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1. Flere job og bedre offentlig 
velfærd

Det er regeringens hovedprioritet at føre en ansvarlig økonomisk politik, som er lagt an på at 

understøtte vækst og beskæftigelse og sikre bedre offentlig velfærd. Den ansvarlige linje i 

den økonomiske politik er med til at fastholde tilliden til dansk økonomi og bidrager til en 

positiv udvikling i økonomien. 

Den økonomiske politik er tilrettelagt inden for de ansvarlige rammer af den danske Budget-

lov og den EU-henstilling, som Danmark modtog i 2010. Ifølge hovedkravet i henstillingen 

skal Danmark senest i 2013 have bragt det faktiske underskud på de offentlige finanser 

holdbart under 3 pct. af BNP, som er grænsen i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.  

Det offentlige underskud er opgjort til 0,9 pct. af BNP i 2013, og skønnes ifølge EU-Kom-

missionens forårsprognose at holde sig under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015, jf. figur 1. 

Dermed er hovedkravet i Danmarks EU-henstilling om at nedbringe det offentlige underskud 

holdbart under 3 pct. af BNP opfyldt, og EU-henstillingen forventes dermed at kunne 

ophæves på ECOFIN-mødet i juni. 

Figur 1 

EU-Kommissionens skøn for det offentlige 

underskud i Danmark (EDP-form) 
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Figur 2 

Offentlige underskud ifølge maj-vurderingen 

(opgjort på nationalregnskabsreform) 
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På baggrund af prognosen for dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, maj 2014 og 

opdaterede skøn for de offentlige udgifter og indtægter, skønnes det offentlige underskud at 

udgøre 1,4 pct. af BNP i 2014 og 3,0 pct. af BNP i 2015, jf. figur 2. Opgøres underskuddet på 
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EDP-form – som er udgangspunktet i EU's Stabilitets- og Vækstpagt – skønnes det offentlige 

underskud til 2,9 pct. af BNP i 2015.  

Faktaboks 

Den faktiske og strukturelle saldo

 Faktisk offentlig saldo: Den faktiske offentlige saldo viser den offentlige sektors over- eller underskud 

og defineres som forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen følger 

nationalregnskabets principper. Den offentlige sektor er afgrænset som stat, kommuner, regioner, a-

kasser og Lønmodtagernes Garantifond. EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på 

såkaldt EDP-form, hvor EDP står for ”excessive deficit procedure”. Forskellen mellem den offentlige saldo 

opgjort på EDP-form og efter nationalregnskabets principper afspejler blandt andet, at der i EDP-

opgørelsen indregnes nettorenteindtægter fra statens rente- og valutaswaps. Forskellen mellem de to 

opgørelsesprincipper har historisk været ret begrænset.

 Strukturel offentlig saldo: Den strukturelle offentlige saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo 

korrigeret for konjunkturernes påvirkning af de offentlige udgifter og indtægter og andre 

midlertidige/ekstraordinære forhold.

Den økonomiske politik tilrettelægges inden for rammerne af Budgetlovens grænse for det 

strukturelle underskud på 0,5 pct. af BNP og grænsen for det faktiske offentlige underskud på 

3 pct. af BNP ifølge Stabilitets- og Vækstpagten.  

Med den forudsatte finanspolitik i 2015 er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 

0,4 pct. af BNP. Både det faktiske og det strukturelle underskud i 2015 er dermed meget tæt 

på grænserne i Budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. 

Finanspolitikken i 2015 fastlægges i forbindelse med aftalerne om kommunernes og 

regionernes økonomi, finanslovforslaget for 2015 og forhandlingerne om den endelige 

finanslov i efteråret. 

Øget vækst og flere job 
Dansk økonomi er i bedring, og der ventes i Økonomisk Redegørelse, maj 2014 en gradvis 

genopretning af økonomien oven på den økonomiske krise med BNP-vækstrater på 1,4 pct. i 

2014 og 2,0 pct. i 2015, jf. figur 3. 

Muligheden for en periode med fornyet vækst og jobskabelse understøttes af de seneste års 

reformer, herunder skattereformen fra 2012 og Vækstplan DK, og senest med Vækstpakke 

2014 og udspillet til en reform af beskæftigelsesindsatsen.
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Figur 3 

BNP-vækst  
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Figur 4 

Vækstpakken øger BNP 

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

2020

Mia. kr. Mia. kr.

6 mia. kr.

Med Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” styrkes 

virksomhedernes vækstmuligheder yderligere. Tiltagene i udspillet ligger i forlængelse af 

regeringens tidligere initiativer rettet mod at skabe stærkere og mere konkurrencedygtige 

virksomheder. Vækstudspillet indeholder i alt 89 forslag, som forbedrer virksomhedernes 

vilkår, jf. boks 1. Et stærkt erhvervsliv er med til at sikre job, og er dermed forudsætningen for 

fremtidens velstand og velfærd.

Initiativerne i Vækstpakke 2014 vurderes samlet set at øge BNP med 6 mia. kr. i 2020, jf. 

figur 4. Vækstpakke 2014 løfter dermed væksten i omtrent samme omfang som Vækstplan 

DK. 

Med udspillet øges væksten, uden at det sker på bekostning af velfærden og balancen i 

samfundet. Vækstudspillet løfter således væksten, og samtidig fastholdes den forudsatte 

stigning i det offentlige forbrug frem mod 2020.  
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Boks 1 

Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst” 

Vækstpakke 2014 indeholder i alt 89 konkrete tiltag, der vil styrke erhvervslivets konkurrenceevne og 

samlet løfte velstanden i Danmark med 6 mia. kr. i 2020. Initiativerne fordeler sig på fire 

indsatsområder: 

 Nemmere og billigere at være virksomhed:  

- Lempelse af virksomhedernes PSO-omkostninger  

- Kortere sagsbehandlingstider 

- Færre administrative byrder og bedre erhvervsregulering 

 Styrket adgang til finansiering – flere vækstvirksomheder:  

- Fradrag for indskud i små virksomheder og lempelse af udbyttebeskatning for virksomheder 

- Forlængelse af Vækstlåneordningen og Eksportlåneordningen 

- Mere kapital til vækstvirksomheder 

 Lavere priser for forbrugere og virksomheder:  

- Forsyningssektoren effektiviseres i dialog med sektoren 

- Nationale særstandarder i byggebranchen harmoniseres 

- Konkurrencen i private serviceerhverv styrkes 

 Flere dygtige medarbejdere og mere avanceret produktion:  

- Styrket international rekruttering 

- Bedre voksen- og efteruddannelse 

- Flere praktikpladser 

- Danmarks Grundforskningsfond tilføres mere kapital  

- Bedre rammer for avanceret produktion

Med forslagene til en reform af beskæftigelsesindsatsen styrker regeringen indsatsen for at 

arbejdsløse hurtigst muligt kommer i varig beskæftigelse. Udspillet indebærer en 

omprioritering af ressourcerne på beskæftigelsesområdet, så der sikres en mere effektiv 

indsats, og flere kommer i arbejde. Omprioriteringen giver flere midler til ordinær og 

kompetencegivende uddannelse af ledige. 

Med den nye beskæftigelsesindsats er det målet at sikre arbejdsløse en individuel, jobrettet 

og effektiv indsats samt et reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det, jf. boks 2. 

Samtidig indeholder udspillet tiltag, der understøtter virksomhedernes rekruttering af 

arbejdskraft. 
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Boks 2 

Udspil til beskæftigelsesreform 

Regeringens udspil til en ny beskæftigelsesindsats omfatter følgende hovedpunkter: 

 En individuel og tidlig indsats 

 Slut med meningsløs aktivering 

 Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed 

 Mulighed for et reelt uddannelsesløft 

 En bedre brug af virksomhedsrettede tilbud 

 En særlig indsats for langtidsledige 

 Dygtige og kompetente jobkonsulenter

Regeringens målrettede reformpolitik er med til at finansiere fremtidens velfærd og sikre 

fundamentet for det danske velfærdssamfund. Regeringens udspil i forbindelse med 

Vækstpakke 2014 og beskæftigelsesreformen er ikke indregnet i majvurderingen. 

Bedre offentlig velfærd 
I forlængelse af konsolideringen af den offentlige økonomi frem mod 2013 er der udsigt til en 

real stigning i det offentlige forbrug i 2014 og 2015. I lyset heraf er der med aftalerne om 

finansloven for 2014 blevet prioriteret ekstra midler til velfærdsområdet, og der er plads til et 

yderligere velfærdsløft på finanslovforslaget for 2015, som præsenteres i august. Med et 

forventet offentligt underskud på 3 pct. af BNP og et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP 

i 2015 går de offentlige finanser således helt tæt på de underskudsgrænser, der følger af de 

finanspolitiske rammer.  

Samtidig skønnes udgifterne til offentlige investeringer i 2014 og 2015 fortsat at ligge noget 

over det gennemsnitslige niveau på 1,8 pct. af BNP i 1990-2011. Hertil kommer investeringer 

i blandt andet Femern forbindelsen og Metro Cityringen i de kommende år.  

Regeringen og Københavns Kommune er endvidere enige om at anlægge en metro til 

Sydhavnen, som kan stå færdig i 2023. Aftalen forudsætter godkendelse i 

Borgerrepræsentationen, statens relevante beslutningsorganer samt tilslutning fra 

Frederiksberg Kommune. De økonomiske virkninger af den nye metro til Sydhavnen er ikke 

indregnet i majvurderingen.  

Med den gennemførte økonomiske politik er der plads til en årlig vækst i det offentlige forbrug 

på i gennemsnit 0,6 pct. frem mod 2020. Det betyder, at der hvert år kan prioriteres 3 mia. kr. 

mere til offentlig velfærd. Det er afgørende, at velfærdssamfundet hele tiden udvikles, og at 

der prioriteres flere penge til uddannelse, sundhed og grøn omstilling mv.  
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Som en del af regeringens samlede reformstrategi er det desuden målet at frigøre 12 mia. kr. 

i 2020 ved at modernisere den offentlige sektor. De frigjorte midler vil løbende kunne 

disponeres til yderligere konkrete forbedringer af den offentlige service i takt med, at de 

realiseres.  

Udviklingen af den offentlige velfærd bidrager til at fastholde et samfund, der tiltrækker 

investeringer og kvalificeret arbejdskraft. Samtidig sikres det, at arbejdsstyrken uddannes og 

opkvalificeres. På den måde understøtter den offentlige velfærd vækst og jobskabelse.  

