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1. Indledning 

Udviklingen i den internationale økonomi har været svag i år. Vejen til en normalisering af 

konjunktursituationen i Danmark er derfor blevet længere, jf. Økonomisk Redegørelse, de

cember 2012. For de mest kriseramte lande i Europa er der sket et markant fald i BNP i 

2012.  

I Danmark skønnes BNP-væksten i 2012 nu til -0,4 pct. mod 0,9 pct. i augustvurderingen.  

Nedjusteringen skyldes i høj grad en nedjustering af virksomhedernes lagre, men der har og

så været et mindre vækstbidrag fra de private investeringer, herunder boliginvesteringer. Det 

offentlige forbrug ligger også på et noget lavere niveau end budgetteret.  

I de fleste europæiske lande er vækstforventningerne til 2013 og 2014 også meget afdæm

pede. Med udsigt til svagere vækst på eksportmarkederne, og en svækkelse af arbejdsmar

kedet i kølvandet på den stagnerede produktion i år, ventes nu en mere afdæmpet fremgang 

i den private efterspørgsel. BNP-væksten er på den baggrund nedjusteret fra 1,7 pct. til 1,2 

pct. i 2013, selvom vækstbidraget fra finanspolitikken nu skønnes højere, fordi der aktuelt 

skønnes en højere vækst i det offentlige forbrug i 2013 afledt af det lavere udgiftsniveau i 

2012.  

Den faktiske offentlige saldo svækkes også af de forværrede konjunkturudsigter. Det faktiske 

offentlige underskud skønnes nu til 4 pct. af BNP i 2012, 2½ pct. af BNP i 2013 og 2¾ pct. af 

BNP i 2014, jf. figur 1.1.  

Figur 1.1 

Faktisk og strukturel offentlig saldo 2004-2014 
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Figur 1.2 

Realvækst i det offentlige forbrug 1980-2014 
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Store offentlige overskud i perioden 2004 til 2008 er vendt til mærkbare offentlige underskud 

siden 2009. Svækkelsen af den offentlige saldo siden 2008 skal ses i sammenhæng med be

tydelige finanspolitiske lempelser i 2009 og 2010 samt en forværret konjunktursituation, som 

har reduceret skatteindtægterne og øget udgifterne til dagpenge mv. Den forværrede offentli

ge saldo i slutningen af 00’erne skal yderligere ses i lyset af en relativ høj vækst i det offentli

ge forbrug blandt andet afledt af overskridelser af de offentlige budgetter.  

Det er en væsentlig forudsætning af genopretningen af de offentlige finanser, at der bliver 

bedre styr på udgiftsstyringen, og at væksten i det offentlige forbrug reduceres i forhold til ud

viklingen over de seneste 20 år. Der er siden genopretningsaftalen i maj 2010 foretaget en 

række initiativer for at forbedre udgiftsstyringen i det offentlige, herunder individuelle sanktio

ner i kommuner og regioner ved budgetoverskridelser.  

Der skønnes nu en reduktion i det reale offentlige forbrug på 1½ pct. i 2011 og en beskeden 

vækst på ¼ pct. i 2012, jf. figur 1.2. Til sammenligning udgjorde den reale forbrugsvækst ca. 

2 pct. årligt i både 1990’erne og 00’erne. Den relativt beskedne realvækst i det offentlige for

brug siden 2010 skal blandt andet ses i lyset af, at udgiftsstyringen er blevet bedre, og at 

kommuner og regioner er begyndt at holde udgifterne indenfor budgetterne, jf. nedenfor. Ud

giftsstyringen vil fremadrettet blive styrket yderligere som følge af budgetloven og indførelsen 

af 4-årige udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.  

Den strukturelle saldo bliver forbedret med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 på linje med 

henstillingen fra EU. Det skal blandt andet ses i lyset af, at aftalerne om finansloven for 2013 

er fuldt finansierede, og de kommunale og regionale budgetter for 2013 er i overensstemmel

se med aftalerne. Det afspejler dermed en fortsættelse af den ansvarlige linje, hvor henstillin

gen om en strukturel forbedring på 1½ pct. fra 2010 til 2013 opfyldes, mens væksten og be

skæftigelsen understøttes.  

I aftalerne om finansloven for 2013 afsættes blandt andet midler til en ekstraordinær ar

bejdsmarkedsindsats, der skal styrke langtidsledige dagpengemodtageres tilknytning til ar

bejdsmarkedet og forbedre vilkårene for ledige, jf. kapitel 2. Samtidig styrkes miljøindsatsen, 

og der skabes grønne arbejdspladser. Derudover er det besluttet at gennemføre en afgifts- 

og konkurrencepakke, hvor blandt andet fedtafgiften afskaffes, og den planlagte udvidelse af 

grundlaget for chokoladeafgiften bortfalder. 

Offentlige nøgletal i 2012 og 2013 
På finansloven for 2013 budgetteres med et underskud på statens finanser (den såkaldte 

DAU-saldo) på 17½ mia. kr. eller knap 1 pct. af BNP, jf. tabel 1.1 og kapitel 3. På finanslov

forslaget fra august var forventningen et statsligt underskud på 5¼ mia. kr. i 2013. Det større 

DAU-underskud skal primært ses i lyset af lavere statslige indtægter fra skatter og afgifter, 

som følger af den forværrede konjunktursituation.  

Kapitel 1 Indledning 
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Tabel 1.1 

Offentlige nøgletal for 2012 og 2013 

        2012           2013 

August December August December 

DAU-saldo (mia. kr.) -71,5 -67,7 -5,2 -17,5 

DAU-saldo (pct. af BNP) -3,9 -3,7 -0,3 -0,9 

Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -83,9 -78,5 -33,7 -38,0 

Offentlig saldo
1)

 (mia. kr.) -73,4 -71,7 -36,5 -46,4 

Offentlig saldo
1) 

(pct. af BNP) -4,0 -3,9 -1,9 -2,5 

Strukturel offentlig saldo
2)

 (pct. af BNP) -1,1 -1,0 0,0 -0,1 

Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 1,5 0,3 0,1 1,6 

Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 7,5 6,7 -11,5 -9,2 

Finanseffekt (pct. af BNP)
 
 0,4 0,1 -0,6 -0,3 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk  
politiske initiativer

3) 
(vækstbidrag i pct. af BNP) 0,6 0,3 0,3 0,5 

 

-

 

-

 

 

-

1) Stat, regioner, kommuner og sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond). 

2) 2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt særlige 

 forhold, der primært er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 

 3) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige 

finanseffekt, 2. års virkningen af finanspolitikken i 2012 i 2013 og effekten af initiativer i 2012 og 2013 

som øger investeringer på klima- og energiområdet, i renoveringer af almene boliger samt effekten af 

investeringsvinduet.  

I 2012 skønnes statens DAU-underskud til 67¾ mia. kr. eller 3¾ pct. af BNP, hvilket er 3¾ 

mia. kr. mindre end i august. Det lavere underskud skal ses i sammenhæng med en opjuste

ring af provenuet fra erhvervsskatterne på 11¼ mia. kr., jf. kapitel 3. I modsat retning trækker 

lavere indtægter fra moms og personskatter i lyset af den forværrede konjunktursituation.  

Underskuddet på statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skøn

nes til 78½ mia. kr. i 2012 og 38 mia. kr. i 2013. Nettokasseunderskuddet er dermed 10¾ 

mia. kr. højere end DAU-underskuddet i 2012 og 20½ mia. kr. højere i 2013. Det skyldes 

blandt andet genudlån til Finansiel Stabilitet A/S, jf. kapitel 3.  

Det offentlige underskud skønnes til 71¾ mia. kr. eller 3,9 pct. af BNP i 2012 og 46½ mia. kr. 

eller 2,5 pct. af BNP i 2013. Sammenlignet med augustskønnet er det offentlige underskud 

nedjusteret med 1¾ mia. kr. i 2012 og opjusteret med 9½ mia. kr. i 2013, jf. kapitel 4. Afledt 

af en forværret konjunktursituation er skatte- og afgiftsindtægterne nedjusteret både i 2012 

og 2013. I 2012 modvirkes mindreindtægterne dog af, at de skønnede udgifter til offentligt 

forbrug er nedjusteret med 8 mia. kr.  

Statens DAU-underskud på finansloven for 2013 ventes dermed at blive væsentligt mindre 

end underskuddet på den offentlige saldo. Det hænger blandt andet sammen med, at de ind

Kapitel 1 Indledning 
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tægter fra pensionsafkastskatten, der indgår på statens DAU-saldo, er væsentligt højere end 

de nationalregnskabsmæssige indtægter, der indgår i opgørelsen af den offentlige saldo for 

2013, jf. figur 1.3 og 1.4. Denne forskel i indtægterne fra pensionsafkastskatten dækker pri

mært over tidsmæssige forskydninger, som er beskrevet nærmere i Budgetoversigt 2, august 

2012.  

Figur 1.3 

Det offentlige og statens underskud i 2013 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Offentligt underskud Statens underskud

Mia. kr. Mia. kr.

 

Figur 1.4 

Indtægter fra pensionsafkastskat i 2013 
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Den strukturelle saldo skønnes for nuværende til -1,0 pct. af BNP i 2012. I 2013 skønnes et 

underskud på 0,1 pct. af BNP. Forbedringen af den strukturelle saldo fra 2012 til 2013 afspej

ler den forudsatte konsolidering af de offentlige finanser – herunder skatte- og afgiftsstignin

ger i Forårspakke 2.0 og genopretningsaftalen fra maj 2010 samt et realt fald i de offentlige 

investeringer fra 2012 til 2013 på ca. 9¼ pct.  

Afledt af regnskabstal for de første 3 kvartaler er de nominelle offentlige forbrugsudgifter ned

justeret med 8 mia. kr. i 2012 sammenlignet med august. I 2013 er det nominelle offentlige 

forbrug nedjusteret med 1¼ mia. kr., hvilket blandt andet skal ses i sammenhæng med, at 

kommunerne har budgetteret med lavere serviceudgifter end aftalt med regeringen. Afledt af 

de nominelle justeringer er realvæksten i det offentlige forbrug nedjusteret fra 1,5 pct. til 0,3 

pct. i 2012, mens der er en opjustering fra 0,1 pct. til 1,6 pct. i 2013. Den højere offentlige 

forbrugsvækst i 2013 skyldes ikke et højere udgiftsniveau i 2013, men afspejler således ude

lukkende, at de offentlige forbrugsudgifter i 2012 er nedjusteret mærkbart mere end udgifter

ne i 2013.  

Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initiativer i 2012 og 2013 understøt

ter BNP-væksten med 0,3 pct. af BNP i 2012 og 0,5 pct. af BNP i 2013. Heri indgår et bidrag 

fra den èt-årige finanseffekt på 0,1 pct. af BNP i 2012 og -0,3 pct. af BNP i 2013. Dermed er 

aktivitetsbidraget fra finanspolitikken nedjusteret med 0,3 pct. af BNP i 2012 og opjusteret til

svarende i 2013. Justeringerne skal ses i lyset af de ændrede skøn for realvæksten i det of

fentlige forbrug.  

Kapitel 1 Indledning 
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Offentlige overenskomster i foråret 2013 
Der skal forhandles offentlige overenskomster i foråret 2013. Udgangspunktet er, at de of

fentlige lønninger i størstedelen af 2012 er steget mere end i den private sektor, jf. figur 1.5. 

Desuden har parterne på det private arbejdsmarked indgået overenskomster, som indebærer 

relativt lave lønstigninger de kommende år.  

Figur 1.5 

Offentlige og private lønstigninger 
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Figur 1.6 

Offentlig lønsum i udvalgte OECD-lande, 2011 
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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 samtidig stor betydning for udviklingen i den offentlige saldo. 

De offentlige lønudgifter udgjorde ca. 330 mia. kr. i 2011. Det svarer til omtrent to tredjedele 

af det offentlige forbrug og knap en tredjedel af de samlede offentlige udgifter. Desuden ud

gør den offentlige lønsum i Danmark en større andel af økonomien end i de andre OECD-

lande, jf. figur 1.6. Rammerne for en ansvarlig lønudvikling på det offentlige område er på 

den baggrund meget begrænsede i den aktuelle situation. 

Det offentlige forbrug i 2011 og 2012 
Realvæksten i det offentlige forbrug er opgjort til -1,5 pct. i 2011 og 0,4 pct. i 2010, jf. figur 

1.7. Også i 2012 forventes aktuelt en forholdsvis moderat realvækst på 0,3 pct.  
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Figur 1.7 

Realvækst i det offentlige forbrug, 2006-2012  
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Figur 1.8  

Offentlig beskæftigelse, 2000-2012 
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Anm.: Med ”finanslov-skøn” menes normalt decemberskønnet umiddelbart før det pågældende års start, 

hvor der er endelige budgetter i både staten, kommuner og regioner. For 2011 er ”finanslov-

skønnet” således baseret på Økonomisk Redegørelse, december 2010. I 2012 svarer skønnet for væksten 

ved regnskabsbaserede tal til skønnet i Økonomisk Redegørelse, december 2012. 

Kilde: Danmarks Statistik og diverse Økonomiske Redegørelser. 

De seneste år er der taget en række initiativer for at understøtte udgiftsstyringen i den offent

lige sektor. I sammenhæng med budgetloven er op til 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud 

således gjort betinget af, at kommunernes budgetter og regnskaber er i overensstemmelse 

med økonomiaftalen. I regionerne er op til 1 mia. kr. af statens tilskud til regionerne tilsvaren

de gjort betinget af, at de regionale budgetter holder sig indenfor det aftalte niveau, og at 

regnskaberne ligger inden for budgetterne.  

Den relativt lave forbrugsvækst de seneste år kan være et tegn på, at kommunerne og regio

nerne er i gang med at tilpasse service- og udgiftsniveauet efter en periode med ret høj 

vækst. Den offentlige beskæftigelse steg markant fra 2008 til midten af 2010, jf. figur 1.8, 

men sidenhen er der sket en tilbagevenden til et mere normalt niveau i historisk perspektiv. 

Den offentlige beskæftigelse skønnes dog også i 2012 at være højere end det gennemsnitli

ge niveau i 2002 til 2007.  

Nye krav fra EU til finanspolitisk disciplin- og overvågning 
Ifølge ØMU-kriterierne er 3 pct. af BNP grænsen for underskuddet på den offentlige saldo, 

mens ØMU-gælden ikke må overstige 60 pct. af BNP. I Eurostats seneste opgørelse af EU-

landenes underskud og gæld overskred 17 ud af 27 EU-lande grænsen for det offentlige un

derskud i 2011, mens 14 ud af 27 lande havde en ØMU-gæld, der var højere end 60 pct. af 

BNP, jf. figur 1.9 og 1.10.  
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Figur 1.9  

Offentlige underskud i EU-lande i 2011 
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Figur 1.10  

ØMU-gælden i EU-lande i 2011 
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Kilde: Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik. 

På baggrund af de store offentlige ubalancer har de fleste EU-lande ændret deres finanspoli

tiske styringsmål i de seneste år. Det skal også ses i lyset af, at 25 EU-lande i begyndelsen 

af december 2011 blev enige om en styrkelse af det finanspolitiske regelsæt gennem en fi

nanspagt (Fiscal Compact).  

Det er et centralt element i finanspagten, at der indføres en national balanceregel for de of

fentlige finanser, som skrives ind i nationale bindende bestemmelser. Finanspagten fastslår, 

at den strukturelle saldo årligt skal overholde landets mellemfristede mål for den strukturelle 

saldo (MTO), som følger af Stabilitets- og Vækstpagten.  

Den danske budgetlov med mål for den strukturelle saldo og 4-årige udgiftslofter for stat, 

kommuner og regioner er et eksempel på dette, jf. nedenfor. For Danmarks vedkommende er 

balancekravet operationaliseret således, at det årlige strukturelle offentlige underskud højst 

må udgøre ½ pct. af BNP – svarende til Danmarks MTO – hvis der ikke foreligger ekstraordi

nære omstændigheder.  

De øvrige EU-lande er også i gang med at implementere finanspagtens regler og styrke de

res finanspolitiske regler i øvrigt. Den tyske regering har f.eks. skrevet mål for den strukturelle 

offentlige saldo ind i lovgivningen. Finland har indført 4-årige udgiftslofter, mens den nye 

østrigske budgetlov både omfatter mål for den strukturelle saldo, ØMU-gælden samt en mål 

om, at de offentlige udgifter ikke må stige mere end potentielt BNP.  

Den nye lovgivning i landene har primært fokus på, at forbedre de offentlige finanser og ud

giftsstyringen samt nedbringe gælden, så ØMU-kriterierne efterleves.  

I lyset af gældskrisen er Stabilitets- og Vækstpagten også blevet styrket via den såkaldte six-

pack. En del af justeringerne i medfør af six-packen vedrører nye krav til offentliggørelser af 

en række løbende regnskabsmæssige opgørelser af nøgletal både for staten, kommuner, re

gioner og sociale kasser og fonde, jf. boks 1.1.  
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Boks 1.1 

Finanspagtens og sixpackens krav til de offentlige finanser og offentliggørelse af regnskabstal 

I begyndelsen af december 2011 blev 25 EU-lande enige om en yderligere styrkelse af det finanspolitiske 

regelsæt gennem en finanspagt (Fiscal Compact). Tre af de centrale elementer i finanspagten er, at: 

 De deltagende lande skal indføre en national balanceregel for den offentlige saldo.  

 Balancereglen skal ledsages af en automatisk korrektionsmekanisme, som træder i kraft ved eventuel

le væsentlige afvigelser fra kravet om balance.  

 Balancereglen og den automatiske korrektionsmekanisme skal indskrives i nationale bindende  

 bestemmelser.  

Styrkelsen af det finanspolitiske regelsæt omfatter også en styrkelse af Stabilitets- og Vækstpagten i form af 

den såkaldte six-pack, der trådte i kraft i slutningen af 2011. Styrkelsen af Stabilitets- og Vækstpagten inde

bærer blandt andet, at der indføres en udgiftsregel. For Danmarks vedkommende tilsiger udgiftsreglen, at i 

en situation, hvor Danmark ikke opfylder sit mellemfristede mål for de offentlige finanser (kaldet MTO, som 

er en forkortelse af Medium Term Objective) skal realvæksten i de offentlige udgifter i store træk udvise nul

vækst, når der blandt andet korrigeres for diskretionære skatteændringer. Derimod er der plads til en (korri

geret) udgiftsvækst på knap 1 pct. i de perioder, hvor Danmark lever op til sin MTO. 

Six-packen indebærer derudover, at der stilles nye krav til løbende offentliggørelser af en række regnskabs

baserede nøgletal samt opgørelser af offentlige forpligtelser. Det gælder blandt andet: 

 månedlige regnskabstal for den statslige økonomi, 

 kvartalsvise regnskabstal for kommunernes og regionernes økonomi, 

 en samlet opgørelse af det offentlige garantiforpligtelser. 

Fra 2014 skal EU-landene offentliggøre statslige regnskabstal på månedsbasis og kvartalsvi

se regnskabstal for kommuner og regioner. Det har blandt andet til formål, at give Eurostat et 

tidligt fingerpeg om ubalancer i form af store offentlige underskud.  

For Danmark betyder det, at regnskabstal for den såkaldte DAU-saldo skal offentliggøres på 

månedsbasis, hvor der for nuværende udarbejdes skøn for hele det indeværende år i Bud

getoversigten, dvs. tre gange årligt. For kommuner og regioner skal der foretages offentliggø

relser af regnskabstal en gang i kvartalet.  

Derudover er der i six-packen også fokus på større krav til en samlet offentliggørelse af det 

offentliges forpligtelser og risiko i stat, kommuner og regioner. Der skal blandt andet offentlig

gøres data for det offentliges garantiforpligtelser. Det kan f.eks. være statslige garantier til 

byggeprojekter, som allerede i dag fremgår af statsregnskabet. Fremover skal der også of

fentliggøres tal for kommunale garantiforpligtelser. Andre elementer vedrører offentliggørelse 

af det offentliges ejerskab i private og offentlige selskaber.  

Udgiftslofter for 2014 til 2017 
I overensstemmelse med finanspagten (Fiscal Compact) skal landene årligt overholde deres 

landespecifikke mellemfristede mål for de offentlige finanser (det såkaldte MTO, som er en 

forkortelse af Medium Term Objective). For Danmarks vedkommende er det som nævnt et 
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årligt strukturelt offentligt underskud på højst ½ pct. af BNP. Dette er et centralt omdrejnings

punkt for den budgetlov, som Folketinget vedtog i juni 2012.  

Med henblik på at understøtte udgiftspolitikken indføres med budgetloven også et nyt sty

ringssystem med 4-årige udgiftslofter, der sætter klare og bindende rammer for udgifterne i 

stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne skal fastsættes med afsæt i en mellemfristet 

fremskrivning frem mod 2020, hvor den strukturelle saldo i et givent år højst må udvise et un

derskud på ½ pct. af BNP, og hvor der skal være strukturel balance i 2020.  

Der fastsættes tre udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner. De første udgifts

lofter fastsættes ifølge budgetloven for perioden 2014-2017 ved lovgivning i 2013.  

For det statslige område bliver der fastsat to særskilte dellofter for henholdsvis driftsudgifter 

og indkomstoverførsler. I kommunerne omfatter udgiftsloftet de såkaldte serviceudgifter, 

mens der i regionerne bliver to særskilte dellofter for henholdsvis sundhedsområdet og regio

nale udviklingsopgaver.  

I nationalregnskabsmæssige termer omfatter udgiftslofterne således både det offentlige for

brug, subsidierne, overførslerne til udlandet og den statslige del af indkomstoverførselsudgif

terne. Offentlige investeringer, renteudgifter, kommunale indkomstoverførselsudgifter og kon

junkturafhængige udgifter holdes uden for lofterne. Samlet set er ca. ¾ af de samlede offent

lige udgifter inkluderet i lofterne.  

Budgetloven og udgiftslofterne ændrer fundamentalt ved udgiftsstyringen på tre områder.  

 For det første har der tidligere været meget fokus på det offentlige forbrug i udgiftssty

ringen. Forbrugsudgifterne udgør kun omtrent halvdelen af de samlede offentlige udgif

ter. Fremadrettet bliver der fokus på en bredere vifte af udgifter.  

 Udgiftslofterne bliver fastsat for en 4-årig periode ved lovgivning. Hidtil har målsætnin

gerne for det offentlige forbrug været en del af de mellemfristede planer, som ikke har 

været forankret i lovgivning.  

