mia. kr. i 2010 
og ½ mia. kr. i 2011 og merudbetalinger fra Lønmodtagernes Garantifond på ¼ mia. kr. i 2011.   
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Boks 4.1 (fortsat) 
Revision af udgifts- og indtægtsskøn 2010 og 2011 
 
Nettorenteudgifter og udbytter er opjusteret med 1½ mia. kr. i 2010 og nedjusteret med 1 mia. kr. i 
2011. Opjusteringen i 2010 skal ses i sammenhæng med en opjustering af renteudgifterne afledt af et 
forventet kurstab i forbindelse med køb og terminering af statsobligationer, mens nedjusteringen i 
2011 primært skal ses i sammenhæng med en højere forrentning af statens indestående i National-
banken og en opjustering af overskuddet i Nationalbanken.   
 
Subsidierne er opjusteret med ¼ mia. kr. 2010 og 1¼ mia. kr. 2011. Merudgifterne skal i begge år ses 
i sammenhæng med større udgifter til aktiverede kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik og i 
2011 desuden med tabsrammen til risikovillig kapital i finanslovaftalen. Samtidig er udgifterne til løn-
tilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og fleksjob opjusteret med knap ½ mia. kr. i 2011.  
 
Skønnet for andre udgifts- og indtægtsposter er nedjusteret med 1¼ mia. kr. 2010 og opjusteret med 
½ mia. kr. i 2011. For 2010 skyldes nedjusteringen primært, at der er foretaget en revision af de væg-
te, som fordeler udgiftsbyrden på de enkelte landes BNI- og momsbidrag til EU. Revisionen indebæ-
rer, at Danmarks BNI- og momsgrundlag i forhold til det samlede BNI og momsgrundlag er nedjuste-
ret. I både 2010 og 2011 er de saldoneutrale afskrivninger nedjusteret med ¾ mia. kr. afledt af revide-
rede tal for 2007-2009.  

 
Udviklingen i udgifts- og skattetryk, 2005-2012 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at udgøre 55¾ pct. af BNP i 2012. Det er 
en stigning på godt 3¾ pct.-point af BNP i forhold til 2005, jf. tabel 4.3. Stigningen 
kan navnlig henføres til en skønnet forøgelse af det offentlige forbrugstryk på godt 
2½ pct.-point. I samme periode ventes indtægtstrykket reduceret med godt 4½ pct.-
point navnlig i lyset af et lavere skattetryk.  
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Tabel 4.3 
Udgifts- og skattetryk 2005-2012 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ændr. 
2005-
2012 

 

 Pct. af BNP           
 Forbrug 26,0 25,9 26,0 26,7 30,0 29,6 28,9 28,6 2,6  
 Indkomstoverførsler 16,5 15,6 15,2 15,1 17,1 17,5 17,5 17,2 0,7  
 Investeringer 1,8 2,0 1,9 1,9 2,1 2,2 2,3 2,1 0,4  
 Renteudgifter 2,6 2,2 2,0 1,8 2,3 2,2 2,1 2,2 -0,4  
 Øvrige udgifter 5,0 4,9 4,9 5,4 5,7 5,9 5,7 5,6 0,6  
 Udgiftstryk1) 51,9 50,6 50,0 51,0 57,2 57,3 56,6 55,7 3,8  
          
 Personskatter mv.2) 21,2 21,2 21,5 21,4 22,4 20,2 20,6 20,6 -0,6  
 Arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 4,6 4,6 4,5 0,2  
 Pensionsafkastskat 2,4 0,8 0,3 0,5 0,5 2,4 0,2 0,9 -1,5  
 Selskabsskatter 3,9 4,4 3,8 3,3 2,5 2,7 2,8 3,0 -0,9  
 Moms 10,1 10,3 10,4 10,1 10,2 9,9 9,9 9,9 -0,2  
 Øvrige indirekte skatter 7,9 7,8 7,6 7,2 6,9 7,2 7,2 7,1 -0,8  
 Øvrige skatter3) 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -0,1  
 Skattetryk 51,0 49,8 49,1 48,2 48,2 48,1 46,4 47,0 -4,0  
          
 Renteindtægter  1,5 1,5 1,6 1,7 1,9 1,5 1,6 1,5 0,0  
 Øvrige indtægter 4,6 4,6 4,4 4,5 4,4 4,3 4,2 4,0 -0,6  
 Told mv. til EU4) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0  
 Indtægtstryk1) 56,9 55,7 54,8 54,2 54,3 53,7 51,9 52,4 -4,6  
  

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

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

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

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

 

 
Fra 2008 til 2010 skønnes det samlede offentlige udgiftstryk at stige fra 51 pct. af 
BNP i 2008 til 57¼ pct. af BNP i 2010. Stigningen skal blandt andet ses i sammen-
hæng med konjunkturafledte merudgifter til dagpenge og kontanthjælp samt en mar-
kant stigning i det offentlige forbrug. Den skønnede stigning skal især ses i sammen-
hæng med en høj realvækst i det offentlige forbrug på 3 pct. i 2009. Dertil kommer 
en høj nominel vækst særligt i 2009 afledt af en høj offentlig lønstigningstakt som 
følge af de offentlige overenskomstaftaler.   
 
Det offentlige udgiftstryk ventes reduceret fra 57¼ pct. af BNP i 2010 til 55¾ pct. af 
BNP i 2012 afledt af den finanspolitiske konsolidering, herunder en reduktion i for-
brugstrykket på 1 pct.-point.  
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Fra 2008 til 2010 skønnes skattetrykket omtrent uændret, mens det reduceres med 1 
pct. af BNP fra 2010 til 2012. 
  
Fra 2008 til 2010 reduceres personskatternes andel med 1¼ pct.-point. Det skal ses i 
sammenhæng med indkomstskattelettelserne i 2009 og 2010 i medfør af de fuldt fi-
nansierede skatteomlægninger Lavere Skat på arbejde og Forårspakke 2.0. Fra 2010 til 
2012 øges personskattetrykket med ½ pct.-point som følge af genopretningsaftalen, 
der blandt andet omfatter suspension af den automatiske regulering for beløbsgræn-
ser for skatter mv. (§ 20) samt indførelse af et loft over lønmodtagernes fradrag for 
faglige kontingenter på 3.000 kr.  
 
Provenuerne fra pensionsafkastskatten øger isoleret set skattetrykket med 2 pct.-
point fra 2008 til 2010 og reducerer skattetrykket med 1½ pct.-point fra 2010 til 
2012. Det skyldes, at provenuet fra pensionsafkastskatten skønnes at være ekstraor-
dinært højt i 2010.  
 
Udviklingen i skattetrykket er generelt ikke et velegnet mål for den økonomiske poli-
tiks bidrag til ændringer i skattebelastningen. Provenuvirkninger af diskretionært be-
sluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. Det skyl-
des først og fremmest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekur-
ser og renter mv. ofte vil medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række 
skatter og afgifter afviger fra væksten i BNP. Det kan medføre betydelige udsving i 
skattetrykket fra år til år, selvom skattebelastningen er uændret. Dette gælder ikke 
mindst pensionsafkastskatten og beskatningen af Nordsø-aktiviteterne, men fx også 
registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift.  
 
 
4.2 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 
 
Det offentlige forbrug 
Danmarks Statistik har opgjort realvæksten i det offentlige forbrug til godt 3 pct. i 
2009, mens der i perioden 2002-2009 som helhed er opgjort en årlig realvækst på 
godt 1¾ pct. i gennemsnit, jf. tabel 4.4.  
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Tabel 4.4 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2002-2012  

 
 

 02 03 04 05 06 07 08 09 
Gnst. 
02-09 10 11 12 

 

 Realvækst i 
pct.             

 Stat 1,1 -2,1 2,4 -1,3 3,3 9,5 0,4 2,6 1,9 - - -  
 Kommuner og 

amter/ regioner 2,6 1,9 1,6 2,4 2,6 -1,7 2,2 3,4 1,9 - - -
 

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

Anm.: Danmarks Statistik korrigerer ikke for flytning af opgaver mellem sektorer. I 2005 og 2006 er den sek-
torfordelte realvækst eksempelvis påvirket af opgaveflytningen på skatte- og inddrivelsesområdet pr. 
1/11 2005. I 2007 er realvæksten påvirket af kommunalreformen, der blandt andet har medført, at sta-
ten har overtaget en række af amternes tidligere opgaver, og i 2009 er den sektorfordelte realvækst på-
virket af omlægningen til et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, der betyder, at kommunerne 
har overtaget ansvaret for aktiveringen af de forsikrede ledige fra staten pr. 1/8 2009.         

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

 

 
I 2010 er skønnet for det samlede offentlige forbrug opjusteret med godt 5 mia. kr. 
til 514,6 mia. kr. primært som følge af en opjustering af den offentlige beskæftigel-
sesvækst med 10.000 til i alt 12.500 personer i 2010, jf. afsnit om den offentlige beskæftigel-
se nedenfor. Tal fra Danske Regioner viser driftsudgifter, der er omkring 1¼ mia. kr. 
større end budgetteret i 2010. Med afsæt heri og tilkendegivelser fra KL om merfor-
brug samt nationalregnskabet for 1. halvår 2010 er skønnet for det offentlige forbrug 
opjusteret med i størrelsesordenen 4½ mia. kr. i 2010. Samtidig forventes der yderli-
gere merudgifter til aktivering af ledige på godt ½ mia. kr. i 2010.  
 
På statens område er der gennemført en dispositionsbegrænsning på 1 pct. af drifts-
rammen i 2010, og det forventede forbrug af opsparede driftsmidler er reduceret. På 
baggrund af ministeriernes rammeredegørelse II er det således vurderingen, at der er 
tilvejebragt den reduktion af de forventede statslige merudgifter på 2 mia. kr. i 2010, 
som blev forudsat i maj- og augustvurderingerne. På Undervisningsområdet udmøn-
tes en del af dispositionsbegrænsningen i 2010 på bevillingerne i 2011, men det 
skønnes, at uddannelsesinstitutionerne tilpasser udgiftsniveauet allerede i 2010. 
 
Med afsæt i den nominelle opjustering er realvæksten opjusteret fra 0,0 til 1,0 pct. i 
2010. Efter fastlæggelsen af skønnet har Danmarks Statistik offentliggjort de første 
foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010, der viser en vis opbremsning i 
den offentlige forbrugsvækst i forhold til den markante vækst i 1. halvår. Det er i tråd 
med det skønnede forløb, om end den opgjorte realvækst er højere end skønnet. Na-
tionalregnskabet for 1.-3. kvartal 2010 peger således i retning af en realvækst i det of-
fentlige forbrug på i størrelsesordenen 1¾ pct. i 2010 under forudsætning af et 
uændret offentligt forbrug fra 3. til 4. kvartal.  
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Det offentlige forbrug omfatter primært lønudgifter til de offentlige ansatte og udgif-
ter til køb af varer og tjenester. Den offentlige beskæftigelse ifølge nationalregnska-
bet i årets første 3 kvartaler ligger på linje med det skønnede, og den forholdsvis høje 
vækst i det offentlige forbrug i 1.-3. kvartal ifølge nationalregnskabet afspejler derfor 
en markant vækst i nettovarekøbet. Samtidig peger andre oplysninger imidlertid på et 
vigende varekøb i 2010, idet momsrefusionsordningen for kommuner og regioner 
udviser et betydeligt mindre træk i 2010 baseret på refusionerne i årets første 8 må-
neder.  
 
Momsrefusionsordningen indebærer, at staten månedligt udbetaler et beløb til kom-
muner og regioner, der svarer til de enkelte kommuners og regioners udgifter til 
købsmoms mv. i forbindelse med køb af varer og tjenesteydelser. Trækket på moms-
refusionsordningen er således en indikator for udviklingen i kommunernes og regio-
nernes varekøb og investeringer. 
 
Ifølge rammeredegørelse II for 2010 forventes trækket på momsrefusionsordningen 
at blive 2¾ mia. kr. mindre end budgetteret på finansloven for 2010. Det svarer til 
mindreudgifter til varekøb og investeringer på i størrelsesordenen 10¾ mia. kr. i 
2010 – og således noget mere end nedjusteringen af de offentlige investeringer i 2010 
kan begrunde, jf. afsnit om de offentlige investeringer nedenfor.  
 
Det er uklart, hvorfor nationalregnskabet og trækket på momsrefusionsordningen 
viser forskellige tendenser for varekøbet. Der foreligger ikke oplysninger om, at de 
kommunale og regionale refusionsanmeldelser skulle være forsinkede eller ligge for 
lavt i årets første 8 måneder. Og der foreligger heller ikke oplysninger om, at de fore-
løbige offentlige regnskabstal, der indgår i nationalregnskabet skulle være for høje 
eller behæftet med større usikkerhed end normalt. 
 