Budgetoversigt 1, maj 2014 
Skønnene for de offentlige og statslige finanser er beskrevet nærmere i de efterfølgende 

kapitler. De væsentligste nøgletal for den offentlige økonomi fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 1 

Offentlige nøgletal for 2012-15 

2012 2013 2014 2015 

Offentlig saldo
1)

 (mia. kr.) -71,9 -17,2 -26,7 -58,4 

Offentlig saldo
1) 

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

Strukturel offentlig saldo
2)

 (pct. af BNP) -1,0 -0,2 -0,7 -0,4 

DAU-saldo (mia. kr.)
3)

 -75,7 5,8 -38,6 - 

DAU-saldo (pct. af BNP) -4,2 0,3 -2,0 - 

Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -81,6 -1,2 -28,3 - 

Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,4 0,8 1,2 0,9 

Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 7,7 0,5 0,7 -7,9 

Etårig finanseffekt (pct. af BNP)
 
 0,1 -0,5 0,4 -0,2 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske 
initiativer fra og med 2012

4)
 (BNP-niveau) 0,3

 
0,2

 
0,2

 
-0,2

 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk  
politiske initiativer fra og med 2012

4) 
(vækstbidrag i pct. af BNP) 0,3

 
-0,1

 
0,1

 
-0,5

 

1) Omfatter stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes 

Garantifond). 

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

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

3) DAU- saldoen er udtryk for over/underskuddet på statens finanser (statens drifts-, anlægs- og 

udlånsbudget).  

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

finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken samt effekten af øvrige økonomisk politiske 

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

effekten af investeringsvinduet mv.
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2. Offentlige finanser og  
finanspolitikken  

Resumé 

• Det offentlige underskud er opgjort til 0,9 pct. af BNP i 2013. I EU-Kommissionens forårsprognose 
skønnes underskuddet at forblive under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015. På den baggrund forventes 
Danmarks EU-henstilling at blive ophævet i forbindelse med ECOFIN-mødet i juni. 

• I majvurderingen skønnes det offentlige underskud til 26¾ mia. kr. (1,4 pct. af BNP) i 2014 og 58½ mia. 
kr. (3,0 pct. af BNP) i 2015. Opgjort på EDP-form skønnes det offentlige underskud at udgøre 1,3 pct. 
af BNP i 2014 og 2,9 pct. af BNP i 2015.   

• Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,7 pct. af BNP i 2014. Budgetlovens 
underskudsgrænse gælder i udgangspunktet for det skønnede strukturelle underskud i forbindelse med 
fremsættelse af finanslovsforslaget for et givet finansår. Både ved fremsættelsen af finanslovforslaget 
og ved vedtagelsen af finansloven for 2014 var den strukturelle saldo i 2014 på linje med rammerne i 
budgetloven. 

• I 2015 er det strukturelle underskud beregnet til 0,4 pct. af BNP på linje med skønnet i Budgetoversigt 
3, december 2013 og Danmarks Konvergensprogram 2014. Finanspolitikken for 2015 fastlægges inden 
for rammerne af Budgetloven og de fastsatte udgiftslofter i forbindelse med aftalerne om kommunernes 
og regionernes økonomi i juni samt finanslovforslaget for 2015 og de efterfølgende 
finanslovforhandlinger.  

• På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter, der er omfattet af de to statslige dellofter, og 
kommunernes og regionernes budgetter for 2014 forventes de fastsatte udgiftslofter at kunne 
overholdes i 2014.  

• Den ansvarlige linje i finanspolitikken bidrager til at fastholde troværdigheden til den økonomiske politik 
og understøtter dermed det lave renteniveau. 

• Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 skønnes til ca. 0,2 pct. i 
2014, hvilket er på linje med aktivitetsbidraget i 2013. 

• Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,2 pct. i 2014 og 0,9 pct. i 2015. 

• Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes til ¾ pct. i 2014 og -8 pct. i 2015. Realvæksten i 
2015 skal ses i sammenhæng med det historisk høje investeringsniveau i de seneste år. 

Budgetoversigt 1 · Maj 2014 
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2.1 Offentlige finanser 
 
Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort det offentlige underskud til 0,9 pct. af BNP i 2013. 
Ifølge EU-Kommissionens forårsprognose, som blev offentliggjort d. 5. maj og ligger til grund 
for en mulig ophævelse af Danmarks EU-henstilling, skønnes underskuddet at forblive under 
3 pct. af BNP i 2014 og 2015, jf. figur 2.1. På den baggrund forventes det, at Danmarks EU-
henstilling vil blive ophævet i forbindelse med ECOFIN-mødet i juni måned. 

Figur 2.1 
EU-Kommissionens skøn for det offentlige 
underskud i Danmark 
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Figur 2.2 
Skøn for det offentlige underskud i  
maj-vurderingen 
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Anm.: EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på såkaldt EDP-form, hvor EDP står for 
”excessive deficit procedure”. Forskellen mellem den offentlige saldo opgjort på EDP-form og efter 
nationalregnskabets afspejler blandt andet, at der i EDP-opgørelsen indregnes nettorenteindtægter 
fra statens rente- og valutaswaps. Forskellen mellem de to opgørelsesprincipper har historisk været 
ret begrænset. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2014, Danmarks Statistik og egne skøn. 

Skønnene for den offentlige saldo i 2014-15 i majvurderingen tager afsæt i den aktuelle 
vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2014. 

Skønnet for den offentlige saldo i 2014 er baseret på finansloven for 2014, ministeriernes 
udgiftsopfølgning for statens udgifter i 1. kvartal samt kommunernes og regionernes 
budgetter for 2014. Skønnene indregner således de budgetterede virkninger af Aftale om 
midlertidig arbejdsmarkedsydelse og Aftaler om Vækstplan DK. Finanspolitikken i 2014 er 
planlagt inden for rammerne af budgetloven og de fastsatte udgiftslofter for 2014-17.  

For 2015 er skønnene for de offentlige finanser baseret på konjunkturvurderingen og en 
offentlig forbrugsvækst svarende til, at de offentlige serviceudgifter er på linje med de 
fastsatte driftslofter for 2015. Finanspolitikken for 2015 fastlægges inden for rammerne af 
budgetloven og de fastsatte udgiftslofter i forbindelse med aftalerne om kommunernes og 
regionernes økonomi i juni, finanslovforslaget for 2015 og de efterfølgende finanslov-
forhandlinger.  

Budgetoversigt 1 · Maj 2014 
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Tabel 2.1 
Faktisk og strukturel saldo, 2009-2015 

Mia. kr., årets priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Offentlig saldo i alt -46,1 -47,9 -36,6 -71,9 -17,2 -26,7 -58,4 

Heraf stat1)  -33,6 -45,1 -38,0 -70,5 -16,5 - - 

Heraf kommuner og regioner1) -11,0 -3,2 0,7 -1,9 -0,4 - - 

Heraf sociale kasser og fonde2) -1,5 0,4 0,7 0,4 -0,3 - - 

Pct. af BNP        

Offentlig saldo  -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -0,9 -1,4 -3,0 

Offentlig saldo (EDP-form)  -2,5 -1,9 -3,8 -0,8 -1,3 -2,9 

Offentlig saldo ekskl. særlige 
midlertidige forhold  - - - -2,4 -2,8 -3,2 -2,9 

Strukturel offentlig saldo  -0,6 -1,7 -1,0 -1,0 -0,2 -0,7 -0,4 

1) Opgørelsen af saldoen fordelt på stat, kommuner og regioner afspejler ikke fuldt ud, at det er staten, 
der via overførsler til kommuner og regioner samt muligheden for statsgaranterede skattegrundlag i 
vidt omfang bærer risikoen for konjunkturbetingede udsving i udgifter og indtægter. 

2)   A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn 

På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det 
offentlige underskud til ca. 26¾ mia. kr. i 2014 og 58½ mia. kr. i 2015, jf. tabel 2.1. Det svarer 
til 1,4 pct. af BNP i 2014 og 3,0 pct. af BNP i 2015. Opgjort på EDP-form – som er grundlaget 
for EU's underskudsprocedure – skønnes underskuddet til 1,3 pct. af BNP i 2014 og 2,9 pct. 
af BNP i 2015. Det faktiske offentlige underskud i 2015 er således meget tæt på 3-pct.s 
grænsen i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. 

Eksklusive særlige midlertidige bidrag kan det offentlige underskud opgøres til 2,8 pct. af 
BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014, jf. boks 2.1. 

Skønnene for de offentlige finanser skal ses i lyset af, at den økonomiske politik i 2014 og 
2015 er planlagt inden for rammerne af budgetloven og kravene i Danmarks EU-henstilling. 
Finanspolitikken er således fastsat i overensstemmelse med de fastsatte udgiftslofter i 2014, 
jf. afsnit 2.2.   

Budgetlovens underskudsgrænse gælder i udgangspunktet for det skønnede strukturelle 
underskud i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for et givet finansår. Både 
ved fremsættelsen af finanslovforslaget og ved vedtagelsen af finansloven for 2014 var den 
strukturelle saldo i 2014 på linje med rammerne i budgetloven. I decembervurderingen blev 
det strukturelle underskud skønnet til 0,5 pct. af BNP i 2014, hvilket således var helt op til 
budgetlovens grænse. 
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Boks 2.1 
Midlertidige bidrag til den offentlige saldo i 2013-2015 

Den offentlige saldo er i 2013-2014 påvirket af ekstraordinære skatteprovenuer som følge af 
skatterabatten knyttet til omlægningen af kapitalpensioner. Engangsindtægterne fra omlægning af 
indestående på kapitalpensionsordninger til indeståender på nye alderspensionsordninger er opgjort til 
28½ mia. kr. i 2013 og skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre 30 mia. kr. i 2014. Hertil kommer 
fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensionsbeskatningen, som følge af at personer over 60 år i 
højere grad vælger at få udbetalt kapitalpensionen i 2013 og 2014, hvor skattebetalingen er lavere. 
Indtægterne herfra skønnes til 5 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014. 

Desuden er der midlertidige indtægter på 2 mia. kr. i både 2013 og 2014 som følge af omlægninger i 
pensionssektoren fra ordninger med garanteret afkast til ordninger, hvor afkastet afspejler 
markedsafkastet i de enkelte år.  

Eksklusive særlige midlertidige bidrag kan det offentlige underskud opgøres til 2,8 pct. af BNP i 2013 og 
3,2 pct. af BNP i 2014.  