 Der er indført nye sanktioner i kommuner fra 2011 og i regioner fra 2012, som viderefø

res i tilknytning til udgiftslofterne. I kommuner og regioner reduceres bloktilskuddet, hvis 

udgifterne ved årets udgang ligger højere end aftalt med regeringen. Sanktionerne træ

der også i kraft, hvis kommuner og regioner selv finansierer de højere udgifter ved høje

re indtægter. I staten styrkes budgetopfølgningen, og ministeriernes budgetter reduceres 

ved overskridelser af udgiftsloftet.  
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2. Aftaler om finansloven 
for 2013

Resumé 

 Aftalerne om finansloven for 2013 afspejler nye initiativer for 7,5 mia. kr. i 2013. 

 Ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt i første halvår 2013, får ret til uddannelse med forsørgelse. 

Der er afsat 480 mio. kr. i 2013 til initiativet. 

 Der igangsættes initiativer for 160 mio. kr. i 2013 med henblik på at tilvejebringe flere fleksjob, og 

indsatsen for at få unge i beskæftigelse eller uddannelse styrkes med 185 mio. kr. i 2013. 

 Fedtafgiften og den planlagte udvidelse af sukkerafgiften annulleres. Endvidere reduceres afgiften på 

elvarme og reglerne for beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst føres til

bage til tidligere regler. Lempelserne udgør i alt knap 2,4 mia. kr. fuldt indfaset og efter tilbageløb og 

adfærd. 

 Der afsættes i alt godt 1,5 mia. kr. i perioden 2013-2018 til styrket miljø og grønne arbejdspladser. 

Heraf udmøntes 625 mio. kr. i 2013 til bl.a. en ny grøn erhvervspolitik, grøn udvikling i fødevaresekto

ren, indsatser for energibesparelser og -effektiviseringer samt grønnere kollektiv transport. 

 Der udmøntes i alt ca. 1,6 mia. kr. i 2013 til uddannelsesområdet, herunder til forskning, bedre er

hvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti. 

 Der afsættes 775 mio. kr. i 2013 til udsatte grupper og udenlandske borgere, der bl.a. anvendes til 

bedre tandpleje, danskuddannelse for voksne udlændinge og en række initiativer i regi af satspuljen. 

 Kriminalforsorgen tilføres 352 mio. kr. i 2013, der bl.a. skal sikre en langsigtet løsning af problemet 

med manglende pladser i kriminalforsorgen. 
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2.1 Aftaler om finansloven for 2013 

Der er indgået i alt 11 delaftaler om finansloven for 2013, som er offentliggjort i publikationen 

Aftaler om finansloven for 2013 fra november 2012. Aftalerne omfatter nye initiativer for i alt 

7,5 mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.1. 

Med aftalerne om finansloven for 2013 igangsættes en ekstraordinær arbejdsmarkedsind

sats. Indsatsen indebærer bl.a., at ledige, hvis dagpengeperiode er opbrugt i første halvår 

2013, får ret til at påbegynde en uddannelse med forsørgelse, at der igangsættes initiativer 

med henblik på at tilvejebringe flere fleksjob og at der gennemføres en særlig ungeindsats. 

Finansloven for 2013 indeholder ligeledes en afskaffelse af afgifterne på fedt og sukker. Hertil 

kommer en lempelse af afgiften på elvarme og en tilbageførsel af beskatningen af fuldt skat

tepligtiges udenlandske arbejdsindkomst til tidligere regler. 

Finanslovsaftalen indeholder desuden initiativer vedrørende styrket miljø og grønne arbejds

pladser samt en styrket indsat over for udsatte grupper og for en bedre modtagelse af uden

landske borgere.  

Der er endvidere indgået delaftaler på uddannelsesområdet, der dels sikrer bedre erhvervs

uddannelser og styrket uddannelsesgaranti og dels en udmøntning af forskningsreserven i 

2013. 

Endelig er der indgået delaftaler om udmøntning af satspuljen for 2013, kriminalforsorgens 

økonomi for 2013-2016, udmøntning af UMTS-reserven, ny struktur for statsforvaltningerne, 

redningsberedskabet i 2013-2014 og et nyt socialtilsyn. 
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Tabel 2.1 

Nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2013 

Mio. kr., 2013-priser 2013 

Arbejdsmarkedsindsats 1.512 

Uddannelse med forsørgelse 480 

Flere fleksjob 160 

Akutjob (jobpræmie) og akutpakke 245 

En særlig ungeindsats 185 

Målretning af forebyggelsesfonden 292 

Øvrige initiativer på beskæftigelsesområdet 150 

Afgifts- og konkurrencepakke
1)

 2.370 

Afskaffelse af fedt- og sukkerafgifter 2.055 

Tilbageførsel af skatteforhold for udsendte medarbejdere 260 

Reduktion af elvarmeafgiften 55 

Uddannelse, forskning og innovation 1.776 

Udmøntning af forskningsreserven 770 

Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti 822 

Udmøntning af UMTS-reserven 184 

Det grønne område 625 

Styrket miljø og grønne arbejdspladser 485 

Grønnere kollektiv transport 40 

Øvrige grønne initiativer  100 

Udsatte grupper og udenlandske borgere 775 

Styrket indsats for tandpleje for udsatte grupper 180 

Danskuddannelse for voksne udlændinge 200 

Udmøntning af satspuljen for 2013 331 

Øvrige initiativer vedrørende udlændinge og udsatte 64 

Øvrige initiativer 446 

Kriminalforsorgen 352 

Øvrige initiativer 94 

Nye initiativer i alt 7.504 

 
1) Beløbene vedr. afgifts- og konkurrencepakken er angivet fuldt indfaset og efter tilbageløb og adfærd. 

Danmark er underlagt EU-henstillingen om at forbedre de offentlige finanser. Finansloven for 

2013 er derfor finansieret krone-til-krone i overensstemmelse med princippet om, at nye initi

ativer og ny politik først gennemføres, når der er tilvejebragt sikker finansiering. 
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Finansieringen af initiativerne i aftalerne om finansloven for 2013 udgør ligeledes i alt 7,5 

mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.2. 

Tabel 2.2 

Finansiering af aftalerne om finansloven for 2013 

Mio. kr., 2013-priser 2013 

Reserver på FFL13 2.907 

Forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget
1)

 2.370 

Øvrige (budgetforbedringer, omprioriteringer mv.) 2.227 

I alt 7.504 

 
1) Beløbene vedrørende forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget er angivet fuldt 

indfaset og efter tilbageløb og adfærd. 

2.2 Initiativer på beskæftigelsesområdet 

Med aftalerne om finansloven for 2013 afsættes der godt 3,4 mia. kr. i 2013-2016 til nye initi

ativer på beskæftigelsesområdet. Disse skal blandt andet skal styrke langtidsledige dagpen

gemodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet, tilvejebringe flere fleksjob for personer med 

nedsat arbejdsevne og styrke indsatsen mod ungdomsarbejdsløshed, social dumping, ned

slidning på arbejdsmarkedet mv., jf. tabel 2.3. 

Tabel 2.3 

Initiativer på beskæftigelsesområdet 

2013 2014 2015 2016 

Akutpakke 155 - - - 

Akutjob 90 25 - - 

Uddannelsesløft for ledige 480 - - - 

Uddannelsespulje for ufaglærte ledige mv. - 125 150 - 

Udvidelse af seniorjobordningen 55 65 - - 

Særlig ungeindsats 185 218 113 83 

Social dumping 35 37 25 25 

Flere fleksjob 160 125 75 0 

Målretning af Forebyggelsesfonden 292 297 227 - 

Øvrige initiativer på beskæftigelsesområdet 60 42 15 15 

I alt 1.512 934 605 350 
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Regeringen har i efteråret indgået aftale med en række centrale aktører på arbejdsmarkedet 

om en akutpakke (beredskab med intensiveret jobsøgningsstøtte og jobformidling) målrettet 

ledige dagpengemodtagere, som er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli 

2013. Herudover har regeringen indgået Aftale om akutjob med DA, KL og Danske Regioner, 

som indebærer, at der skal opslås i alt 12.500 akutjob målrettet ledige, som er i risiko for at 

opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli 2013.  

Med aftale om finansloven for 2013 afsættes 90 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014 til finan

siering af Aftale om akutjob, og der afsættes 177 mio. kr. i 2012 og 155 mio. kr. i 2013 til ud

møntning af akutpakken.  

Herudover afsættes der 480 mio. kr. i 2013 til at give ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 

første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengepe

riodens udløb. Samtidig etableres en pulje på 125 mio. kr. i 2014 og 150 mio. kr. 2015 til ud

dannelse for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.  

Seniorjobordningen udvides for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til senior

job på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen. Udvidelsen skønnes at indebære 

øgede udgifter til seniorjob på i størrelsesordenen af 55 mio. kr. i 2013 og 65 mio. kr. årligt fra 

2014 og frem. 

Der iværksættes endvidere en styrket indsats for at nedbringe ledigheden blandt unge. I alt 

indbudgetteres 645 mio. kr. i 2012-2016 til etablering af brobygningsforløb, en mere fleksibel 

voksenlærlingeordning for ledige, oprettelse af en fagpilotordning og styrkelse af jobrotati

onsordningen og videnpilotordningen. 

Der afsættes 35 mio. kr. i 2013, 37 mio. kr. i 2014 og 25 mio. kr. årligt i 2015 og 2016 til en 

række initiativer mod social dumping, herunder blandt andet en styrket myndighedsindsats, 

øget brug af arbejdsklausuler, bedre information og vejledning mv.  

Midlerne i Forebyggelsesfonden målrettes med henblik på at øge fokus på at fastholde fysisk 

og psykisk nedslidningstruede medarbejdere på arbejdsmarkedet. Som led i målretningen 

udmøntes i alt 227 mio. kr. i 2012, 292 mio. kr. i 2013, 297 mio. kr. i 2014 og 227 mio. kr. i 

2015 fra Forebyggelsesfonden. 

For at flere personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at deltage aktivt på arbejds

markedet, afsættes der i alt 495 mio. kr. i 2013-2016 til en række initiativer, der skal tilveje

bringe flere fleksjob. 

Endelig indbudgetteres 60 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. årligt fra 2015 og 

frem til en række øvrige tiltag på beskæftigelsesområdet, herunder til mere jobrotation i den 

private sektor, styrket varslingsindsats, socialøkonomiske virksomheder mv.  
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2.3 Styrket miljø og grønne arbejdspladser 

Med Aftale om Finansloven for 2013 styrkes indsatsen for den grønne omstilling med fokus 

på både styrket miljø og grønne arbejdspladser samt en grønnere kollektiv transport. 

Der er afsat samlet 1,5 mia. kr. i perioden fra 2013 til 2018, jf. tabel 2.4. I 2013 udmøntes 485 

mio. kr. til en ny grøn erhvervspolitik, teknologiudvikling, bæredygtighed og grøn udvikling i 

fødevaresektoren samt indsatser for energibesparelser og -effektiviseringer. På transportom

rådet er der samtidig afsat i alt 675 mio. kr. i perioden 2013-2018 til elektrificering af jernba

nestrækningen fra Køge Nord til Næstved og forbedring af tilgængeligheden på togstationer. 
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Tabel 2.4 

Styrket miljø og grønne arbejdspladser  

Mio. kr. 2013-pl 2013 
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- Fremme og eksport af grønne løsninger 85 - -  85  -

- Grøn omstillingsfond  40 - - 40 -

- Grøn fødevaresektor som vækstmotor 60                  -  - 60  -

- Grønt iværksætterhus
 

15                    - - 15  -

- Viden, lokal forankring1) 20 - - 20

Mere og bedre grøn teknologi 170                   -  - 170                   -

- Styrkelse af miljøteknologier og økologisk byggeri 65                  -  - 65  -

- Særlig indsats for bæredygtig fødevareproduktion 50                   -  - 50  -

- Innovative og effektive energiteknologier  55                  -  - 55  -

Flere energibesparelser 45 -  - 45                    -

- Flere energibesparelser i offentlige bygninger 15                   -  - 15  -

- Energisparepulje til den almene boligsektor 20                  -  - 20  -

- ESCO, erfaringsopsamling og formidling 10                   - -  10  -

Nye kautioner for grønne investeringer 50 -  - 50                     -

Grønnere kollektiv transport 40 50 270 360 675

Tilgængelighed på stationer 25 - - 25                    -

Elektrificering af jernbane
2)

 15 50
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270 335 650

Uudmøntede midler til styrket miljø og grønne 
arbejdspladser - 150 30 180 180

Pulje til grøn omstilling og beskæftigelse 
 

100 100 - 200 200

I alt 625          300 300  1.225 1.540

1) Der er en afvigelsen i forhold til bilag 1 i Aftale om Finansloven for 2013 på 4 mio. kr. som følge af, at 

initiativet vedrørende mere dyrevelfærd ikke er medtaget i denne opgørelse, idet midlerne ikke er af

sat til Styrket miljø og grønne arbejdspladser.  

2) Indsatsen for elektrificering af jernbanestrækning strækker sig over perioden 2013-2018. 

Ud af den samlede indsats på ca. 1,5 mia. kr. er ca. 1,2 mia. kr. disponeret.  

Der er afsat en særlig pulje på 200 mio. kr. fordelt med 100 mio. kr. i 2013 og 100 mio. kr. i 

2014 til grøn omstilling og beskæftigelse. Endvidere er 150 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 

2015 til styrket miljø og grønne arbejdspladser uudmøntet og skal udmøntes til samme formål 

som puljen til grøn omstilling og beskæftigelse. Begge puljer udmøntes af parterne bag Aftale 

om Finansloven for 2013. 

-

 

 

 



2.4 Afgifts- og konkurrencepakke 

Med Aftale om finansloven for 2013 er det besluttet at gennemføre en afgifts- og konkurren

cepakke, jf. boks 2.2. 

Boks 2.2 

Afgifts- og konkurrencepakke 

Fedtafgiften (og dermed indekseringen af samme) afskaffes. Fedtafgiften blev indført som en del af Forårs

pakke 2.0 og trådte i kraft pr. 1. oktober 2011. Afgiften udgør 16 kr. pr. kg mættet fedt for de afgiftspligtige 

varer. Desuden blev det aftalt at indeksere fedtafgiften i forbindelse med Aftale om skattereform, juni 2012.  

Sukkerafgiften (udvidelsen af grundlaget for chokoladeafgiften) bortfalder. Med Aftale om finansloven for 

2012 blev det besluttet at gennemføre en udvidelse af afgiftsgrundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgif

ten), så den også skulle omfatte andre sukkerholdige varer som fx syltetøj, syltede grønsager og ketchup.  

Elvarmeafgiften nedsættes. Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie 

og naturgas. Elvarmeafgiften lempes med 29,4 øre/kWh fra i alt 70 øre/kWh til 40,6 øre/kWh i 2013 og sva

rer således til de øvrige energiafgifter.  

Beskatning af udstationerede medarbejdere (ligningslovens § 33 A) føres tilbage til de tidligere gældende 

regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten 

på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder. 

Bundskattesatsen sættes op med 0,19 pct.-point. Satsen for bundskatten udgør efter gældende regler i 

2013 5,64 pct.-point. Med en stigning på 0,19 pct.-point fremadrettet vil den således udgøre 5,83 pct.-point i 

2013. Der gennemføres en tilsvarende forhøjelse af det skrå skatteloft for personlig indkomst, således at 

det fremadrettet vil udgøre 51,7 pct. mod i dag 51,5 pct.  

Personfradraget nedsættes med 900 kr. Personfradraget udgør i dag 42.900 kr. Med en nedsættelse på 

900 kr. (700 kr. for børn og unge under 18 år) vil personfradraget således næste år udgøre 42.000 kr. 

(31.500 kr. for børn og unge under 18 år).  

Afgifts- og konkurrencepakken er, jf. tabel 2.5, fuldt finansieret målt i varig virkning efter tilba

geløb og adfærd og er således holdbarhedsneutral. Der er dog visse tidsforskydninger af 

provenuet i 2013. Disse opstår dels som følge af betalingsforskydninger i forbindelse med af

gifterne, og dels som følge af, at der ikke foretages en ny forskudsregistrering for 2013, men 

at lovændringerne indarbejdes i SKATs forskudsregistreringssystem for 2013. Det sidste in

debærer, at ca. halvdelen af merprovenuet på indkomstskatten i 2013 fremkommer i forbin

delse med, at personer ændrer deres forskudsopgørelse i løbet af året eller ved frivillig indbe

taling af restskat. Det resterende merprovenu vedrørende indkomståret 2013 vil fremkomme i 

finansårene 2014 og 2015 i forbindelse med hhv. årsopgørelsen eller forskudsopgørelsen. 

Afgifts- og konkurrencepakken gennemføres inden for rammen af EU-henstillingen. Ved op

gørelsen heraf medtages provenuændringerne for det indkomstår de vedrører, hvorfor pro

venuforskydningen på finansårene 2013-2015 ikke er af betydning herfor. 
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Tabel 2.5 

Provenuvirkning af afgifts- og konkurrencepakken 

Mio. kr., 2013-priser 2013 Varig virkning 

Lempelser Efter  
tilbageløb  

Efter  
tilbageløb  

Efter  
tilbageløb  
og adfærd 

Afskaffelse af fedtafgiften -1.115 -1.125 -1.020 

Ingen indeksering af fedtafgiften -40 -200 -160 

Bortfald af sukkerafgiften -1.055 -1.150 -875 

Tilbageførsel af beskatningen af fuldt  
skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst 
(ligningslovens § 33A) -150 -310 -260

Nedsættelse af afgiften på elvarme -305 -230 -55 

Lempelser i alt -2.665 -3.015 -2.370 

Finansiering 

Nedsættelse af personfradraget med 900 kr. 545 1.085 1.115 

Forhøjelse af bundskattesatsen med 0,19 
pct.-point 750 1.495 1.270

Finansiering i alt 1.295 2.580 2.385 

 Anm.: Personfradraget for børn og unge under 18 år nedsættes med 700 kr. (svarende til de ca. 2,1 pct. som 

personfradraget falder med for personer over 18 år). Endvidere er forhøjelsen af bundskattesatsen 

forbundet med en forhøjelse af det skrå skatteloft fra 51,5 pct. til 51,7 pct. 

Kilde: L 82, 2012-13; ”Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, ligningsloven, personskatteloven m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken”. 

Finansieringselementerne i afgifts- og konkurrencepakken har, jf. tabel 2.6, omtrent samme 

virkning på fordeling og arbejdsudbud som de skatter og afgifter der lempes. Således skøn

nes afgifts- og konkurrencepakken samlet set at medføre et mindre fald i uligheden målt ved 

Gini-koefficienten på 0,02 pct.-point, og arbejdsudbudsvirkningen skønnes at være neutral. 
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Tabel 2.6 

Erhvervsskattepakkens samlede fordelings- og arbejdsudbudsvirkning 

Ændring i  
Gini-koefficienten 

Arbejdsudbud 
(personer) 

Afskaffelse af fedt- og sukkerafgift, nedsættelses af  
elvarmeafgift og tilbageførsel af ligningslovens § 33 A -0,03 800

Nedsættelse af personfradraget og forhøjelse af bundskatten 0,01 -800 

I alt -0,02 0 

 Anm.: Skønnene er forbundet med usikkerhed, idet datagrundlaget er mangelfuldt. 

Kilde: L 82, 2012-13; ”Forslag til lov om ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af 

elektricitet, ligningsloven, personskatteloven m.v. – Afgifts- og konkurrencepakken”. 

Isoleret set medfører forhøjelsen af bundskatten et mindre fald i uligheden målt ved Ginikoef

ficienten og samtidig et mindre fald i arbejdsudbuddet. Nedsættelsen af personfradraget er 

modsat forbundet med en stigning i uligheden målt ved Gini-koefficienten og en mindre stig

ning i arbejdsudbuddet. 

2.5 En styrket social indsats over for udsatte grupper 

Med Aftale om finansloven for 2013 gennemføres der en styrket social indsats over for udsat

te grupper, herunder nyankomne udlændinge.  

Initiativerne indebærer bl.a. en styrkelse af tandsundheden hos økonomisk vanskeligt stillede 

personer samt en styrket indsats over for særligt udsatte grupper af flygtninge og udlændin

ge. Hertil kommer en delaftale om et nyt socialtilsyn mellem regeringen, Venstre, Dansk Fol

keparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 

Der er i alt afsat 244 mio. kr. i 2013, 275 mio. kr. i 2014, 264 mio. kr. i 2015 samt 257 mio. kr. 

i 2016 til initiativer, der styrker den sociale indsats, jf. tabel 2.7.   
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Tabel 2.7 

Udgifter til en styrket social indsats 

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

Mere tandsundhed – Mindre ulighed 180 180 180 180 

Initiativer mod udsættelse af lejere 7 7 7 7 

Nyt socialtilsyn 21 42 42 35 

Rådet for Socialt Udsatte 1 1 1 1 

Landsforeningen Hjælp Voldsofre 1 1 1 1 

Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien 4 0 0 0 

Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte 6 12 12 12 

Bedre forhold for handlede personer 4 6 3 3 

Forbedret service og hurtigere sagsbehandling 5 8 3 3 

Hjælp til udenlandske hjemløse 4 4 0 0 

Tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser 13 14 14 14 

I alt til en styrket social indsats 244 275 264 257 

Annullering af besparelse på danskuddannelse 200 200 200 200 

I alt 444 475 464 457 

Endvidere er det med Aftale om finansloven for 2013 besluttet at annullere den forudsatte 

besparelse på danskuddannelserne for voksne udlændinge, som var indbudgetteret på fi

nanslovsforslaget for 2013. Der er afsat 200 mio. kr. årligt hertil. 

2.6 Bedre erhvervsuddannelser og styrket  
 uddannelsesgaranti 

Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti mellem regeringen, 

Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti udgør et første skridt 

i retning af en grundlæggende og langsigtet løsning for bedre erhvervsuddannelser og styrket 

uddannelsesgaranti. Næste skridt forhandles mellem aftaleparterne i 2013, når Erhvervsud

dannelsesudvalget har afsluttet sin fase II.  

De samlede statslige udgifter til aftalen udgør i alt 3.089 mio. kr. i perioden 2013-2016 til afta

len, som er fordelt på fire forskellige initiativer, jf. tabel 2.8. 