Det forventede lavere varekøb i kombination med den kraftige beskæftigelsesvækst 
kan blandt andet ses i sammenhæng med reduceret brug af vikarydelser. Blandt andet 
har Region Hovedstaden og Region Midtjylland indført stop for brugen af eksterne 
vikarer med virkning fra sommeren 2009 og i stedet oprettet interne vikarordninger 
for blandt andet sygeplejersker, radiografer, SOSU-assistenter mv. Regionernes sam-
lede udgifter til eksterne vikarer udgjorde omkring 1 mia. kr. i 2009 eller omkring 20 
pct. mindre end i 2008, der dog kan være påvirket af strejkerne i foråret 2008.   
 
Med afsæt i en vurdering af kommunernes og regionernes budgetter for 2011 og fi-
nansloven for 2011 skønnes det offentlige forbrug til 518,6 mia. kr. i 2011 på linje 
med augustvurderingen. Den nominelle opjustering i 2010 betyder dog, at der skøn-
nes et realt fald i det offentlige forbrug på 0,3 pct. i 2011, mens der var forudsat en 
realvækst på 0,6 pct. i augustvurderingen.   
 
De kommunale budgetter for 2011 afspejler nettoserviceudgifter, der er i størrelses-
ordenen 1¼ mia. kr. lavere end aftalegrundlaget fra juni, og der er således rum op til 
det aftalte niveau for 2011. Det ændrer ikke ved, at kommunerne i 2011 kan videre-
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føre udgiftsniveauet i budgetterne for 2010. Det indgår i genopretningsaftalen, og det 
er også, hvad, kommunerne vil blive holdt op på i forhold til regnskaberne for 2011. 
Derfor er aftalegrundlaget lagt til grund for skønnet for det offentlige forbrug i 2011. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug er beregningsteknisk forudsat til 0,3 pct. i 2012 i 
overensstemmelse med genopretningsaftalen. 
 
Med genopretningsaftalen blev offentlige udgifter for i alt 10 mia. kr. i 2011-2013 
omprioriteret inden for en uændret økonomisk ramme, og dermed blev der forudsat 
et højere niveau for det offentlige forbrug frem mod 2013 end i Danmarks Konvergens-
program 2009, februar 2010, jf. figur 4.2a og Budgetoversigt 2, august 2010.  
 
Skønnet for det offentlige forbrug er aktuelt opjusteret med godt 5 mia. kr. i 2010, 
men på baggrund af de kommunale og regionale budgetter for 2011 og finansloven 
for 2011 forventes de offentlige forbrugsudgifter at flugte med det forudsatte for-
brugsniveau i 2011 i genopretningsaftalen. Hermed skønnes realvæksten i det offent-
lige forbrug set under ét til omkring ¾ pct. i 2010 og 2011, hvilket er på linje med 
skønnet i august, herunder genopretningsaftalen. 
 
I lyset af genopretningsaftalen forudsættes det offentlige forbrugstryk at falde frem 
mod 2013, jf. figur 4.2b. 
 

Figur 4.2a Figur 4.2b  
Det offentlige forbrug, 2000-2013 Det offentlige forbrugstryk, 1980-2013 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som 
betyder, at det offentlige forbrug fremover må påregnes at følge det planlagte spor. 
Blandt andet med baggrund i den kommunale budgetoverskridelse i 2009 er der såle-
des taget initiativ til en justering af de rammer, som aftalesystemet fungerer inden 
for. Formålet er at styrke kommunernes økonomiske tilskyndelse til at overholde de 
aftalte rammer gennem initiativer, som vil have fuld virkning fra og med budgetterne 
for 2011. Det gælder blandt andet forhøjelse af det betingede bloktilskud til kommu-
nerne, krav om udarbejdelse af politisk godkendte halvårsregnskaber og styrkelse af 
den individuelle modregning i skattesanktionsmekanismen, jf. boks 4.2. 
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Boks 4.2 
Strammere styring af udgifterne i kommuner og regioner 

 
Styrkede styringsinstrumenter i relation til kommunerne 
Som led i genopretningsaftalen er der gennemført følgende initiativer for at styrke kommunernes 
incitament til at overholde de aftalte rammer. Initiativerne har virkning fra og med budgetterne for 
2011.  
 
• Det betingede bloktilskud er blevet forhøjet fra 1 mia. kr. til 3 mia. kr. og justeres, så det betin-

ges af, at kommunerne både i budgetter og regnskaber overholder de aftalte økonomiske ram-
mer. Kommunerne vil få det betingede bloktilskud udbetalt, hvis de overholder de aftalte ram-
mer for økonomien i forbindelse med budgetlægningen, men det betingede bloktilskud kan 
trækkes tilbage i det omfang, kommunerne ikke lever op til de aftalte rammer i regnskaberne. 
For så vidt angår kommunernes regnskaber for 2011 foretager Indenrigs- og Sundhedsministe-
ren en foreløbig opgørelse af aftaleoverholdelse i maj 2012 på grundlag af Danmarks Statistiks 
opgørelse af de kommunale regnskaber for 2011. Den endelige opgørelse af en eventuel mod-
regning i kommunernes bloktilskud foretages på grundlag af kommunernes revisionspåtegnede 
regnskaber i efteråret 2012, og eventuelle overskridelser af de økonomiske rammer for 2011 vil 
blive modregnet i kommunernes bloktilskud i fjerde kvartal 2012.  Modregningen af en eventuel 
budgetoverskridelse i kommunerne i 2011 vil for 60 pct.s vedkommende ske individuelt overfor 
de kommuner, der bruger mere end budgetteret, mens resten sker kollektivt, jf. Aftale om fi-
nansloven for 2011, november 2010.  

• Kommunerne skal udarbejde politisk godkendte halvårsregnskaber for at styrke økonomistyrin-
gen og budgetopfølgningen i den enkelte kommune. Sammen med det betingede bloktilskud 
skal halvårsregnskaberne understøtte kommunernes samarbejde om at overholde de aftalte 
rammer i både budgetter og regnskaber samt drøftelser mellem regeringen og KL om kommu-
nernes budgetoverholdelse. Derfor skal halvårsregnskaberne blandt andet indeholde oplysnin-
ger om det forventede helårsregnskab og forklaringer på eventuelle afvigelser fra det budgette-
rede. 

• Den individuelle modregning i den nuværende skattesanktionsmekanisme styrkes, så incita-
mentet til at overholde aftaler om skatten bliver stærkere. De kommuner, der hæver skatten, får 
første år individuelt modregnet 75 pct. af merindtægten i bloktilskuddet, mens modregningen 
vil udgøre 50 pct. i andet og tredje år og 25 pct. i det fjerde år. Den resterende andel af skatte-
stigningen modregnes kollektivt. Kommuner, der vedtager en skattestigning i overensstemmel-
se med en eventuelt tildelt andel af en ramme til skatteforhøjelser, vil blive friholdt for en even-
tuel individuel modregning. 

 
Styrket regional økonomistyring 
• Med virkning for indberetningen for 3. kvartal 2010 er der gennemført en væsentlig opstram-

ning af den løbende overordnede regionale rapportering af udgiftsudviklingen – både til re-
gionsråd og til staten, så der sikres et mere reelt billede af udgiftsudviklingen i løbet af året som 
grundlag for regionale tiltag. Indberetningen indebærer blandt andet et konsistent og ensartet 
grundlag for økonomiopfølgningen, systembaserede (beregnede) skøn for årets forbrug baseret 
på tidligere års regnskaber, som supplement til de hidtidige regionale skøn, samt frist på 1 må-
ned efter kvartalets afslutning. 

• Der er samtidig aftalt en opstramning af udgiftsstyringen i de enkelte regioner både inden for 
sygehuse og de øvrige områder, herunder private sygehuse og praksissektoren, der skal inde-
bære en tættere og mere rettidig udgiftsstyring.   

 
 
De offentlige lønudgifter udgør omkring 2/3 af det samlede offentlige forbrug. Den 
offentlige løndannelse har således stor betydning for udviklingen i det offentlige for-
brug.  
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 I foråret 2011 skal der forhandles nye overenskomster på det offentlige område. Da 
der ikke foreligger overenskomster, som dækker 2011 og 2012, er den offentlige løn-
udvikling baseret på beregningstekniske forudsætninger. 
 
Der er beregningsteknisk forudsat budgetvirkninger af offentlige lønstigninger (ekskl. 
reststigninger) på 0,3 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012. Den afdæmpede budgetvirkning 
afspejler, at de offentlige lønstigninger i de seneste år har oversteget lønstigningerne i 
den private sektor, hvilket forudsættes at resultere i negative udmøntninger fra regu-
leringsordningen. Samtidigt har parterne på det private arbejdsmarked indgået aftaler, 
som indebærer relativt lave lønstigninger de nærmeste år. 
 
I perioden fra 2001 til 2011 skønnes den reale stigning i det offentlige forbrug samlet 
set til 73½ mia. kr., jf. figur 4.3.  
 

Figur 4.3 
Realvækst i det offentlige forbrug fra 2001 til 2011 
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Anm.: Fordelingen på udgiftsområder er baseret på Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2011 fra september 

2010. 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Det er navnlig de borgernære områder, der er tilført ekstra midler siden 2001. Sund-
hedsområdet er således tilført et udgiftsløft på 33¼ mia. kr. fra 2001 til 2011, mens 
udgifterne på socialområdet forventes øget med godt 25½ mia. kr. blandt andet til 
børn, ældre og udsatte grupper. På undervisningsområdet inkl. grundforskning skøn-
nes udgiftsvæksten at udgøre godt 19 mia. kr. fra 2001 til 2011. 
 
Offentligt forbrug i Danmark, Sverige og Finland 
Ifølge Danmark Statistik udgjorde det offentlige forbrug 30 pct. af bruttonational-
produktet i Danmark i 2009, hvilket er det højeste forbrugstryk, der nogensinde er 
målt i noget OECD-land. Dermed er forbrugstrykket i Danmark også højere end i 
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Sverige og Finland, hvis forbrugstryk er opgjort til henholdsvis 27¾ pct. og 25 pct. i 
2009, jf. figur 4.4a.  
 
Udviklingen i det offentlige forbrugstryk har i store træk været sammenlignelig i de 
tre nordiske lande i de seneste ti år, om end forbruget udgør en noget mindre andel 
af BNP i Finland end i Sverige og Danmark. Finland skiller sig også ud med lidt lave-
re offentlige udgifter og offentligt forbrug pr. indbygger end de to andre lande, jf. fi-
gur 4.4b.  
 

Figur 4.4a Figur 4.4b 
Offentligt forbrugstryk, 1995-2009 Offentlige udgifter og forbrug pr.  
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Kilde:  Danmarks Statistik, OECD samt egne beregninger. 
 
Siden 2000 har realvæksten været lavere i Sverige end i Danmark og Finland, jf. figur 
4.5a.1 I Danmark har den årlige realvækst i det offentlige forbrug i gennemsnit ud-
gjort knap 2 pct. fra 2000 til 2009, mens forbruget kun er vokset med omkring 1 pct. 
årligt i Sverige samme periode. For en nærmere beskrivelse af finans- og udgiftspoli-
tikken i Sverige kan henvises til Budgetredegørelse 2010, maj 2010. Det offentlige for-
brug i Finland er i gennemsnit vokset med godt 1½ pct. årligt fra 2000 til 2009.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug i Danmark fra 2000 til 2008 kan primært tilskri-
ves udgiftsløft på sundheds- og socialområderne, mens vækstbidraget fra disse to 
områder er noget mindre i Sverige, jf. figur 4.5b. Hertil kommer, at de svenske for-
svarsudgifter er reduceret betragteligt i perioden, hvilket har bidraget til den mere af-
dæmpede udvikling i forbruget i Sverige. Eksklusive forsvarsudgifterne er forbrugs-
udgifterne i Sverige i gennemsnit vokset med 1¼ pct. om året i perioden 2000-2008. 
Ligesom i Danmark er forbrugsvæksten i Finland indtil 2008 primært drevet af 
sundheds- og socialområderne. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Der skal udvises varsomhed ved sammenligninger af niveauet og udviklingen i det offentlige forbrug over tid og 
mellem lande. Der kan være ændringer og forskelle i organiseringen af opgaveløsningen og andre tekniske forhold, 
der påvirker sammenligneligheden mellem landene. 
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Figur 4.5a Figur 4.5b 
Realt offentligt forbrug, 2000-2009 Vækstbidrag til offentligt forbrug,  

2000-2008 
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Kilde:  Danmarks Statistik, OECD samt egne beregninger. 
 