I 2015 vil den faktiske offentlige saldo ikke længere være påvirket af engangsindtægter fra omlægningen 
af eksisterende kapitalpensioner. Samtidig ventes de ordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften 
midlertidigt at blive ca. 1½ mia. kr. lavere afledt af fremrykkede kapitalpensionsudbetalinger i 2013 og 
2014. 

På baggrund af den nye prognose for dansk økonomi og opdaterede skøn for de offentlige 
finanser er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 0,7 pct. af BNP i 2014, jf. figur 
2.3. Det større beregnede strukturelle underskud i 2014 end skønnet i december afspejler 
primært den usikkerhed, der er forbundet med skønnene for skatteindtægterne og 
derigennem den strukturelle saldo. Hertil kommer, at forsyningssikkerhedsafgiften ikke som 
oprindeligt planlagt gennemføres i 2014. 

I 2015 skønnes et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP, hvilket er på linje med skønnet i 
december. Dermed er der i 2015 umiddelbart en relativt lille sikkerhedsmargin til budget-
lovens grænse på ½ pct. af BNP, ligesom skønnet for det faktiske underskud i 2015 er helt 
tæt på grænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt.  

Finanspolitikken i 2015 fastlægges i forbindelse med aftalerne om kommunernes og 
regionernes økonomi i 2015 og finansloven for 2015. 
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Figur 2.3 
Skønnet udvikling i strukturel saldo 
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Kilde: Egne beregninger. 

De beregnede strukturelle underskud i 2014 og 2015 afspejler blandt andet, at de loftbelagte 
statslige udgifter til indkomstoverførsler ventes at ligge noget under det fastsatte udgiftsloft, jf. 
afsnit 2.2. Udgiftslofterne blev fastlagt på baggrund af den mellemfristede fremskrivning i 
Danmarks Konvergensprogram 2013 og vedtaget i juni 2013. Opdateringer af 
fremskrivningsgrundlaget, herunder opdaterede skøn for de offentlige finanser og strukturelle 
forhold i økonomien, kan i praksis medføre, at vurderingen af den strukturelle saldo kan blive 
bedre eller værre end forudsat i det oprindelige forløb ved uændret politik. Hvis de loftbelagte 
udgifter til indkomstoverførsler stiger inden for delloftets rammer, vil den strukturelle saldo 
isoleret set svækkes. 

Svækkelsen af den strukturelle saldo vil afhænge af, hvilket tilbageløb via skatter og afgifter 
og hvilken statslig refusion, der er forbundet med de pågældende statslige udgifter, som 
forøgelsen af udgifterne fordeles på. Desuden vil virkningen på den strukturelle saldo 
afhænge af, i hvilket omfang højere udgifter vil medføre en lavere strukturel arbejdsstyrke. 

Ændring af skønnet for den faktiske saldo i 2014-15 siden december 
I forhold til decembervurderingen er skønnene for de offentlige underskud øget med ca. 4 
mia. kr. i 2014 og ca. ¾ mia. kr. i 2015, jf. tabel 2.2.  

Det skal navnlig ses i sammenhæng med lavere forventede indtægter fra personskatter på 
5½ mia. kr. i 2014 og 2¾ mia. kr. i 2015. De lavere indtægter afspejler blandt andet, at der i 
lyset af nye oplysninger om pensionsindbetalingerne i 2013 forventes større 
pensionsindbetalinger i 2014 og 2015 på ratepensioner og livrenter med fradragsret på 
indbetalingstidspunktet. Indtægterne fra personskatter er desuden nedjusteret som følge af 
lavere forventede pensionsudbetalinger, som blandt andet skal ses i lyset af lavere 
pensionsformue ved udgangen af 2013. Omvendt trækker en opjustering af skønnet for 
lønsummen i retning af lidt større personskatteindtægter.  
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De større skønnede offentlige underskud i 2014 og 2015 skal desuden ses i sammenhæng 
med lavere forventede indtægter fra Nordsøen på ½ mia. kr. i 2014 og 1 mia. kr. i 2015 som 
følge af både en nedjustering af olieprisen opgjort i dollar og lavere dollarkurs. Hertil kommer 
lavere forventede indtægter fra efterlønsbidrag i begge år i lyset af en nedjustering af antallet 
af bidragydere. 

I 2014 er de skønnede indtægter fra punktafgifterne desuden nedjusteret som følge af lavere 
skøn for provenuet fra NOX-afgiften og lavere energiafgifter. Sidstnævnte følger blandt andet 
af, at forsyningssikkerhedsafgiften (energiaftale 2012) ikke kan gennemføres i 2014 som 
hidtil forudsat. 

Tabel 2.2 
Ændring af skøn for den offentlige saldo i forhold til december 

Mia. kr. 2013 2014 2015 

Ændring af skøn for den offentlige saldo -14,2 -3,9 -0,7 

Heraf:    

- personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) 6,7 -5,6 -2,8 

- Nordsø-indtægter -1,7 -0,5 -1,0 

- pensionsafkastskat -22,0 0,1 -0,4 

- øvrige skatter og afgifter (inkl. moms og registreringsafgift)  -3,6 -3,2 -0,1 

- offentligt forbrug -0,3 2,0 1,7 

- offentlige indkomstoverførsler 0,5 3,4 4,3 

- øvrige udgifter og indtægter 6,2 -0,1 -2,4 

Anm.:  Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 

Omvendt bidrager lavere forventede udgifter til offentligt forbrug og indkomstoverførsler til at 
reducere de offentlige underskud i både 2014 og 2015 sammenlignet med skønnet i 
decembervurderingen. Udgifterne til offentligt forbrug er nedjusteret med 2 mia. kr. i 2014, 
primært som følge af forventede lavere statslige udgifter på Forsvarsministeriets område, 
mens lavere skøn for pris- og lønudviklingen giver anledning til en nedjustering af det 
offentlige forbrug på ca. 1¾ mia. kr. i 2015. 

Udgifterne til indkomstoverførsler er nedjusteret med ca. 3½ mia. kr. i 2014 og 4¼ mia. kr. i 
2015 sammenlignet med skønnet i december. Det forventede lavere udgiftsniveau kan blandt 
andet henføres til lavere skønnede udgifter til syge- og barselsdagpenge i lyset af et lavere 
forventet antal modtagere og lavere gennemsnitlige enhedsomkostninger til sygedagpenge 
end forudsat ved budgetteringen på finansloven for 2014. Hertil kommer en nedjustering af 
udgifterne til ressourceforløb som følge af en forsinket implementering af ordningen i 
kommunerne samt lavere skønnede udgifter til folkepension, førtidspension og efterløn.  
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Svækkelsen af den offentlige saldo i 2015 skal desuden ses i sammenhæng med ændrede 
skøn for en række øvrige udgifts- og indtægtsposter, herunder en opjustering af udgifterne til 
EU-bidraget i 2015 i lyset af en forventet senere implementering af den danske EU-rabat, jf. 
afsnit 2.2. 

Ændringerne i skønnene for den offentlige saldo i 2014-15 i forhold til decembervurderingen 
er beskrevet nærmere i bilag 2. 

2.2 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 

Finanspolitikken i 2014 er fastsat i overensstemmelse med budgetloven og de fastsatte 
udgiftslofter. På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter omfattet af de to 
statslige dellofter og kommunernes og regionernes budgetter for 2014 forventes udgifts-
lofterne at kunne overholdes i 2014. 

De startslige udgifter under det statslige delloft for driftsudgifter er på finansloven for 2014 
budgetteret til 185,8 mia. kr., hvilket er helt op til loftet, jf. tabel 2.3. I forbindelse med 
Udgiftsopfølgning 1 forventes udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter at ligge 
godt 1½ mia. kr. under det fastsatte loft, hvilket især skal ses i lyset af lavere udgifter på 
Forsvarsministeriets område. 

De statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler blev på finansloven for 2014 
budgetteret til 250,4 mio. kr. I forbindelse med udgiftsopfølgning 1 for de statslige udgifter i 
2014 skønnes udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler til 248,1 mia. kr., hvilket er 
ca. 4¼ mia. kr. lavere end det fastsatte udgiftsloft, jf. kapitel 3.  

De statslige mindreudgifter til loftbelagte indkomstoverførsler skal blandt andet ses i lyset af 
lavere skøn for udgifterne til syge- og barselsdagpenge og førtidspension samt den 
udsvingsbuffer på 1 mia. kr. til uforudsete udgifter, der er knyttet til fastsættelsen af delloftet 
for indkomstoverførsler.  

Tabel 2.3 
Loftbelagte udgifter i 2014 

Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2014-priser) 
Driftudgifter 

Indkomst-
overførsler Driftsudgifter 

Sundheds-
udgifter 

Udviklings-
opgaver 

Loft 185,8 252,41) 230,1 102,6 2,9 

Budget 185,8 250,4 230,1 102,7 2,9 

Udgiftsopfølgning 1, maj 
2014 184,1 248,1 - - - 

1) Det statslige delloft for indkomstoverførsler er nedjusteret med 685 mio. kr. i 2014 som følge af 
aftalerne om Finansloven for 2014, jf. www.fm.dk.  
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Kommunernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne har budgetteret med serviceudgifter 
på samlet 230,1 mia. kr., hvilket er på linje med det kommunale udgiftsloft og aftalerne om 
kommunernes økonomi i 2014. 

Regionerne har budgetteret med sundhedsudgifter på 102,7 mia. kr. og udgifter til udviklings-
opgaver på 2,9 mia. kr. i 2014. De budgetterede udgifter til sundhed er marginalt højere end 
det regionale delloft for sundhedsudgifter (afspejler udgifter finansieret af kommunerne), 
mens udgifterne til regionale udviklingsopgaver er på linje med det fastsatte udgiftsloft. 

Tabel 2.4 
Gældende udgiftslofter 2014-17 

Mia. kr. (2014-priser) 2014 2015 2016 2017 

Statsligt delloft for driftsudgifter 185,8 188,5 192,0 195,1 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 252,4 254,5 255,5 256,0 
Kommunalt udgiftsloft 230,1 230,1 230,1 230,1 
Regionalt delloft for sundhedsudgifter 102,6 102,6 102,6 102,6 
Regionalt delloft for udviklingsopgaver 2,9 2,9 2,9 2,9 

Kilde: Finansloven for 2014. 