Kapitel 2 Aftaler om finansloven for 2013 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 25 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 



Tabel 2.8 

Statslige udgifter til aftale om bedre uddannelser og styrket uddannelsesgaranti 

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

En styrket uddannelsesgaranti 132 185 200 205 

Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne 434 286 281 275 

Etårig videreførelse af Ungepakke II 210 - - - 

Videreførelse af VEU-centre 47 47 47 47 

Reserve til øget kvalitet i erhvervsuddannelser mv.
 

- 248 223 223 

Udgifter i alt 822 766 751 750 

En styrket uddannelsesgaranti indeholder 12 nye initiativer, der skal sikre eleverne en styrket 

uddannelsesgaranti, og som skal bidrage til en bedre udnyttelse af praktikpladskapaciteten. 

Initiativerne svarer til anbefalingerne fra Erhvervsuddannelsesudvalget, der bl.a. har deltagel

se af arbejdsmarkedets parter. 

Øget kvalitet i erhvervsuddannelserne viderefører en række midlertidige takstforhøjelser på 

erhvervsuddannelserne og udmønter reserven til bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne i 

2013 til nye kvalitetsfremmende initiativer på den enkelte erhvervsskole. 

Den etårige videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse og job (Ungepakke II) skal ses 

i lyset af, at aftalen – og dermed den kommunale pligt til at sikre, at alle 15-17-årige er i ud

dannelse eller job – udløber efter 2012. Der er derfor behov for en overgangsordning, indtil 

der er taget stilling, hvordan den kommunale indsats skal tilrettelægges fra 2014 og frem. 

Videreførelse af VEU-centrene betyder, at de 13 landsdækkende VEU-centre, der har til for

mål at sikre en mere målrettet og effektiv opfyldelse af brugernes behov på det grundlæg

gende erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelsesområde, kan fortsætte deres 

arbejde. 

Endelig afsættes en reserve til øget kvalitet i erhvervsuddannelserne mv. på i alt 694 mio. kr., 

som udmøntes senere. 

2.7 Styrkelse af dansk forskning og innovation 

Fordeling af forskningsreserven 
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2013 mellem regeringen, Enhedslisten og Liberal 

Alliance udmønter 770 mio. kr. til forskning og udvikling i 2013 og 30 mio. kr. årligt i 2014 og 

2015, jf. tabel 2.9. 
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Tabel 2.9 

Fordeling af forskningsreserven 

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

Strategiske investeringer i forskning 250 30 30 - 

Forskningsinfrastruktur 20 - - - 

Innovation og entreprenørskab 267 - - - 

Styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde 30 - - - 

Fri forskning og forskningsformidling mv. 200 - - - 

Terrorforskning 3 - - - 

I alt 770 30 30 - 

Derudover er der omprioriteret 45 mio. kr. til energiforskning under Højteknologifonden og 20 

mio. kr. til fødevareforskning fra Det Strategiske Forskningsråds bevilling til fremtidens ener

gisystemer. 

Med fordelingen af forskningsreserven prioriteres følgende områder: 

 Strategisk forskning. Der afsættes 250 mio. kr. i 2013 til strategiske investeringer i forsk

ning inden for miljøteknologi, sundhed, fødevarer, produktion samt udviklings- og de

monstrationsprogrammer inden for miljøteknologi og det grønne område. I 2014 og 2015 

anvendes yderligere 30 mio. kr. årligt til økologisk forskning og innovation.  

 Forskningsinfrastruktur. Der afsættes 20 mio. kr. til forskningsinfrastruktur, således at 

dansk forskning og videnproduktion kan være i front. Heri indgår videreførelse af Dansk 

Center for Havforskning. 

 Innovation og entreprenørskab. Der afsættes 267 mio. kr. til innovationsaktiviteter, der 

sigter mod at øge produktiviteten i dansk erhvervsliv gennem tæt samspil med videnin

stitutioner og mod at styrke omsætningen af viden til innovation - ikke mindst de små og 

mellemstore virksomheder. 

 Styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde. Der afsættes 30 mio. kr. til 

styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde bl.a. gennem dansk deltagelse 

i fælles opslag med EU-lande, bilaterale samarbejdsaftaler samt styrket vejledning i for

bindelse med ansøgninger om forskningsmidler fra EU. 

 Fri forskning og forskningsformidling mv. Der afsættes 200 mio. kr. til fri forskning og 

forskningsformidling mv. med henblik på at understøtte kvaliteten, internationaliseringen 

og formidlingen af dansk forskning. 

 Terrorforskning. Der afsættes 3 mio. kr. til at forlænge Dansk Institut for Internationale 

Studiers forskningsindsats inden for terrorbekæmpelse, først og fremmest inden for radi

kalisering og rekruttering. 
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Udmøntning af UMTS-midlerne 
Aftale om udmøntning af UMTS-midlerne mellem regeringen, Venstre og Det Konservative 

Folkeparti udmønter UMTS-provenuet i 2013-2015 med fokus på erhvervsrettede initiativer 

samt til digitaliseringsinitiativer. Aftalen prioriterer dermed initiativer, der bidrager til vækst og 

beskæftigelse. Der udmøntes 184 mio. kr. i hvert af årene, tabel 2.10.  

Tabel 2.10 

Udmøntning af UMTS-midlerne 

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

Markedsmodningsfonden 135 135 135 - 

Designprisen INDEX 1 1 3 - 

Early Warning (væksthuse) 5 5 5 - 

Proof-of-business 10 10 10 - 

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi 5 5 5 - 

Global Connected 8 8 6 - 

Digitalisering af kulturarven 6 6 6 - 

It-sikkerhed (identitetstyveri, NemId og hjælp til it-svage) 14 14 14 - 

I alt 184 184 184 - 

Til Markedsmodningsfonden, der dannes ved omlægning af Fornyelsesfonden, afsættes 135 

mio. kr. årligt. Med omlægningen sættes der øget fokus på at hjælpe særligt små og mellem

store virksomheder med at overvinde de barrierer, de oplever under markedsmodningen af 

deres produkter og serviceydelser.  

Markedsmodningsfonden skal sikre, at flere innovative produkter og serviceydelser kommer 

fra en udviklings-, test- og demonstrationsfase ud på markedet til gavn for væksten og job

skabelsen i Danmark. 

Til at videreføre og udvikle en række øvrige initiativer afsættes i alt 49 mio. kr. årligt. 

Udviklingen i de offentlige forskningsbevillinger 
I tillæg til udmøntningen af forskningsreserven og UMTS-midlerne er der i forbindelse med 

Aftale om finansloven for 2013 mellem regeringen og Enhedslisten afsat midler til grøn tekno

logi. Samlet indebærer dette, at de offentlige forskningsbevillinger udgør i alt 20,3 mia. kr., jf. 

tabel 2.11. 

Kapitel 2 Aftaler om finansloven for 2013 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 28 

 
 

 

 

-

 

-

 

 

-

 
 



Tabel 2.11 

Offentlige forskningsbevillinger 

Mia. kr., 2013-priser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Off. forskningsbevillinger i alt 16,1 17,5 18,8 19,5 20,2 20,1 20,3 

Dermed udgør de offentlige forskningsbevillinger 1,08 pct. af BNP i 2013. Det er mere end 

målet på 1 pct. af BNP. 

2.8 Flerårsaftale for kriminalforsorgen 

Som en del af finansloven for 2013 er der indgået en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens 

økonomi i 2013-2016. 

Med aftalen er der sikret en langsigtet og robust løsning for kriminalforsorgen, herunder i for

hold til udfordringerne med stigende kapacitetspres. Derudover indebærer aftalen blandt an

det en styrket indsats over for rocker- og bandegrupperingers forsøg på at dominere i fængs

lerne samt en mere effektiv og målrettet indsats for hjemsendelse af de senere års stigende 

antal udlændinge i fængslerne. Målet er, at flest muligt afsoner deres straf i hjemlandet, og at 

afsoningstiden bruges til at forberede dem på at vende hjem. 

Aftalen indebærer endvidere et markant løft til uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i 

fængslerne, så mulighederne for et liv uden for kriminalitet styrkes, samt et kompetenceløft til 

kriminalforsorgens ansatte, som vil give bedre muligheder for personalet til at udføre deres 

arbejde med de indsatte 

Desuden indebærer aftalen en nytænkning af kriminalforsorgens resocialiserende indsats, 

således at der fremover anvendes redskaber og indsatser, som har en målbar effekt på tilba

gefaldet til kriminalitet, samt at ressourcer og indsatser i kriminalforsorgen målrettes personer 

med størst risiko for tilbagefald. 

Den aftalte økonomi for kriminalforsorgen i 2013-2016 fremgår af tabel 2.12. 

Tabel 2.12 

Økonomiske rammer for kriminalforsorgen  

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

Bevilling på finansloven for 2013 3.009 3.001 3.026 3.008 
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Med aftalen tilføres kriminalforsorgen en samlet merbevilling på 352 mio. kr. i 2013, 407 mio. 

kr. i 2014, 484 mio. kr. i 2015 og 510 mio. kr. i 2016. Denne merbevilling er fuldt finansieret 

som led i aftalen om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016. 

2.9 Satspuljen 

Fra satspuljen udmøntes i alt 1½ mia. kr. i 2013-2016 til 43 initiativer for at forbedre vilkårene 

for udsatte grupper. Initiativerne fordeler sig inden for otte overordnede temaer, jf. tabel 2.13 

og uddybning nedenfor. 

Tabel 2.13 

Udmøntning af satspuljen for 2013 

Mio. kr., 2013-priser 2013 2014 2015 2016 I alt 

Førtidspension og fleksjob-reform 28 103 161 194 486 

Udsatte grupper på arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø 28 17 11 11 67 

Sundhed for udsatte grupper 65 56 54 54 229 

Udsatte børn og unge 68 102 102 85 358 

Handicappede 18 18 10 10 56 

Udsatte voksne 25 15 7 5 51 

Ældre 6 5 5 1 16 

Øvrige 93 76 49 29 246 

Udmøntning i alt 331 392 398 389 1.510 

- Heraf finansieret ved omprioriteringer 121 102 98 96 416 

Restpulje til udmøntning i senere år 0 244 486 756 1.486 

 Førtidspension og fleksjob. Der er afsat i alt 486 mio. kr. i perioden 2013-2016 til op

startsstøtte til rehabiliteringsteams samt medfinansiering af mentorstøtte og aktiv indsats 

i ressourceforløb. Ressourceforløbene skal bidrage til en styrket tværfaglig og helheds

orienteret indsats for mennesker, som risikerer at ende på førtidspension.  

 Udsatte grupper på arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø. Der er afsat i alt 67 mio. kr. i peri

oden 2013-2016 til en række privat forankrede projekter i forhold til udsatte grupper på 

arbejdsmarkedet og arbejdsmiljø.  

 Sundhed for udsatte grupper. Der er afsat i alt 229 mio. kr. i perioden 2013-2016 til 

sundhedsindsatser for udsatte grupper. Herunder rettes fokus på udvikling af psykiatri

området med forsøg, der reducerer brugen af tvang og medicin og forebygger psykisk 

sygdom blandt børn og unge. Hertil kommer bl.a. en styrkelse af indsatsen for nedbrin

gelse af kroniske smerter samt forbedring af tilbud på landets centre for voldtægtsofre.  
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 Udsatte børn og unge. Der er afsat i alt 358 mio. kr. i perioden 2013-2016 til en priorite

ring af indsatsen for udsatte børn med bl.a. en samlet indsats for børn udsat for over

greb, en styrkelse af børns situation ved konflikter mellem forældre og styrket undervis

ning på interne skoler på anbringelsessteder. 

 Handicappede. Der er afsat i alt 56 mio. kr. i perioden 2013-2016 til initiativer på handi

capområdet, herunder til implementering af en ny hovedlov for domfældte udviklings

hæmmede, videreførelse af tilgængelighedspulje samt dækning af handicapbetingede 

udgifter i forbindelse med folkeoplysende virksomhed. 

 Udsatte voksne. Der er afsat i alt 51 mio. kr. i perioden 2013-2016 til sociale indsatser 

for udsatte voksne, herunder til en strategi for udsatte grønlændere, en styrket indsats 

på værestederne samt til udvidelse af et akut krisecenter for socialt udsatte stofmisbru

gere. 

 Ældre. Der er afsat i alt 16 mio. kr. i perioden 2013-2016 til initiativer som skal skabe en 

mere indholdsrig, aktiv og sundere hverdag for beboere i plejeboliger og plejehjem samt 

til forebyggelse af selvmord blandt ældre. 

 Øvrige. Der er afsat i alt 246 mio. kr. i perioden 2013-2016 til initiativer vedr. integration, 

frivillighed mv. Herunder afsættes midler til en ”FastholdelsesTaskforce” for udsatte un

ge og unge fra uddannelsesfremmede miljøer, boligsociale indsatser samt til at støtte fri

villige organisationer. 
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3. Statens finanser 

Resumé 

 På finansloven for 2013 er budgetteret med et underskud på statens finanser, dvs. DAU-saldoen, på 

17½ mia. kr. svarende til 0,9 pct. af BNP. I 2012 skønnes DAU-underskuddet til 67¾ mia. kr. eller 3,7 

pct. af BNP. 

 Det betydeligt lavere DAU-underskud i 2013 kan både henføres til højere indtægter og lavere udgifter 

end i 2012.  

 Finansloven for 2013 afspejler budgetterede indtægter på 673 mia. kr. i 2013, mens statens indtægter 

skønnes at udgøre 629¾ mia. kr. i 2012.  

 Den forventede stigning i de statslige indtægter fra 2012 til 2013 kan primært henføres til en stigning i 

personskatteindtægterne i 2013. Aftale om skattereform fra juni 2012 betyder en stigning i beskæfti

gelsesfradraget og en forhøjelse af grænsen for topskat, hvilket reducerer skattebetalingerne. Samtidig 

betyder aftalen, at beskatning af kapitalpensioner finder sted på indbetalingstidspunktet, ligesom inde

stående på eksisterende kapitalpensionsordninger kan omlægges, så beskatningen finder sted i 2013 

mod lidt lavere beskatning. Dette trækker i retning af, at staten netto får et større skatteprovenu, mens 

skatteyderne oplever en lavere beskatning af deres indkomst. Endvidere indgår tilbagebetalingen af ef

terlønsbidrag på ca. 28½ mia. kr. i 2012 på statens indtægtsbudget, hvilket reducerer statens indtæg

ter ekstraordinært i 2012.  

 Statens udgifter er budgetteret til 690½ mia. kr. på finansloven for 2013 og ventes at udgøre 697½ 

mia. kr. i 2012.  

 Faldet i udgifterne fra 2012 til 2013 skyldes blandt andet, at der på finansloven for 2012 er budgetteret 

med tilsagn på 5 mia. kr. til nedlukning af aktiviteter i Nordsøen. Derudover er der budgetterede udgif

ter til balancetilskuddet til kommunerne lavere i 2013 end i 2012. 

 Statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skønnes at udvise et underskud 

på 78½ mia. kr. i 2012, mens der skønnes et nettokasseunderskud på 38 mia. kr. for 2013. 

 Statsgælden skønnes at stige med 36 mia. kr. fra 489¾ mia. kr. i 2012 til 525½ mia. kr. i 2013. Der

med stiger statsgældens andel af BNP fra 26¾ pct. af BNP i 2012 til 28 pct. af BNP i 2013. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 

På finansloven for 2013 er der budgetteret med statslige indtægter på 673 mia. kr. og udgifter 

på 690½ mia. kr., jf. tabel 3.1. Finansloven indebærer således et budgetteret underskud på 

statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget, dvs. DAU-saldoen, på knap 17½ mia. kr. i 2013. 

Det svarer til -0,9 pct. af BNP. 

I 2012 skønnes der et DAU-underskud på 67¾ mia. kr. svarende til -3,7 pct. af BNP 

Tabel 3.1 

Statens finanser 2012-2013 

2012 2013 

August December Ændr. FFL13 FL13 Ændr. 

Mia. kr., årets priser 

Indtægter 630,7 629,8 -0,9 684,7 672,9 -11,9 

Udgifter 702,1 697,5 -4,6 689,9 690,4 0,4 

DAU-saldo -71,5 -67,7 3,8 -5,2 -17,5 -12,3 

DAU-saldo (pct. af BNP) -3,9 -3,7 0,2 -0,3 -0,9 0,7 

I 2013 er der således budgetteret med et betydeligt lavere DAU-underskud end i 2012. Det 

kan både henføres til højere indtægter og lavere udgifter.  

Der forventes især højere indtægter fra personskatterne til staten. Det skal blandt andet ses i 

sammenhæng med omlægningen af beskatningen af kapitalpensioner i 2013 som følge af Af

tale om skattereform fra juni 2012, som midlertidigt øger indtægterne i 2013. Hertil kommer 

en fremgang i personskattegrundlaget blandt andet i lyset af den forventede vækst i BNP i 

2013.  

Endvidere var det kun muligt at få indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt i 2012. Tilbagebeta

lingen udgør 28½ mia. kr. i 2012. Det medvirker også til stigende statslige indtægter fra 2012 

til 2013, idet tilbagebetalingen af efterlønsbidrag indgår som en udgift på statens indtægts

budget1.  

Reduktionen i de statslige udgifter fra 2012 til 2013 afspejler blandt andet, at der er budgette

ret færre udgifter til balancetilskuddet til kommunerne i 2013. Det følger primært af, at der 

ventes en fremgang i kommunernes skattegrundlag.  

1 I forbindelse med den nationalregnskabsmæssige opgørelse af den samlede offentlige saldo indgår tilbagebeta
lingen af efterlønsbidrag i de offentlige udgifter, jf. kapitel 4. 
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DAU- underskuddet er nedjusteret med 3¾ mia. kr. i 2012 siden augustvurderingen. Det kan 

primært henføres til lavere udgifter. De lavere statslige udgifter i 2012 omfatter blandt andet 

mindreudgifter på det statslige anlægsbudget i forhold til vurderingen i august, der følger af et 

ændret afløb på en række vej- og baneprojekter. Hertil kommer mindreudgifter til kommunal 

momsrefusion.  

Tabel 3.2 

Ændring af DAU-saldoen i 2012 og 2013 siden august 

2012 2013 

Mia. kr., årets priser 

Personskatter, arbejdsmarkedsbidrag og tilbagebetaling af efterlønsbidrag mv.  -5,2 -6,6 

Pensionsafkastskat -3,2 -0,3 

Erhvervsskatter 11,3 2,3 

Moms -2,6 -2,8 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter -0,1 -2,1 

Energi- og miljøafgifter -0,5 -1,0 

Folkepension 0,6 0,6 

Transportministeriet, ændrede skøn og afløb på en række vej- og baneprojekter 1,4 0,5 

Kapitalindskud i European Investment Bank - -1,7 

Øvrige indtægter og udgiftsposter 2,1 -1,2 

Ændring i DAU-saldoen, i alt 3,8 -12,3 

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

De statslige indtægter i 2012 er nedjusteret med 1 mia. kr. siden august. Det skyldes lavere 

skønnede indtægter fra personskatter, moms og afgifter afledt af den forværrede konjunktur

situation samt større tilbagebetalinger af efterlønsbidrag. I modsat retning trækker højere 

provenu fra selskabsskatten og større Nordsø-indtægter end skønnet i august.  

Det budgetterede DAU-underskud på finansloven for 2013 er større end budgetteret på fi

nanslovforslaget. Det kan henføres til lavere indtægter afledt af den forværrede konjunktursi

tuation. Beskæftigelsen og det private forbrug er nedjusteret, hvilket medfører færre statslige 

indtægter fra skatter og afgifter i forhold til budgetteringen på finanslovforslaget. Derimod er 

de budgetterede statslige udgifter omtrent uændrede i forhold til finanslovforslag. Det følger 

blandt andet af, at aftalerne om finansloven for 2013 er omtrent neutrale for DAU-saldoen.  

Kapitel 3 Statens finanser 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 35 

 
 

 

  

   

 
 

-

 

-

-

 



DAU-saldoen er påvirket af engangsforhold i varierende omfang fra år til år, jf. figur 3.1. Kor

rigeret for engangsforhold mv.2 skønnes et underskud på DAU-saldoen på 52½ mia. kr. i 

2012 og knap 42 mia. kr. i 2013. Målt i pct. af BNP svarer de korrigerede DAU-underskud til 

2,9 pct. af BNP i 2012 og 1,3 pct. af BNP 2013.  

Forbedringen af den korrigerede DAU-saldo fra 2012 til 2013 skal blandt andet ses i sam

menhæng med den stigning i de statslige indtægter, der følger af den forventede fremgang i 

BNP i 2013. Endvidere forventes færre udgifter til balancetilskuddet i kommunerne i 2013.  

Engangsudgifterne forbundet med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag er den væsentligste 

årsag til, at det faktiske DAU underskud i 2012 er større end det korrigerede underskud. Et 

højt provenu fra pensionsafkastskatten trækker dog i modsat retning.  

Hvad angår 2013 er et højt forventet provenu fra pensionsafkastskatten den væsentligste år

sag til, at det faktiske DAU-underskud er mindre end det korrigerede DAU-underskud. Hertil 

kommer engangsindtægterne fra omlægningen af beskatningen af kapitalpensioner i medfør 

af Aftale om skattereform fra juni 2012.  

Figur 3.1  

DAU-saldo med og uden engangsforhold, 2005-2013 
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3.2 Statens udgifter 

På finansloven for 2013 er statens udgifter eksklusive renteudgifter budgetteret til 666¼ mia. 

kr., jf. tabel 3.3. De statslige udgifter skønnes dermed at falde med godt 15¾ mia. kr. fra 

2012 til 2013, når der sammenlignes med det seneste udgiftsskøn for 2012. Sammenholdt 

med de budgetterede udgifter på finansloven for 2012 udgør faldet knap 21¼ mia. kr. 

2 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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Tabel 3.3 

De statslige udgifter eksklusive renteudgifter, 2012-2013 

2012 2013 Ændr. Ændr. 

FL12 Dec. FFL13 FL13
 FL12-

FL13 
Dec.12-

FL13 

Mia. kr., 2013-priser 

Ministerfordelte udgifter
1)

 672,2 666,9 650,9 651,1 -21,1 -15,8 

Øvrige udgifter
2)

 15,4 15,1 15,1 15,2 -0,2 0,1 

Udgifter i alt, ekskl. renteudgifter 687,6 682,0 666,0 666,3 -21,3 -15,7 

Anm.: Statens udgifter ekskl. renteudgifter er opregnet til 2013-priser med generelle pris- og lønstigninger 

på 1,3 pct. 