Udgiftsniveauet til den borgernære service til social- og sundhedsområderne samt 
uddannelse er generelt lavere i Finland end i Danmark og Sverige, jf. figur 4.6a-4.6c.  
 
På baggrund af solide PISA-resultater er det bemærkelsesværdigt, at undervisnings-
udgifterne i Finland udgør en lavere andel af BNP end i de to øvrige lande. Det skyl-
des, at den årlige udgift pr. elev/studerende er lavere i Finland end i Sverige og 
Danmark2. Forskellen mellem Danmark og Finland skal desuden ses i sammenhæng 
med, at der i gennemsnit var ca. 15 elever pr. lærer i grundskolen i Finland i 2007, 
mens der kun var godt 11 elever pr. lærer i Danmark. Samtidig viser tal fra OECD, at 
gymnasielærerne i Finland i gennemsnit har ca. 50 pct. flere undervisningstimer end 
de danske gymnasielærere.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Kilder: Konkurrenceevneredegørelse 2010, Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2010. Education at a Glance 2010, 
OECD, 2010. 
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Figur 4.6a Figur 4.6b 
Offentligt forbrug på socialområdet,  
2000-2008 

Offentligt forbrug på sundhedsområdet, 
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Figur 4.6c Figur 4.6d 
Offentligt forbrug på  
undervisningsområdet, 2000-2008 

Offentligt forbrug i forsvaret, 2000-2008 
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Kilde:  Danmarks Statistik, OECD samt egne beregninger. 
 
Forbrugsudgifterne i det svenske forsvar udgjorde godt 2 pct. af BNP i 2000 – og 
niveauet var således højere end i både Danmark og Finland. I perioden 2000-2008 
faldt Sveriges forsvarsudgifter med knap 1 pct. af BNP, og de svenske forsvarsudgif-
ter udgjorde den laveste andel af BNP i de tre lande i 2008, jf. figur 4.6d. Af de tre 
lande har Danmark de højeste forsvarsudgifter i 2008 på godt 1½ pct. af BNP.  
 
Den offentlige beskæftigelse 
I 2010 skønnes væksten i den offentlige beskæftigelse til 12.500 personer, jf. tabel 4.5. 
Det er 10.000 mere end forudsat i augustvurderingen.  
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Tabel 4.5 
Skønnet ændring i den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet, 2010-2012 

 
  2010 2011 2012  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  
 Antal i 1.000 personer       
 Offentlig beskæftigelse 2,5 12,5 1,2 -3,0 0,0  
   

 
Den markante opjustering af skønnet for den offentlige beskæftigelse i 2010 skal ses i 
lyset af de foreløbige opgørelser i nationalregnskabet, som viser en kraftig beskæfti-
gelsesvækst i 1. halvår 2010 i forhold til 1. halvår 2009. Udviklingen ifølge andre of-
fentlige beskæftigelsesstatistikker, herunder månedlige opgørelser fra Det Fælles-
kommunale Løndatakontor (FLD) samt Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) i 3. kvar-
tal 2010, viser tegn på en faldende beskæftigelsesudvikling i den offentlige sektor i 3. 
kvartal 2010. Med afsæt heri forventes en vigende beskæftigelsesudvikling i 2. halvår 
2010. 
 
Efter fastlæggelsen af skønnet har Danmarks Statistik offentliggjort de første forelø-
bige nationalregnskabstal for 3. kvartal 2010, som viser en opbremsning i beskæfti-
gelsesvæksten i den offentlige sektor. Stigningen i den offentlige beskæftigelse på ba-
sis af de nye nationalregnskabstal kan opgøres til 12.700 personer i årets 3 første 
kvartaler i forhold til samme periode 2009. Det ligger på linje med skønnet for væk-
sten i den offentlige beskæftigelse i hele 2010. 
 
I 2011 skønnes den offentlige beskæftigelse at falde med omkring 3.000 personer på 
baggrund af et forventet realt fald i det offentlige forbrug på 0,3 pct. i 2011, mens 
der i 2012 er forudsat et uændret offentligt beskæftigelsesniveau i forhold til 2011.  
 
Beskæftigelsesvæksten i 2009 er fortsat ind i 1. halvår 2010 ifølge nationalregnskabet 
og i den offentlige beskæftigelsesstatistik, jf. figur 4.7a og figur 4.7b. En del af væksten 
skyldes et større antal elever, flere personer i fleks- og skånejob samt på ekstraordi-
nære ordninger som offentligt løntilskud, virksomhedspraktik mv. I 3. kvartal 2010 
falder den offentlige beskæftigelse i forhold til 2. kvartal, men er uændret korrigeret 
for sæsonudsving, jf figur 4.7a. 
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Figur 4.7a Figur 4.7b 
Offentlig beskæftigelse, 2001-2010,  
nationalregnskabet 

Offentlig beskæftigelse, 2002-2010, 
offentlig beskæftigelsesstatistik 
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Anm.:  Der er korrigeret for sæsonudsving. Faldet i 2008 for beskæftigede ekskl. orlov i figur 4.4a skyldes strejken. 
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Ifølge den offentlige beskæftigelsesstatistik kan stigningen i 1. halvår af 2010 primært 
henføres til et øget antal fuldtidsbeskæftigede inden for undervisning, sundhed og 
socialområdet, jf. tabel 4.6. 
 

Tabel 4.6 
Offentlig beskæftigelse fordelt på områder, offentlig beskæftigelsesstatistik 

 
   Ændring Vækst, pct.  
 

 
2009 

1. halvår 
2010 

1. halvår
2009-2010 

1. halvår 
2009-2010 

1. halvår 
 

 Antal fuldtidsbeskæftigede 756.600 773.100 16.500 2,2  
 Heraf:      
 Generelle offentlige tjenester 57.500 58.500 1.000 1,7  
 Forsvar 26.800 26.900 100 0,4  
 Offentlig orden og sikkerhed 25.100 25.200 100 0,4  
 Sundhedsvæsen inkl. plejehjem 173.700 178.600 4.900 2,8  
 Fritid, kultur og religion 23.600 23.700 100 0,4  
 Undervisning 160.300 164.000 3.700 2,3  
 Social beskyttelse 257.900 266.200 8.300 3,2  
 Øvrige1) 31.900 30.200 -1.700 -5,3  
  

1) Herunder økonomiske anliggender, miljøbeskyttelse samt boliger og offentlige faciliteter. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

 

 
De seneste tal fra nationalregnskabet opgjort ekskl. orlov viser en stigning i den of-
fentlige beskæftigelse på 18.200 personer i 2009, jf. tabel 4.7. Heraf bidrager kontant-
hjælpsmodtagere i offentlig virksomhedspraktik med en stigning på 1.200 personer. 
 
Ifølge arbejdstidsregnskabet (ATR) er den offentlige beskæftigelse øget med 11.300 
personer i 2009. Den lavere vækst i forhold til nationalregnskabets skyldes primært, 
at ATR opgøres inklusive personer på orlov, herunder fravær som følge af strejker. 
Strejkerne på det offentlige område i foråret 2008 antages isoleret set at reducere be-
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skæftigelsesvæksten i nationalregnskabet ekskl. orlov med ca. 5.500 personer i 2008 
og tilsvarende øge væksten i 2009. Endvidere indgår kontanthjælpsmodtagere i of-
fentlig virksomhedspraktik ikke i ATR. 
 

Tabel 4.7 
Ændring i den offentlige beskæftigelse, 2001-2009  

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
I alt 

01-09 
 

 1.000 personer           
          
 Nationalregnskabet, ekskl. orlov         
 Inkl. aktiverede ledige i  

offentlig virksomhedspraktik  11,0 -7,6 -1,3 2,9 1,1 -3,1 -10,8 18,2 10,5
 

 Aktiverede ledige i offentlig  
Virksomhedspraktik -0,5 -4,4 -2,3 -0,9 -0,9 1,2 0,1 1,2 -6,6

 Ekskl. aktiverede ledige i  
offentlig virksomhedspraktik 11,5 -3,2 1,0 3,8 2,0 -4,3 -10,8 17,0 17,0

 

     

 ATR, inkl. orlov 9,3 -2,8 0,9 3,7 2,7 -3,8 -4,7 11,3 16,6  

     
 Den offentlige  

beskæftigelsesstatistik1) - -3,4 0,6 1,0 4,4 -5,3 11,6 19,3 -
 

 Stat - -3,8 -1,1 0,5 4,3 13,5 2,8 3,4 -  
 Regioner (amter før 2007) - 0,0 0,7 4,5 1,0 -47,5 0,8 4,0 -  
 Kommuner - 0,1 0,9 -3,0 -1,2 29,2 8,2 11,8 -  
  

1)  Antal fuldtidsbeskæftigede (aftalt arbejdstid samt overtid). Danmarks Statistik korrigerer ikke for flyt-
ning af opgaver mellem sektorer. Eksempelvis er sektorfordelingen i 2005 og 2006 påvirket af opgave-
flytningen på skatte- og inddrivelsesområdet pr. 1/11 2005 og i 2007 af kommunalreformen, hvor bl.a. 
gymnasierne samt det specialiserede socialområde blev overdraget fra amterne/regionerne til hen-
holdsvis staten og kommunerne. 

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
 

 

 
Den offentlige beskæftigelse er øget med 19.300 fuldtidsbeskæftigede i 2009 ifølge 
den offentlige beskæftigelsesstatistik, der er baseret på offentlige lønindberetninger 
og korrigeret for strejkerne i 2008. 
 
Fra 2002 til 2009 er antallet af fuldtidsbeskæftigede øget med 28.200 ifølge den of-
fentlige beskæftigelsesstatistik, jf. tabel 4.8. Specielt på sundhedsområdet har der været 
en kraftig stigning på 17.800 flere fuldtidsbeskæftigede fra 2002 til 2009, heraf 8.100 
fuldtidsbeskæftigede fra 2008 til 2009.  
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Tabel 4.8 
Offentlig beskæftigelse fordelt på områder ifølge den offentlige beskæftigelsesstatistik,  
2002–2009 

 
    Ændring:  
 

 2002 2008 2009 
2002 - 
2009 

2008 - 
2009 

 

 Antal fuldtidsbeskæftigede 732.000 741.000 760.300 28.200 19.300  
 Heraf:       
 Generelle offentlige tjenester 49.000 56.600 57.800 8.800 1.200  
 Forsvar 30.800 25.600 26.900 -4.000 1.200  
 Offentlig orden og sikkerhed 23.700 24.500 25.000 1.400 500  
 Sundhedsvæsen inkl. plejehjem 157.100 166.800 174.900 17.800 8.100  
 Fritid, kultur og religion 23.000 24.800 23.800 800 -1.000  
 Undervisning 158.000 157.600 160.500 2.600 2.900  
 Social beskyttelse 251.800 254.000 260.000 8.200 6.000  
 Øvrige1) 38.500 30.800 30.700 -7.800 -100  
  

Anm.: Opgørelsen er korrigeret for strejken i foråret 2008 ved, at informationerne i april, maj og juni måned 
er erstattet af informationerne i marts. Dette resulterer isoleret set i, at antallet af fuldtidsbeskæftigede 
overvurderes i 2008. 

1) Herunder økonomiske anliggender, miljøbeskyttelse samt boliger og offentlige faciliteter. 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 

 

 
I 2009 vedrører godt ¾ af den samlede offentlige beskæftigelse den borgernære ser-
vice inden for social-, sundheds- og undervisningsområderne. Den offentlige beskæf-
tigelse omfatter herudover blandt andet administration, politi, retsvæsen, transport, 
forsvar og grundforskning.  
 
De offentlige investeringer 
For at understøtte vækst og beskæftigelse er der i løbet af de seneste år iværksat og 
fremrykket en lang række offentlige investeringsprojekter. Der forventes således of-
fentlige investeringer på omkring 2¼ pct. af BNP årligt i 2010 og 2011, hvilket er det 
højeste niveau for de offentlige investeringer siden 1980’erne, jf. figur 4.8a. 
 