Finanspolitikken for 2015 planlægges i overensstemmelse med de fastsatte udgiftslofter for 
2015, jf. tabel 2.4. Udgifterne til EU-bidraget, der er omfattet af det statslige delloft for 
driftsudgifter, er i prognosen opjusteret med godt 1 mia. kr. i 2015 i lyset af en forventet 
senere implementering af den danske EU-rabat. Merudgifterne i 2015 modsvares af 
tilsvarende mindreudgifter i 2016. Det statslige delloft for driftsudgifter vil – i forbindelse med  

finanslovforslaget for 2015 – blive korrigeret svarende til den ændrede tidsmæssige fordeling 
af udgifterne til EU-bidraget.

2.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning
Udviklingen i aktivitetsbidraget fra finanspolitikken og øvrige initiativer skal ses i 
sammenhæng med konjunktursituationen. I takt med at den økonomiske fremgang tager fart, 
er der behov for gradvist at normalisere den lempelige finanspolitik, herunder så udgifterne 
nærmer sig de niveauer, der er planlagt i 2020-fremskrivningen, og som er i 
overensstemmelse med finanspolitisk holdbarhed.  

Finanspolitikken har gennem den økonomiske krise været fastlagt med henblik på at 
understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de gældende finanspolitiske 
rammer. Samlet set skønnes finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og 
med 2012 at øge BNP-niveauet med 0,2 pct. i 2014, hvilket er på linje med aktivitetsbidraget i 
2013, jf. tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 

Pct. af BNP 2013 2014 2015 

BNP-niveau 

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,2 0,2 -0,2 

- heraf flerårig finanseffekt -0,5 -0,3 -0,4 

- heraf øvrig finanspolitik1) 0,3 0,1 -0,1 

- heraf øvrige investeringer2) 0,3 0,4 0,3 

Vækstbidrag 

Finanspolitik og øvrige initiativer (vækstbidrag) -0,1 0,1 -0,5 

- heraf etårig finanseffekt -0,5 0,4 -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) I øvrig finanspolitik indregnes et merbidrag fra BoligJobordningen, investeringsvinduet og 
selskabsskattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger udover den direkte 
provenuvirkning af ordninger, der indgår i finanseffektberegningen.  

2) Øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af energiaftalen, politisk aftalte 
stigninger samt fremrykninger af renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden, et løft af 
klimainvesteringer på spildevandsområdet (jf. aftalen om kommunernes økonomi for 2013) samt 
fremrykning af aktiviteter i Femern-Bælt forbindelsen, som det er aftalt i forbindelse med Vækstplan 
DK.  

Kilde:  Egne beregninger. 

Udover finanspolitikken i snæver forstand – målt ved finanseffekten – er der i det samlede 
skøn for aktivitetsvirkningen indregnet et bidrag fra øvrig finanspolitik og øvrige investeringer. 

Bidraget fra øvrig finanspolitik dækker over et yderligere aktivitetsbidrag fra investerings-
vinduet, Boligjobordningen og selskabsskattelettelsen i forbindelse med Aftaler om 
Vækstplan DK i forhold til den direkte provenuvirkning, som finanseffektberegningen tager 
udgangspunkt i.  

Bidraget fra øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af Aftale om den 
danske energipolitik (marts 2012), en stigning i eller fremrykning af renoveringerne af almene 
boliger som led i kickstarten og boligaftalen (maj 2012), et løft i klimainvesteringer ifølge 
kommuneaftalen for 2013 samt investeringer i forlængelse af Aftaler om Vækstplan DK (april 
2013) mv. Initiativerne følger af politiske beslutninger, men indgår ikke i finanseffekten, fordi 
de ikke er en del af offentlige finanser ifølge nationalregnskabet. 

Aktivitetsvirkningen i 2015 skal ses i sammenhæng med den forventede fremgang i 
økonomien, hvor BNP-væksten forventes at tiltage fra 1,4 pct. i 2014 til 2,0 pct. i 2015. I takt 
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med at opsvinget styrkes, vil der være behov for gradvist at trække den lempelige 
finanspolitik tilbage, således at udgiftsniveauerne nærmer sig de planlagte niveauer i 2020, 
som er afstemt med finanspolitisk holdbarhed. Aktivitetsbidraget i 2015 fra finanspolitikken og 
de øvrige tiltag fra og med 2012 skal således blandt andet ses i lyset af aftagende virkninger 
af tidligere lempelser, og at det offentlige investeringsniveau gradvist tilpasses nedad mod et 
mere holdbart niveau i forhold til de høje offentlige investeringsniveauer i 2012-14. Herudover 
er der også med fx investeringsvinduet og BoligJobordningen fremrykket private investeringer 
til 2013 og 2014 fra 2015, hvilket alt andet lige reducerer aktivitetsbidraget af finanspolitikken 
i 2015. Den endelige finanspolitik for 2015 fastlægges i forbindelse med økonomiaftalerne 
med kommuner og regioner i juni 2014 og finanslovaftalen for 2015 og kan derfor afvige fra 
det, der lægges til grund i fremskrivningen.  

Finanspolitikken og de øvrige initiativer vurderes at øge den private beskæftigelse med ca. 
9.000 personer i 2014 i forhold til en situation, hvor der havde været ført neutral (målt i 
forhold til nulpunkterne i finanseffekten) finanspolitik i perioden. Inklusive en tilpasning i den 
offentlige beskæftigelse i forhold til 2011 (efter forudgående store stigninger i den offentlige 
beskæftigelse) skønnes virkningen på den samlede beskæftigelse at udgøre ca. 4.500 
personer i 2014. I 2015 er virkningen på den samlede beskæftigelse omtrent neutral med det 
opdaterede grundlag.  

Virkningen af finanspolitikken i disse år skal ses i sammenhæng med, at pengepolitikken 
fortsat er særdeles lempelig med meget lave renteniveauer. Den ansvarlige linje i den 
økonomiske politik er med til at fastholde troværdigheden omkring den økonomiske politik og 
tilliden til dansk økonomi, hvilket bidrager til de aktuelt lave renter til gavn for husholdninger, 
virksomheder og den offentlige økonomi. 

Et-årig finanseffekt 
Vækstbidraget fra finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 set under ét skønnes at bidrage svagt til BNP-væksten i 2014. Heri indgår et bidrag fra 
den etårige finanseffekt på 0,4 pct. af BNP i 2014, jf. tabel 2.6.  
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Tabel 2.6
Etårig finanseffekt, 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP 

Udgifter i alt 1,1 0,2 -0,5 -0,1 -0,2 0,3 -0,1 

Indtægter i alt 0,2 0,3 -0,1 0,1 -0,3 0,1 -0,1 

Etårig finanseffekt, i alt 1,3 0,5 -0,6 0,11) -0,51) 0,4 -0,2 

SP-udbetalinger 0,3 0,0 -0,2 - - - - 

Anm.:  Den etårige finanseffekt er påvirket af lærerkonflikten i 2. kvartal 2013, der isoleret set reducerer 
den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet med ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013. 

1)  Inkl. udbetaling af efterlønsbidrag i 2012 og bortfaldet af efterlønsudbetalingerne i 2013.  
Kilde:  Egne beregninger. 

Den skønnede finanseffekt på 0,4 pct. af BNP i 2014 skal navnlig ses i lyset af den skønnede 
stigning i det offentlige forbrug, herunder stigningen i den offentlige beskæftigelse på 8.000 
personer fra 2013 til 2014, hvoraf ca. halvdelen kan henføres til et lavere niveau i 2013 afledt 
af lærerkonflikten. Hertil kommer virkningen af Vækstplan DK, herunder fremrykningen af 
skatte- og afgiftslempelser i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014. Skønnet for 
den etårige finanseffekt i 2014 er uændret i forhold til decembervurderingen. 

I 2013 er den etårige finanseffekt beregnet til -0,5 pct. af BNP. Finanseffekten i 2013 afspejler 
blandt andet bortfaldet af tilbagebetalingerne af efterlønsbidrag fra 2012. Hertil kommer en 
begrænset vækst i det offentlige nettovarekøb i 2013 og et fald i den offentlige beskæftigelse 
fra 2012 til 2013, der blandt andet skal ses i lyset af lærerkonflikten i foråret 2013.

2.4 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 

Det offentlige forbrug 
Realvæksten i det offentlige forbrug er ifølge Danmarks Statistik foreløbigt opgjort til 0,8 pct. i 
2013, jf. tabel 2.7. Dermed er de reale offentlige forbrugsudgifter, efter et fald i 2011, steget i 
både 2012 og 2013. 
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Tabel 2.7 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2008-2015 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Realvækst, pct. 

Stat1) 0,5 1,7 -0,9 1,3 -0,3 - - - 

Kommuner 2,3 2,5 1,4 -3,1 -0,1 - - - 

Regioner 3,0 1,9 -0,9 -1,2 2,6 - - - 

I alt 1,9 2,1 0,2 -1,4 0,4 0,8 1,2 0,9 

Anm.: Det offentlige forbrug fordeles ikke på sektorer i skønnet for 2014-2015. Endvidere har Danmarks 
Statistik endnu ikke offentliggjort det offentlige forbrug fordelt på sektorer for 2013. Danmarks 
Statistik korrigerer ikke for den flytning af opgaver, der løbende finder sted mellem de offentlige 
delsektorer. 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 sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond) 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Ifølge Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af det offentlige forbrug udgjorde de 
offentlige forbrugsudgifter 524,5 mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.8. Det er omtrent er på linje med 
skønnet i december. Det bemærkes, at opgørelsen af det offentlige forbrug i 2013 er baseret 
på det næsten endelige statsregnskab og foreløbige regnskaber for kommuner og regioner. I 
takt med at de endelige regnskaber for forskellige sektorområder indarbejdes i statistikken, 
kan de offentlige forbrugsudgifter i 2013 således blive revideret.     

Tabel 2.8 
Skøn for det offentlige forbrug, 2013-2015 

2013 2014 2015 

Niveau, mia. kr., årets priser 

Decembervurdering 524,2 537,9 551,5 

Majvurdering 524,5 535,9 549,8 

Ændring siden december, mia. kr. 0,3 -2,0 -1,7 

Realvækst, pct.  