1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter. EU-bidraget er fra 2013 budgetteret som en del af de 

ministerfordelte udgifter. I tabellen er EU-bidraget også i 2012 indregnet som en del af de minister

fordelte udgifter, så det er muligt at sammenligne tallene for 2012 og 2013. 

2) Omfatter børnefamilieydelse mv. 

Faldet i de statslige udgifter fra 2012 til 2013 afspejler blandt andet, at der er budgetteret fær

re udgifter til balancetilskuddet til kommunerne i 2013. Balancetilskuddet er en del af kom

munernes bloktilskud, som sikrer balance mellem udgiftsniveauet i økonomiaftalen, og de 

kommunale indtægter. Desuden blev der på finansloven for 2012 budgetteret med tilsagn på 

5 mia. kr. til nedlukning af aktiviteter i Nordsøen. Denne bevilling videreføres ikke i 2013. 

Statens udgifter i 2012 
På baggrund af vurderingen af ministeriernes rammeredegørelser for udgiftsudviklingen i 

2012 skønnes de samlede statslige udgifter inklusive renteudgifter til 697½ mia. kr. i 2012, jf. 

tabel 3.4. De statslige udgifter er således nedjusteret med 6¾ mia. kr. i forhold til budgette

ringen på finansloven for 2012 og nedjusteret med 4½ mia. kr. i forhold til vurderingen i au

gust. 

Nedjusteringen af udgiftsskønnet siden august kan primært henføres til lavere ministerfordel

te udgifter. I modsat retning trækker højere udgifter til EU-bidrag mv. 
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Tabel 3.4 

De statslige udgifter i 2012 

FL12
August-

skøn 
December-

skøn 
Ændr.  

FL12-dec. 
Ændr.  

Aug.-dec. 

Mia. kr., 2012-priser 

Driftsramme 125,4 125,2 125,2 -0,3 0,0 

Overførselsbudget 501,5 503,7 500,5 -1,0 -3,2 

Anlægsbudget 17,0 14,2 12,5 -4,5 -1,7 

Ministerfordelte udgifter, i alt
 

643,9 643,1 638,2 -5,8 -4,9 

Rente af statsgæld mv. 25,6 24,6 24,3 -1,3 -0,3 

EU-bidrag mv. 20,2 19,9 20,5 0,3 0,5 

Børnefamilieydelse 14,7 14,5 14,6 0,1 0,1 

I alt 704,4 702,1 697,5 -6,8 -4,6 

Det ændrede skøn for de ministerfordelte udgifter i forhold til vurderingen i august kan pri

mært henføres til mindreudgifter på overførselsbudgettet. Der forventes blandt andet færre 

udgifter til kommunal momsrefusion. Herudover skønnes der lavere udgifter til en række ind

komstoverførsler – herunder A-dagpenge og folkepension. 

I forhold til budgetteringen på finansloven for 2012 afspejler det aktuelle decemberskøn stats

lige mindreudgifter på 6¾ mia. kr. Det dækker over en række modsatrettede bevægelser, jf. 

tabel 3.5. 

Mindreudgifterne kan primært henføres til det statslige anlægsbudget og skyldes blandt an

det, at der på Transportministeriets område forventes mindreforbrug på en række projektre

server, som er afsat til vejprojekter. Endvidere forventes der kun beskedne træk på Trans

portministeriets centrale anlægsreserve og en række transportpuljer. På jernbaneområdet 

forventes mindreudgifter, der følger af en ændret afløbsprofil for udbygningen af forbindelsen 

mellem København og Ringsted. 

Der er desuden lavere statslige udgifter til en række indkomstoverførsler herunder  

A-dagpenge, efterløn, barselsdagpenge, VEU-godtgørelse og skolepraktikydelse som følge 

af lavere skøn for antallet af modtagere af de pågældende ydelser. Hertil kommer mindreud

gifter til folkepension som følge af en lavere gennemsnitsudgift pr. folkepensionist, der kan 

henføres til en stigning i pensionisternes arbejdsindkomst. Omvendt forventes der merudgif

ter til SU-stipendier mv. 
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Tabel 3.5 

Vurderingen af de ministerfordelte udgifter i 2012 i forhold til FL12 med afsæt i ministeriernes  

rammeredegørelser 

A-dagpenge -0,9 

Folkepension -0,8 

Kontanthjælp 0,2 

Efterløn -0,5 

Feriedagpenge -0,2 

Barselsdagpenge -0,9 

Strafferetspleje, fri proces og erstatning for ofre 0,3 

VEU-godtgørelse og skolepraktikydelse -0,7 

SU-stipendier, lån og befordringsrabat til studerende 0,4 

Den centrale refusionsordning på socialområdet -0,2 

Fremtidens sygehusstruktur 0,9 

Konvertering af lån til aktier i Vestjysk Bank 0,3 

Aktiekøb i DONG Energy A/S 1,2 

Tab på kapitalbeviser i Sparekassen Østjylland og Spar Salling 0,3 

Tjenestemandspensioner -0,5 

Transportministeriet, ændrede skøn og afløb på vej- og baneprojekter -4,1 

Mindretræk på de generelle reserver -0,6 

Ministerfordelte udgifter i alt -5,8 

Der er også merudgifter som følge af statslige aktiekøb i DONG Energy A/S. Aktiekøbet føl

ger af, at SYD ENERGI har udnyttet en option og solgt halvdelen af sine aktier i DONG Ener

gy A/S til staten. Hertil kommer tab på statslige kapitalindskud i Sparekassen Østjylland og 

Spar Salling Sparekasse og konvertering af lån til aktier i Vestjysk Bank A/S i forbindelse 

med bank- og kreditpakkerne. 

Herudover forventes merudgifter i form af forbrug af videreførte bevillinger vedrørende tilsagn 

til fremtidens sygehusstruktur herunder til det nye Universitetshospital i Aarhus og sygehuset 

i Viborg. Der forventes tillige aktivitetsbestemte merudgifter til strafferetspleje, fri proces og 

erstatning til ofre på Justitsministeriets område.  

Statens udgifter i 2013 
På finansloven for 2013 er statens samlede udgifter (inkl. renteudgifter) budgetteret til knap 

690½ mia. kr. inkl. renteudgifter. Det er knap ½ mia. kr. mere end budgetteret på finanslov

forslaget for 2013, jf. tabel 3.6.  
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Tabel 3.6 

De statslige udgifter på FFL13 og FL13 

FFL13 FL13
Ændring  

FFL13-FL13 

Mia. kr., årets priser 

Driftsramme 125,1 123,6 -1,6 

Budgetteringsramme
1)

 293,3 293,8 0,5 

Overførselsbudget 215,0 216,9 1,9 

Anlægsbudget 17,5 16,9 -0,6 

Ministerfordelte udgifter, i alt
 

650,9 651,1 0,2 

Renter af statsgæld mv. 23,9 24,0 0,1 

Børnefamilieydelse 14,6 14,6 0,0 

Øvrige ikke ministerfordelte udgifter 0,6 0,7 0,1 

Statens udgifter, i alt 689,9 690,4 0,4 

1) Som led i forberedelsen af implementeringen af udgiftslofter er rammeinddelingen på finansloven for 

2013 justeret. Det statslige udgiftsloft kommer til at bestå af driftsrammen og en budgetteringsramme, 

mens et overførselsbudget og anlægsbudgettet holdes udenfor. Indførelsen af udgiftslofter indebærer 

med andre ord, at det tidligere overførselsbudget fra og med 2013 er opdelt i en budgetteringsramme og 

et overførselsbudget. Budgetteringsrammen – som indeholder ikke-ledighedsrelaterede indkomstover

førsler, tilskud mv. – kommer til at indgå i det statslige udgiftsloft, mens de resterende udgifter på over

førselsbudgettet – herunder tilskud til kommuner og regioner samt ledighedsrelaterede udgifter – ikke vil 

indgå i det statslige udgiftsloft.  

EU-bidraget er på finansloven for 2013 budgetteret som en del af budgetteringsramme og de minister

fordelte udgifter. 

2) Børnefamilieydelsen vil indgå i budgetteringsrammen under de ministerfordelte udgifter fra 2014, som er 

det første år med udgiftslofter.  

Det omtrent uændrede skøn for de ministerfordelte udgifter skal ses i lyset af, at både afta

lerne om finansloven for 2013 er fuldt finansieret, og at ændrede skøn og tekniske ændringer 

ligeledes er omtrent neutrale for de ministerfordelte udgifter, jf. tabel 3.7.  

Finanslovsaftalerne er neutrale for statens udgifter og statens finanser i 2013, idet nye initia

tiver er fuldt finansierede. De nye initiativer omfatter blandt andet en række initiativer vedrø

rende en styrket arbejdsmarkedsindsats, uddannelse, forskning og innovation, udsatte grup

per samt styrket miljø og grønne arbejdspladser, jf. også kapitel 2.   

Kapitel 3 Statens finanser 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 40 

 
 

   

-

-

-

 

-

 

-

-

-



Tabel 3.7 

Ændringer i de ministerfordelte udgifter fra FFL13 til FL13 

Mia. kr., årets priser 

Finanslovaftalerne 0,0 

Arbejdsmarkedsindsats 1,5 

Uddannelse 0,8 

Forskning og innovation 1,0 

Styrket miljø og grønne arbejdspladser 0,6 

Udsatte grupper og udenlandske borgere 0,4 

Satspuljen for 2013 0,3 

Kriminalforsorgen 0,4 

Øvrige initiativer 0,1 

Reserver på FFL13 -2,9 

Øvrige (budgetforbedringer, omprioriteringer mv.) -2,2 

Tekniske ændringer, ændrede skøn mv. 0,2 

Kapitalindskud i European Investment Bank 1,7 

Indskud i Aarhus Letbane -0,5 

Ydelsesstøtte til almene boliger -0,2 

Folkepension -0,6 

A-dagpenge -0,3 

Sygedagpenge 0,3 

Barselsdagpenge -0,2 

Førtidspension 0,2 

Øvrige tekniske ændringer og ændrede skøn -0,2 

I alt 0,2 

Ændringerne af de ministerfordelte udgifter dækker desuden over en række tekniske ændrin

ger og ændrede skøn mv. På finansloven for 2013 er der blandt andet budgetteret med udgif

ter til kapitalindskud i European Investment Bank, der følger af beslutning i Det Europæiske 

Råd juni 2012.  

I modsat retning trækker forventede mindreudgifter til folkepension som følge af nyt skøn ba

seret på de seneste oplysninger om kommunernes refusionsanmeldelser i 2012 og en juste

ring af afløbsprofilen for letbaner mv., herunder til indskud i Aarhus Letbane.  
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De statslige udgifters sammensætning i 2013 
På finansloven for 2013 er der samlet set budgetteret med statslige udgifter på knap 690½ 

mia. kr., jf. tabel 3.8.  

Tabel 3.8 

Statens udgifter i 2013 

Mia. kr.  Andel i pct. 

Indkomstoverførsler 263,2 38,1 

Tilskud til kommuner og regioner 194,8 28,2 

Driftsudgifter 123,6 17,9 

Renter af statsgæld mv. 24,0 3,5 

EU-bidrag 20,3 2,9 

Anlægsudgifter 16,9 2,4 

Øvrige udgifter 47,6 6,9 

I alt 690,4 100,0 

Anm.:  Den valgte fordeling af udgifterne følger ikke det statslige rammesystem fuldt ud. Børnefamilieydelsen 

er placeret under indkomstoverførslerne på linje med nationalregnskabets opgørelse. Driftsudgifterne 

er afgrænset som statens driftsramme. Øvrige udgifter omfatter blandt andet ulandsbistand og er

hvervstilskud.  

Indkomstoverførslerne udgør den største del af statens udgifter og er budgetteret til godt 

263¼ mia. kr. svarende til godt 38 pct. af de samlede statslige udgifter på finansloven for 

2013. 

Den næststørste udgiftspost er bloktilskud mv. til regioner og kommuner, som udgør 194¾ 

mia. kr. eller godt 28 pct. af de samlede statslige udgifter. Størrelsen af tilskuddet fastsættes 

hvert år ved forhandlinger med KL og Danske Regioner. 

Statens driftsudgifter udgør 123½ mia. kr. eller knap 18 pct. af de samlede statslige udgifter. 

Driftsudgifterne omfatter blandt andet løn til statens ansatte og en række andre udgifter, der 

skal afholdes for at drive de statslige institutioner - herunder fx universiteter, gymnasier, for

svaret og politiet.  

Renter af statens gæld udgør 24 mia. kr. svarende til 3½ pct. af de samlede udgifter, mens 

øvrige udgifter, herunder blandt andet ulandsbistand og diverse tilskud mv., udgør godt 47½ 

mia. kr. svarende til en andel på knap 7 pct. 

Hertil kommer EU-bidrag på ca. 20¼ mia. kr. svarende til knap 3 pct. af statens udgifter i 

2013, mens anlægsudgifterne på knap 17 mia. kr. udgør ca. 2½ pct. 

Nedenfor gives en mere detaljeret oversigt over udgiftssammensætningen for indkomstover

førslerne og driftsudgifterne. 
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Indkomstoverførsler 
Af statens udgifter til indkomstoverførsler på i alt knap 263¼ mia. kr. udgør udgifterne til fol

kepension 113¾ mia. kr. på finansloven for 2013, jf. tabel 3.9. Det svarer til over 43 pct. af de 

samlede statslige udgifter til indkomstoverførsler. Førtidspension, tjenestemandspensioner, 

efterløn og SU-stipendier er andre store udgiftsposter. 
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Tabel 3.9 

Statens udgifter til indkomstoverførsler i 2013 

Mia. kr. Andel i pct. 

Folkepension 113,8 43,3 

Førtidspension 22,1 8,4 

Tjenestemandspensioner 22,1 8,4 

Efterløn 19,9 7,6 

SU-stipendier og lån 18,5 7,0 

Børnefamilieydelse 14,6 5,5 

Barselsdagpenge 9,5 3,6 

A-dagpenge 9,1 3,5 

Boligstøtte 9,1 3,5 

Løntilskud til fleks- og skånejob 6,1 2,3 

Kontanthjælp 5,7 2,2 

Sygedagpenge 5,6 2,1 

Aktivering
1)

 4,2 1,6 

Børnetilskud mv. 2,9 1,1 

Godtgørelse til voksen- og efteruddannelse, herunder SVU  1,5 0,6 

Fleksydelse 1,1 0,4 

Revalidering 1,1 0,4 

Personlige tillæg og varmetillæg 0,9 0,3 

Ledighedsydelse 0,7 0,3 

Elevstøtte/skoleydelse mv. 0,5 0,2 

Overførsel fra den sociale pensionsfond
2)

 -12,4 -4,7 

Resterende indkomstoverførsler
3)

 6,6 2,5 

Indkomstoverførsler i alt 263,2 100,0 

Anm.:    Afgrænsningen af indkomstoverførslerne stemmer ikke fuldstændig overens med afgrænsningen i

 nationalregnskabet. For visse ordninger, fx dagpenge, førtidspension 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) Overførslen fra den sociale pensionsfond har ikke tidligere været medtaget som en indkomstoverfør

sel. Den medtages fra 2013, idet den sociale pensionsfond fremover vil indgå under det statslige del

loft for indkomstoverførsler. 

3) Omfatter blandt andet udgifter til introduktionsydelse og udgifter til forsørgelse i hjemmet af børn 

med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
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Driftsudgifter 
Udgifterne på den statslige driftsramme er budgetteret til godt 123½ mia. kr. på finansloven 

for 2013, jf. tabel 3.10. 

Udgifterne til videregående uddannelser og forskning udgør 25 mia. kr. eller ca. 20¼ pct. af 

statens driftsudgifter. Udgifterne til forsvaret og hjemmeværnet på knap 22½ mia. kr. er en 

anden stor post på statens driftsramme. Af øvrige store poster på driftsrammen kan nævnes 

udgifterne til ungdomsuddannelserne, departementer og styrelser mv. samt politiet. 

Tabel 3.10 

Statens driftsudgifter i 2013 

Mia. kr. Andel i pct. 

Videregående uddannelser, forskning mv. 25,0 20,3 

Forsvar og Hjemmeværnet 22,4 18,1 

Ungdomsuddannelser 19,9 16,1 

Departementer, styrelser mv. 11,4 9,3 

Politi 9,4 7,6 

Momsreserve 7,8 6,3 

SKAT 5,3 4,3 

Kriminalforsorg og retsvæsen 4,8 3,9 

Kulturområdet 4,1 3,3 

AMU, åben uddannelse, folkeoplysning mv. 4,1 3,3 

Grundskolen 2,5 2,0 

Integrationsområdet 1,4 1,1 

Miljø- og klimaområdet 0,8 0,6 

Trafikområdet 0,7 0,5 

Fødevareområdet 0,6 0,5 

Arbejdsmarkedsservice mv. 0,3 0,2 

Resterende driftsudgifter 2,9 2,4 

Driftsudgifter i alt 123,6 100 

Anm.: Opgørelsen er baseret på statens driftsramme. 

3.3 Statens indtægter 

I 2012 ventes statens samlede indtægter at udgøre knap 630 mia. kr., jf. tabel 3.11. Dermed 

er indtægterne nedjusteret med knap 1 mia. kr. i forhold til skønnet i august. Nedjusteringen 

skyldes primært lavere indtægter fra personskat til staten, arbejdsmarkeds- og sociale bidrag, 
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herunder at tilbagebetalingen af efterlønsbidraget nu er opgjort til 28½ mia. kr. mod augusts

kønnet på 24¼ mia. kr. Tilbagebetalingen optræder som en udgift på statens indtægtsbudget 

i 2012. Herudover er indtægter fra moms og pensionsafkastskatten nedjusteret. I modsat ret

ning trækker større indtægter fra erhvervsskatter til staten.  

På finansloven for 2013 er statens indtægter budgetteret til knap 672¾ mia. kr. Det er knap 

12 mia. kr. lavere end budgetteret på finanslovsforslaget for 2013 fra august. Nedjusteringen 

kan overvejende tilskrives lavere forventede indtægter fra personskatter og arbejdsmarkeds

bidrag mv. som følge af blandt andet lavere skøn for beskæftigelsen. Derudover er provenuet 

fra momsen nedjusteret med 2¾ mia. kr. grundet lavere privatforbrug. Samtidig er afgiftspro

venuet reduceret med godt 2 mia. kr., hvilket hovedsagligt er en følge af afskaffelsen af den 

planlagte udvidelse af grundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften) og afskaffelsen af 

fedtafgiften i forbindelse med Aftale om finansloven for 2013. 

Figur 3.11 

Statens indtægter 

2012 2013 

Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 

Mia. kr., årets priser 

Personskat til staten,  
arbejdsmarkeds- og sociale bidrag

1)
 243,5 238,3 -5,2 284,4 277,8 -6,6

Erhvervsskatter til staten, netto 47,4 58,6 11,3 53,1 55,4 2,3 

Moms 182,1 179,5 -2,6 188,5 185,7 -2,8 

Registreringsafgift 14,2 13,3 -0,9 15,9 15,3 -0,6 

Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. 21,7 21,6 -0,1 23,3 23,1 -0,2 

Energi- og miljøafgifter 37,3 36,8 -0,5 39,1 38,1 -1,0 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 21,2 21,1 -0,1 18,6 16,5 -2,1 

Pensionsafkastskat 42,8 39,6 -3,2 43,5 43,2 -0,3 

Tinglysningsafgift mv. 6,2 6,0 -0,1 6,7 6,6 -0,1 

Skatter og sociale bidrag i alt 616,3 614,9 -1,4 673,2 661,8 -11,4 

Øvrige indtægter 14,4 15,0 0,5 11,5 10,9 -0,5 

Indtægter i alt 630,7 629,8 -0,9 684,6 672,7 -11,9 

Indtægtsskønnene for 2012 og 2013 er baseret på den seneste konjunkturvurdering, jf. Øko

nomisk Redegørelse, december 2012. De væsentligste budgetteringsforudsætninger er vist i 

tabel 3.12.  

Hvad angår 2012, er skønnet for realvæksten i BNP nedjusteret fra 0,9 pct. til -0,4 pct. Sam

tidig er den samlede beskæftigelse nedjusteret med 11.000 personer i 2012. 
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I 2013 er skønnet for realvæksten i BNP og det private forbrug nedjusteret i forhold til au

gustvurderingen med henholdsvis 0,5 og 0,9 pct.-point. Derudover ventes beskæftigelsen at 

blive 19.000 personer lavere. 

Tabel 3.12 

Budgetteringsforudsætninger 2012-2013 

2012 2013 

Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 

BNP, realvækst i pct. 0,9 -0,4 -1,2 1,7 1,2 -0,5 

Privatforbrug, realvækst i pct. 1,0 1,0 0,0 2,3 1,5 -0,9 

Heraf bilkøb 4,4 2,0 -2,4 4,6 5,3 0,7 

Forbrugerpriser, vækst i pct.  2,4 2,5 0,0 2,0 1,5 -0,5 

Momsgrundlag, vækst i pct.  3,8 2,1 -1,7 3,4 3,6 0,2 

Timeløn for LO/DA-arbejder, vækst i pct.  2,1 2,0 -0,1 2,2 2,0 -0,2 

Ledighed, 1.000 personer 118 120 2 126 133 7 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.766 2.755 -11 2.772 2.753 -19 

Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 974 965 -9 1.030 1.025 -5 

Udskrivningsgrundlag,  
arbejdsmarkedsbidrag, mia. kr. 1.040 1.035 -5 1.064 1.056 -8

Oliepris, kroner pr. tønde 645 650 5 651 647 -4 

Statens indtægter i 2012 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2012 siden augustvurderingen fremgår af fi

gur 3.2 og er uddybet nedenfor. 
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Figur 3.2 

Vigtigste revisioner af indtægter i 2012 i forhold til augustskøn 

Erhvervsskatter til staten (58½ mia. kr.) er opjusteret godt 11¼ mia. kr. i forhold til augusts

kønnet. De højere skønnede indtægter er primært baseret på selskabernes frivillige skatte

indbetalinger i 2012. Yderligere indgår selskabsskatteprovenu fra en række sager vedrøren

de skatteansættelserne for tidligere år. 

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (238¼ mia. kr.) forventes at blive knap 5¼ mia. 

kr. lavere end skønnet i august. Justeringen sker primært på baggrund af, at tilbagebeta

lingen af efterlønsbidrag nu er opgjort til ca. 28½ mia. kr. mod tidligere ca. 24¼ mia. kr. Til

bagebetalingen indgår som en udgift på indtægtsbudgettet. Derudover skal lavere indtægter 

fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag ses i lyset af lavere beskæftigelse samt større 

rentefradrag afledt af højere nettorenteudgifter i husholdningerne og personligt ejede virk

somheder. 