 

 

 Kapitel 4. Offentlige finanser og finanspolitikken

 Budgetoversigt 3 · December 2010 79

Figur 4.8a  Figur 4.8b 
Offentlige investeringer i pct. af BNP,  
1980-2012 

Offentlige investeringer (2011-priser), 
1990-2012 
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Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Ifølge Danmarks Statistik udgjorde de samlede offentlige investeringer godt 34 mia. 
kr. i 2009, og realvæksten er opgjort til godt 4½ pct. i 2009. Væksten i 2009 har såle-
des vist sig at være mindre end Danmarks Statistiks opgørelse på knap 12½ pct., der 
lå til grund for augustvurderingen. Nedrevisionen afspejler primært en markant op-
revision af niveauet for investeringerne i 2008 på godt 1½ mia. kr. og en ventet ned-
revision af prisfaldet i 2009 fra godt 5 pct. til 2 pct., jf. Budgetoversigt 2, august 2010.  
 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for de samlede offentlige investeringer 
nedjusteret med 5½ mia. kr. i 2010, men opjusteret med 3¾ mia. kr. i 2011. Justerin-
gen i 2010 skal blandt andet ses i sammenhæng med nationalregnskabet for 1. halvår 
og et betydeligt mindre træk på kommunernes og regionernes momsrefusionsord-
ning end budgetteret på finansloven for 2010. Det lavere træk på momsrefusions-
ordningen kan både afspejle lavere udgifter til varekøb og investeringer end budget-
teret i kommunerne og regionerne, jf. også afsnittet om det offentlige forbrug ovenfor.  
 
På baggrund af den nominelle nedjustering skønnes realvæksten i de offentlige inve-
steringer til knap 9½ pct. i 2010. Efter fastlæggelsen af skønnet for 2010 har Dan-
marks Statistik offentliggjort de første foreløbige nationalregnskabstal for 3. kvartal, 
der peger i retning af større realvækst end skønnet. De første kvartalsvise opgørelser 
er dog sædvanligvis behæftet med usikkerhed, men det kan ikke udelukkes, at skøn-
net for de offentlige investeringer i 2010 kan være for lavt.  
 
Ministeriernes rammeredegørelse II for 2010 viser et mindsket afløb på ½ mia. kr. på 
en række investeringsprojekter i statsligt regi i 2010, mens nedjusteringen på 5 mia. 
kr. afspejler forventet lavere investeringsaktivitet i kommuner og regioner, herunder 
ved forskydninger til 2011. 
 
Aftalen om kommunernes økonomi for 2011 afspejler, at nogle af de fremrykkede 
anlægsprojekter i 2010, der er igangsat som følge af blandt andet lånepuljerne fra fi-
nanslovsaftalen for 2010, vil have overløb fra 2010 ind i 2011. Samtidig viser budget-
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tet for 2011, at niveauet for anlægsinvesteringerne er 2 mia. kr. højere i 2011 end lagt 
til grund i juni. På linje med praksis i de senere år er der ikke aftalt et kommunalt an-
lægsloft for 2011.  
 
Regionernes budgetter for 2011 viser, at de regionale investeringer samlet set ligger 
1½ mia. kr. over den forudsatte ramme for 2011, og at overskridelsen overvejende er 
finansieret ved kassetræk i enkelte regioner. 
 
Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2011 viste desuden offentlige investeringer, 
der forventes at være ¼ mia. kr. højere end skønnet i august. Samlet set er skønnet 
for de offentlige investeringer således opjusteret med 3¾ mia. kr. i 2011 i forhold til 
augustvurderingen, og de reale offentlige investeringer forventes at stige med knap 
9½ pct. i 2011.  
 
Niveauet for de nominelle offentlige investeringer skønnes beregningsteknisk til 39 
mia. kr. i 2012 – svarende til et realt fald på godt 8 pct. Faldet i 2012 skal ses i lyset 
af, at der som led i genopretningen af den offentlige økonomi er planlagt en tilpas-
ning i investeringerne til det forudsatte investeringsniveau i 2013 i Danmarks Konver-
gensprogram 2009. På trods af den planlagte reduktion forventes investeringsudgifterne 
i 2012 imidlertid at overstige det relativt høje niveau i 2009, jf. figur 4.8b. 
 
 
4.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikkens umiddelbare virkning på den økonomiske aktivitet måles ved den 
ét-årige finanseffekt. En positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken medvirker 
til at øge den økonomiske aktivitet, mens en negativ finanseffekt angiver en finans-
politisk afdæmpning af økonomien.  
 
Med afsæt i finansloven for 2011 og den kommunale og regionale budgetlægning i 
2011 skønnes finanseffekten til -0,3 pct. af BNP i 2011, jf. tabel 4.9. Finanseffekten 
skal ses i sammenhæng med et skønnet fald i det offentlige forbrug og indtægts-
stramninger i genopretningsaftalen. 
 

Tabel 4.9 
Ét-årig finanseffekt, 2006-2012 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 Aktivitetsvirkning, pct. af BNP 
 Udgifter i alt 0,4 0,1 -0,2 0,9 0,4 -0,2 -0,4 
 Indtægter i alt 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 -0,2 -0,1 
 Finanseffekt i alt 0,5 0,1 -0,2 1,2 0,7 -0,3 -0,5 
 SP mv.1) - - - 0,4 0,1 -0,4 0,0 
  

1) Påvirkning af den økonomiske aktivitet som følge af udbetaling af midlerne i den Særlige Pensionsop-
sparing (SP) og af opsparede midler på selvpensioneringskonti. 
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I forhold til augustvurderingen er finanseffekten opjusteret med 0,2 pct.-point i 2011 
afledt af den forøgede vækst i de offentlige investeringer.  
 
I 2012 skønnes finanseffekten til -0,5 pct. af BNP primært afledt af tilpasningen ned-
ad i de offentlige investeringer, en relativ beskeden vækst i det offentlige forbrug 
samt indtægtsstramninger i genopretningsaftalen. 
 
I 2009 og 2010 skønnes finanseffekten til henholdsvis 1,2 pct. af BNP og 0,7 pct. af 
BNP. I 2009 bidrager især væksten i det offentlige forbrug til aktivitetsvirkningen, 
mens den finanspolitiske lempelse i 2010 blandt andet omfatter skattenedsættelserne 
i Forårspakke 2.0. I forhold til augustvurderingen er finanseffekten opjusteret med 0,1 
pct.-point i 2010, og det afspejler, at opjusteringen af det offentlige forbrug skønnes 
at have en lidt større aktivitetsvirkning end nedjusteringen af de offentlige investerin-
ger.   
 
Finanseffekten omfatter ikke aktivitetsvirkninger fra udbetalinger af SP og selvpensi-
oneringskonti, da disse ordninger er private opsparingsordninger. Udbetalingerne af 
midlerne i SP og på selvpensioneringskonti skønnes at have styrket aktiviteten med 
yderligere 0,4 pct. af BNP i 2009 og 0,1 pct. af BNP i 2010.  
 
De diskretionære lempelser i 2009 og 2010 og rentefaldet siden 2008 skønnes samlet 
set at øge aktiviteten med 2¾ pct. af BNP i 2010, jf. tabel 4.10.  
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Tabel 4.10 
Aktivitetsvirkning af den økonomiske politik mv., 2009-2012 

 
  2009 2010 2011 2012 

 Pct. af BNP     
 1. årsvirkning      
 Finanseffekt  1,2 0,7 -0,3 -0,5  
 Frigivelse af midler i SP mv.  0,4 0,1 -0,4 0,0  
 Finanspolitik mv.  1,5 0,8 -0,8 -0,5  
       
 Flerårsvirkninger      
 Finanspolitik  - 0,3 0,4 0,0  
 Frigivelse af midler i SP mv.  -  0,2 0,1 -0,2  
 Finanspolitik mv.  - 0,5 0,5 -0,2  
       
 Finanspolitik mv. (samlet effekt) 1,5 1,2 -0,2 -0,7  
       
 Renteændringer siden 2008  0,5 1,6 1,5 -0,2  
     
 Aktivitetsvirkning i alt (inkl. renteændringer) 2,0 2,8 1,2 -0,8  
  

Anm.: De flerårige effekter af finanspolitikken og frigivelse af SP mv. er opgjort som aktivitetsvirkningen 
fra og med 2009. De flerårige virkninger af renteændringerne er opgjort som aktivitetsvirkninger af 
renteændringer siden 2008. Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra summen af de enkelte 
aktivitetsbidrag i tabellen. 

   
 
Den samlede økonomiske politik inkl. virkningen af et lavere renteniveau i 2009-
2011 skønnes at øge aktiviteten svarende til 1¼ pct. af BNP i 2011. Heri indgår den 
ét-årige finanseffekt på -0,3 pct. af BNP i 2011 afledt af udfasningen af de midlerti-
dige lempelser og den forudsatte konsolidering. Det positive bidrag fra finanspoli-
tikken skal ses i sammenhæng med, at de betydelige lempelser i 2009 og 2010 virker 
med stigende styrke ind i 2011. Derudover skal finanspolitikken ses i sammenhæng 
med det markante fald i renteniveauet siden efteråret 2008, som øger aktiviteten i 
2011.  
 
Først i 2012 ventes den økonomiske politik samlet set at dæmpe aktiviteten med 
godt ¾ pct. af BNP afledt af den planlagte konsolidering af den offentlige økonomi 
og forventede rentestigninger.   
 
I aktivitetsvirkningen er ikke indregnet tiltagene til sikring af finansiel stabilitet, som 
samlet har forhindret et dybere tilbageslag i dansk økonomi. Inkl. disse finansielle 
krisetiltag er den samlede virkning af den førte økonomiske politik en del større end 
det anførte, men den samlede størrelsesorden er usikker.   
 
 
4.4 Strukturel saldo 
Den strukturelle saldo viser stillingen på de offentlige finanser, når der er taget højde 
for virkningen af konjunkturer og andre midlertidige forhold, jf. boks 4.3. I lyset af 
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det kraftige omslag i efterspørgsel, produktion og beskæftigelse samt aktiv- og olie-
priser er beregningen af den strukturelle saldo mere usikker end normalt. 
 
Efter et underskud på den strukturelle saldo på ½ pct. af BNP i 2009 skønnes der i 
2010 et underskud på knap 2 pct. af BNP. Underskuddet på struktursaldoen i 2009 
og 2010 afspejler den ekspansive finanspolitik i 2009 og 2010. 
 
I 2011 er der beregnet et strukturelt underskud på 1¼ pct. af BNP. Med udgangs-
punkt i genopretningsaftalen og beregningstekniske forudsætninger for finanspolitik-
ken og de offentlige finanser skønnes et underskud på den strukturelle saldo på ¾ 
pct. af BNP i 2012. 
 
De offentlige finanser konsolideres således med ca. ½ pct. af BNP fra 2010 til 2011 
og yderligere med ½ pct. af BNP fra 2011 til 2012. Forbedringen af den strukturelle 
saldo fra 2010 til 2012 skal ses i sammenhæng med genopretningsaftalen og konsoli-
deringen af den offentlige økonomi, herunder omtrent nulvækst i det offentlige for-
brug, en planlagt normalisering af de offentlige investeringer frem mod 2013, ind-
tægtsstramninger i genopretningsaftalen og den gradvise indfasning af finansierings-
elementerne fra skattereformen.   
  
I perioden 2004-2008 bidrog konjunkturerne og udviklingen på de finansielle marke-
der til, at de faktiske overskud på de offentlige finanser var markant større end de 
skønnede strukturelle overskud, jf. figur 4.9. Det skyldtes blandt andet ekstraordinært 
store provenuer fra pensionsafkastskatten i 2004 og 2005 samt den gunstige kon-
junkturudvikling i 2006-2008, der midlertidigt bidrog til et større overskud på den 
faktiske saldo. I lyset af, at både beskæftigelse og produktion ventes at være lavere 
end de strukturelle niveauer i 2009-2012, skønnes det strukturelle underskud i 2009-
2012 at være mindre end underskuddene på den faktiske saldo.  
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Figur 4.9 
Faktisk og strukturel saldo 1995-2012  
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Fra 2002 til 2012 skønnes den strukturelle saldo reduceret med ca. 1½ pct. af BNP, 
jf. tabel 4.11. Det skal navnlig ses i sammenhæng med den ekspansive finanspolitik i 
2009 og 2010. I perioden fra 2002 til 2008 er den strukturelle saldo samlet set for-
bedret med 1½ pct. af BNP, hvilket navnlig kan ses i sammenhæng med afviklingen 
af statsgælden, som har reduceret nettorenteudgifterne, og fald i den strukturelle le-
dighed.  
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Tabel 4.11 
Den strukturelle saldo (pct. af BNP), 2002-2012   

 
  Strukturel saldo  Ændring som følge af 
 

 Niveau 
Årlig 

ændr. 
Finans- 
politik1) 

Pensions-
afkastskat 

Netto- 
rente- 

udgifter 
Nordsø-

indtægter
Specielle- 

poster2) 
Andre  

forhold 

          
 2002 0,8         
 2003 1,4 0,6 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 -0,2 
 2004 1,1 -0,3 -1,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,6 
 2005 1,8 0,7 -0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,6 
 2006 1,6 -0,2 -0,5 0,0 0,2 0,1 -0,1 0,0 
 2007 2,2 0,6 0,1 0,0 0,2 0,1 -0,1 0,3 
 2008 2,4 0,2 -0,1 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,2 
 2009 -0,4 -2,8 -2,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,6 
 2010 -1,9 -1,5 -1,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 -0,1 
 2011 -1,3 0,6 0,9 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,3 
 2012 -0,8 0,5 0,9 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 
 I alt  -1,6 -3,5 0,1 1,3 0,3 -0,2 0,3 
  

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

andet offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde:  Økonomisk Redegørelse, december 2010. 
 