Decembervurdering 0,3 1,5 0,6 

Majvurdering 0,8 1,2 0,9 

Ændring siden december, mia. kr. 0,5 -0,3 0,3 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 
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I 2014 skønnes de offentlige forbrugsudgifter at udgøre 535,9 mia. kr., jf. figur 2.4. Skønnet 
for det offentlige forbrug i 2014 tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks budgetstatistik, der 
er baseret på de offentlige budgetter for 2014, og som ligger på linje med decemberskønnet. 

Ministeriernes udgiftsopfølgning 1 for statens udgifter i 2014 giver dog anledning til at 
nedjustere skønnet for de offentlige forbrugsudgifter med 2 mia. kr. sammenlignet med 
skønnet i december. Det lavere skøn for det offentlige forbrug kan primært henføres til et 
forventet mindreforbrug på Forsvarsministeriets område, herunder både på driftsbudgettet og 
anlægsbudgettet1.  

Figur 2.4 
Udvikling i det offentlige forbrug, 2005-2015
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Figur 2.5 
Realvækst i det offentlige forbrug,  
2011-2015 
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Kilde: Danamarks Statistik og egne skøn. 

Med afsæt i det marginalt højere niveau for det offentlige forbrug i 2013 og nedjusteringen af 
det offentlige forbrug i 2014 er skønnet for realvæksten i de offentlige forbrugsudgifter i 2014 
nedjusteret fra 1,5 pct. til 1,2 pct. i forhold til decembervurderingen, jf. figur 2.5. 

De nominelle offentlige forbrugsudgifter skønnes at udgøre omkring 549,8 mia. kr. i 2015. Det 
er 1,7 mia. kr. lavere end skønnet i december, hvilket skal ses i sammenhæng med en lavere 
pris- og lønudvikling i 2014 og 2015 end forudsat i december. En del af nedjusteringen kan 
henføres til, at skønnet for budgetvirkningen af de offentlige lønstigninger er nedjusteret med 
0,2 pct.-point i 2015. 

1 Den forventede reduktion på Forsvarsministeriets anlægsbevilling indgår i det offentlige forbrug i 
nationalregnskabet, men ligger uden for det statslige driftsloft. 
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I 2015 opjusteres skønnet for realvæksten i de offentlige forbrugsudgifter til 0,9 pct.-point, 
hvilket primært kan henføres til de lavere offentlige forbrugsudgifter i 2014. I 
decembervurderingen var forudsat en realvækst på 0,6 pct. i 2015. 

Den offentlige beskæftigelse 
Ifølge nationalregnskabet var den offentlige beskæftigelse (ekskl. orlov) omtrent uændret 
med en mindre stigning på ca. 600 personer i 2013, når der korrigeres for virkningen af 
lærerkonflikten i foråret 2013, jf. tabel 2.9.   

Den offentlige beskæftigelse udgjorde således på ca. 832.000 personer i 2013. Dermed 
ligger den offentlige beskæftigelse i 2013 over det offentlige beskæftigelsesniveau i årene 
forud for krisen, som gennemsnitligt var på ca. 823.000 personer fra 2005 til 2008.  

Tabel 2.9 
Skøn for den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet (ekskl. orlov), 2012-2015 

2013 2014 2015 

Antal i 1.000 personer Dec. Maj Dec. Maj Dec. Maj 

Ændring 

Offentlig beskæftigelse, korrigeret for konflikt 0,0 0,6 5,0 4,0 2,0 3,0 

 - Inkl. lærerkonflikt  -4,0 -3,4 9,0 8,0 2,0 3,0 

Niveau 

Offentlig beskæftigelse, korrigeret for konflikt 831,1 831,7 836,1 835,7 838,1 838,7 

 - Inkl. lærerkonflikt  827,1 827,7 836,1 835,7 838,1 838,7 

Anm: Lærerkonlikten i foråret 2013 medførte et teknisk betinget fald i den offentlige beskæftigelse på 
16.000 personer i 2. kvartal 2013 svarende til 4.000 personer på årsbasis.   

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Den offentlige beskæftigelse steg kraftigt fra 2008 og frem til midten af 2010, herunder 
særligt i kommunerne. Efter at den offentlige beskæftigelse toppede på et historisk højt 
niveau i 2. kvartal 2010, er den frem mod slutningen af 2012 aftaget. Faldet kan primært 
henføres til den kommunale beskæftigelse, mens udviklingen i den statslige og regionale 
beskæftigelse har været forholdsvis stabil, jf. figur 2.7. Den nogenlunde uændrede 
beskæftigelse i staten dækker blandt andet over en stigning på uddannelsesområdet, mens 
den statslige beskæftigelse på andre områder er faldet. 
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Figur 2.6 
Offentlig beskæftigelse ifølge 
nationalregnskabet 
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Figur 2.7 
Offentlig beskæftigelse ifølge 
beskæftigelsesstatistik for lønmodtagere 
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Anm.: Der er korrigeret for sæsonudsving. Strejkerne i foråret 2008 og lærerkonflikten i foråret 2013 
medførte et midlertidigt fald i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov i henholdsvis. 2. kvartal 2008 
og 2. kvartal 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

I 2014 og 2015 skønnes den offentlige beskæftigelse at stige med henholdsvis 4.000 
personer og 3.000 personer, hvilket primært afspejler en forudsat realvækst i det offentlige 
forbrug på 1,2 pct. i 2014 og på 0,9 pct. i 2015.  

Skønnet for den offentlige beskæftigelse er dermed nedjusteret med ca. 1.000 personer i 
2014 og opjusteret med ca. 1.000 personer i 2015 sammenlignet med decembervurderingen. 
Det skal blandt andet ses i sammenhæng med justeringen af væksten i det offentlige forbrug 
i henholdsvis 2014 og 20152. 

Offentlige investeringer  
Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort de offentlige investeringer til 43,6 mia. kr. i 2013, jf. 
tabel 2.10. Det indebærer en realvækst på 0,5 pct. i 2013 fra det historisk set høje niveau i 
2012, hvor de offentlige investeringer (målt i pct. af BNP) var øget til det højeste niveau i 30 
år.  

2 Der er ikke er en direkte sammenhæng mellem udviklingen i det offentlige forbrug og udviklingen i 
den offentlige beskæftigelse, da den blandt andet afhænger af fordelingen mellem udgifter til 
offentligt løn og varekøb, omfanget af støttet offentlig beskæftigelse, udlicitering af opgaver mv. 
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Tabel 2.10 
Offentlige investeringer, 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 43,6 43,6 44,1 41,0 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) 7,7 0,5 0,7 -7,9 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 2,4 2,3 2,3 2,1 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

I 2014 er der planlagt et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer på omkring 44 mia. 
kr. svarende til en realvækst på ¾ pct. i 2014. Dermed ligger de offentlige investeringer på 
nogenlunde samme høje niveau i perioden 2012-2014, hvilket er mærkbart over 
investeringsniveauet i både 1990’erne og 2000’erne jf. figur 2.8. 

Figur 2.8 
Offentlige investeringer, mia. kr., 1990-2015
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Figur 2.9 
Offentlige investeringer, pct. af BNP,  
1990-2015 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

I de kommende år er der forudsat en gradvis tilpasning af de offentlige investeringer fra de 
senere års historisk set høje niveau, som blandt andet følger af fremrykninger og forøgelser. 
Forudsætningen for disse fremrykninger og løft af de offentlige investeringer har netop været, 
at der skulle ske en tilpasning af de offentlige investeringer i de efterfølgende år. Således er 
der i 2015 forudsat en tilpasning i de offentlige investeringer til omkring 41 mia. kr., hvilket 
indebærer et realt fald i omegnen af 8 pct. fra det høje niveau i 2014. 

De offentlige investeringer i 2015 ventes dog fortsat at ligge et stykke over gennemsnittet i 
perioden 1990-2011, jf. figur 2.9. Det følger blandt andet af Vækstplan DK, hvor de offentlige 
investeringer blev øget med op til 4 mia. kr. i perioden 2014-2020.  
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Udover de offentlige investeringer som opgjort i nationalregnskabet ventes der i de 
kommende år også markante investeringer i offentlige virksomheder og selskaber, almene 
boliger mv. Disse investeringer afspejler politiske beslutninger, selvom de indgår i de private 
investeringer i nationalregnskabet. Det drejer sig blandt andet om: 

• Massive investeringer i banenettet, herunder blandt andet som følge af udskiftning af 
signalerne, en ny bane fra København til Ringsted samt nye baneinvesteringer afledt af 
Togfonden DK. 

• Investeringerne i metroen i Københavnsområdet.  
• Tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen.  
• Massive investeringer i energiinfrastruktur i regi af i Energinet.dk. 
• Øgede investeringer i blandt andet energieffektiviseringer og vedvarende energi afledt af 

energiaftalen. 
• Et fortsat højt, men gradvist aftagende niveau for investeringer i almene boliger, 

herunder primært i lyset af fremrykning og forøgelse af Landsbyggefondens 
renoveringsramme de senere år. 

Samlet set er der således udsigt til et meget højt investeringsniveau for offentlige og politisk 
initierede anlægsprojekter frem mod 2020, jf. figur 2.10 og 2.11. Det vil understøtte aktivitet 
og beskæftigelse i de kommende år.  

Figur 2.10 
Investeringer i baner, Metro Cityringen og 
Femern Bælt-forbindelsen, 2009-2020 
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Figur 2.11 
Offentlige og politisk initierede 
investeringer, 2012-2020 
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Anm: En del af investeringerne i Energinet.dk er 
afledt af energiaftalen. Afgreningen af 
metroen til Sydhavn er ikke indarbejdet i 
forløbet. 

Kilde: Transportministeriet. 

Kilde: Konvergensprogram 2014, 
Transportministeriet, Ministeriet for By, 
Bolig og landdistrikter samt Klima, Energi 
og Bygningsministeriet. 
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2.5 Udvikling i udgifts- og indtægtstryk 

De samlede offentlige indtægter er foreløbig opgjort til 55,1 pct. af BNP i 2013 og skønnes at 
blive reduceret til 54,2 pct. af BNP i 2014 og 51,7 pct. af BNP i 2015, jf. tabel 2.6. Udviklingen 
skal overvejende ses i lyset af den skønnede udvikling i skattetrykket og en reduktion i de 
offentlige renteindtægter. 

Skattetrykket skønnes at falde fra 49,6 pct. af BNP i 2013 til 49,2 pct. af BNP i 2014 og 46,9 
pct. af BNP i 2015.  