Pensionsafkastskat (39½ mia. kr.) er nedjusteret med knap 3¼ mia. kr. siden august. Nedju

steringen er foretaget på baggrund af regnskabsoplysninger om pensionsselskabernes fakti

ske betalinger af pensionsafkastskat vedrørende 2011, som indgår i statens indtægter for 

2012. 

Momsindtægterne (179½ mia. kr.) er nedjusteret med 2½ mia. kr. i 2012 i forhold til augusts

kønnet. Nedjusteringen foretages på baggrund af regnskabstal for momsindbetalingerne for 

de første 10 måneder i 2012. 

Registreringsafgiften (13¼ mia. kr.) er nedjusteret med knap 1 mia. kr. i forhold til skønnet i 

august. Det lavere provenu skyldes primært et lavere afgiftsgrundlag pr. bil som følge af, at 

de solgte personbiler er blevet mindre, relativt billigere og mere brændstoføkonomiske. 

Øvrige indtægter (15 mia. kr.) er øget med ca. ½ mia. kr. siden august. Det hænger først og 

fremmest sammen med øgede indtægter fra forrentning af selskabers restskat i forbindelse 

med ansættelsesændringer. I modsat retning trækker lavere skønnede indtægter fra Bank

pakken og Kreditpakken. 
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Energi- og miljøafgifterne (36¾ mia. kr.) er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. siden augustvurde

ringen. Det skyldes primært et lavere energiforbrug i 2012. 

Statens indtægter i 2013 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2013 siden augustvurderingen fremgår af fi

gur 3.3 og er uddybet nedenfor. 

Figur 3.3 

Vigtigste revisioner af indtægter i 2013 i forhold til augustskøn 

Personskat og arbejdsmarkedsbidrag mv. (277¾ mia. kr.) skønnes at indbringe 6½ mia. kr. 

mindre end ventet på finanslovforslaget for 2013 fra august. Det skyldes blandt andet lavere 

beskæftigelse og dermed lavere skattepligtige indkomster. I modsat retning trækker aftalen 

om finansloven for 2013, som isoleret set øger provenuet fra personskatten via lavere per

sonfradrag og højere bundskat. 

Momsindtægterne (185¾ mia. kr.) er nedjusteret med ca. 2¾ mia. kr. i 2013. Det skyldes 

blandt andet et lavere privatforbrug end skønnet i august. 

Erhvervsskatter til staten (55½ mia. kr.) forventes at indbringe knap 2¼ mia. kr. mere end 

skønnet i august. Årsagen er en forventning om større indtjening i erhvervene – herunder 

særligt i den finansielle sektor. 

Afgifter på nydelsesmidler mv. (16½ mia. kr.) er nedjusteret med godt 2 mia. kr. siden august. 

Nedjusteringen skyldes primært afskaffelsen af den planlagte udvidelse af grundlaget for 

chokoladeafgiften (sukkerafgiften) og afskaffelsen af fedtafgiften i medfør af aftalen om fi

nansloven for 2013. 

Energi- og miljøafgifter (38 mia. kr.) ventes at indbringe ca. 1 mia. kr. mindre end skønnet i 

august. Nedjusteringen skyldes primært nedsættelsen af elvarmeafgiften som led i aftalen om 

finansloven for 2013 og et lavere skønnet energiforbrug.  

-0,5

-0,6

-1,0

-2,1

2,3

-2,8

-6,6

-10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Mia. kr.Mia. kr.

Moms

Erhvervsskatter til staten

Nydelsesmiddel- og øvrige afg.

 Personskat og am-bidrag mv.

Energi- og miljøafgifter

Registreringsafgift

Øvrige indtægter

Kapitel 3 Statens finanser 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 49 

 

-

 

-

 

 
 

 

 

 

-

 

 

 

-

 



Registreringsafgiften (15¼ mia. kr.) er nedjusteret med godt ½ mia. kr. siden august. Det skal 

ses i lyset af, at niveauet for registreringsafgiften i 2012 skønnes at blive lavere, samt at de 

solgte biler fortsat bliver mindre, relativt billigere og mere brændstoføkonomiske. 

Øvrige indtægter (11 mia. kr.) er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i forhold til augustskønnet. 

Det hænger primært sammen med lavere renteindtægter blandt andet afledt af et lavere in

destående på statens konto. 

3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 

Statsgælden i 2012 og 2013 
Statsgælden skønnes at stige fra ca. 23 pct. af BNP i 2011 til 28¼ pct. i 2013, jf. tabel 3.13. 

Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 413,9 mia. kr. i 2011 til 525,6 mia. kr. i 

2013, dvs. samlet set med ca. 111¾ mia. kr. i løbet af to år. 

Tabel 3.13 

Statsgælden 2011-2013 

2011 2012 2013 Ændr. 11-13 

Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser 

Indenlandsk gæld 645,9 665,0 656,6 10,7 

Udenlandsk gæld 111,8 89,6 77,5 -34,3 

Statens konto i Nationalbanken -222,6 -158,7 -112,4 110,2 

Fondes formue
1)

 -121,2 -106,2 -96,0 25,2 

Samlet statsgæld 413,9 489,7 525,6 111,7 

Samlet statsgæld i pct. af BNP 23,1 27,0 28,2 5,1 

 1) Fondene omfatter Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Fonden for Forebyggelse og 

Fastholdelse. Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i National

banken. 

Forøgelsen af statsgælden fra 2011 til 2013 skyldes i overvejende grad underskud på statens 

finanser. Udviklingen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånopta

gelse – til den såkaldte nettokassesaldo, dvs. likviditetseffekten af statens budget, jf. figur 

3.4. Nettokassesaldoen afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter, afgif

ter etc., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler 

og tilskud etc., som staten foretager i løbet af et givet år. Nettokassesaldoen afviger dermed 

fra DAU-saldoen, der afspejler forskellen mellem statens indtægter og udgifter opgjort efter 

statsregnskabets principper omkring periodisering mv. Det betyder med andre ord, at DAU-

saldoen ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske ind- og udbetalinger for sta

ten i et givet år. 
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Figur 3.4  

Nettokassesaldoen og statsgælden 2000-2013 

Forskellen mellem nettokassesaldoen og DAU-saldoen kan henføres til beholdningsbevæ

gelser, periodiseringer og statslige genudlån.  

I 2012 og 2013 skønnes nettokasseunderskuddet for nuværende til henholdsvis ca. 78½ mia. 

kr. og 38 mia. kr. – eller ca. 116½ mia. kr. for de to år som helhed. Nettokasseunderskuddet 

hænger primært sammen med et forventet DAU-underskud i 2012 på 67¼ mia. kr. og 17½ 

mia. kr. 2013. Genudlån og beholdningsbevægelser giver samlet set et negativt bidrag til net

tokassesaldoen på knap 10¼ mia. kr. i 2012 og knap 17¾ mia. kr. 2013, hvilket følger af sto

re genudlån til blandt andet Energinet.dk, Metroselskabet og Eksport Kredit Fonden. Siden 

august er nettokasseunderskuddet i 2012 samlet set nedjusteret med ca. 5½ mia. kr. og op

justeret med 4¼ mia. kr. i 2013. 

Med afsæt i nettokasseunderskuddene – og kurseffekter ved lånoptagelse mv. – forventes 

statsgælden at stige med 75¾ mia. kr. fra 2011 til 2012 og yderligere 36 mia. kr. fra 2012 til 

2013, jf. tabel 3.14. 
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Tabel 3.14 

DAU-saldo, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2011-2013 

2011 2012 2013

Stats
regnskab August Dec. FFL13 FL13

Mia. kr., årets priser 

1. DAU-saldo -33,1 -71,5 -67,7 -5,2 -17,5 

2. Genudlån mv. (§ 40) 2,9 -12,9 -10,3 -24,3 -17,8 

 - heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken 2,5 9,4 9,1 2,2 4,0 

 - heraf udlån til Island -1,8 2,1 2,1 0,0 0,0 

- heraf udlån til Irland -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 

- heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -2,4 -4,4 -4,9 -4,0 -5,0 

 - heraf Finansiel Stabilitet A/S 10,5 -0,2 0,3 -10,7  -4,9 

3. Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) 0,1 0,5 0,5 -4,1 -2,6 

Nettokassesaldo (1+2+3) -30,2 -83,9 -78,5 -33,7 -38,0 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 30,2 83,9 78,5 33,7 38,0 

Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af obligationer 
i Den Social Pensionsfond mv.

1)
 -2,6 -5,6 -2,7 0,7 -2,0

Ændringer i statsgæld (år til år) 27,6 78,3 75,8 34,4 36,0 

1) Kurseffekter ved lånoptagelse afspejler emissionskurstab eller -gevinster ved udstedelse af statsobliga

tioner og nettokøb af obligationer i Den Sociale Pensionsfond m.fl. 

Udviklingen i ØMU-gælden, der er det relevante gældsbegreb i forhold til Stabilitets- og 

Vækstpagten grænse på 60 pct. af BNP, er ikke sammenfaldende med udviklingen i stats

gælden fra 2011 til 2013. Til forskel fra statsgælden omfatter ØMU-gælden både statens, 

kommunernes og regionernes gæld, dvs. ØMU-gælden dækker hele den offentlige sektor.3

Der gælder imidlertid, at statens indestående i Nationalbanken ikke fratrækkes i opgørelsen 

af ØMU-gælden, hvilket er tilfældet i forbindelse med statsgælden, jf. tabel 3.8. Det betyder, 

at ØMU-gælden i større udstrækning end statsgælden er en bruttogældsopgørelse, der af

spejler den udestående obligationsgæld.  

Opgjort nominelt er ØMU-gælden omtrent uændret fra 2011 til 2012, idet der skønnes et lille 

fald fra godt 831 mia. kr. i 2011 til knap 825¾ mia. kr. i 2012, jf. tabel 3.15. Når ØMU-gælden 

således er nogenlunde uændret på trods af et forventet statsligt underskud i 2012, skal det 

primært ses i lyset af, at underskuddet i store træk finansieres ved at reducere indeståendet 

på statens konto i Nationalbanken med 64 mia. kr. i løbet af 2012 og ikke ved at øge obligati

3 Eller mere præcist den sektor, som benævnes offentlig forvaltning og service i nationalregnskabet. 
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onsgælden4. Det beskedne nominelle fald i ØMU-gælden fra 2011 til 2012 medvirker til at 

gældens andel af BNP – den såkaldte gældskvote – forventes at falde fra godt 46½ pct. i 

2011 til 45¼ pct. i 2012. 

Skønnet for ØMU-gælden i 2012 er stort set uændret i forhold til august, men er nedjusteret 

med 28½ mia. kr. i 2013. Den lavere ØMU-gæld i 2013 skyldes først og fremmest et lavere 

obligationsudstedelsesbehov på grund af et større træk på statens konto.  

ØMU-gælden forventes at falde nominelt med 15½ mia. kr. fra 2012 til 2013. Faldet skal pri

mært ses i lyset af, at indeståendet på statens konto reduceres med 46¼ mia. kr. fra 2012 til 

2013. Dermed bidrager trækket på statens konto både til at dække nettokasseunderskuddet 

på 38 mia. kr. og reducere ØMU-gælden i 2013.  

Tabel 3.15 

ØMU-gælden 2011-2013 

2011 2012 2013
Ændring  

2011-2013 

Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser 

Staten: 

Indenlandsk gæld 645,9 665,0 656,6 10,7 

Udenlandsk gæld 111,8 89,6 77,5 -34,3 

Den Social Pensionsfonds statsobligationsbeholdning  -54,2 -55,7 -51,6 2,6 

Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -15,6 -15,9 -15,4 0,1 

Øvrige poster
1) 

17,1 16,6 17,1 -0,1 

Kommuner og regioner: 

Samlet gæld 127,2 127,2 127,2 0,0 

Beholdning af statsobligationer -4,1 -4,1 -4,1 0,0 

Sociale kasser og fonde
2)

: 

Samlet gæld  2,9 2,9 2,9 0,0 

Samlet ØMU-gæld 831,1 825,6 810,2 -20,9 

Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 46,6 45,2 43,3 -3,1 

1) Indeholder bl.a. andre typer kort og langfristede lån til eksempelvis byfornyelse mv. 
2) De sociale kasser og fonde omfatter arbejdsløshedskasserne og Lønmodtagernes Garantifond. 

4 Hvis underskuddet i 2012 var blevet finansieret ved obligationsudstedelse, så ville den nominelle ØMU-gæld 
stige fra 2011 til 2012.  
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Den offentlige nettogæld skønnes vendt fra et tilgodehavende på 1,7 pct. af BNP i 2010 til en 

nettogæld på ca. 9½ pct. af BNP ved udgangen af 2013, jf. tabel 3.16. Udviklingen i den of

fentlige nettogæld afspejler primært underskuddene på de offentlige finanser i 2010-13, men 

afhænger også af kursændringer på aktiver og passiver, idet nettogælden – i modsætning til 

statsgælden og ØMU-gælden – opgøres til markedsværdi. Det er den offentlige nettogæld, 

som er det centrale gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finanspolitikkens langsig

tede holdbarhed. 

Tabel 3.16 

Den offentlige nettogæld 2010-2013 

2010 2011 2012 2013
Ændring  

2010-2013 

Mia. kr. ultimo året, årets priser 

Offentlig nettogæld -29,0 59,5 131,2 177,5 206,5 

Offentlig nettogæld i pct. af BNP -1,7 3,3 7,2 9,5 11,1 

Statens finansieringsbehov svarer til det såkaldte nettofinansieringsbehov – der skal ses i 

sammenhæng med nettokasseunderskuddet – samt afdrag på kort og lang gæld. Finansie

ringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække på statens indestående i Na

tionalbanken. 

Statens indenlandske finansieringsbehov i 2012 skønnes for nuværende til 188 mia. kr., hvil

ket er 3 mia. kr. mindre end ventet i august, jf. tabel 3.17.  

Statens indenlandske finansieringsbehov i 2013 skønnes til 139 mia. kr. Faldet i det inden

landske finansieringsbehov fra 2012 til 2013 på ca. 50 mia. kr. kan primært henføres til et la

vere indenlandsk nettofinansieringsbehov, idet statens nettokasseunderskud ventes reduce

ret fra ca. 78½ mia. kr. i 2012 til ca. 38 mia. kr. i 2013, jf. tabel 3.14. 
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Tabel 3.17 

Indenlandsk finansieringsbehov 2012 og 2013 

2012 2013 

August December FFL13 FL13 

Mia. kr. 

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 86 80 34 37 

Afdrag langfristet gæld mv.
1)

  62 63 58 57 

Afdrag skatkammerbeviser
2) 

44 44 44 44 

Indenlandsk finansieringsbehov 191 188 136 139 

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

opkøb uden for året. 

2)  Afdrag skatkammerbeviser i 2012 og 2013 svarer til udestående i programmet i hhv. ultimo 2011 og 

2012.  

Det udenlandske finansieringsbehov skønnes til 33 mia. kr. i 2012, og 25 mia. kr. i 2013 og er 

dermed uændret i forhold til august, jf. tabel 3.18.  

Tabel 3.18 

Udenlandsk finansieringsbehov 2012 og 2013 

2012 2013 

August December FFL13 FL13 

Mia. kr. 

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -2 -2 0 0 

Afdrag langfristet gæld mv.
1)

  32 32 22 22 

Afdrag commercial paper (CP)
2) 

2 2 2 2 

Udenlandsk finansieringsbehov 33 33 25 25 

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

opkøb uden for året. 

2) Afdrag commercial paper i 2012 og 2013 svarer til udestående i programmet i hhv. ultimo 2011 og 2012.  
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4. Offentlige finanser og 
finanspolitikken 

Resumé 

 Det offentlige underskud skønnes til 4 pct. af BNP i 2012 og 2½ pct. af BNP i 2013. Det større under

skud i 2012 skal primært ses i lyset af muligheden for skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Sam

let set skønnes tilbagebetalingerne at øge det offentlige underskud midlertidigt med 1¾ pct. af BNP i 

2012. Det første skøn for den offentlige saldo i 2014 indebærer et underskud på 2¾ pct. af BNP, som 

blandt andet er baseret på en række beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken.  

 I forhold til augustskønnet er det offentlige underskud nedjusteret med 1¾ mia. kr. i 2012 og opjuste

ret med 9¾ mia. kr. i 2013. Skatte- og afgiftsindtægterne er reduceret i begge år afledt af en forværret 

konjunktursituation, men i 2012 modvirkes det af et lavere niveau for de offentlige forbrugsudgifter.  

 Den strukturelle saldo forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 i overensstemmelse med EU-

henstillingen. Forbedringen af den strukturelle saldo afspejler blandt andet en moderat udvikling i det 

offentlige forbrug, skattestigninger i genopretningsaftalen samt indfasningen af finansieringselemen

terne i Forårspakke 2.0.  

 Den økonomiske politik i 2012 og 2013 er tilrettelagt, så den både indfrier henstillingen fra EU og un

derstøtter væksten og beskæftigelsen. Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initia

tiver understøtter BNP-væksten med 0,3 pct. af BNP i 2012 og 0,5 pct. af BNP i 2013. Heri indgår et 

bidrag fra den èt-årige finanseffekt på 0,1 pct. af BNP i 2012 og -0,3 pct. af BNP i 2013.  

 Skønnet for det offentlige forbrug er nedjusteret med 8 mia. kr. i 2012 siden august. Det lavere forbrug 

skal ses i lyset af, at foreløbige regnskabstal for både stat, kommuner og regioner indikerer mærkbare 

mindreudgifter i forhold til budgettet. I 2013 er de nominelle forbrugsudgifter nedjusteret med 1¼ mia. 

kr. Det skyldes blandt andet, at kommunerne har budgetteret med lavere serviceudgifter end aftalt.  

 Siden augustvurderingen er realvæksten i det offentlige forbrug nedjusteret fra 1,5 til 0,3 pct. i 2012 

og opjusteret fra 0,1 til 1,6 pct. i 2013. Den højere vækst i 2013 skal ses i lyset af den mærkbare ned

justering af de offentlige forbrugsudgifter i 2012. Den højere forbrugsvækst i 2013 skyldes således ik

ke højere udgifter i 2013, idet disse ventes at blive lavere end skønnet i august.  

 Der skønnes nu en reduktion i den offentlige beskæftigelse på 7.000 personer i 2012, mens forud

sætningen i augustvurderingen var en stigning på 2.000 personer. Udover det lavere niveau for det of

fentlige forbrug skal nedjusteringen ses i lyset af tal for beskæftigelsesudviklingen for de første 3 kvar

taler af 2012. I 2013 skønnes en stigning i den offentlige beskæftigelse på 5.000 personer.  

 Skønnet for de offentlige investeringer er nedjusteret med ½ mia. kr. i 2012 og opjusteret med ½ mia. 

kr. i 2013. I 2012 skal nedjusteringen ses i lyset af et forventet mindreforbrug på vejområdet, mens 

opjusteringen i 2013 er afledt af, at kommunernes budgetter viser højere anlægsudgifter end aftalt. 
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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 2012. 

Skønnet for den offentlige saldo i 2012 er endvidere baseret på finansloven for 2012, de mi

nisterielle rammeredegørelser for statens udgifter i frem til og med 3. kvartal 2012, de kom

munale og regionale budgetter for 2012 samt foreløbige regnskabsoplysninger for kommuner 

og regioner frem til og med 3. kvartal. Skønnet for 2013 beror på aftalerne om finansloven for 

2013 og kommunernes og regionernes budgetter for 2013. 

Det første skøn for den offentlige saldo i 2014 er baseret på forventningerne til konjunkturud

viklingen, aftalerne om finansloven for 2013 og en række beregningstekniske forudsætninger 

med afsæt i 2020-planen.  

På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offent

lige underskud til 71¾ mia. kr. i 2012 og 46½ mia. kr. i 2013, jf. tabel 4.1. Det svarer til 4 pct. 

af BNP i 2012 og 2½ pct. af BNP i 2013. Det første skøn for 2014 indebærer et underskud på 

ca. 2¾ pct. af BNP.  

Tabel 4.1 

Saldoen på de offentlige finanser, 2007-2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mia. kr., årets priser 

August 81,4 57,6 -45,9 -47,4 -34,5 -73,4 -36,5 - 

December 81,4 57,6 -46,1 -47,4 -34,9 -71,7 -46,4 -54,0 

Heraf stat
1)

  85,8 65,2 -33,6 -44,6 -36,4 - - - 

Heraf kommuner og regioner
1) 

-4,5 -7,3 -11,0 -3,2 0,8 - - - 

Heraf sociale kasser og fonde
2)

 0,0 -0,3 -1,5 0,4 0,7 - - - 

December, pct. af BNP 4,8 3,3 -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -2,5 -2,8 

1) Opgørelsen af saldoen for henholdsvis stat samt kommuner og regioner afspejler ikke fuldt ud, at staten 

via overførsler til kommuner og amter/regioner overvejende bærer risikoen for konjunkturelt betingede 

udsving i udgifter og indtægter. 

2) A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond.  

Sammenlignet med augustskønnet er det offentlige underskud dermed nedjusteret med 1¾ 

mia. kr. i 2012 og opjusteret med 9¾ mia. kr. i 2013. Afledt af en forværret konjunktursituation 

er skatte- og afgiftsindtægterne nedjusteret i både 2012 og 2013. I 2012 modvirkes det dog 

af, at skønnet for det offentlige forbrug er nedjusteret med 8 mia. kr.  

De faktiske offentlige underskud er opgjort til henholdsvis 2,7 pct. af BNP i 2010 og 2,0 pct. af 

BNP i 2011, jf. figur 4.1. I 2012 skønnes underskuddet at stige til 4 pct. af BNP, hvilket pri
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mært ses i sammenhæng med, at det er muligt at melde sig ud af efterlønsordningen og få 

de indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit i 2012. Tilbagebetalingerne af efterløns

bidrag skønnes samlet set at øge det offentlige underskud med 1¾ pct. af BNP i 2012, når 

der tages højde for, at en del af tilbagebetalingerne vil lede til en ekstraordinær stigning i 

pensionsindbetalingerne, der er fradragsberettigede i indkomstskatten.  

Det højere underskud i 2012 end i 2013 skal derfor primært ses i lyset af tilbagebetalingen af 

efterlønsbidrag.  