  
I 2009 og 2010 svækkes den strukturelle saldo med 4¼ pct. af BNP afledt af de fi-
nanspolitiske lempelser under krisen på 3¼ pct. af BNP. Det afspejler navnlig væk-
sten i udgifterne til offentligt forbrug og investeringer samt skattenedsættelser i med-
før af Forårspakke 2.0.  
 
I 2011 og 2012 konsolideres de offentlige finanser, og den strukturelle saldo forbed-
res med godt 1 pct. af BNP. Finanspolitikken skønnes samlet set at medvirke til en 
forbedring på 1¾ pct. af BNP, hvilket primært skal ses i sammenhæng med genop-
retningsaftalen.  
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Boks 4.3  
Den strukturelle budgetsaldo 

 
Saldoen på de offentlige finanser afhænger af konjunktursituationen. I perioder med høj økonomisk vækst 
stiger de offentlige indtægter fra skatter og afgifter således relativt meget, mens udgifterne til indkomstover-
førsler har en tendens til at falde – primært som følge af faldende ledighed.  
 
Potentialet for en gunstig udvikling i den faktiske offentlige saldo er derfor større i en højkonjunktur med fal-
dende ledighed og stigende beskæftigelse end i en periode med stigende ledighed og faldende beskæftigelse. 
 
Den strukturelle saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo korrigeret for det positive eller negative bi-
drag fra konjunkturerne og angiver dermed stillingen på de offentlige finanser renset for den givne konjunk-
tursituation. Forskellen mellem den faktiske og den strukturelle saldo afhænger af, hvor mange ledige res-
sourcer der er i økonomien. Den strukturelle saldo er derfor blandt andet bestemt af finanspolitikkens stram-
hedsgrad og den skønnede strukturelle ledighed. 
 
Udover bidrag fra konjunkturerne korrigeres der i beregningen af den strukturelle saldo også for indflydelsen 
af særlige forhold, som ikke er direkte knyttet til konjunkturudviklingen, men som kan have betydelig 
og varierende indflydelse på de offentlige finanser fra år til år. Det drejer sig især om pensionsafkastskattepro-
venuet, der afhænger af udviklingen i aktie- og obligationskurserne, hvorfor provenuet kan fluktuere meget 
kraftigt, selskabsskatteprovenuet, herunder fra Nordsø-aktiviteterne, samt udviklingen i de offentlige drifts- 
og kapitaloverførsler.  
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5. English Summary 

The Danish economy is recovering after the international economic recession. Eco-
nomic growth is returning, and compared to other countries the unemployment rate 
is still low in Denmark – and lower than previously expected.  
 
Fiscal policy has been eased substantially both in 2009 and 2010 to support growth 
and employment. The expansive fiscal policy and the economic recession contributes 
to deficits on the general government budget balance exceeding the reference value 
of 3 per cent of GDP in the Stability and Growth Pact of the EU.  
 
Hence, Denmark has received a recommendation adopted by the EU Council of Fi-
nance Ministers (ECOFIN) to tighten fiscal policy by at least ½ per cent of GDP per 
year in the period 2011-2013. The government and Danish People’s Party have in May 
2010 agreed to bring Danish economy back on track with the Fiscal Consolidation 
Agreement, which meets the recommendation from ECOFIN to consolidate public 
finances by 1½ per cent of GDP from 2011-2013. 
 
The consolidation of the public finances dampens growth in the coming years. How-
ever, fiscal policy in 2009-2011 is expected to have an almost neutral impact on ac-
tivity in 2011 although the first year fiscal effect is estimated at -0.3 per cent of GDP 
in 2011.  
 
Due to the Fiscal Consolidation Agreement the general government structural budget bal-
ance is improved by approx. 1 per cent of GDP from 2010 to 2012. This reflects 
among other things higher personal income taxes, the gradual phase-in of the financ-
ing elements in the Spring Package 2.0 and reduced public investment compared to the 
historical high level in 2010. 
 
The agreement on the central government budget for 2011 is in line with the Fiscal 
Consolidation Agreement, and new initiatives are fully financed by reserves and reduc-
tions in other areas. The agreement reflects new initiatives of DKK 6½bn including 
further investments in research and development, strengthening of the market for 
venture capital investments, increased deductions of VAT on hotel services and 
other tax initiatives to strengthen businesses international competitiveness. More-
over, additional 9.000 vocational training jobs compared to 2009 are to be estab-
lished and the reimbursement to municipalities for active labour market schemes is 
changed to support more effective results. Also additional funds are allocated to the 
social housing sector and urban ghetto areas and a new cancer strategy is launched to 
improve the effort before and after cancer therapy. 
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5.1 General government finances 
The estimates for the general government finances in 2010 and 2011 are based on 
the short term projections for the Danish economy, cf. Economic Survey, December 
2010.  
 
The estimates for 2010 are derived from the central government budget for 2010, an 
updated status for the central government spending in 2010, local government 
budgets for 2010, quarterly data on public finances from Statistics Denmark and in-
formation from local governments. With respect to 2011 the estimates are based on 
local and central government budgets for 2011 while the estimates in 2012 are based 
on assumptions in line with the Fiscal Consolidation Agreement. 
 
According to revised data on general government finances from Statistics Denmark, 
the general government balance deficit amounted to DKK 46½bn in 2009 or 2.8 per 
cent of GDP, cf. table 5.1 and annex 1.  
 

Table 5.1  
General government budget balance, 2005-2012  

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 DKK bn, current prices          
 August 2010 77.6 82.3 80.6 59.8 -47.0 -80.1 -78.7 -  
 December 2010 77.6 82.3 81.4 56.9 -46.5 -62.6 -83.9 -62.5  
 - Central government -5.5 -7.8 -4.5 -7.4 -12.6 - - -  
 - Local governments 82.7 89.7 85.8 64.6 -32.5 - - -  
 - Social funds 0.4 0.3 0.0 -0.3 -1.5 - - -  
 December 2010  

(per cent of GDP) 5.0 5.0 4.8 3.3 -2.8 -3.6 -4.7 -3.4
 

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

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

 

 

 
In 2010 the general government budget deficit is estimated at approx. DKK 62½bn 
corresponding to 3.6 per cent of GDP, while the deficit in 2011 is estimated at DKK 
84bn or 4.7 per cent of GDP. For 2012 the budget deficit is estimated at DKK 
62½bn corresponding to 3.4 per cent of GDP. 
 
Compared to 2008 the general government budget balance is expected to weaken 
from a surplus of 3.3 per cent of GDP to a deficit of 3.6 per cent of GDP in 2010, 
even though the revenue from the pension yield taxation increases by nearly 2 per 
cent of GDP throughout this period. The weakening corresponds to a reduction of 
DKK 120bn in the budget balance or 7 per cent of GDP. About half of the weaken-
ing in the budget balance reflects discretionary fiscal policy, e.g. lower personal taxes 
due to the tax reform in the Spring Package 2.0 as well as considerable growth in pub-
lic consumption and investment expenditures. Moreover, weak cyclical conditions 
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reduce the budget balance through increased expenditures on e.g. unemployment 
benefits and decreased tax revenues from e.g. VAT and income taxes. 
 
Compared to the short term projection in August 2010 the deficit on the general 
government budget balance in 2009 is more or less unchanged according to revised 
data from Statistics Denmark in November 2010, cf. table 5.2.  The revision covers a 
downward adjustment in both public expenditures and public revenues of DKK 7bn 
and DKK 6½bn, respectively. The adjustments are primarily related to downward 
adjustments in the net interest expenditures and dividends due to a technical adjust-
ment of central government swap arrangements.  
 
In 2010 the expected budget deficit is reduced by DKK 17½bn compared to the 
August estimates primarily reflecting higher expected revenues from the pension 
yield taxation and revenues from the North See activities. In 2011 a weakening of 
DKK 5½bn in the budget balance is expected, which among other things reflects an 
upward adjustment in public investments and a downward adjustment in revenues 
from personal taxes compared to the August projection. 
 

Table 5.2  

Revision of the general government budget balance from August to December 
 

  2009 2010 2011  

 DKK bn, current prices    
 North Sea oil and gas exploration activities 0.0 2.9 0.7  
 Corporate taxes excluding North Sea oil and gas exploration  activities 1.1 0.0 0.0  
 Pension yield taxation -1.2 14.1 0.0  
 Labour market contribution -0.1 0.8 0.5  
 Personal taxes etc. -2.7 -0.2 -2.2  
 Value Added Tax -0.1 -1.8 -0.7  
 Vehicle registration tax 0.0 0.1 -0.6  
 Other taxes and duties 0.0 1.5 1.5  
 Public consumption  expenditures 0.1 -5.1 0.0  
 Public investment expenditures -0.2 5.5 -3.8  
 Income transfers 0.6 0.2 0.2  
 Net interest expenditures and dividends 0.6 -1.5 1.0  
 Subsidies 0.4 -0.2 -1.3  
 Other expenditures and revenues 2.0 1.3 -0.5  
 Total revision of general government budget balance 0.4 17.5 -5.2  

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

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

 

 

 
Revenues from the North Sea activities are upward adjusted by DKK 3bn in 2010 and by 
DKK ¾bn in 2011 compared to the August projection reflecting an upward adjust-
ment in both the expected production level and the oil price.  
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The revenues from the pension yield taxation are upward adjusted by DKK 14bn in 
2010. This primarily reflects higher expected returns on bonds and interest rate 
swaps due to lower expected interest rates in 2010. Further, the expected returns on 
stocks are upward adjusted based on the actual trend in the stock market until mid 
November 2010. 
 
The revenues from labour market contribution are upwards adjusted by DKK ¾bn in 
2010 and by DKK ½bn in 2011 due to an expected higher employment level. 
 
Revenues from personal taxes etc. are largely unchanged in 2010 and downward ad-
justed by DKK 2¼bn in 2011. In both years revenues from tax on capital pensions 
are downward adjusted by DKK 2½bn based on information in the accounts until 
October 2010. Contrary to this, revenues from personal income taxes are upward ad-
justed by DKK 2½bn in 2010 and by DKK 1bn in 2011. 
  
The revenues from the Value Added Tax (VAT) are downward adjusted by DKK 
2bn in 2010 and by DKK ½bn in 2011 following a downward adjustment in the 
housing investments. 
  
Revenues from the vehicle registration tax are largely unchanged in 2010 and downward 
adjusted by DKK ½bn in 2011 primarily reflecting fewer expected private car sales. 
  
Other taxes and duties are upward adjusted by DKK 1½bn in both 2010 and 2011. In 
2010 revenues from duties on tobacco and energy are higher than expected based on 
accounts until October 2010. The upward adjustment in 2011 reflects higher ex-
pected contributions to unemployment insurance funds and to the Employee’s 
Guarantee Fund that secures wage payments in case of bankruptcy. 
 
Nominal public consumption expenditures are upwards adjusted by 5bn in 2010 and 
unchanged in 2011 compared to the August projection. The upward adjustment in 
2010 is primarily related to a higher expected public employment level. 
 
The nominal level of public investment expenditures are downward adjusted by DKK 
5½bn in 2010 ad upward adjusted by DKK 3¾bn in 2011. The adjustments partly 
reflect expected deferment of local government investments from 2010 to 2011.  
 
Expenditures on income transfers are largely unchanged in 2010 and 2011. In both 
years cyclical related expenditures as unemployment benefits and vacation allowance 
are downward adjusted by approx. DKK 1bn while expenditures on pensions are 
upward adjusted by DKK 1bn in 2010 and by DKK ½bn in 2011. 
 
Net interest expenditures and dividend are upward adjusted by DKK 1½bn in 2010 and 
downward adjusted by DKK 1bn in 2011. The upward adjustment in 2010 reflects 
larger expected losses related to central government bonds trades while the down-
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ward adjustment in 2011 is related to a lower central government debt and higher 
dividends on central government deposits in Danmarks Nationalbank. 
 