Udviklingen i skattetrykket skal blandt andet ses i lyset af, at de midlertidige personskatte-
indtægter i 2013 og 2014 afledt af omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen falder bort i 
2015. De ekstraordinære indtægter fra kapitalpensionsomlægningen er opgjort til 28½ mia. 
kr. i 2013 (1,5 pct. af BNP) og skønnes at udgøre 30 mia. kr. i 2014 (1,6 pct. af BNP). Hertil 
kommer øgede indtægter i 2013 og 2014 fra ordinære indfrielser af eksisterende 
kapitalpensioner, der skønsmæssigt udgør ca. 5 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014. 

Udover bortfaldet af de midlertidige personskatteindtægter bidrager en forventet reduktion af 
indtægterne fra pensionsafkastskat til, at skattetrykket reduceres mærkbart fra 2014 til 2015. 

De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret fra 1,5 pct. af BNP i 2013 til 1 pct. af 
BNP i 2014 og 2015. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inklusive udbytter) kan blandt 
andet henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteindtægter samt lavere 
udbytter fra Nordsøen. Herudover ventes der faldende indtægter fra Kreditpakken 
(Bankpakke II) i takt med pengeinstitutternes løbende tilbagebetaling af de af staten ydede 
kapitalindskud 

Det bemærkes, at udviklingen i skatte- og indtægtstrykket generelt ikke er et velegnet mål for 
den økonomiske politiks bidrag til ændringer i skattebelastningen. Det skyldes først og 
fremmest, 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 
væksten i BNP. Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og 
afgiftsregler giver derimod et mere retvisende billede. 

I 2013 er udgiftstrykket opgjort til 56 pct. af BNP. Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes 
til ca. 55½ pct. af BNP i 2014 og 54¾ pct. af BNP i 2015, jf. tabel 2.6. Det offentlige 
udgiftstryk skønnes dermed at blive gradvist reduceret fra 2013 til 2015. 

Det offentlige forbrugstryk skønnes reduceret fra ca. 28¼ pct. af BNP i 2013 til knap 28 pct. 
af BNP i 2015. Det afspejler primært en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige 
forbrugsudgifter, herunder som følge af en moderat lønstigningstakt i lyset af de offentlige 
overenskomster fra foråret 2013 samt virkningen af Aftaler om Vækstplan DK.  
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Tabel 2.11 
Udgifts-, indtægts- og skattetryk, 2009-2015 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP 

Forbrug 29,8 29,0 28,4 28,5 28,2 28,1 27,9 

Indkomstoverførsler 17,0 17,3 17,4 17,7 17,6 17,5 17,3 

Investeringer 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 

Renteudgifter 2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 

Øvrige udgifter 5,7 5,9 6,2 7,6 5,9 6,0 5,9 

Udgiftstryk 1) 56,8 56,3 56,4 58,1 56,0 55,6 54,7 

Personskatter mv. 2) 22,3 20,4 20,5 20,7 23,2 22,7 20,8 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 

Pensionsafkastskat 0,5 2,1 2,1 2,4 1,0 1,3 0,9 

Selskabsskatter 2,3 2,8 2,8 3,0 3,3 3,2 3,0 

Moms 10,2 9,8 9,9 10,0 9,8 9,9 9,9 

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

Øvrige skatter 3) 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 

Skattetryk 47,9 47,7 47,9 48,4 49,6 49,2 46,9 

Renteindtægter  1,9 1,6 1,6 1,6 1,5 1,0 1,0 

Øvrige indtægter 4,4 4,5 5,0 4,4 4,1 4,1 4,1 

Told mv. til EU 4) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk 1) 54,1 53,6 54,3 54,2 55,1 54,2 51,7 

1) Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger fra Danmarks Statistiks 
opgørelse. Danmarks Statistik henfører fx det offentliges salg af varer og tjenester, der indgår i 
opgørelsen af det offentlige forbrug, til de offentlige indtægter, mens det samlede offentlige forbrug 
indgår på udgiftssiden i tabellen. På den baggrund afviger udgifts- og indtægtstrykket definitorisk fra 
Danmarks Statistiks opgørelse. 

2) Personskatter mv. omfatter kildeskatter, vægtafgift fra husholdninger, bo- og gaveafgift samt andre 
personlige skatter – herunder afgift af kapitalpensionsordninger. 

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

skattetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i indtægtstrykket.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at aftage fra 2,3 pct. i 2013 til 2,1 pct. i 
2015. Det skal ses i sammenhæng med et fortsat ekstraordinært højt investeringsniveau i 
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2013 og 2014 som følge af fremrykninger af en række anlægsprojekter i medfør af 
kickstarten og aftalen mellem regeringen og KL om at veksle kommunale serviceudgifter til 
anlægsudgifter i 2013. Med det planlagte offentlige investeringsniveau i 2014 fastholdes de 
offentlige investeringer på et højt niveau, som ligger mærkbart over det historiske gennemsnit 
for perioden 1990-2011. I forlængelse af det høje niveau i de foregående år er der forudsat 
en tilpasning af de offentlige investeringer i 2015 til et niveau lidt over det historiske 
gennemsnit.  

Tilpasningen skal ses i sammenhæng med, at det samlede investeringsniveau understøttes 
af markante investeringer i offentlige virksomheder og selskaber mv., som er politisk 
initierede, men som i nationalregnskabet indgår i de private investeringer. Det drejer sig 
blandt andet om investeringerne i Femern Bælt og metroen.  

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler skønnes at falde en anelse fra godt 17½ pct. af 
BNP i 2013 til omtrent 17¼ pct. af BNP 2015. Det afspejler blandt andet lavere udgifter til 
arbejdsløshedsdagpenge i lyset af den gradvise bedring af konjunkturerne og 
kontanthjælpsreformen, der isoleret set reducerer udgifterne til indkomstoverførsler fra 2014. 
Hertil kommer lavere udgifter til efterløn, hvilket skal ses i sammenhæng med færre årgange 
på efterlønsordningen som følge af forkortelsen af efterlønsperioden med ½ år i både 2014 
og 2015. I modsat retning trækker højere udgifter til folkepension i lyset af den demografiske 
udvikling og (svagt) stigende udgifter til SU afledt af større studieoptag.  

De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1¾ pct. af BNP i 2013 til godt 1½ 
pct. af BNP i 2015. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i 
sammenhæng med det lave renteniveau, der både reducerer rentebetalingerne i forbindelse 
med optagelse af ny gæld og refinansiering af den eksisterende gæld.  

De øvrige udgiftsposters ventes at udgøre ca. 6 pct. af BNP i hele perioden 2013-15. 
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3. Statens finanser 

Resumé 

 På statsregnskabet for 2013 er der opgjort et overskud på DAU-saldoen på 5,8 mia. kr. svarende til 0,3 

procent af BNP. Overskuddet blev dermed 6 mia. kr. lavere end skønnet i december, hvilket kan 

henføres til lavere statslige indtægter på godt 7½ mia. kr., herunder fra personskatter og 

arbejdsmarkedsbidrag mv. I modsat retning trækker lavere statslige udgifter på godt 1½ mia. kr. 

 I 2014 forventes aktuelt et DAU-underskud på godt 38½ mia. kr. svarende til 2,0 pct. af BNP. I forhold 

til budgetteringen på finansloven for 2014 er DAU-underskuddet opjusteret 25¾ mia. kr. Det større 

DAU-underskud følger primært af et markant fald i de skønnede indtægter på knap 29 mia. kr. Der 

forventes dog samtidig lavere statslige udgifter på godt 3 mia. kr.  

 Statens indtægter blev budgetteret til 681,6 mia. kr. på finansloven for 2014. Baseret på de seneste 

skøn for konjunkturudviklingen mv. skønnes statens indtægter aktuelt at udgøre 652¾ mia. kr. i 2014. 

De markant lavere forventede indtægter kan primært tilskrives lavere forventede indtægter fra 

pensionsafkastskatten. 

 Statens udgifter blev budgetteret til 694,5 mia. kr. på finansloven for 2014. Med afsæt i ministeriernes 

første udgiftsopfølgning for 2014 skønnes statens udgifter aktuelt til ca. 691¼ mia. kr. i 2014. 

Udviklingen kan tilskrives et lavere skøn for de loftsbelagte driftsudgifter og indkomstoverførsler samt 

et lavere skøn for de statslige anlægsudgifter. 

 Statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, udviste et underskud på godt 1 

mia. kr. i 2013, mens der skønnes et nettokasseunderskud på godt 29 mia. kr. i 2014. 

 Statsgælden skønnes at stige med 26¾ mia. kr. fra knap 487 mia. kr. i 2013 til 513¾ mia. kr. i 2014. 

Målt som andel af BNP skønnes statsgælden at stige med ¾ pct.-point fra 2013 til 2014. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 

På statsregnskabet for 2013 er overskuddet på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget – 

den såkaldte DAU-saldo – opgjort til 5,8 mia. kr. eller 0,3 pct. af BNP. Overskuddet blev 

dermed 6 mia. kr. lavere end skønnet i december 2013. 

Med udgangspunkt i de seneste indtægtsskøn og ministeriernes Udgiftsopfølgning 1 for 2014 

forventes der et DAU-underskud på godt 38½ mia. kr. i 2014 eller 2 pct. af BNP. 

Sammenlignet med budgetteringen på finansloven for 2014 er det skønnede DAU-underskud 

forøget med 25¾ mia. kr.  

Den markante forværring af DAU-saldoen i 2014 kan hovedsageligt henføres til lavere 

statslige indtægter, mens lavere statslige udgifter trækker i den modsatte retning. 

Tabel 3.1 

Statens finanser 2013-2014 

2013 2014 

December Regnskab Ændring FL14 Maj Ændring 

Mia. kr., årets priser 

Indtægter 687,4 679,8 -7,6 681,6 652,7 -28,9 

Udgifter 675,6 674,0 -1,6 694,5 691,3 -3,2 

DAU-saldo 11,9 5,8 -6,0 -12,9 -38,6 -25,8 

DAU-saldo (pct. af BNP) 0,6 0,3 -0,3 -0,7 -2,0 -1,4 

Hvad angår 2013 har et højt provenu fra pensionsafkastskatten som ventet bidraget til 

ekstraordinært at forbedre DAU-saldoen1. Dertil kommer midlertidige statslige indtægter fra 

omlægningen af kapitalpensioner i medfør af Aftale om skattereform fra juni 2012 og 

fremrykning af ordinære kapitalpensionsindfrielser. På udgiftssiden har ekstraordinære 

statslige mindreudgifter til folkepension og førtidspension som følge af overgangen til 

Udbetaling Danmark også bidraget til midlertidig at forbedre DAU-saldoen i 2013.  