Figur 4.1 

Den faktiske og strukturelle offentlige saldo
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Figur 4.2 

Indtægter fra pensionsafkastskatten
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Ses der bort fra tilbagebetalingen af efterlønsbidrag forventes det faktiske offentlige under

skud derfor at være stigende i perioden 2011-14, selvom finanspolitikken bidrager til en for

bedring af de offentlige finanser i perioden.  

Det stigende underskud skal primært ses i lyset af, at den faktiske offentlige saldo i høj grad 

er påvirket af indtægterne fra pensionsafkastskatten, som afhænger af udviklingen på de fi

nansielle markeder, jf. Budgetoversigt 1, maj 2012. I 2010 og 2011 udgjorde indtægterne fra 

pensionsafkastskatten over 2 pct. af BNP primært afledt af de faldende renter. I 2012 ventes 

indtægter på godt 2,3 pct. af BNP. I de kommende år ventes renten at stige, hvilket reducerer 

indtægterne fra pensionsafkastskatten. Det større underskud i 2013 og 2014 skal derfor 

navnlig ses i lyset af den forventede udvikling i pensionsafkastskatten.  

I opgørelsen af den strukturelle offentlige saldo korrigeres der for tilbagebetalingen af efter

lønsbidrag i 2012, udsving i pensionsafkastskatten, konjunktursituationen og andre midlerti

dige forhold, som påvirker den faktiske offentlige saldo. Den strukturelle saldo forbedres fra 

et underskud på 1½ pct. af BNP i 2010 til strukturel balance i 2013. Dermed efterlever Dan

mark EU-henstillingen om en forbedring af den strukturelle saldo på 1½ pct. af BNP i 2011-

2013 samtidig med, at underskuddet bringes under 3 pct. af BNP i 2013.  
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I juni 2012 blev der vedtaget en budgetlov, som har virkning fra 2014. Et centralt omdrej

ningspunkt i budgetloven er, at det årlige strukturelle offentlige underskud højst må udgøre ½ 

pct. af BNP ved fremsættelsen af finanslovforslaget, jf. også kapitel 1. Der forventes et struk

turelt underskud på knap ¼ pct. af BNP i 2014.  

Forbedringen af den strukturelle offentlige saldo i perioden 2011-2013 afspejler blandt andet 

skatte- og afgiftsstigninger afledt af Forårspakke 2.0 og genopretningsaftalen samt en mode

rat vækst i det offentlige forbrug i perioden.  

Aftalen om finansloven og de kommunale og regionale budgetter for 2013 er samlet set om

trent neutrale for den strukturelle offentlige saldo, hvilket medvirker til at der fortsat skønnes 

omtrent strukturel balance i 2013. I 2012 skønnes det strukturelle underskud til 1,0 pct. af 

BNP.  

Det lavere offentlige forbrug i 2012 skal primært ses i lyset af, at foreløbige regnskabstal for 

kommunerne peger i retning af et relativt lavt niveau for serviceudgifterne i de første 3. kvar

taler af 2012. Der ventes også et lavere forbrug i regionerne og staten end budgetteret. Ned

justeringen af det offentlige forbrug i 2012 understøttes af de foreløbige nationalregnskabstal 

for de første 3. kvartaler af 2012.  

Der var i en årrække tendens til, at realvæksten i det offentlige forbrug blev højere end plan

lagt på budgettet. I 2011 blev de kommunale og regionale serviceudgifter imidlertid 8 mia. kr. 

mindre end budgetteret. De foreløbige oplysninger for 2012 bekræfter også indtrykket af, at 

kommuner og regioner i højere grad end tidligere holder sig inden for budgetterne.  

Mindreudgifterne til offentligt forbrug i 2011 og 2012 er blandt andet afledt af, at der med 

genopretningsaftalen i maj 2010 blev taget en række initiativer til at styrke udgiftsstyringen, 

så udviklingen med gentagne overskridelser af budgetterne kunne bremses. Derudover er 

kommuner og regioner i gang med at tilpasse serviceudgifterne efter en periode med høj ud

giftsvækst.  

Den økonomiske politik er tilrettelagt, så den både indfrier EU-henstillingen om en strukturel 

forbedring af den offentlige saldo på 1½ pct. af BNP samtidig med, at væksten og beskæfti

gelsen understøttes. Bidraget til den økonomiske vækst fra finanspolitik og øvrige økono

misk-politiske initiativer skønnes til 0,3 pct. af BNP i 2012 og til 0,5 pct. af BNP i 2013. Heri er 

indregnet et bidrag fra den èt-årige finanseffekt på 0,1 pct. af BNP i 2012 og -0,3 pct. af BNP 

i 2013.  

Der skønnes dermed et væsentligt positivt bidrag til BNP i 2013 fra finanspolitikken og øvrige 

økonomisk-politiske initiativer samtidig med, at den strukturelle offentlige saldo forbedres 

med knap 1 pct. af BNP fra 2012 til 2013. Det skal primært ses i lyset af, at de private inve

steringer i 2013 ventes øget i betydeligt omfang som følge af en række politiske initiativer 

med begrænsede konsekvenser for de offentlige finanser. Investeringer i renoveringer af al

mene boligselskaber, klimatilpasning samt øvrige investeringer i medfør i kickstarten samt 

forsommerens aftale om et investeringsvindue skønnes isoleret set at øge BNP-væksten 

med godt ½ pct. af BNP.  
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Ændring af faktisk offentlig saldo siden august 
I forhold til augustskønnet er det offentlige underskud nedjusteret med 1¾ mia. kr. i 2012 og 

opjusteret med 9¾ mia. kr. i 2013, jf. tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Ændring af den offentlige saldo i 2011-2013 siden august 

2011 2012 2013 

Mia. kr., årets priser 

Nordsø-indtægter -0,5 0,9 -1,0 

Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 0,5 2,1 1,0 

Pensionsafkastskat 0,7 -0,3 0,1 

Arbejdsmarkedsbidrag  0,7 -0,4 -0,6 

Personskatter mv.  -4,1 -3,9 -1,9 

Moms 0,0 -3,0 -2,8 

Registreringsafgift 0,0 -0,6 -0,3 

Øvrige skatter og afgifter 0,0 -0,6 -2,8 

Offentligt forbrug 1,3 8,0 1,3 

Offentlige investeringer 0,2 0,5 -0,5 

Overførselsudgifter 0,1 2,5 1,0 

Nettorenteudgifter og udbytter 0,0 1,6 -1,6 

Subsidier 0,8 -0,5 -1,2 

Efterlønsudbetalinger 0,0 -4,3 0,0 

Andre udgifts- og indtægtsposter  -0,2 -0,3 -0,5 

Ændring af den offentlige saldo, i alt -0,5 1,6 -9,8 

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

Danmarks Statistik har oprevideret det offentlige underskud en anelse fra 34½ mia. kr. til 35 

mia. kr. i 2011. Det afspejler lavere udgifter til blandt andet offentlige forbrug og subsidier for 

2 mia. kr., mens lavere indtægter fra personskatter mv. for 4 mia. kr. trækker i modsat ret

ning, jf. figur 4.3. 

Aftalen om finansloven og de kommunale og regionale budgetter for 2013 er samlet set neu

trale for de offentlige finanser. Skatte- og afgiftsindtægterne er dog nedjusteret i både 2012 

og 2013 afledt af den forværrede konjunktursituation. Dertil kommer en opjustering af efter

lønsudbetalingerne på 4¼ mia. kr. i 2012. I 2012 modvirkes det dog af, at skønnet for det of

fentlige forbrug er nedjusteret med 8 mia. kr. og lavere udgifter til overførselsindkomster på 

2½ mia. kr. 

Skønnet for de offentlige finanser i 2013 er dog forbundet med ekstraordinær stor usikkerhed. 

Det skal blandt andet ses i lyset af, at der i ”Aftale om skattereform, juni 2012” gives mulighed 
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for at eksisterende kapitalpensioner kan overføres til en ny pensionsordning mod betaling af 

særskilt afgift i 2013. Det er i skatteaftalen beregningsteknisk forudsat, at engangsindtægter

ne fra fremrykningen som følge af den lavere kapitalpensionsafgift giver 5 mia. kr., men de 

kan blive væsentligt højere. 

Figur 4.3 

Revision af udgifter og indtægter siden august, 2011-2013 

Ændringer i skønnene for den offentlige saldo i forhold til augustvurderingen er nærmere be

skrevet i boks 4.1.  
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Boks 4.1 

Revision af indtægts- og udgiftsskøn i 2012 og 2013 siden august 

Nordsøindtægterne er opjusteret med 1 mia. kr. i 2012 og nedjusteret med 1 mia. kr. i 2013. I 2012 er olie

prisen i danske kroner opjusteret med godt 5 kroner, mens der er foretaget en nedjustering af olieprisen på 

knap 5 kroner i 2013. I 2012 skal opjusteringen yderligere ses i lyset af en højere forventet gasproduktion.  

Selskabsskatterne (ekskl. Nordsø) er opjusteret med 2 mia. kr. i 2012 og 1 mia. kr. i 2013. Opjusteringen 

skal ses i lyset af, at Skatteministeriets seneste opgørelse af frivillige indbetalinger vedrørende selskabs

skatten peger i retning af højere indtægter i 2012 end ventet. Afledt af det højere niveau i 2012 er sel

skabsskatterne også justeret i 2013.  

Skønnet for pensionsafkastskatten er nogenlunde uændret i både 2012 og 2013. Det uændrede skøn i 

2012 skal ses i lyset af en opjustering i det skønnede afkast for obligationer, som omtrent modvirkes af et 

tilsvarende større tab på derivater. I 2013 er afkastet for obligationer omvendt nedjusteret, mens afkastet 

på derivater er tilsvarende større.  

Arbejdsmarkedsbidraget er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2012 og 2013 afledt af en nedjustering i løn

summen og beskæftigelsen.  

Personskatter mv. er nedjusteret med 4 mia. kr. i 2012 og med 2 mia. kr. i 2013. Det kan navnlig henføres 

til en nedjustering af beskæftigelsen og lønsummen i både 2012 og 2013. I aftalen om finansloven for 2013 

øges bundskatten, mens personfradraget sænkes, hvilket finansierer afskaffelsen af både fedtafgift og ud

videlsen af grundlaget for chokoladeafgiften (sukkerafgiften). Det øger personskatterne med ca. 3½ mia. kr. 

før tilbageløb. Samtidig føres beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst tilbage til 

de tidligere regler, hvilket reducerer personskatterne med knap ¼ mia. kr. Den samlede forøgelse af per

sonskatterne bidrager til at finansiere afskaffelsen af fedtafgiften og bortfaldet af udvidelsen af sukkerafgif

ter, jf. nedenfor.  

Momsindtægterne er nedjusteret med 3 mia. kr. i 2012 og 2¾ mia. kr. i 2013. Det skal blandt andet ses i ly

set af, at regnskabstal for 1.-3. kvartal viser lavere momsindtægter i 2012 end ventet i august. Dertil kom

mer en reduktion i privatforbruget og erhvervenes investeringer.  

Indtægterne fra registreringsafgiften er nedjusteret med ½ mia. kr. i 2012 og ¼ mia. kr. i 2013. Regnskabs

tal for 1.-3. kvartal 2012 peger i retning af lavere indtægter end ventet i august. Det skal ses i lyset af, at der 

købes billigere og mere brændstoføkonomiske biler, som reducerer den gennemsnitlige afgiftsbetaling.  
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Boks 4.1 (fortsat)  

Revision af udgifts- og indtægtsskøn i 2012 og 2013 

Med aftalerne om finansloven for 2013 afskaffes fedtafgiften, mens den planlagte udvidelse af sukkerafgif

ten annulleres. Dertil kommer en nedsættelse af afgiften på elvarme. På den baggrund nedjusteres de øv

rige skatter og afgifter med ca. 3 mia. kr. i 2013 før tilbageløb som følge af finanslovens initiativer. Dertil 

kommer en nedjustering både i 2012 og 2013 afledt af et lavere energiforbrug. Indtægterne fra salg af CO-2 

kvoter er opjusteret med ¼ mia. kr. i 2013. Samlet set er de øvrige skatter og afgifter nedjusteret med ½ 

mia. kr. i 2012 og 2¾ mia. kr. i 2013. 

Skønnet for det nominelle offentlige forbrug er nedjusteret med 8 mia. kr. i 2012 og med 1¼ mia. kr. i 2013. 

I 2012 skal nedjusteringen primært ses i lyset af, at kommunernes regnskaber for 1-3 kvartal peger i retning 

af lavere serviceudgifter i 2012 end budgetteret. Dertil kommer en nedjustering af regionernes driftsudgifter 

og et forventet mindreforbrug på forsvarets område. I budgetterne for 2013 ligger de budgetterede kommu

nale serviceudgifter ca. ½ mia. kr. under niveauet i økonomiaftalen fra juni 2012. Dertil kommer en teknisk 

nedjustering af de offentlige forbrugsudgifter på godt ½ mia. kr. afledt af aftalen om finansloven, som skal 

ses i lyset af, at reserverne på finansloven delvist er udmøntet til subsidier til virksomheder til grøn omstil

ling, grønne teknologier mv. I augustvurderingen blev det beregningsteknisk antaget, at alle reserver blev 

udmøntet til offentligt forbrug.  

Udgifterne til offentlige investeringer er nedjusteret med ½ mia. kr. i 2012 afledt af et lavere forventet for

brug til vejinvesteringer. I 2013 er de offentlige investeringer opjusteret med ½ mia. kr. afledt af, at niveauet 

for de kommunale anlægsbudgetter i 2013 er ½ mia. kr. højere end aftalt.  

Udgifterne til overførselsindkomster er nedjusteret med 2½ mia. kr. i 2012 og 1 mia. kr. i 2013. I 2012 skal 

nedjusteringen primært ses i lyset af nye oplysninger om refusionsanmodninger fra kommunerne i 1.-3. kvar

tal, som indikerer lavere udgifter end ventet. På den baggrund er udgifterne til revalideringsydelse, sygedag

penge og barselsdagpenge nedjusteret med i alt ¾ mia. kr. og udgifterne til folkepension nedjusteret med ½ 

mia. kr. Dertil kommer en nedjustering af aktiveringsudgifterne til dagpengemodtagere på 1 mia. kr. i 2012 

afledt af et lavere aktiveringsomfang end ventet. SU-udgifterne er opjusteret med ¼ mia. kr. i 2012 og ½ mia. 

kr. i 2013 afledt af et større optag på de videregående uddannelser i efteråret 2012. I 2013 er udgifterne til 

folkepension nedjusteret med 1 mia. kr. i 2013, hvilket skal ses i lyset af det lavere niveau i 2012 samt min

dreudgifter for godt ¼ mia. kr. til den indkomstafhængige del af folkepensionen afledt af afskaffelsen af fra

dragsretten for indbetalinger til kapitalpensioner i skatteaftalen.  

Nettorenteudgifterne (inkl. udbytter) er nedjusteret med 1½ mia. kr. i 2012 og opjusteret med 1½ mia. kr. i 

2013. I 2012 skal nedjusteringen primært ses i lyset af lavere renteudgifter vedrørende statens anvendelse 

af derivater, mens der omvendt ventes højere renteudgifter vedrørende derivater i 2013.  

Subsidierne er opjusteret med ½ mia. kr. i 2012 og 1¼ mia. kr. i 2013. Det skal ses i sammenhæng med en 

opjustering af antallet af aktiverede kontanthjælpsmodtagere, som øger tilskudsudgifterne med godt ½ mia. 

kr. i 2012 og ¼ mia. kr. i 2013. I 2013 øges subsidierne yderligere med ca. ½ mia. kr. afledt af de grønne ini

tiativer i aftalen om finansloven for 2013, som indebærer højere tilskud til virksomheder til grøn omstilling, 

grønne teknologier mv. Dertil kommer en forhøjelse af jobrotationsydelsen.   

Ændrede skøn for andre udgifts- og indtægtsposter øger det offentlige underskud med 4½ mia. kr. i 2012. 

Det skal ses i lyset af en opjustering af tilbagebetalingerne af efterlønsbidrag på 4¼ mia. kr. til i alt 28½ mia. 

kr. Dertil kommer en opjustering af EU-bidraget på godt ¼ mia. kr. i 2012. I 2013 er der foretaget et nyt skøn 

for efterlønsbidragene med afsæt de endelige oplysninger om antallet af personer, som har forladt efterløns

ordningen. Efterlønsbidragene er på den baggrund nedjusteret med ¼ mia. kr. i 2013. Dertil kommer, at 

Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2013 indebærer højere udgifter og lavere indtægter fra en række øv

rige udgifts- og indtægtsposter end forudsat i augustvurderingen. Det øger underskuddet med ½ mia. kr. i 

2013.  
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Udviklingen i udgifts- og skattetryk, 2007-2014 
Det samlede udgiftstryk skønnes til 58¼ pct. af BNP i 2012, 56½ pct. af BNP i 2013 og 56 

pct. af BNP i 2014, jf. tabel 4.3. I 2011 er udgiftstrykket opgjort til 56¼ pct. af BNP.  

Tabel 4.3 

Udgifts- og skattetryk, 2007-2014  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pct. af BNP 

Forbrug 26,0 26,5 29,8 28,9 28,4 28,6 28,6 28,4 

Overførselsudgifter 15,2 15,0 17,0 17,2 17,4 17,8 17,9 17,8 

Investeringer 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,1 2,0 

Renteudgifter 2,0 1,8 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 

Øvrige udgifter 4,9 5,4 5,7 5,8 6,2 7,7 6,1 5,9 

Udgiftstryk
1)

 50,0 50,6 56,8 56,3 56,3 58,3 56,6 56,0 

Personskatter mv.
2)

 21,5 21,3 22,3 20,4 20,5 20,7 21,8 21,3 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,5 4,6 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4 

Pensionsafkastskat 0,3 0,5 0,5 2,1 2,1 2,4 1,1 0,8 

Selskabsskatter 3,8 3,3 2,3 2,8 2,8 3,0 3,1 3,1 

Moms 10,4 10,1 10,2 9,8 9,9 10,0 10,1 10,1 

Øvrige indirekte skatter 7,6 7,2 6,8 7,0 7,1 7,0 7,1 7,1 

Øvrige skatter
3)

 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 

Skattetryk 49,1 47,9 47,9 47,6 47,9 48,5 48,5 47,7 

Renteindtægter  1,6 1,7 1,9 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 

Øvrige indtægter 4,4 4,5 4,4 4,5 5,0 4,3 4,1 4,0 

Told mv. til EU
4)

 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk
1)

 54,8 53,9 54,1 53,6 54,4 54,4 54,2 53,2 

1) Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige forbrug, 

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 per

sonlige 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.  
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Stigningen i udgiftstrykket på 2 pct. af BNP fra 2011 til 2012 og reduktionen på ca. 1¾ pct. af 

BNP fra 2012 til 2013 skal primært ses i sammenhæng med tilbagebetalingen af efterlønsbi

drag på ca. 28½ mia. kr., der øger de øvrige offentlige udgifter med godt 1½ pct. af BNP i 

2012.  

Derudover udgør de offentlige investeringer en større andel af BNP i 2012 end i 2011 og 

2013. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med fremrykninger af offentlige investeringer 

i 2012 i medfør af kickstarten.  

Fra 2013 til 2014 ventes det offentlige forbrugstryk reduceret fra 28,6 pct. af BNP til 28,4 pct. 

af BNP. Det skal blandt andet ses i lyset af en moderat udvikling i de nominelle offentlige for

brugsudgifter afledt af en forudsætning om moderate offentlige lønstigninger. Dertil kommer 

et forudsat fald i de offentlige investeringer, som reducerer udgiftstrykket med 0,1 pct. af 

BNP. De øvrige udgiftsposter ventes reduceret med 0,2 pct. af BNP blandt andet afledt af en 

forudsat besparelse på EU-bidraget på ca. 1 mia. kr. fra og med 2014.  

Udgiftstrykket steg fra 50½ pct. af BNP i 2008 til 56¾ pct. af BNP i 2009, og udgifternes an

del af BNP udgør også i 2010 til 2013 væsentligt mere end niveauet før 2009. Udviklingen 

skal blandt andet ses i sammenhæng med en stigning i det offentlige forbrug, højere udgifter 

til arbejdsløshedsdagpenge mv. samt en markant reduktion i BNP i 2009. Derudover indebæ

rer den demografiske udvikling med flere ældre en stigning i udgifterne til folkepension, mens 

et stort optag på de kompetencegivende uddannelser de senere år indebærer højere SU-

udgifter.  

Skattetrykket er opgjort til 48 pct. af BNP i 2011 og skønnes at stige til 48½ pct. af BNP i 

2012 og 2013. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at indfasningen af finansie

ringselementerne i Forårspakke 2.0 og skattestigninger i medfør af genopretningsaftalen og 

finansloven for 2012 isoleret set øger skattetrykket i 2012 og 2013.  

Stigningen i personskatterne fra 2012 til 2013 skal blandt andet ses i lyset af fastfrysningen af 

progressionsgrænserne i genopretningsaftalen samt omlægningen af beskatningen af kapi

talpensioner fra udbetalingstidspunktet til indbetalingstidspunktet i aftalen om skattereformen 

fra juni 2012. Derudover bidrager afgiftsstigningerne i medfør af aftalen om finansloven for 

2012 til en stigning i de øvrige indirekte skatters andel af BNP fra 2012 til 2013.  

Fra 2013 til 2014 reduceres skattetrykket med knap 1 pct. af BNP. Reduktionen skal blandt 

andet ses i lyset af, at der i aftalen om skattereformen i juni 2012 gives mulighed for, at eksi

sterende kapitalpensioner kan overføres til en ny pensionsordning mod betaling af en reduce

ret afgift i 2013. Der er med stor usikkerhed forudsat afgiftsindtægter på 5 mia. kr. i 2013, 

som ventes at bortfalde i 2014.  

Udviklingen i skattetrykket er dog generelt ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks 

bidrag til ændringer i skattebelastningen. Provenuvirkninger af diskretionært besluttede æn

dringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. Det skyldes først og frem

mest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil 

medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra væk

sten i BNP.  
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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 f.eks. også registreringsafgift, moms og tinglysningsafgift.  

Indtægterne fra pensionsafkastskatten skønnes fx reduceret fra ca. 2,4 pct. af BNP i 2012 til 

1 pct. af BNP i 2013, mens de i perioden 2006-2009 udgjorde i omegnen af ¼ til ¾ pct. af 

BNP.  