Expenditures on subsidies are upward adjusted by DKK ¼bn in 2010 and DKK 
1¼bn in 2011. In 2010 the adjustment can be attributed to job training for cash 
benefit recipients while the adjustments in 2011 reflect higher subsidies to electricity 
production and funds to cover losses from risky capital investments following the 
central government budget for 2011. 
 
Other expenditures and revenues are downward adjusted by DKK 1½bn in 2010 and up-
ward adjusted by DKK ½bn in 2011. The downward adjustment in 2010 primarily 
reflects expected lower VAT and BNI contributions to the EU.  
 
The expenditure burden, i.e. the ratio of government expenditure to GDP, is esti-
mated at 55.7 per cent of GDP in 2012, which reflects an increase of 3¾ percentage 
points since 2005, cf. table 5.3. The increase primarily reflects expected growth in pub-
lic consumption relative to GDP of 2½ percentage points from 2005 to 2012, cf. an-
nex 2. In the same period the revenue burden is expected to decrease by 4½ percent-
age points primarily due to a lower tax burden. 
 

Table 5.3  
Expenditure, tax and revenue burden, 2005-2012 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Diff. 
2005-
2012 

 

 Per cent of GDP           
 Expenditure burden1) 51.9 50.6 50.0 51.0 57.2 57.3 56.6 55.7 3.8  
 Tax burden 51.0 49.8 49.1 48.2 48.2 48.1 46.4 47.0 -4.0  
 Revenue burden1) 56.9 55.7 54.8 54.2 54.3 53.8 51.9 52.4 -4.6  
  

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

 

 

 
From 2008 to 2010 the expenditure burden is expected to increase from 51.0 per 
cent of GDP in 2008 to 57.3 per cent in 2010. The increase partly reflects higher cy-
clical related expenditures such as unemployment and cash benefits as well as con-
siderable growth in public consumption.  
 
From 2010 to 2012 the expenditure burden is expected to decrease by 1½ percent-
age points to 55.7 per cent of GDP in 2012 primarily due to fiscal consolidation in-
cluding a reduction in public consumption relative to GDP of 1 percentage point, cf. 
annex 2. 
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The tax burden is almost unchanged from 2008 to 2010, but is expected to decrease 
by 1 percentage point from 2010 to 2012. Revenues from the pension yield taxation 
are extraordinary high in 2010 so the tax burden is increased by 2 per cent of GDP 
from 2008 to 2010 and reduced by 1½ per cent. 
 
Due to the Spring Package 2.0 personal taxes are reduced by 1¼ per cent of GDP 
from 2008 to 2010, but are again increased by ½ per cent from 2010 to 2012 due to 
the Fiscal Consolidation Agreement.  
 
Detailed information about the expenditure, tax and revenue burden can be found in 
annex 2.   
 
 
5.2 Fiscal stance 
The fiscal effect is an indicator of fiscal policy stance. The fiscal effect measures the 
impact of fiscal policy changes on economic activity. 
 
Based on the central and local government budgets for 2011 the fiscal effect is esti-
mated at -0.3 per cent of GDP in 2011, cf. table 5.4. The dampened effect reflects an 
expected decrease in public consumption and higher personal taxes according to the 
Fiscal Consolidation Agreement. Compared to the August estimates the fiscal effect is 
upward adjusted by 0.2 per cent due to expected higher growth in public invest-
ments. 
 
In 2012 the fiscal effect is estimated at -0.5 per cent of GDP primarily reflecting a 
decrease in public investments, modest growth in public consumption and higher 
personal taxes in the Fiscal Consolidation Agreement. 
 
The fiscal effect is estimated at 1.2 per cent of GDP in 2009 primarily due to sub-
stantial growth in public consumption. In 2010 the fiscal effect is estimated at 0.7 per 
cent of GDP, which among other things reflects a significant growth in public in-
vestments and the tax cuts included in the Spring Package 2.0. 
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Table 5.4 
Fiscal effect, 2006-2012 

 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Per cent of GDP        
 Expenditures 0.4 0.1 -0.2 0.9 0.4 -0.2 -0.4 
 Revenues 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 -0.2 -0.1 
 Fiscal effect 0.5 0.1 -0.2 1.2 0.7 -0.3 -0.5 
 Special Pension scheme (SP) 

etc.1) - - - 0.4 0.1 -0.4 0.0 
  
1) Effect on economic activity of the release of funds in the Special Pension scheme and funds in certain 

individual saving accounts. 
 

 
The fiscal effect does not include the release of the savings in the Special Pension 
scheme (SP) or funds in certain individual saving schemes as these are private sav-
ings schemes. The release of savings is estimated to increase economic activity by an 
additional 0.4 per cent of GDP in 2009 and 0.1 per cent of GDP in 2010. 
  
Discretionary fiscal policy, release of private savings and decreasing interest rates 
since 2008 are estimated to increase economic activity by 2¾ per cent in 2010, cf. 
table 5.5.  
 
Fiscal policy etc. and declining interest rates from 2009 to 2011 is expected to stimu-
late activity by 1¼ per cent of GDP in 2011 including the first year fiscal effect in 
2011 of -0.3 per cent. Especially interest rate changes contribute to the activity ef-
fect. 
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Table 5.5 
Effects of economic policy, 2009-2012 

 
  2009 2010 2011 2012 

 Per cent of GDP     
 First year effects     
 Fiscal effect  1,2 0,7 -0,3 -0,5 
 Special Pension scheme (SP) etc.1) 0,4 0,1 -0,4 0,0 
 Fiscal policy etc. 1,5 0,8 -0,8 -0,5 
      
 Multi year effects     
 Fiscal effect  - 0,3 0,4 0,0 
 Special Pension scheme (SP) etc.1) -  0,2 0,1 -0,2 
 Fiscal policy etc. - 0,5 0,5 -0,2 
      
 Total effect of fiscal policy etc. 1,5 1,2 -0,2 -0,7 
      
 Interest rate changes since 2008 0,5 1,6 1,5 -0,2 
     
 Total effect of economic policy 2,0 2,8 1,2 -0,8 
  

Note: Multi year effects are measured by the impact on economic activity of fiscal policy etc. from 2009. 
Multi year effects of interest rate changes are measured by the impact of interest changes since 2008. 
Deviations between the total sum and the sum of each activity contribution might be caused by 
rounding off. 

  

 
In 2012 economic policy including interest changes are expected to dampen eco-
nomic activity by approx. ¾ percentage points. 
 
 
5.3 Structural budget balance  
The structural budget balance is the actual general government balance adjusted for 
the estimated impact on the budget from the cyclical position of the economy and 
other temporary factors. In light of the major change in demand, production, em-
ployment etc. the calculation of the structural budget balance is more uncertain than 
usual. 
 
Primarily due to expansionary fiscal policy the structural budget balance deficit is es-
timated at 0.4 per cent of GDP in 2009 and at 1.9 per cent of GDP in 2010. 
  
Primarily in light of the Fiscal Consolidation Agreement the structural budget deficit is 
estimated to decline to 1.3 per cent of GDP in 2011 and 0.8 per cent of GDP in 
2012. The structural budget balance is thus strengthened by approx. ½ percentage 
point from 2010 to 2011 and approx. ½ from 2011 to 2012.  
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Figure 5.1 
Actual and structural budget balance 1995-2012 
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In the period 2004-2008 both cyclical conditions and the development in financial 
markets contributed to higher actual budget surpluses compared to the calculated 
structural surpluses, cf. figure 5.1. Extraordinarily large surpluses from the pension 
yield taxation in 2004 and 2005 as well as favourable cyclical conditions in 2006-2008 
contributed to higher actual surpluses. In light of the weakened cyclical conditions 
the estimated actual deficit is higher than the structural budget deficit in the period 
2009-2012.  
 
From 2002 to 2012 the estimated structural budget balance is reduced by 1¾ per 
cent of GDP, cf. table 5.6. From 2002 to 2008 the structural budget balance is 
strengthened by 1½ per cent of GDP primarily reflecting lower net interest rate ex-
penses due to reductions in central government debt, whereas expansionary fiscal 
policy in 2009 and 2010 reduce the structural budget balance considerably. 
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Table 5.6  
Structural budget balance (per cent of GDP), 2002-2012 

 
 

 
Structural  

Balance Change due to 
 

 

 Level 
Yearly 

change 
Fiscal 

policy1) 

Pension 
yield  

taxation 
Net  

Interest 
North Sea 
oil and gas 

Special 
items2) Other 

 

           

 2002 0.8         
 2003 1.4 0.6 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 -0.2  
 2004 1.1 -0.3 -1.3 0.0 0.3 0.2 0.1 0.6  
 2005 1.8 0.7 -0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6  
 2006 1.6 -0.2 -0.5 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.0  
 2007 2.2 0.6 0.1 0.0 0.2 0.1 -0.1 0.3  
 2008 2.4 0.2 -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1 0.2  
 2009 -0.4 -2.8 -2.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1 -0.6  
 2010 -1.9 -1.5 -1.2 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.1  
 2011 -1.3 0.6 0.9 0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.3  
 2012 -0.8 0.5 0.9 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.2  
 Total  -1.6 -3.5   0.1   1.3  0.3 -0.2 0.3  
  

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

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

 

 
In 2009 and 2010 the structural budget balance is weakened by 4½ percentage point 
of GDP of which 3¼ per cent of GDP is due to expansionary fiscal policy. This 
primarily reflects growth in public consumption and investments and tax cuts in 
Spring Package 2.0. 
 
In 2011 and 2012 the structural budget balance is strengthened by approx. 1 per cent 
of GDP. Fiscal policy is estimated to strengthen the budget balance by 1¾ per cent 
of GDP reflecting the Fiscal Consolidation Agreement. 
 
 
5.4 Central government finances 
The central government budget for 2011 reflects revenues of DKK 649½bn and ex-
penditures of DKK 683bn on the current, investment and lending account. Hence, 
the deficit on the CIL-account1 amounts DKK 33½bn in 2011 corresponding to 1.9 
per cent of GDP, cf. table 5.7.  
 
In 2010 a CIL-deficit of DKK 95¼bn is expected corresponding to 5.5 per cent of 
GDP. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 The CIL-account differs from the national account based on the central government balance with respect to the 
accruals concept (e.g. taxes), the treatment of financial transactions etc. In addition, some institutions that are part of 
the central government accounts are not considered part of the central government sector in the national accounts, 
and some institutions that are not part of the central government accounts are considered part of the central gov-
ernment sector. 
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Table 5.7 
CIL-account, 2010-2011 

 
   2010   2011   
  

August December Diff. 

August 
(Budget 

proposal) 
December 
(Budget) Diff. 

 

 DKK bn, current prices        
 Total revenues 568.9 571.3 2.4 633.7 649.5 15.7  
 Total expenditures 670.9 666.6 -4.2 685.4 682.9 -2.5  
          
 CIL-account  -102.0 -95.3 6.7 -51.7 -33.6 18.2  
         
  CIL-account  

(per cent of GDP) -5.9 -5.5 0.4 -2.9 -1.9 1.0 
 

               

 
The large CIL-account deficit in 2010 reflects fiscal policy and the weak cyclical con-
ditions with lower revenues from taxes and duties and higher expenditures to e.g. 
unemployment benefits etc. The improvement of the CIL-account from 2010 to 
2011 is primarily due to higher expected revenues from the pension yield tax. 
 
Compared to the projection in August the CIL-account deficit is downwards ad-
justed by DKK 6¾bn in 2010 and by DKK 18¼bn in 2011. The expected lower 
deficits are related of reduced level of unemployment and in 2011 higher revenues 
from the pension yield tax. 
 
The CIL-account is to a varying degree affected by one-off measures from year to 
year. cf. figure 5.2. Corrected for one-off measures etc., the CIL-account deficit is es-
timated at DKK 70¼bn in 2010 and DKK 61¼bn in 2011 corresponding to -4.0 per 
cent of GDP and -3.4 per cent of GDP respectively.  
 
The corrections of the CIL-account in 2010 and 2011 are primarily due to the vola-
tile revenues from pension yield taxation which are also influenced by a change in 
the timing of payments.  
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Figure 5.2 
Central government CIL-account 1997-2011 
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5.5 Central government financing requirement and debt 
Central government debt measured as a percentage of GDP is estimated to increase 
from 18¼ per cent of GDP in 2009 to 25 per cent of GDP in 2011 corresponding to 
an increase by 6¾ percentage points, cf. table 5.8. Measured in nominal terms central 
government debt is estimated to increase from DKK 301½bn in 2009 to DKK 
447bn in 2011 corresponding to an increase of DKK 145½bn during these years. 
 
The increase in debt from 2009 to 2011 primarily reflects a higher deficit on the CIL-
account. 
 