1 Pensionsafkastskatten indgår generelt forskudt i nationalregnskabet og statsregnskabet. Vedrørende 
indkomståret 2013 indgår provenuet i nationalregnskabet (og dermed de samlede offentlige finanser) 
altovervejende i 2013, mens provenuet i statsregnskabet indgår på indbetalingstidspunktet, dvs. i 
2014. 
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De opgjorde statslige indtægter på statsregnskabet for 2013 blev godt 7½ mia. kr. lavere end 

skønnet i december, hvilket primært kan tilskrives lavere indtægter fra personskatter til staten 

og i mindre omfang fra erhvervskatter og moms. De statslige udgifter på statsregnskabet blev 

godt 1½ mia. kr. lavere end skønnet i december, hvilket blandt andet skyldes lavere statslige 

driftsudgifter. 

På finansloven for 2014 var et højt forventet provenu fra pensionsafkastskatten og 

omlægningen af kapitalpensionsordningen ligeledes med til at forbedre DAU-saldoen. I det 

aktuelle skøn er provenuet fra pensionsafkastskatten nedjusteret markant set i lyset af et 

lavere faktisk afkast på pensionsformuen vedrørende indkomståret 2013 end skønnet i 

decembervurderingen. 

Lavere statslige udgifter trækker isoleret set i retning af et mindre DAU-underskud end 

budgetteret på finansloven for 2014. Det aktuelle skøn afspejler en nedjustering af de 

loftsbelagte driftsudgifter og indkomstoverførsler samt et lavere skøn for de statslige 

anlægsudgifter. I modsat retninger trækker skønnede merudgifter knyttet til de ikke-

loftsbelagte udgifter. 

Udviklingen i statens indtægter og udgifter uddybes i afsnit 3.2 og 3.3. 

Som følge af EU-direktiv 2011/85 sker der fra og med 2014 løbende offentliggørelse af 

offentlige regnskabsoplysninger mv. på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Baggrunden 

herfor er uddybet i boks 3.1.  

Boks 3.1 

Offentliggørelse af løbende regnskabstal som følge af EU-direktiv 2011/85 

Rådets direktiv 2011/85/EU om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer stiller krav om løbende 

offentliggørelse af fiskale data begyndende i 2014. De løbende offentliggørelser skal på månedsbasis 

dække den statslige sektor og på kvartalsbasis den regionale og kommunale sektorer. Udover de løbende 

regnskabstal fra driften, skal der også offentliggøres data for den offentlige sektors eventualforpligtelser 

(garantier, misligholdte tilgodehavender mv.) på årsbasis.  

Regnskabstal for første kvartal 2014 er offentliggjort på Moderniseringsstyrelses hjemmeside. Det 

bemærkes, at der er tale om primærdata, der ikke er underlagt statistisk behandling, som det eksempelvis 

er tilfældet med Danmarks Statistiks offentliggørelser af tabeller for offentlige finanser. Det bemærkes 

endvidere, at regnskabstallene ikke er opstillet på samme form som de udarbejdede budgetter. 

Regnskabstallene, som udgives i forbindelse med disse offentliggørelser, kan derfor ikke anvendes til på 

månedsbasis at følge op på de offentlige institutioners udgiftsstyring. Udgiftsopfølgninger, som bl.a. ligger til 

grund for skønnene i Budgetoversigten, foretages af Finansministeriet kvartalsvist på det statslige område, 

og de enkelte ministerområder udarbejder forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til budgetterne. Der 

foretages desuden en opfølgning på kvartalsregnskaberne fra kommuner og regioner af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet og Finansministeriet.
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3.2 Statens indtægter 

Ifølge statsregnskabet udgjorde statens samlede indtægter godt 679¾ mia. kr. i 2013. 

Dermed blev statens indtægter godt 7½ mia. kr. lavere end skønnet i december, jf. tabel 3.2. 

Mindreindtægterne dækker primært over lavere indtægter fra personskatter og 

arbejdsmarkedsbidrag mv., erhvervsskatter og moms end skønnet i december. 

Tabel 3.2 

Statens indtægter i 2013 og 2014 

2013 2014 

Dec. Regnskab Ændr. FL14 Maj Ændr. 

Mia. kr., årets priser 

Personskatter og  
arbejdsmarkedsbidrag mv. 290,6

 
284,3

 
-6,3

 
305,5

 
300,0

 
-5,5

 

Erhvervsskatter til staten, netto 64,7 62,6 -2,1 57,8 58,4 0,6 

Moms 183,0 181,2 -1,8 175,1 174,1 -1,0 

Registreringsafgift 14,5 14,9 0,4 15,7 16,2 0,5 

Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,3 22,4 0,1 22,4 22,4 0,0 

Energi- og miljøafgifter 39,0 38,8 -0,2 37,9 37,0 -0,9 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 16,5 17,3 0,8 16,2 16,5 0,3 

Pensionsafkastskat 44,1 44,0 0,0 41,5 19,6 -21,9 

Tinglysningsafgift mv.  5,6 5,5 -0,1 5,8 5,9 0,1 

Skatter og sociale bidrag i alt 680,3 671,0 -9,3 677,9 650,1 -27,8 

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

Indtægter i alt 687,4 679,8 -7,6 681,6 652,7 -28,9 

I 2014 skønnes statens indtægter til ca. 652¾ mia. kr. Det er en nedjustering på knap 29 mia. 

kr. siden december. Nedjusteringen kan hovedsageligt henføres til lavere forventede 

indtægter fra pensionsafkastskatten. Det lavere provenu skal både ses i lyset af, at det 

faktiske afkast på pensionsselskabernes aktier gennem indkomståret 2013 blev lavere end 

skønnet i december, samt at tabene på særligt rentederivater har været større. Desuden er 

skønnet for indtægter fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. nedjusteret. 

Statens indtægter i 2013 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2013 siden decembervurderingen er 

beskrevet nedenfor. 
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Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (284,3 mia. kr.) blev godt 6¼ mia. kr. lavere på 

statsregnskabet end skønnet i december. De lavere indtægter kan i overvejende grad 

henføres til flere indbetalinger på fradragsberettigede pensionsordninger end skønnet i 

december. 

Erhvervsskatter til staten (62,6 mia. kr.) blev godt 2 mia. kr. lavere på statsregnskabet end 

skønnet i december. Det kan primært henføres til lavere indtægter fra selskabskatten. 

Momsindtægterne (181,2 mia. kr.) blev godt 1¾ mia. kr. lavere på statsregnskabet end 

skønnet i december. Det skyldes primært lavere momsindtægter i de sidste tre måneder af 

2013 end ventet.  

Registreringsafgiften (14,9 mia. kr.) blev knap ½ mia. kr. højere på statsregnskabet end 

skønnet i december. Det skal ses i lyset af et højere bilkøb. 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter (17,3 mia. kr.) blev godt ¾ mia. kr. højere på 

statsregnskabet end skønnet i december. De øgede indtægter vedrører tobaksafgifterne, og 

skønnes at være forårsaget af en ’hamstringseffekt’ forud for en afgiftsstigning pr. 1. januar 

2014. Afgiftsstigningen blev indført som et bidrag til finansieringen af VK-regeringens 

skattereform Forårspakke 2.0. 

Statens indtægter i 2014 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2014 siden decembervurderingen er 

beskrevet nedenfor. 

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (300,0 mia. kr.) er nedjusteret med 5½ mia. kr. i 

forhold til skønnet i december. Nedjusteringen kan primært henføres til et lavere skøn for 

personlig indkomst som følge af højere skøn for indbetalinger på fradragsberettigede 

pensionsordninger, lavere skøn for pensionsudbetalinger (inkl. ATP) og færre 

indkomstoverførsler til midlertidigt fraværende fra arbejdsstyrken. Højere skøn for 

indbetalinger til fradragsberettigede pensionsordninger skal ses i lyset af foreløbige 

oplysninger for 2013, der peger i retning af en lavere grad af substitution fra kapitalpensioner 

over imod ikke-fradragsberettigede alderspensioner. 

Erhvervsskatter til staten (58,4 mia. kr.) skønnes at indbringe godt ½ mia. kr. mere end 

skønnet i december. Den marginale opjustering kan henføres til et højere forventet provenu 

fra selskabsskatten. Det skal blandt andet ses i lyset af en forventet forbedring af 

overskuddet i den finansielle sektor, som følge af et lavere niveau for tab og hensættelser. I 

modsat retning trækker lavere forventede indtægter fra Nordsø-aktiviteterne som følge af en 

lavere oliepris opgjort i danske kroner. 

Momsindtægterne (174,1 mia. kr.) er nedjusteret med 1 mia. kr. Nedjusteringen skal ses i 

lyset af det lavere niveau for momsindtægterne i 2013. 

Niveauet for momsindtægterne er lavere i 2014 end i 2013. Det skyldes primært, at reglerne 

for afregning af moms for små og mellemstore virksomheder i forbindelse med Aftaler om 

Vækstplan DK fra april 2013 og Aftale om Finansloven for 2014 blev ændret med henblik på 
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at forbedre disse virksomheders likviditet. Det medfører en forskydning, som giver et fald i 

momsindtægterne opgjort på finansårsform i 2014. Nationalregnskabets opgørelse af 

momsindtægterne er imidlertid upåvirket af de ændrede afregningsregler, idet 

nationalregnskabet følger et optjeningsprincip, der ikke påvirkes af ændrede betalingsfrister. 

Registreringsafgiften (16,2 mia. kr.) skønnes at indbringe ½ mia. kr. mere end skønnet i 

december. Opjusteringen skal ses i lyset af det højere niveau for indtægterne fra 

registreringsafgiften i 2013. 

Energi- og miljøafgifter (37,0 mia. kr.) skønnes at indbringe godt ¾ mia. kr. mindre end 

skønnet i december som følge af, at sidste del af forsyningssikkerhedsafgiften ikke som 

oprindeligt planlagt gennemføres i 2014. 

Pensionsafkastskatten (19,6 mia. kr.) skønnes at indbringe knap 22 mia. kr. mindre end 

skønnet i december. Nedjusteringen afspejler et markant lavere faktisk afkast i 

pensionssektoren end tidligere forventet. Det skal ses i lyset af, at regnskaber fra 

pensionsselskaberne peger i retning af et lavere afkast på aktieporteføljen, samt et større tab 

på sektorens obligationer og derivatportefølje. 