4.2 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 

Det offentlige forbrug 
Danmarks Statistik har opgjort realvæksten i det offentlige forbrug til 0,4 pct. i 2010 og -1,5 

pct. i 2011, jf. tabel 4.4.  

Tabel 4.4 

Realvækst i det offentlige forbrug, 2006-2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Realvækst, pct. 

Stat
1)

 3,1 9,1 0,5 1,7 -0,7 1,1 - - - 

Regioner/amter og kommuner 2,6 -1,7 2,5 2,3 0,8 -2,5 - - - 

I alt
 

2,8 1,3 1,9 2,1 0,4 -1,5 0,3 1,6 0,8 

Anm.: Danmarks Statistik korrigerer ikke for den flytning af opgaver, der løbende finder sted mellem de of

fentlige delsektorer. I 2007 er realvæksten fordelt på delsektorer i betydeligt omfang påvirket af 

kommunalreformen, idet staten blandt andet overtog driften af gymnasierne fra de daværende amter. 

Vækstraterne for 2009 og 2010 er påvirket af omlægningen til et enstrenget beskæftigelsessystem pr. 

1/8 2009, der indebar flytning af opgaver fra staten til kommunerne. 

1) Omfatter endvidere A-kasser mv. 

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne skøn. 

Dermed er væksten i de offentlige forbrugsudgifter aftaget markant, når der sammenlignes 

med 00’erne og store dele af 1990’erne, jf. figur 4.4. Samtidig er 2011 det første år siden 

1990, hvor det offentlige forbrug er faldet.  

Den lave forbrugsvækst kan blandt andet hænge sammen med, at kommuner og regioner er i 

gang med at tilpasse udgiftsniveauet efter en periode med høj vækst. Det offentlige forbrugs

tryk i Danmark er stadig højere end i de øvrige OECD-lande, jf. figur 4.5. I 2011 udgjorde det 

offentlige forbrug i Danmark således 28¼ pct. af BNP, mens det i vores nabolande Sverige 

og Norge udgjorde henholdsvis 26½ og 21½ pct. af BNP.  

Den i juni vedtagne budgetlov indebærer, at der fra 2014 indføres udgiftslofter for henholds

vis stat, kommuner og regioner. Lofterne skal bidrage til at understøtte udgiftsstyringen yder

ligere, og til at budgetterne også overholdes fremover, jf. kapitel 1.  
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Figur 4.4 

Realvækst i det offentlige forbrug, 1980-2014 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Figur 4.5 

Offentligt forbrugstryk i OECD-lande, 2011 
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Kilde: OECD. 

Danmarks Statistiks seneste opgørelse af de offentlige finanser fra november 2012 afspejler 

samlet set forbrugsudgifter for 508 mia. kr. i 2011, jf. tabel 4.5. Det er en nedrevision på 1¼ 

mia. kr. i forhold til den opgørelse, som lå til grund for augustvurderingen. De lavere for

brugsudgifter i 2011 skal blandt andet ses i lyset af indarbejdelsen af endelige regnskaber for 

de offentlige tilskudsinstitutioner (universiteter, erhvervsskoler mv.). Herudover er afskrivnin

gerne knyttet til det offentlige forbrug (også kaldet forbrug af fast realkapital) genberegnet. 

Tabel 4.5 

Skøn for det offentlige forbrug, 2011-2014 

2011 2012 2013 2014 

Niveau, mia. kr., årets priser 

Augustvurdering 509,5 527,6 535,4 - 

Decembervurdering 508,1 519,6 534,1 545,9 

Ændring siden august, mia. kr. -1,3 -8,0 -1,3 - 

Realvækst, pct.  

Augustvurdering -1,3 1,5 0,1 - 

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

Ændring siden august, pct.-point -0,1 -1,2 1,5 - 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

I 2012 skønnes de offentlige forbrugsudgifter til 519½ mia. kr. Det er en nedjustering på 8 

mia. kr. i forhold til augustvurderingen, hvor det offentlige forbrug skønnedes at flugte med 

budgetterne for 2012. Nedjusteringen skal ses i lyset af de foreløbige regnskabsoplysninger 

frem til og med 3. kvartal 2012, som indikerer mærkbare mindreudgifter i forhold til budget

terne både i stat, kommuner og regioner.  
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For de statslige driftsudgifter afspejler de såkaldte rammeredegørelser blandt andet et for

ventet mindreforbrug på forsvarets område. Derudover ventes der et mindreforbrug på reser

ven til uforudsete merudgifter. I kommuner og regioner afspejler de foreløbige regnskabsop

lysninger et generelt mindreforbrug af service- og nettodriftsudgifter.  

Med afsæt i de lavere nominelle forbrugsudgifter i 2011 og især i 2012 er den skønnede real

vækst nedjusteret fra 1,5 pct. til 0,3 pct. i 2012. Nedjusteringen understøttes af nationalregn

skabet frem til 3. kvartal 2012, som afspejler en afdæmpet vækst i det offentlige forbrug gen

nem 2012.  

I 2013 er skønnet for det offentlige forbrug baseret på de kommunale og regionale budgetter 

samt statens budget i medfør af aftalerne om finansloven for 2013. I augustvurderingen var 

skønnet baseret på aftalen med kommuner og regioner samt finanslovforslaget.  

På baggrund af budgetterne skønnes et nominelt offentligt forbrug på 534 mia. kr. i 2013, 

hvilket er 1¼ mia. kr. lavere end forudsat i august. 

Nedjusteringen af forbrugsudgifterne tager blandt andet afsæt i en foreløbig opgørelse af de 

kommunale og regionale budgetter, der afspejler lavere kommunale serviceudgifter for godt 

½ mia. kr. end det aftalte niveau for 2013. Omvendt er de kommunale anlægsudgifter i opgø

relsen ca. ½ mia. kr. højere end aftalt, jf. nedenfor.  

Herudover er det offentlige forbrug i 2013 nedjusteret med godt ½ mia. kr. på baggrund af Af

talerne om finansloven for 2013. Nedjusteringen afspejler ikke konkrete besparelser, men 

derimod at en del af reserverne på finanslovsforslaget er blevet udmøntet til udgifter, der i na

tionalregnskabet henføres til subsidier og indkomstoverførsler mv. i stedet for forbrugsudgif

ter. I augustvurderingen var det beregningsteknisk forudsat, at reserverne blev udmøntet til 

udgifter, der indgår i det offentlige forbrug. 

Med afsæt i de lavere nominelle forbrugsudgifter i 2012 og 2013 er skønnet for realvæksten 

opjusteret fra 0,1 pct. til 1,6 pct. i 2013, jf. figur 4.6. Den højere realvækst i 2013 følger af, at 

niveauet for det offentlige forbrug i 2012 skønnes at ligge mærkbart lavere end budgetterne 

for 2012. Det fører til en højere realvækst i 2013, jf. figur 4.7. I august var der forudsat et om

trent uændret forbrugsniveau i 2013 i forhold til budgetterne for 2012. 
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Figur 4.6 

Realvækst i det offentlige forbrug for 2012 og 

2013 i august og december  
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Figur 4.7 

Forudsat udvikling i det offentlige forbrug i  

august og december, 2007-2013 
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Kilde: Danmarks statistik og egne skøn. 

Realvæksten i det offentlige forbrug i 2013 forudsættes således at blive væsentligt højere 

end i perioden 2010 til 2012. En realvækst på 1,6 pct. er dog stadig under den gennemsnitli

ge realvækst i både 1990’erne og 00’erne, jf. også figur 4.4. 

I 2014 tager skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug afsæt i basisforløbet i 2020-

planen, korrigeret for ”Aftale om skattereform”, juni 2012 og ”Aftale om reform af førtidspensi

on og fleksjob, juni 2012 samt et lavere forbrugsniveau i 2013 afledt af finansloven for 2013 

og de kommunale budgetter for 2013. På den baggrund er der forudsat en realvækst i det of

fentlige forbrug på 0,8 pct. i 2014. Det svarer til et nominelt forbrugsniveau på 545,9 mia. kr. 

Den offentlige beskæftigelse  
Ifølge nationalregnskabet voksede den offentlige beskæftigelse med 36.000 personer fra 3. 

kvartal 2008 til et historisk højt niveau på 850.000 personer (ekskl. orlov) i 2. kvartal 2010, jf. 

figur 4.8. Stigningen afspejlede blandt andet store budgetoverskridelser i kommunerne og re

gionerne i 2009. Fra det historisk høje niveau i 2. kvartal 2010 er den offentlige beskæftigelse 

faldet med godt 20.000 personer. Reduktionen afspejler en tilpasning til et historisk set mere 

normalt niveau for den offentlige beskæftigelse. Ifølge de foreløbige nationalregnskabstal er 

niveauet for den offentlige beskæftigelse i 3. kvartal 2012 stadig højere end det gennemsnit

lige niveau i perioden 2002-07. 
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Figur 4.8 

Offentlig beskæftigelse ifølge  

nationalregnskabet, 2002-2012 

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

790

800

810

820

830

840

850

860

870

880

1.000 personer 1.000 personer

Inkl. orlov

Ekskl. orlov

 

Figur 4.9 

Offentlig beskæftigelse ifølge beskæftigelses

statistikken for lønmodtagere, 2008-2012 
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Anm.: Der er korrigeret for sæsonudsving. Faldet i 2008 for beskæftigede ekskl. orlov i figur 4.8 skyldes 

strejkerne i foråret 2008. 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Ifølge beskæftigelsesstatistikken for lønmodtagere steg beskæftigelsen i både staten, kom

munerne og regionerne fra 2008 til 2010, jf. figur 4.9. Faldet i de seneste to år kan henføres 

til kommuner og regioner, mens fuldtidsbeskæftigelsen har været omtrent uændret i staten. 

Den uændrede beskæftigelse i staten skal blandt andet ses i sammenhæng med en stigning 

på uddannelsesområdet, mens beskæftigelsen er faldet på andre områder.  

Faldet i den offentlige beskæftigelse er ifølge nationalregnskabet opgjort til 10.600 personer 

på helårsbasis fra 2010 til 2011, jf. tabel 4.6.  

Tabel 4.6 

Ændring i den offentlige beskæftigelse (nationalregnskabet), 2011-2014 

2011 2012 2013 2014 

Aug. Dec. Aug. Dec. Aug. Dec. Aug. Dec. 

Antal i 1.000 personer 

Offentlig beskæftigelse, ændring -10,6 -10,6 2,0 -7,0 1,0 5,0 - 2,0 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Med afsæt i det samlede fald i den offentlige beskæftigelse i de første 3 kvartaler af 2012 

skønnes en reduktion i den offentlige beskæftigelse på i alt 7.000 personer i 2012. Dermed er 

skønnet for den offentlige beskæftigelse i 2012 nedjusteret væsentligt i forhold til augustvur

deringen. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at skønnet for det offentlige forbrug 

i 2012 er nedjusteret med 8 mia. kr. siden august. En del af faldet i den offentlige beskæfti
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gelse i 2012 skyldes også et mindre omfang af støttet beskæftigelse, hvilket primært kan 

henføres til færre personer med løntilskud.  

På baggrund af en forventet realvækst i det offentlige forbrug på 1,6 pct. i 2013 og 0,8 pct. i 

2014 skønnes stigninger i den offentlige beskæftigelse på henholdsvis 5.000 og 2.000 per

soner i 2013 og 2014.  

Ifølge den offentlige beskæftigelsesstatistik steg den offentlige beskæftigelse med 48.500 

fuldtidsbeskæftigede fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2010, hvilket primært henføres til de bor

gernære serviceområder. Specielt på social-, sundheds- og undervisningsområdet var der en 

kraftig stigning på henholdsvis 18.500, 13.200 og 9.000 fuldtidsbeskæftigede i den pågæl

dende periode, jf. tabel 4.7.  

Det er også disse områder, der tegner sig for de største fald fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 

2012, hvor den offentlige beskæftigelse samlet set er reduceret med 26.400 fuldtidsbeskæfti

gede ifølge den offentlige beskæftigelsesstatistik. Set over hele perioden fra 1. halvår 2007 til 

1. halvår 2012 er beskæftigelsen samlet steget inden for de borgernære serviceområder. 

Samtidig har der været en stigning i antallet af fuldtidsbeskæftigede indenfor generelle offent

lige tjenester, hvilket primært kan henføres til en stigning i grundforskningen.  

Tabel 4.7 

Offentlig beskæftigelse ifølge den offentlige beskæftigelsesstatistik, 1. halvår 2007 – 1. halvår 2012 

Niveau Ændring 

1. halvår  
2007 

1. halvår  
2010 

1. halvår 
2012 

2007-
2010

2)
 

2010-
2012

3)
 

2007-
2012

4)
 

Offentlig fuldtidsbeskæftigede i alt 729,2 777,7 751,3 48,5 -26,4 22,1 

Generelle offentlige tjenester 54,7 60,1 62,5 5,5 2,4 7,8 

Heraf grundforskning 11,8 11,6 17,4 4,8 0,8 5,6 

Forsvar 25,6 26,9 25,1 1,3 -1,8 -0,5 

Offentlig orden og sikkerhed 24,5 25,2 25,5 0,6 0,4 1,0 

Sundhedsvæsen inkl. plejehjem 165,4 178,5 174,8 13,2 -3,8 9,4 

Fritid, kultur og religion 23,2 24,0 23,2 0,7 -0,8 -0,1 

Undervisning 155,6 164,6 160,8 9,0 -3,8 5,2 

Social beskyttelse 246,0 264,5 247,0 18,5 -17,5 1,0 

Øvrige
1)

 33,6 33,5 32,5 -0,2 -1,0 -1,2 

1) Herunder økonomiske anliggender, miljøbeskyttelse, samt boliger og offentlige faciliteter. 

2) Ændring fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2010. 

3) Ændring fra 1. halvår 2010 til 1. halvår 2012. 

4) Ændring fra 1. halvår 2007 til 1. halvår 2012.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.  
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Offentlige investeringer 
Danmarks Statistik har opgjort de offentlige investeringer til 40 mia. kr. i 2011, hvilket er på 

linje med den opgørelse, der lå til grund for augustvurderingen. Derved udgør de offentlige 

investeringer 2¼ pct. af BNP i 2011, jf. figur 4.10. 

I 2012 skønnes et nominelt offentligt investeringsniveau på 43¼ kr. (2012-priser), jf. figur 

4.11. Det er ½ mia. kr. lavere end forudsat i augustvurderingen, hvilket afspejler et mindre

forbrug til statslige vejprojekter i 2012. De offentlige investeringer ventes dog stadigt at udgø

re knap 2½ pct. af BNP i 2012, hvilket er det højeste niveau siden starten af 1980’erne. 

Som i augustvurderingen forudsættes de kommunale og regionale anlægsudgifter at flugte 

med budgetterne for 2012. Foreløbige regnskabsoplysninger for kommuner og regioner frem 

til og med 3. kvartal 2012 indikerer, at kommuner og regioner kan realisere det budgetterede 

anlægsniveau i 2012.  

Nationalregnskabet for 3. kvartal 2012 afspejler fortsat et højt niveau for de offentlige investe

ringer. Med afsæt i de foreløbige nationalregnskabstal kræver det dog en høj vækst i 4. kvar

tal for at realisere skønnet for hele 2012. Nationalregnskabets tal for de (sæsonkorrigerede) 

offentlige investeringer fordelt på kvartaler er imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed og 

svinger meget, hvilket blandt andet følger af investeringernes projektbaserede natur. 

Med afsæt i den nominelle nedjustering af investeringsudgifterne i 2012 er realvæksten ned

justeret fra 7,5 pct. i august til 6,7 pct. i 2012. 

Figur 4.10 

Offentlige investeringer i pct. af BNP,  

1990-2014 
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Figur 4.11 

Offentlige investeringer, 1990-2014 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

I 2013 skønnes et offentligt investeringsniveau på 40 mia. kr. på baggrund af Aftalerne om fi

nansloven for 2013 og de kommunale og regionale budgetter for 2013. I forhold til august

vurderingen er de offentlige investeringer opjusteret med ½ mia. kr. afledt af højere anlægs

udgifter i kommunernes budgetter end aftalt, jf. ovenfor.  Aftalerne om finansloven for 2013 

giver ikke anledning til at justere skønnet for de offentlige investeringer i 2013. 
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Der forventes nu et realt fald i investeringerne i 2013 på 9,2 pct. mod 11,5 pct. i augustvurde

ringen. Den højere realvækst i 2013 skal ses i lyset af den nominelle nedjustering af investe

ringsudgifterne i 2012 og opjusteringen i 2013. 

Faldet i de offentlige investeringer i 2013 skal ses i sammenhæng med, at der er i løbet af 

2011 og 2012 aftalt en række initiativer, som øger de investeringerne i offentlige virksomhe

der og selskaber samt i renovering af almene boliger, som i nationalregnskabet indgår i de 

private investeringer: 

 Vækst i investeringer afledt af energiaftalen. 

 Vækst i renoveringsaktiviteten i regi af Landsbyggefonden afledt af boligaftalerne fra no

vember 2012 og maj 2012. 

 Et løft i investeringer i klimatilpasning for 2½ mia. kr. i kommunale forsyningsselskaber i 

2013 afledt af økonomiaftalerne for 2013. 

Samlet set skønnes initiativerne i energiaftalen, boligaftalerne og kommuneaftalen at øge in

vesteringsomfanget med godt 11 mia. kr. i 2013, jf. figur 4.12. Hertil kommer en vækst i bane

investeringerne frem til 2014, der er afledt af en udskiftning af signalerne samt en ny bane fra 

København til Ringsted, et fortsat højt niveau for investeringerne Metro Cityringen samt tilta

gende investeringsaktivitet i Femern-Bæltforbindelsen, jf. figur 4.13.  

Figur 4.12 

Løft i offentlige erhvervsmæssige investeringer 

i kickstarten og øvrige initiativer 
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Figur 4.13 

Investeringer i baner, Metro Cityringen og  

Femern-Bæltforbindelsen, 2009-2020 
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Kilde: Transportministeriet. 

Kickstarten skønnes overordnet set at forløbe som planlagt, jf. boks 4.2.  

Derudover skønnes investeringsvinduet – som blev besluttet i tilknytning til aftalen om skatte

reformen i juni 2012 – at løfte de erhvervsmæssige investeringer.  

Kapitel 4 Offentlige finanser og finanspolitikken 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 74 

-

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 
 

 
 
 

 

 

-

 



Boks 4.2 

Opfølgning på kickstart 

Med regeringens kickstart er der fremrykket offentlige investeringer i blandt andet veje, skoler og sygehuse 

for i alt 7¼ mia. i 2012 og 2013. Kickstarten omfatter desuden investeringer for ca. 10½ mia. kr. i offentlige 

virksomheder og selskaber, herunder baneinvesteringer, renovering af almene boliger samt investeringer af

ledt af Aftale om den danske energipolitik 2012-2020 og Aftale om takstnedsættelser og investeringer til for

bedring af den kollektive trafik.  

 På Transportministeriets område forløber langt hovedparten af de fremrykkede vejprojekter som plan

lagt, mens ca. 0,2 mia. kr. af fremrykningen på baneområdet er udskudt fra 2012 til 2013 som følge af 

et ændret forløb i udbygningen af København-Ringsted. 

 Foreløbige regnskabsoplysninger for 1-3. kvartal 2012 indikerer, at kommuner og regioner kan realise

re det budgetterede anlægsniveau i 2012.  

 Landsbyggefonden har udmeldt hele den fremrykkede ramme i 2012 til konkrete projekter. Der er dog 

endnu ikke givet endeligt tilsagn i alle sagerne, idet kommunerne skal godkende projekter

ne. Renoveringsaktiviteten som følge af kickstarten vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre 1 mia. 

kr. i 2012 og 1,6 mia. kr. i 2013.  

 Med Aftale om den danske energipolitik 2012-2020, marts 2012, forbedres rammevilkårene for inve

steringer i vedvarende energi og energieffektivisering. Aftalen forventes nogenlunde at afspejle det in

vesteringsniveau i 2012-2013, der var forudsat i kickstarten. 

 Med Aftale om takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik, juni 2012, er 

der aftalt investeringer, som blandt andet skal sikre flere afgange i metroen og etablering af supercy

kelstier. 

Med udgangspunkt i 2020-planen er der beregningsteknisk forudsat offentlige investeringer 

for 39¼ mia. kr. i 2014 svarende til et realt fald på 3,7 pct. i 2014. Investeringsudgifterne 

skønnes fortsat at udgøre mere end 2 pct. af BNP i 2014, hvilket er et forholdsvist højt niveau 

i historisk perspektiv. 

4.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 

Den økonomiske politik i 2012 og 2013 afspejler hensynet til at understøtte væksten og be

skæftigelsen samtidig med, at troværdigheden om finanspolitikken fastholdes, og den struktu

relle saldo forbedres i overensstemmelse med EU-henstillingen.  

Den samlede finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske initiativer for 2012 og 2013 set un

der èt skønnes at understøtte BNP-væksten med ca. 0,3 pct. af BNP i 2012 og ca. 0,5 pct. af 

BNP i 2013, jf. tabel 4.8. Heri indgår bidrag fra den èt-årige finanseffekt på 0,1 pct. af BNP i 

2012 og -0,3 pct. af BNP i 2013. 
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Tabel 4.8  

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer i 2012 og 2013 

BNP-vækst 2012 2013 

Et-årig finanseffekt  0,1 -0,3 

2. årsvirkning af finanspolitikken i 2012 0,3
 

Finanspolitik inkl. flerårige virkninger 0,1 0,0 

Investeringsvindue 0,1 0,2 

Finanspolitik inkl. investeringsvindue 0,2 0,2 

Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer
1)

 0,1 0,4 

Samlet virkning i 2012 og 2013 0,3 0,5 

1) ’Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer’ dækker renovering af almene boliger i regi af 

Landsbyggefonden, investeringer afledt af energiaftalen samt klimainvesteringer i spildevandsekto

ren. For ’Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer’ er indregnet virkningen af de igangsatte 

initiativer. 

Kilde: Egne beregninger. 

En positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken medvirker til at øge den økonomiske akti

vitet, mens en negativ finanseffekt angiver en finanspolitisk afdæmpning af økonomien.  

Den samlede virkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer er dermed 

nedjusteret med 0,3 pct.-point i 2012 og opjusteret med 0,2 pct.-point i 2013 i forhold til au

gustvurderingen, selvom prioriteringerne i finanslovsaftalen og de kommunale og regionale 

budgetter er omtrent neutrale for den økonomiske aktivitet.  