Table 5.8 
Central government debt, 2009-2011 

 
 

  2009 2010 2011 
Diff. 

09-11 
 

 End of year, nominal value (current prices)  
 Domestic debt 487.9 575.1 602.7 114.8  
 Foreign  debt 139.6 114.3 113.1 -26.5  
 The central government’s account in Danmarks 

Nationalbank -193.2 -165.5 -147.7 45.6 
 

 Fund holding of bonds -132.7 -127.5 -121.1 11.7  
       
 Central government debt, DKK bn 301.5 396.3 447.1 145.6  
 Central government debt, per cent of GDP 18.2 22.8 25.0 6.7  

   

 
The yearly change in central government debt (net of capital gains and borrowing) 
corresponds to the net balance. The difference between the net balance and the CIL-
account reflects among other things cash flow movements and central government 
relending. 
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The net financing requirement in 2010 is estimated at DKK 102½bn, cf. table 5.9. 
Compared to the estimate in August this is a downward adjustment in the financing 
requirement of approx. DKK 7bn primarily reflecting a lower deficit on the CIL-
account. 
  
In 2011 the net financing requirement is estimated at DKK 49¼bn reflecting an ex-
pected deficit on the CIL-account of DKK 33½bn and larger expected relending of 
DKK 11½bn. 
 
Hence, central government debt is expected to increase by DKK 94¾bn from 2009 
to 2010 and by further DKK 50¾bn from 2010 to 2011 corresponding to an in-
crease of 6¾ percentage points of GDP from 2009 to 2011. 
  

Table 5.9 
CIL-account and net financing requirement, 2009-2011 

 
   2009 2010 2011  
 

 Final Aug. Dec. 

Aug. 
(Budget 

proposal)
Dec. 

(Budget) 

 

 DKK bn       
 CIL-account -29.8 -102.0 -93.3 -51.7 -33.6  
  Total relending -82.0 -2.4 -2.3 -15.6 -11.5  
  Differences between posted revenues and  

 expenditures and cash flow -1.8 -5.2 -4.9 -3.9 -4.1 
 

 Net financing requirement (-net balance) 110.0 109.6 102.4 71.2 49.2  
   

 
Financing requirement is introduced as a new concept in Budget Outlook 3 and Eco-
nomic Survey, December 2010, replacing the previous borrowing requirement. The fi-
nancing requirement is not affected by cash flows on the central government ac-
count in Danmarks Nationalbank while the borrowing requirement is affected by 
changes in the account. 
 
The financing strategy is announced in the biannual notification of government debt 
policies, which is published by Danmarks Nationalbank in June and December. 
Hence, a clearer separation between the financing requirement and financing strategy 
is obtained. 
 
The financing requirement can be met through borrowing or by drawing on the cen-
tral government account. The notifications can be found on the government debt 
management website. 
 
The financing requirement is equivalent to net financing requirement (which de-
pends in particular on central government deficit) plus repayment of short and long 
term debt. 
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Domestic financing requirement of the central government is increased by approx. 
DKK 4bn in 2010 compared to the august estimates to a level of DKK 166bn, cf. ta-
ble 5.10. This reflects higher repayments on long term debt in 2010 due to the pur-
chase of DKK 6bn central government bonds expiring in 2011. The purchases re-
duce the repayments in 2011 equivalently. Repayment of long term debt and a lower 
domestic net financing requirement thus increase the domestic financing require-
ment by DKK 4bn in total. 
 
The domestic financing requirement in 2011 is estimated at 115bn. The downward 
adjustment compared to the August estimates primarily reflects a lower domestic net 
financing requirement due to a lower estimated CIL-deficit.  
 

Table 5.10 
Domestic financing requirement 2010 and 2011 

 
  2010 2011 

 

 August December 

August 
(Budget 

proposal) 
December 

(Budget) 
 DKK bn     
 Domestic net financing requirement 106 104 71 50 
 Repayment of long term debt1) 56 62 41 35 
 Repayment of treasury bills2) 0 0 30 30 
      
 Domestic financing requirement3) 162 166 142 115 

  
1) Repayment of long term debt includes the net purchase of bonds by funds, net payments from cur-

rency swaps, and acquisitions beyond the year. 
2) Repayment of treasury bills corresponds to outstanding in the program at the beginning of the year. 
3)         The domestic financing requirement (former borrowing requirement) are changed compared to Budget 
            Outlook 2, August 2010, such that cash flows on the Central Government account in  
            Danmarks Nationalbank do not affect the financing requirement. 
 

 
The foreign financing requirement for 2011 is estimated at DKK 37bn reflecting 
among other things repayment of commercial papers and long term debt, cf. table 
5.11. The estimate is virtually unchanged compared to the August projection. 
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Table 5.11 
Foreign financing requirement 2010 and 2011 

 
  2010 2011  

 

 August December 

August 
(Budget 

proposal) 
December 

(budget) 

 

 DKK bn      
 Net Foreign financings requirement 4 -1 0 -1  
 Repayment of long term debt1) 37 37 33 33  
 Repayment of commercial papers (CP)2) 5 5 5 5  
       
 Foreign financing requirement3) 46 40 38 37  

  
1) Repayment of long term debt includes net payments from currency swaps and acquisitions beyond the 

year. 
2) Repayment of commercial papers corresponds to outstanding in the program at the beginning of the  
 Year 
3) The foreign financing requirement (former borrowing requirement) are changed compared to in Budget  
 Outlook 2, August 2010, such that cash flows on the Central Government account in Danmarks Na-

tionalbank do not affect the financing requirement. 
 

 



 

 

Chapter 5. English Summary 

102 Budget Outlook · December 2010 

Annex 1 
  

Table 1  
General government finances, 2009-2011 

  2009 2010 2011  
  Aug. Dec. Diff. Aug. Dec. Diff. Aug. Dec. Diff.  
 DKK bn. current  

prices        
 

 Public consumption 496.4 496.3 -0.1 509.5 514.6 5.1 518.6 518.6 0.0  
 Income transfers 284.3 283.6 -0.6 304.3 304.1 -0.2 314.5 314.3 -0.2  
 Investment 33.9 34.1 0.2 43.1 37.6 -5.5 38.0 41.8 3.8  
 Interest expenditure 41.3 37.4 -4.0 36.1 37.6 1.5 37.7 38.1 0.4  
 Subsidies 43.8 43.4 -0.4 45.1 45.3 0.2 44.9 46.2 1.3  
 Other expenditures1) 53.9 51.7 -2.2 58.7 56.6 -2.1 55.8 55.5 -0.3  
 Total expenditure 953.6 946.6 -7.1 996.8 995.8 -1.0 1009.5 1014.5 5.0  
            
 Personal income  

taxes2) 
373.9 371.4 -2.5 352.1 351.9 -0.2 370.9 368.8 -2.2  

 Labour market  
Contributions 

79.7 79.5 -0.1 80.0 80.8 0.8 81.7 82.2 0.5  

 Corporate taxes 39.6 40.7 1.1 45.8 47.7 1.9 50.1 50.6 0.5  
 Pension yield taxation 10.0 8.8 -1.2 28.1 42.2 14.1 3.5 3.5 0.0  
 VAT 168.4 168.4 -0.1 173.6 171.8 -1.8 178.9 178.1 -0.7  
 Vehicle registration tax 12.5 12.5 0.0 13.7 13.8 0.1 16.1 15.5 -0.6  
 Other duties 98.3 98.3 0.0 105.9 107.4 1.5 109.7 110.6 0.9  
 Other taxes3) 16.4 16.4 0.0 17.6 17.7 0.1 17.5 18.2 0.7  

 Interest revenues 35.1 31.7 -3.4 26.2 26.1 0.0 27.2 28.6 1.4  

 Gross operating  
surplus 

33.2 32.5 -0.7 34.5 33.7 -0.8 35.1 34.4 -0.7  

 Other revenues4) 39.5 39.9 0.3 39.3 40.2 0.9 40.0 40.1 0.1  

 Total revenue 906.7 900.0 -6.6 916.7 933.2 16.5 930.7 930.5 -0.2  

            

 General government 
budget balance 

-47.0 -46.5 0.4 -80.1 -62.6 17.5 -78.7 -83.9 -5.2 

 Net interest  
Expenditure 

6.2 5.6 -0.6 10.0 11.5 1.5 10.5 9.5 -1.0 

 General government 
primary balance5) 

-40.8 -40.9 -0.1 -70.2 -51.1 19.1 -68.3 -74.4 -6.2  

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

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

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

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

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

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

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

Table 2  
Expenditure tax and revenue burden, 2005-2012 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Diff. 
2005-
2012 

 

 Per cent of GDP           
 Public consumption 26.0 25.9 26.0 26.7 30.0 29.6 28.9 28.6 2.6  
 Income transfers 16.5 15.6 15.2 15.1 17.1 17.5 17.5 17.2 0.7  
 Investment 1.8 2.0 1.9 1.9 2.1 2.2 2.3 2.1 0.4  
 Interest expenditure 2.6 2.2 2.0 1.8 2.3 2.2 2.1 2.2 -0.4  
 Other expenditure 5.0 4.9 4.9 5.4 5.7 5.9 5.7 5.6 0.6  
 Expenditure burden1) 51.9 50.6 50.0 51.0 57.2 57.3 56.6 55.7 3.8  
       

 Personal income taxes 21.2 21.2 21.5 21.4 22.4 20.2 20.6 20.6 -0.6  
 Labour market  

Contributions 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 4.6 4.6 4.5 0.2 
 

 Pension yield taxation 2.4 0.8 0.3 0.5 0.5 2.4 0.2 0.9 -1.5  
 Corporate taxes 3.9 4.4 3.8 3.3 2.5 2.7 2.8 3.0 -0.9  
 Value added tax 10.1 10.3 10.4 10.1 10.2 9.9 9.9 9.9 -0.2  
 Other duties 7.9 7.8 7.6 7.2 6.9 7.2 7.2 7.1 -0.8  
 Other taxes 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 -0.1  
 Tax burden 51.0 49.8 49.1 48.2 48.2 48.1 46.4 47.0 -4.0  
       

 Interest revenue 1.5 1.5 1.6 1.7 1.9 1.5 1.6 1.5 0.0  
 Other non-tax revenue 4.6 4.6 4.4 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 -0.6  
 Tariffs etc. to the EU -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0  
 Revenue burden1) 56.9 55.7 54.8 54.2 54.3 53.7 51.9 52.4 -4.6  
  

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

Bilag 1  
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2011 

 
  
 Mia. kr., årets priser  
 Fremrykning af selskabsskat, a conto-ordning 8,9
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -0,3
 Korrektion vedr. afregning i 1999 af indkomstskat til kommunerne for 1997 0,1
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1995 -2,4
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning  0,2
 Afregning af feriepenge 4,7
 Feriefondens renteindtægter  0,1
 Fremrykning af kildeskatteafregning  8,8
 Aktiesalg, EKR Kreditforsikring 0,3
 Etablering af Statens Ejendomsselskab 0,2
 1997 i alt 20,7
   
 Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 1,6  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -1,2  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1996  -1,3  
 Korrektion vedr. afregning i 2000 af indkomstskat til kommunerne for 1998 0,1 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning  1,0 
 Scandlines  0,5 
 Salg af aktier i TeleDanmark 30,9 
 Omlægning af statslige aktiver 1,9 
 Harmoniseret afregning af lønsumsafgift 0,7 
 Betalingsregler for elafgift (inkl. momseffekt) 0,5 
 1998 i alt 34,7 
    
 Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 5,2  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -1,9  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1997 -0,1  
 Korrektion vedr. afregning i 2001 af indkomstskat til kommunerne for 1999  0,1  
 Korrektion vedr. afregning i 2001 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 1999  -0,3  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 0,2  
 Aftale med Naturgas Syd og DONG -1,4  
 Kapitalindskud i COMBUS -0,3  
 Acontoindbetaling vedr. Dansk Tipstjeneste 0,7 
 Salg af statslige aktiver 1,3 

 