Justeringerne skal derfor primært ses i sammenhæng med, at de nominelle offentlige for

brugsudgifter i 2012 er nedjusteret med 8 mia. kr. Det reducerer realvæksten i det offentlige 

forbrug i 2012 og øger tilsvarende væksten i 2013. 

Udover finanseffekten i mere snæver forstand er der i det samlede skøn for aktivitetsvirknin

gen indregnet, at investeringsvinduet i skatteaftalen, investeringer i almene boligselskaber og 

husholdninger mv. afledt af initiativerne i kickstarten samt en række øvrige initiativer vurderes 

at øge BNP-væksten i 2012 og 2013. Disse effekter følger af politiske beslutninger, men ind

går ikke i finanseffekten, jf. også Økonomiske Redegørelse, december 2012. Skønnet for ak

tivitetsbidraget fra investeringsvinduet i 2013 er nedjusteret i forhold til augustvurderingen 

pga. den svagere konjunktursituation, mens skønnene fra de øvrige initiativer er omtrent 

uændrede.  

Den ét-årige finanseffekt måler finanspolitikkens umiddelbare virkning på den økonomiske 

aktivitet. Finanseffekten er aktuelt opgjort til -0,6 pct. af BNP i 2011 og skønnes til 0,1 pct. af 

BNP i 2012 og -0,3 pct. af BNP i 2013, jf. tabel 4.9.  

Kapitel 4 Offentlige finanser og finanspolitikken 

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 76 

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

 
 



Tabel 4.9  

Ét-årig finanseffekt, 2007-2014 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP 

Udgifter i alt 0,1 0,0 1,0 0,2 -0,5 0,0 0,0 0,0 

Indtægter i alt 0,0 0,0 0,2 0,3 -0,1 0,1
1)

 -0,3
1)

 0,0 

Finanseffekt, i alt 0,1 0,0 1,2 0,5 -0,6 0,1 -0,3 0,0 

SP-udbetalinger 0,3 0,0 -0,2 - - - 

1) Inkl. udbetaling af efterlønsbidrag i 2012 og bortfaldet af efterlønsudbetalingerne i 2013.  

Den finanspolitiske stramning i 2011 skal i overvejende grad ses i lyset af en negativ real

vækst i det offentlige forbrug på 1,5 pct. Det bidrager isoleret set med -0,5 pct. af BNP til fi

nanseffekten i 2011. Derudover bidrager skattestigninger i medfør af genopretningsaftalen og 

Forårspakke 2.0 til den kontraktive finanspolitik i 2011.  

Den omtrent neutrale finanspolitik i 2012 skal ses i sammenhæng med fremrykninger af of

fentlige investeringer i kickstarten og aktivitetsvirkningerne af tilbagebetalingen af efterlønsbi

drag på ca. 28½ mia. kr. I modsat retning trækker, at skatte- og afgiftsstigninger ifølge genop

retningsaftalen og finansloven for 2012 dæmper den økonomiske aktivitet, samt at den of

fentlige beskæftigelse forventes reduceret med 7.000 personer i 2012, jf. afsnittet om den of

fentlige beskæftigelse.  

I forhold til augustvurderingen er finanseffekten for 2012 nedjusteret med 0,3 pct.-point pri

mært afledt af en nedjustering i realvæksten i det offentlige forbrug fra 1,5 pct. til 0,3 pct. I 

modsat retning trækker, at efterlønsudbetalingerne er opjusteret fra 24¼ til 28½ mia. kr. i 

2012 i forhold til augustvurderingen, mens væksten i offentlige investeringer og baneinveste

ringerne er nedjusteret.  

I 2013 skønnes finanseffekten til -0,3 pct. af BNP (inkl. bortfaldet af efterlønsudbetalingerne 

fra 2012). Finanseffekten for 2013 afspejler blandt andet kommunernes og regionernes bud

getter, aftalerne om finansloven for 2013, aftalen om skattereformen fra juni 2012, samt skat

te- og afgiftsstigninger i medfør af Forårspakke 2.0, genopretningsaftalen fra maj 2010 og fi

nansloven for 2012.  

I 2014 skønnes den etårige finanseffekt til 0,0 pct. af BNP. Finanspolitikken for 2014 fastlæg

ges i forbindelse med de kommende aftaler om kommuner og regionernes økonomi, finans

lovsforslaget i august og den efterfølgende finanslovsaftale mv. I den aktuelle konjunkturvur

dering er finanspolitikken i 2014 derfor baseret på beregningstekniske antagelser med afsæt i 

finansloven for 2013, 2020-planen mv.  

Den samlede finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes 

at øge BNP-niveauet med 0,3 pct. i 2012 og 0,8 pct. i 2013, jf. tabel 4.10. Det skal primært 
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ses i sammenhæng med investeringsvinduet og øvrige investeringer i medfør af kickstart og 

andre initiativer.  

Tabel 4.10 

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 

Pct. af BNP 2012 2013 2014 

BNP-niveau 

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,3 0,8 0,1 

- heraf flerårig finanseffekt 0,1 0,1 -0,2 

- heraf investeringsvindue 0,1 0,3 0,0 

- heraf øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer
1)

 0,1 0,5 0,3 

Vækstbidrag 

Finanspolitik og øvrige initiativer (vækstbidrag) 0,3 0,5 -0,7 

- heraf flerårig finanseffekt 0,1 0,0 -0,2 

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2012.      

Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra summen af de enkelte aktivitetsbidrag i tabellen. 

1) Øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer dækker renovering af almene boliger i regi af 

Landsbyggefonden, investeringer afledt af energiaftalen samt klimainvesteringer i spildevandsekto

ren. For øvrige investeringer i kickstart og andre initiativer er indregnet virkningen af de igangsatte 

initiativer. 

Kilde: Egne beregninger. 

Den samlede virkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer skønnes at 

øge BNP-niveauet med 0,1 pct. af BNP i 2014, hvilket kan henføres til et positivt bidrag fra 

øvrige investeringer på 0,3 pct. af BNP, mens den flerårige finanseffekt medfører et negativt 

bidrag på -0,2 pct. af BNP. Vækstbidraget fra den samlede finanspolitik og øvrige økonomisk-

politiske initiativer i 2012 til 2014 skønnes til -¾ pct. af BNP i 2014.  

4.4 Strukturel offentlig saldo 

Den strukturelle saldo er et skøn for den underliggende stilling på de offentlige finanser, jf. 

boks 4.3. Beregningen af den strukturelle offentlige saldo tager således udgangspunkt i den 

faktiske offentlige saldo, der renses for virkningen af konjunkturer og andre midlertidige for

hold.  

Fra midten af 1990’erne og frem til 2008 forbedredes den strukturelle saldo gradvist, jf. figur 

4.14. Forbedringen afspejler blandt andet et mærkbart fald i den beregnede strukturelle le

dighed (delvist afledt af diverse arbejdsmarkedsreformer), men også tendensen til større 

Nordsø-indtægter og lavere offentlige nettorenteudgifter. Finanspolitikken i perioden fra mid
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ten af 1990’erne og frem til 2008 var overordnet set lempelig og trak dermed isoleret set i ret

ning af en forværring af den strukturelle saldo. 

Figur 4.14 

Faktisk og strukturel saldo 1995-2014 

Anm: Stabilitets- og Vækstpagten indebærer, at det mellemfristede mål for de offentlige finanser i Danmark 
som minimum er et strukturelt underskud på ½ pct. af BNP. Samtidig indebærer Finanspagten for 
Danmarks vedkommende et balancekrav, hvor det årlige strukturelle underskud højst må udgøre ½ pct. 
af BNP.  

Den markante lempelse af finanspolitikken i kølvandet på finanskrisen – for at understøtte 

den økonomiske aktivitet og beskæftigelsen – er den væsentligste årsag til, at den strukturel

le saldo forværredes ganske mærkbart i 2009 og 2010, jf. tabel 4.11. 

Den efterfølgende forbedring af den strukturelle saldo frem mod 2013 afspejler konsoliderin

gen af de offentlige finanser – herunder skatte- og afgiftsstigninger i Forårspakke 2.0 og gen

opretningsaftalen samt kommunernes og regionernes budgetter for 2013 og aftalen om fi

nansloven for 2013.  

Der skønnes et underskud på 0,1 pct. af BNP på den strukturelle saldo i 2013, og den struk

turelle saldo ventes forbedret med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. Dermed efterleves EU-

henstillingen, der indebærer, at Danmark gennemfører initiativer, der sikrer en styrkelse af 

den strukturelle saldo med 1½ pct. af BNP i årene 2011-2013 og bringer det faktiske offentli

ge underskud under 3 pct. af BNP i 2013.  
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Tabel 4.11 

Den strukturelle saldo (pct. af BNP), 2003-2014   

Niveau
Årlig 

ændr.
Finans
politik

1)
- 
 

-
-
-

 

-

   

Strukturel saldo Ændring som følge af 

Struktu
rel be
skæfti

gelse

-
-

-

Pensi
ons

afkast
skat

-
-

Netto
rente

udgifter
-

Nordsø
indtæg

ter

-
-

Speciel
le  

poster
2)

Strukturel 
produktivi
tetsvækst

Andre 
forhold

-

2003 1,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 

2004 0,9 -0,3 -1,4 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 0,6 

2005 2,0 1,1 -0,4 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 -0,2 0,9 

2006 1,9 -0,1 -0,7 0,4 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,3 0,3 

2007 2,4 0,5 0,0 0,4 0,0 0,2 0,1 0,0 -0,4 0,1 

2008 2,3 -0,1 -0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,3 0,2 

2009 -0,6 -2,9 -2,2 -0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 

2010 -1,6 -1,0 -1,0 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,3 

2011 -0,8 0,8 1,1 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 

2012 -1,0 -0,2 0,4 0,0 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,4 

2013 -0,1 0,9 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 

2014 -0,2 -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 

I alt -0,8 -3,5 1,3 0,5 1,6 0,5 -0,4 -2,1 1,2 

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.

Det strukturelle underskud i 2013 er 0,1 pct. af BNP større end i augustvurderingen. Det skal 

ses i lyset af et lidt større strukturelt underskud i 2010, der fører med over i de efterfølgende 

år, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2012.  

I perioden 2004-08 bidrog konjunkturerne og udviklingen på de finansielle markeder i øvrigt 

til, at de faktiske overskud på de offentlige finanser var mærkbart større end de skønnede 

strukturelle overskud. Det skyldtes blandt andet ekstraordinært store provenuer fra pensions

afkastskatten i 2004 og 2005 samt den gunstige konjunkturudvikling i perioden 2006-08, der 

midlertidigt bidrog til et større overskud på den faktiske saldo. I lyset af, at både beskæftigel

sen og BNP ventes at være lavere end deres strukturelle niveauer i årene 2009-13, skønnes 

de strukturelle underskud i denne periode at være mindre end de faktiske underskud.  
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Boks 4.3 

Den strukturelle offentlige saldo 

Skiftende konjunkturer er en væsentlig årsag til, at den faktiske offentlige saldo svinger ganske meget over 

tid. I perioder med høj økonomisk aktivitet og høj beskæftigelse vil de offentlige indtægter fra skatter og af

gifter normalt være relativt høje, mens de offentlige udgifter til især indkomstoverførsler – primært som følge 

af lav ledighed – vil have en tendens til af være forholdsvis lave. I en højkonjunktur er forudsætningerne for 

overskud på den offentlige saldo dermed større end i en lavkonjunktur med lav beskæftigelse og høj ledig

hed. 

De offentlige finanser påvirkes imidlertid også af en række andre mere eller mindre midlertidige forhold – 

herunder de ofte store udsving i de offentlige indtægter fra Nordsø-aktiviteterne og pensionsafkastskatten, 

der er afhængige af udviklingen i oliepriser, renter og aktiekurser. Hertil kommer, at deciderede engangs

forhold også kan påvirke de offentlige indtægter og udgifter i særskilte år. Det gælder f.eks. indtægterne 

knyttet til afgiften på SP-udbetalingerne i 2009 og udgifterne i forbindelse med muligheden for tilbagebeta

ling af efterlønsbidrag i 2012. 

I Finansministeriets beregning af den strukturelle offentlige saldo søges korrigeret for både konjunkturernes 

og andre midlertidige forholds påvirkning af de offentlige finanser. 

Den strukturelle saldo i et givet år er dermed et skøn for, hvor stort det offentlige overskud eller underskud 

vil være i en ”normal” situation. Det vil sige en situation, hvor den økonomiske aktivitet, hverken er særskilt 

høj eller lav, og hvor de offentlige finanser samtidig ikke er påvirket af andre midlertidige forhold. Den struk

turelle saldo i et bestemt år er i den optik et skøn for den underliggende stilling på den offentlige saldo. Ud

viklingen i den strukturelle saldo over tid er blandt andet afhængig af den førte finanspolitik. Det betyder, at 

hvis finanspolitikken lempes i et givet år eller en vis periode, så vil den strukturelle offentlige saldo alt andet 

lige blive forværret. 

Beregningen af den strukturelle saldo er behæftet med usikkerhed. Ved kraftige omslag i BNP-vækst, be

skæftigelse, virksomhedsindtjening, aktiekurser og oliepriser vil beregningen af den strukturelle saldo være 

mere usikker end normalt. 
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Bilag 1

Tabel 1 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat 21,4 

Selskabsskat 0,6 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 2,4 

Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2002 0,2 

Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -1,4 

Køb og salg af bygninger og grunde mv. 0,1 

Overførsel af midler fra Hypotekbanken 2,2 

Stiftertilgodehavende i Københavns Havn 0,7 

Udbetalinger af opsparede midler til universiteterne -0,8 

Salg af statens Bilinspektion 0,5 

Salg af Gastra A/S 1,1 

Salg af statens aktier i Bella Center A/S 0,1 

Ekstraordinære udbytter under §28  0,8 

Salg af aktier i Post Danmark 1,4 

Indfrielse af statslån til institutioner under § 20 0,6 

Engangsudgifter ifm. Overdragelse af skatteligningen til staten -0,5 

Kapitalindskud i Bornholmstrafikken A/S -0,2 

Indtægter for omlægning af Danmarks Skibskreditfond 0,4 

Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,4 

2005 i alt 30,0 
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Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

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 9,5 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat -13,0 

Selskabsskat -1,5 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 1,0 

Omlægning af statslige aktiver  0,1 

Udlodninger fra IØ og IFU 0,6 

Ekstraordinære udbytter under §28  0,6 

Etårige puljer -0,3 

Tilbageførelse 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 -5,1 

Bilag 1  
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Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat, inkl. kompensation for indeksobligationer -23,9 

Selskabsskat 0,4 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 7,1 

Udlodninger fra IØ og IFU  0,8 

Salg af ejendomme og grunde 0,2 

Ekstraordinære udbytter under §28  0,4 

Tilbageførelse 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 

Kapitalindkud i Eksportkreditfonden -0,2 

2008 i alt -16,8 

Bilag 1  
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Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat -4,8 

Selskabsskat 6,4 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -3,1 

Afgift af udbetalte SP-midler 17,1 

Øgede pensionsbetalinger på baggrund af forårspakke 2.0 -2,1 

Udlodninger fra IØ og IFU  0,2 

Tilbageførelse fra Danmarks Erhvervsfond 0,3 

Midlertidig obligatorisk opsparing på 1 pct. af de statslige driftsrammer -0,9 

Nedlæggelse af Fiskeribanken  0,3 

Etårige puljer -1,7 

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 

Kapitaludvidelse i SAS -0,6 

Salg og køb af ejendomme og grunde 0,2 

Indskud i vækstfonden -0,5 

Fusion af Post Danmark A/S og Posten AB 2,2 

COP15 -1,0 

Indtægter ved lukning af skibsgarantifonden 0,1 

Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden -0,4 

2009 i alt 6,9 

Bilag 1  
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Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat -27,2 

Selskabsskat -1,9 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -3,8 

Afgift af udbetalte SP-midler 1,2 

Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2007 0,9 

Udlodninger fra IØ og IFU  0,1 

Tilbageførelse fra Danmarks Erhvervsfond 0,2 

Etårige puljer -0,6 

Kapitaludvidelse i SAS og aktiekøb i DONG mv. -2,0 

Omdannelse af Naviair til selvstændig offentlige virksomhed -1,2 

Overdragelse af gymnasier mv. i forbindelse med overgang til selveje 2,7 

Indtægter fra individuelle garantier 0,5 

Arbejdsmarkedets feriefond 0,6 

2010 i alt -30,5 

Bilag 1  
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Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2008 4,0 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat 12,5 

Selskabsskat 2,4 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 2,7 

Udlodninger fra IØ og IFU  0,4 

Tilbageførelse fra Danmarks Erhvervsfond  0,2 

Overtagelse af DR's pensionskasse 0,8 

Midler fra Det Kommunale Momsfonds kapitalbeholdning  0,2 

Kompensation til kommunerne for tilbagebetaling af grundskyld -0,5 

Etårige puljer: Akut-, sosu- og nedrivningspulje -0,7 

Konvertering af lån til aktier i Aarhus Lokalbank -0,1 

Tab på statslige kapitalindskud i Amagerbanken, EIK Bank, Fjordbank Mors A/S og Max Bank -2,4 

Indtægter fra individuelle garantier 1,6 

Tab på individuelle garantier ved Finansiel Stabilitets overtagelse af Amagerbanken -2,1 

Tab på individuelle garantier ved Finansiel Stabilitets overtagelse af Fjordbank Mors -1,1 

Tab på individuelle garantier ved Finansiel Stabilitets overtagelse af Max Bank -0,5 

Statslån til Furesø Kommune -2,9 

Regulering af hensættelser vedr. det almene boligområde 7,8 

2011 i alt 22,3 

Bilag 1  
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Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat 13,4 

Selskabsskat 4,6 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 0,6 

Ændrede kredittider for tobaksafgifter 0,5 

Udlodninger fra IØ og IFU 0,4 

Udgifter til EU-formandskab -0,1 

Indtægter fra individuelle garantier 1,0 

Kompensation til kommunerne for tilbagebetaling af grundskyld -0,6 

Udbetalinger af efterlønsbidrag -28,5 

Konvertering af lån til aktier i Vestjysk Bank -0,3 

Tab på kapitalbeviser i Sparekassen Østjylland og Spar Salling -0,3 

Køb af aktier i DONG Energy A/S -1,2 

Kapitalforhøjelse i Vestjysk Bank 0,2 

Nedlukning af anlæg til olie og gasproduktion -5,0 

2012 i alt -15,2 

Tabel 1 (fortsat) 

Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 2005-2013 

Mia. kr., årets priser 

Korrektion vedr. pensionsafkastskat 14,3 

Selskabsskat 3,6 

Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -0,7 

Udlodninger fra IØ og IFU 0,3 

Omlægning af kapitalpensionsordningen 5,0 

Kapitalindskud i European Investment Bank 1,7 

2013 i alt 24,2 

Bilag 1  

 

Budgetoversigt 3 ∙ December 2012 89 

 

 
 

 

 
 





Bilag 2

Tabel 1 

Offentlige finanser, 2011-2013 

 2011  2012  2013 

Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 

Mia. kr., løbende priser 

Forbrug 509,5 508,1 -1,3 527,6 519,6 -8,0 535,4 534,1 -1,3 

Overførsler 312,4 312,3 -0,1 325,9 323,3 -2,5 335,6 334,5 -1,0 

Investeringer 40,1 40,0 -0,2 43,8 43,3 -0,5 39,5 40,0 0,5 

Renteudgifter 37,5 37,6 0,0 35,8 35,2 -0,6 33,5 34,2 0,7 

Subsidier 46,4 45,7 -0,8 49,7 50,1 0,5 49,4 50,6 1,2 

Øvrige udgifter
1)

 65,4 65,2 -0,2 85,8 89,4 3,6 63,3 62,8 -0,5 

Udgifter i alt
2) 

1.011,4 1.008,8 -2,6 1.068,5 1.061,0 -7,5 1.056,7 1.056,2 -0,4 

Personskatter mv.
3)

 371,1 367,1 -4,1 380,9 376,9 -3,9 408,2 406,3 -1,9 

Arbejdsmarkedsbidrag 80,4 81,1 0,7 82,1 81,7 -0,4 83,9 83,3 -0,6 

Selskabsskatter 49,8 49,8 0,0 52,9 55,5 2,6 57,1 57,3 0,3 

Pensionsafkastskat 37,4 38,1 0,7 43,2 42,9 -0,3 20,7 20,8 0,1 

Moms 177,9 177,8 0,0 184,6 181,6 -3,0 190,9 188,1 -2,8 

Registreringsafgift 14,3 14,3 0,0 14,5 13,9 -0,6 16,1 15,8 -0,3 

Øvrige indirekte skatter 109,0 109,0 0,0 110,9 110,4 -0,6 117,1 114,2 -2,9 

Øvrige skatter
4)

 18,1 18,1 0,0 17,2 17,1 0,0 16,6 16,6 0,0 

Renteindtægter 29,1 29,1 0,0 29,2 30,5 1,3 32,8 31,7 -1,1 

Bruttorestindkomst 34,7 34,3 -0,4 36,2 35,1 -1,1 37,1 36,3 -0,8 

Øvrige indtægter
5)

 55,3 55,2 0,0 43,6 43,9 0,2 39,7 39,5 -0,2 

Indtægter i alt
2) 

977,0 973,9 -3,1 995,2 989,3 -5,8 1.020,1 1.009,9 -10,3 
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Tabel 1 (fortsat) 

Offentlige finanser, 2011-2013 

 2011  2012  2013 

Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 

Mia. kr., løbende priser 

Offentlig saldo -34,5 -34,9 -0,5 -73,4 -71,7 1,6 -36,5 -46,4 -9,8 

Renter, netto 8,5 8,5 0,0 6,6 4,8 -1,9 0,7 2,5 1,8 

Offentlig primær saldo
5)

 -26,0 -26,5 -0,5 -66,7 -67,0 -0,2 -35,8 -43,8 -8,1 

1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland samt 
bidrag til EU’s budget. 

2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks nye reviderede 
opgørelse. Det offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgifter 
til afskrivninger, og i lyset heraf er det valgt at fastholde den hidtidige opgørelsesmetode. Danmarks Stati
stiks opgørelse af de offentlige udgifter omfatter ikke det offentlige varesalg, der flyttet til indtægtsopgø
relsen, ligesom 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 Dan
marks Statistiks opgørelse.  

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

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

overførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt inputerede (beregnede) indtægter i form af bi
drag til tjenestemandspensioner. 

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

Bilag 2  
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