 Pinsepakken -0,7 
 1999 i alt 2,9 
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2011 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 2,7  
 Selskabsskat -3,4  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 1,9  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1998 1,3  
 Korrektion vedr. afregning i 2002 af personskat mv. til kommunerne for 2000 2,8  
 Korrektion vedr. afregning i 2002 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 2000  0,8  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,9 
 Pinsepakken 0,8  
 Overdragelse af statshavne -0,7  
 Kapitaludtræk fra Post Danmark 0,3  
 Ekstraordinær indfrielse af saneringslån (Københavns kommune) 0,5  
 Ekstraordinært udbytte fra PostDanmark og DSB 0,2  
 Frivillige indbetalinger af personskat 0,4  
 Opløsning af Dansk Eksportfinansieringsfond 0,2  
 Omlægning af kredittider for momsen (inkl. afledt effekt på andre afgifter) 12,4  
 Omlægning af kredittider for vandafgiften 0,2  
 Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S -1,0  
 Ændring af procentgodtgørelse 0,5  
 Kraftvarmeværkers efterbetaling 0,3  
 Overførsel fra Hypotekbankens reserver 1,0  
 Salg af aktier i Københavns Lufthavn 0,9  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,2  
 2000 i alt 21,5  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -11,8  
 Selskabsskat 7,9  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 0,7  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1999 -0,1  
 Afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 1999 -0,3  
 Korrektion vedr. afregning i 2004 af personskat mv. til kommunerne for 2001 2,1  
 Korrektion vedr. afregning i 2003 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 2001 0,1  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,7  
 Ekstraordinært aktieudbytte fra DONG m.fl. 1,0  
 Stramning af momskredittider for store virksomheder 14,4  
 Afskaffelse af importmoms -1,9  
 Omlægning af momskredittider for landbrug (inkl. afledt effekt på andre afgifter) 0,5  
 Stramning af kredittid for lønsumsafgift 0,3  
 Pinsepakken  1,1  
 Frivillige skatteindbetalinger  6,3  
 Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent -1,2  
 Ekstraordinært bidrag til EU sfa. omlægning af kredittider for momsen i 2000 -0,5  
 Overdragelse af statshavne -0,1  
 Ændret beskatning af husdyrbesætninger 0,4  
 Naturgas Sjællands overgang til DONG -0,2  
 UMTS-licenser – ekstraordinær indtægt i 2001 i forhold til den årlige indtægt 10 år frem 0,7  
 Indbetaling fra DTU m.fl. vedr. overgang til selveje 1,8  
 Tilbagebetaling af kantinemoms -0,3  
 Statens forsknings- og uddannelsesbygninger -0,6  
 Afregning vedr. told og landbrugsafgifter til EU (refusion af opkrævningsomkostninger) -0,4  
 2001 i alt 19,2  
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2011 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  -12,6  
 Selskabsskat  3,2  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -1,8  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2000  -2,8  
 Afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2000  -0,8  
 Korrektion vedr. afregning i 2005 af personskat mv. til kommunerne for 2002       -0,2  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,1 
 Pinsepakke  0,8  
 Ekstraordinært bidrag til EU som følge af omlægning af kredittider for momsen i 2001  -0,4  
 Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent          1,2  
 EU-formandskab  -0,8  
 Stramning af kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  14,8  
 Tilbagebetaling af kantinemoms  -0,5  
 Omlægning af statslige aktiver   0,7  
 Konkurrenceevnepakke, lempelse af kredittid for mellemstore virksomheder  -1,5  
 Mindreforbrug som følge af reduktion af videreførte midler  0,5  
 Regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 og 100-dages programmet  0,2  
 Ekstraordinært låneafdrag fra DONG  0,5  
 Mindreudgift vedr. tjenestemandspensioner  1,6  
 Statens forsknings- og uddannelsesbygninger  0,9  
 Afregning vedr. told og landbrugsafgifter til EU (refusion af opkrævningsomkostninger)  0,4  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond  0,4  
 2002 i alt  4,7  
   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -5,9 
 Selskabsskat 7,5 
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -6,0 
 Afregning af indkomstskat mv. til kommunerne for indkomståret 2000 -0,3 
 Afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2001 -0,1 
 Korrektion vedr. afregning i 2006 af personskat mv. til kommunerne for 2003 -2,1 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,8 
 Modregning af regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 og 100-dages programmet    -0,2 
 Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,2 
 Omlægning af statslige aktiver  1,0 
 Én afregningskonto 3,5 
 DONG ekstraordinært afdrag af lån 0,4 
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,3 
 Supplerende engangsydelse til folkepensionister -0,4 
 Grænsehandel -0,3 
 Medarbejderaktieordninger, jf. Coloplast-dommen -1,0 
 Tabt landsretskendelse vedr. momsopgørelse fra selvejende institutioner -0,1 
 Tilbagebetaling af kantinemoms -0,1 
 Tilkendt erstatning i Wanadoo-sagen 0,1 
 Ejendomssalg på ministerområder 0,1 
 Indtægt fra salg af radio-sendetilladelser (P5 og P6) 0,1 
 Teknisk omlægning vedr. SES, kontorejendomme 0,2 
 Førtidig indfrielse af udviklingslån (Indien) 0,5 
 Ekstraordinær tilbagebetaling af EU-bidrag for 2003 0,6 
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,5 
 2003 i alt 0,4 
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2011 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  10,7  
 Selskabsskat -2,0  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -2,4  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2001 -2,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU samt afvikling af investeringsfonden for vækstmarkeder 1,4  
 Tabt landsretskendelse vedr. momsopgørelse fra selvejende institutioner -0,1  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,5  
 Ekstra bevilling til udbetaling af overarbejde -0,1  
 Aftale vedrørende DUC’s olie- og gasindvinding 2,0  
 Køb af Gastra A/S -1,1  
 Aktieudbytte fra Dong A/S 1,1  
 Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,1  
 Overdragelse af statens aktiepost i Orange Holding 0,1  
 Tilbagebetaling af statsstøtte 1,1  
 Rekapitalisering af TV2/Danmark -0,8  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond         0,7  
 2004 i alt  9,1  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 21,4  
 Selskabsskat 0,6  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 2,4  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2002 0,2  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -1,4  
 Køb og salg af bygninger og grunde mv. 0,1  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 2,2  
 Stiftertilgodehavende i Købenshavns Havn 0,7  
 Udbetalinger af opsparede midler til universiteterne -0,8  
 Salg af statens Bilinspection 0,5  
 Salg af Gastra A/S 1,1  
 Salg af statens aktier i Bella Center A/S 0,1  
 Ekstraordinære udbytter under §28  0,8  
 Salg af aktier i Post Danmark 1,4  
 Indfrielse af statslån til insitutioner under § 20 0,6  
 Engangsudgifter ifm. Overdragelse af skatteligningen til staten -0,5  
 Kapitalindskud i Bornholmstrafikken A/S -0,2  
 Indtægter for omlægning af Danmarks Skibskreditfond 0,4  
 Tilbageførelsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,4  
 2005 i alt 30,0  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 4,6  
 Selskabsskat -1,5  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 7,4  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2003 2,1  
 Omlægning af den kommunale momsudligningsordning -5,9  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,3  
 Ekstraordinære udbytter under §28  0,7  
 Tilbageførelse fra Danmarks Erhvervsfond 1,6  
 2006 i alt 9,6  
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2011 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -13,0  
 Selskabsskat -1,5  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 1,1  
 Omlægning af statslige aktiver 0,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,6  
 Ekstraordinære udbytter under § 28  0,6 
 Étårige puljer -0,3 
 Tilbageførelsel fra Danmarks Erhvervsfond 1,6 
 Kompensation fra Esbjerg Kommune sfa. At staten overtager opgaver vedr. Esbjerg havn 0,2 
 Salg af Scandlines 5,7 
 2007 i alt -4,9 
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat, inkl. kompensation for indeksobligationer -23,9  
 Selskabsskat 0,3  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  8,6  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,8  
 Køb og salg af ejendomme og grunde 0,2  
 Ekstraordinære udbytter under § 28 0,4  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,5  
 Midlertidig obligatorisk opsparing på 1 pct. af de statslige driftsrammer 0,8  
 Efterbetalt efterløn -0,5  
 Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond -3,0  
 Udskydelser af statslige projekter og udgifter 0,5  
 Kapitalindskud i Eksportkreditfonden -0,2  
 2008 i alt -15,5 
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -9,5  
 Selskabsskat 6,4  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -0,6  
 Afgift af udbetalte SP-midler 17,3  
 Øgede pensionsindbetalinger på baggrund af Forårspakke 2.0 -2,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,2  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,3  
 Midlertidig obligatorisk opsparing på 1 pct. af de statslige driftsrammer -0,9 
 Nedlæggelse af Fiskeribanken 0,3 
 Et-årige puljer -1,7 
 Tilsagn vedr. nedlukning af aktiviteter i Nordsøen -3,0 
 Udskydelser af statslige projekter og udgifter -0,1 
 Højere EU-bidrag 2007-2009 -1,1 
 Mindreindtægt vedr. landbrugsstøtte som følge af EU-afgørelse -0,7 
 Salg og køb af ejendomme og grunde 0,2 
 Kapitaludvidelse i SAS -0,6 
 Kapitalindskud i Vækstfonden -0,5 
 Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden -0,4 
 Fusion af Post Danmark A/S og Posten AB 2,2 
 COP15 -1,0 
 Indtægter ved lukning af Skibsgarantifonden 0,1 
 2009 i alt 4,7 
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2011 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  -27,3  
 Selskabsskat -0,1  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  0,4  
 Afgift af udbetalte SP-midler 1,3  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2007 0,9  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,1 
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,2 
 Et-årige puljer -0,9 
 Kapitaludvidelse i SAS og aktiekøb i DONG mv. -2,0 
 Omdannelse af Naviair til selvstændig offentlig virksomhed -1,2 
 Overdragelse af gymnasier mv. i forbindelse med overgang til selveje 3,1 
 Arbejdsmarkedets feriefond 0,5 
 2010 i alt -25,1 
    
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2008 4,0  
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 18,8  
 Selskabsskat 1,1  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 0,9  
 Omlægning af statslige aktiver 2,0  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,6  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,1  
 Overtagelse af DR’s pensionskasse 0,8  
 Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning 0,2  
 Et-årige puljer -0,8  
 2011 i alt 27,8  
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Bilag 2 

Bilag 2 
Offentlige finanser, 2009-2011 

 
  2009 2010 2011  
  Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr.  
 Mia. kr.,  
løbende priser 

          

 Forbrug 496,4 496,3 -0,1 509,5 514,6 5,1 518,6 518,6 0,0  

 Overførsler 284,3 283,6 -0,6 304,3 304,1 -0,2 314,5 314,3 -0,2  

 Investeringer 33,9 34,1 0,2 43,1 37,6 -5,5 38,0 41,8 3,8  

 Renteudgifter 41,3 37,4 -4,0 36,1 37,6 1,5 37,7 38,1 0,4  

 Subsidier 43,8 43,4 -0,4 45,1 45,3 0,2 44,9 46,2 1,3  

 Øvrige udgifter1) 53,9 51,7 -2,2 58,7 56,6 -2,1 55,8 55,5 -0,3  

 Udgifter i alt2) 953,6 946,6 -7,1 996,8 995,8 -1,0 1009,5 1014,5 5,0  

           

 Personskatter mv.3) 373,9 371,4 -2,5 352,1 351,9 -0,2 370,9 368,8 -2,2  

 Arbejdsmarkedsbidrag 79,7 79,5 -0,1 80,0 80,8 0,8 81,7 82,2 0,5  

 Selskabsskatter 39,6 40,7 1,1 45,8 47,7 1,9 50,1 50,6 0,5  

 Pensionsafkastskat 10,0 8,8 -1,2 28,1 42,2 14,1 3,5 3,5 0,0  

 Moms 168,4 168,4 -0,1 173,6 171,8 -1,8 178,9 178,1 -0,7  

 Registreringsafgift 12,5 12,5 0,0 13,7 13,8 0,1 16,1 15,5 -0,6  

 Øvrige indirekte  
skatter 98,3 98,3 0,0 105,9 107,4 1,5 109,7 110,6 0,9 

 

 Øvrige skatter4) 16,4 16,4 0,0 17,6 17,7 0,1 17,5 18,2 0,7  
 Renteindtægter 35,1 31,7 -3,4 26,2 26,1 0,0 27,2 28,6 1,4  
 Bruttorestindkomst 33,2 32,5 -0,7 34,5 33,7 -0,8 35,1 34,4 -0,7  
 Øvrige indtægter5) 39,5 39,9 0,3 39,3 40,2 0,9 40,0 40,1 0,1  
 Indtægter i alt2) 906,7 900,0 -6,6 916,7 933,2 16,5 930,7 930,5 -0,2  
          
 Offentlig saldo -47,0 -46,5 0,4 -80,1 -62,6 17,5 -78,7 -83,9 -5,2  
 Renter, netto 6,2 5,6 -0,6 10,0 11,5 1,5 10,5 9,5 -1,0  
 Offentlig primær  
saldo5) -40,8 -40,9 -0,1 -70,2 -51,1 19,1 -68,3 -74,4 -6,2 

 

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

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

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

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

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

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

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