3.3 Statens udgifter 

De statslige udgifter i 2013 er opgjort til 674 mia. kr. på statsregnskabet. Der er således 

realiseret markant lavere udgifter end budgetteret på finansloven for 2013 (FL13).  

Med afsæt i ministeriernes Udgiftsopfølgning 1 for 2014 skønnes de statslige udgifter til godt 

691¼ mia. kr. i 2014. Dette er ca. 1½ mia. kr. lavere end budgetteret på finansloven for 2014 

(FL14), som blev vedtaget i december 2013. 

Statens udgifter i 2013 
På FL13 blev der budgetteret med statslige udgifter på 690,4 mia. kr. I december blev de 

statslige udgifter skønnet til 675½ mia. kr., mens udgifterne på statsregnskabet for 2013 er 

opgjort til 674 mia. kr., jf. tabel 3.3.  
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Tabel 3.3 

De statslige udgifter i 2013 

FL13
 

December
 

Regnskab
 Ændring  

RS-FL13   
Ændring  
RS-dec.  

Mia. kr., 2013-priser 

Driftsramme 123,6 119,8 119,0 -4,6 -0,9 

Budgetteringsramme 292,4 286,4 284,5 -7,9 -1,8 

Overførselsbudget 218,2 217,4 218,9 0,7 1,5 

Anlægsbudget
 

16,9 14,2 13,6 -3,3 -0,7 

Ministerfordelte udgifter, i alt
1) 

651,1 637,9 636,0 -15,1 -1,9 

Renter af statsgæld mv. 24,0 22,5 22,9 -1,2 0,4 

Børne- og ungeydelse mv. 15,2 15,2 15,2 -0,1 0,0 

Statens udgifter i alt 690,4 675,6 674,0 -16,4 -1,6 

1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter.

Den markante nedjustering af de statslige udgifter siden FL13 kan primært henføres til de 

ministerfordelte driftsudgifter samt indkomstoverførsler, mens der også er realiseret lavere 

statslige anlægsudgifter, jf. Budgetoversigt 3, december 2013. Sammenlignet med 

decemberskønnet blev de statslige udgifter godt 1½ mia. kr. lavere i 2013. 

Sammenlignet med decemberskønnet blev de statslige driftsudgifter knap 1 mia. kr. lavere. 

Det dækker over et lavere forbrug end ventet på næsten alle ministerområder, dog særligt på 

undervisnings-, udlændinge-, og beskæftigelsesområdet.  

Den statslige budgetteringsramme omfatter overførsler til udlandet, diverse tilskudsordninger, 

samt ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler. Set i forhold til decemberskønnet blev 

forbruget i alt 1¾ mia. kr. lavere. Heraf kan ca. halvdelen henføres til de ikke-

ledighedsrelaterede indkomstoverførsler som følge af lavere udgifter til folkepension og 

efterløn. Derudover kan de lavere udgifter på budgetteringsrammen henføres til annullering 

af tilsagn under udviklingsbistanden og et lidt lavere EU-bidrag samt et lavere forbrug på en 

række puljer og tilskudsordninger på social- og transportområdet. 

Det bemærkes, at skønnet for den ekstraordinære udgiftsforskydning mellem staten og 

kommunerne i 2013, som følge af overgangen til Udbetaling Danmark i marts 2013, er 

uændret siden december, jf. Budgetoversigt 3, december 2013. Udgiftsforskydningen 

skønnes således fortsat at have medført midlertidige statslige mindreudgifter på knap 5½ 

mia. kr. til folkepension og førtidspension i 2013. I modsat retning trækker midlertidige 

statslige merudgifter på godt ¾ mia. kr. til boligstøtteydelser.  

Det statslige overførselsbudget omfatter blandt andet bloktilskuddet til kommuner og 

regioner, de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler samt en række finansielle udgiftsposter. 
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Sammenlignet med decemberskønnet er der realiseret merudgifter på 1½ mia. kr. Den 

seneste udvikling kan blandt andet henføres til en opjustering af udgifterne til refusion af 

kommunernes og regionernes købsmoms. Dertil kommer en opjustering af udgifterne til 

arbejdsløshedsdagpenge. 

Hvad angår udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge var det ventet, at statsregnskabet ville 

udvise et mindreforbrug i forhold til finanslovsbevillingen, blandt andet som følge af et større 

udfald fra dagpengesystemet end forudsat på FL13. Statsregnskabet indebærer imidlertid et 

forbrug, der nogenlunde svarer til finanslovbevillingen. Den seneste udvikling kan forklares 

ved en lavere kommunal medfinansiering af bruttoudgifterne, men også at antallet af 

dagpengemodtagere og den gennemsnitlige ydelse per ledig har vist sig at være en smule 

højere end hidtil skønnet. Der er dog fortsat tale om en væsentlig mindreaktivitet i forhold til 

FL13-budgetteringen.  

På det statslige anlægsbudget er der sket en nedjustering ¾ mia. kr. sammenlignet med 

decembervurderingen. Den seneste udvikling kan henføres til Signalprogrammet under 

Banedanmark samt mindreudgifter til refusion af købsmoms til anlæg. 

I bilag 3 findes en oversigt over ændringer i udgiftsniveauet på konkrete udgiftsposter siden 

decembervurderingen. 

Statens udgifter i 2014 
På FL14 blev der budgetteret med statslige udgifter på 694,5 mia. kr. Udgangspunktet for 

budgetteringen er de fastsatte udgiftslofter for 2014-2017. Udgiftslofterne udgør en øvre 

grænse for de årlige statslige udgifter på de loftbelagte områder. FL14 er den første 

finanslov, der er udarbejdet inden for det nye styringsregime med udgiftslofter.  

Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for 

indkomstoverførsler. Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de 

statslige nettodriftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og overførsler til udlandet i et givent 

finansår. Herunder er blandt andet omfattet tilskud til selvejende institutioner. Det statslige 

delloft for indkomstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til de ikke 

ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder udgifter til folkepension, efterløn og SU. 

Baseret på ministeriernes indberetninger ved Udgiftsopfølgning 1 for 2014 samt opdaterede 

skøn for de konjunkturfølsomme udgiftsposter i overensstemmelse med den nye prognose 

for dansk økonomi skønnes statens samlede udgifter aktuelt til godt 691¼ mia. kr. i 2014, jf. 

tabel 3.4. Det bemærkes, at de aktuelle skøn for udgifter omfattet af de to statslige dellofter 

indebærer, at de statslige udgiftslofter forventes overholdt i 20142. 

2 Skønnene for udgifter omfattet af de to dellofter er baseret på ministeriernes indberetninger ved 
den første forudgående udgiftskontrol for 2014. Hvad angår delloftet for driftsudgifter er der 
endvidere taget højde for ministeriernes ønsker om at nettoforbruge af opsparing i 2014. 
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Tabel 3.4 

Statens udgifter i 2014 

FL14 Maj Ændring  Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser 

Udgifter under delloft for driftsudgifter 185,8 184,1 -1,6 185,8 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 250,4 248,1 -2,3 252,4 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 436,2 432,3 -4,0 438,2 

Anlægsudgifter 17,6 15,3 -2,3 

Ledighedsrelaterede udgifter 16,2 16,5 0,3 

Tilskud mv. til kommuner og regioner  196,5 197,1 0,6 

Renter af statsgæld mv. 21,6 20,8 -0,7 

Øvrige udgifter uden for loft 6,4 9,4 2,9 

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 258,3 259,1 0,8 

Statens udgifter i alt 694,5 691,3 -3,2 

Anm.: Der er i de aktuelle skøn for statens udgifter i 2014 ikke taget højde for Aftale om Sygedagpengereform fra 

december 2013, idet de budgetmæssige konsekvenser af reformen fortsat er under afklaring.

Sammenlignet med FL14-budgetteringen indebærer det aktuelle skøn en reduktion i statens 

udgifter på godt 3 mia. kr. Udviklingen dækker over en nedjustering af forbruget under de to 

statslige dellofter samt lavere statslige anlægsudgifter. I modsat retning trækker et opjusteret 

skøn for de ikke-loftsbelagte udgifter. 

Hvad angår udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter indebærer det aktuelle skøn et 

mindreforbrug på godt 1½ mia. kr. i forhold til FL14 og selve delloftet i 2014. Mindreforbruget 

kan primært henføres til forsvaret og dets tilhørende myndigheder og områder. Dertil kommer 

mindreudgifter på transportområdet, blandt andet som følge af en langsommere udbredelse 

af rejsekortet end forudsat på FL14 (idet rabatten på kollektiv trafik uden for myldretiden er 

koblet til Rejsekortet). 

Under delloftet for indkomstoverførsler indebærer majskønnet et mindreforbrug på godt 2¼, 

mia. kr. i forhold til FL14, mens afvigelsen i forhold til selve delloftet udgør godt 4¼ mia. kr., jf. 

afsnit 2.2. Udviklingen i forhold til FL-budgetteringen kan tilskrives en nedjustering af 

udgiftsskønnene for blandt andet barselsdagpenge, sygedagpenge, efterløn, folkepension og 

SU i 2014. I modsat retning trækker en opjustering af udgiftskønnene for jobrotation og 

fleksjob. 

For de statslige anlægsudgifter indebærer majskønnet et mindreforbrug på godt 2¼ mia. kr. i 

forhold til FL14-budgetteringen. Det forventede mindreforbrug kan dels henføres til forsvarets 

materielanskaffelser. Dertil kommer, at den centrale anlægsreserve på transportområdet ikke 
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forventes udmøntet i 2014. Der forventes ligeledes mindreudgifter til anlægsprojekter mv. på 

vejområdet, mens der forventes merudgifter knyttet til Banedanmarks anlægsprojekter i 2014. 

Hvad angår de øvrige ikke-loftsbelagte udgifter udviser de ledighedsrelaterede udgifter et 

merforbrug på godt ¼ mia. kr. Det skyldes primært, at skønnet for arbejdsløshedsdagpenge 

er opjusteret som følge af en lavere kommunal medfinansiering af bruttoudgifterne. Hvad 

angår det statslige tilskud mv. til kommuner og regioner er der foretaget en opjustering af 

skønnet for refusionen af kommunernes og regionernes købsmoms på godt ½ mia. kr. Det 

opjusterede skøn er dog behæftet med betydelig usikkerhed og vil blive konsolideret 

yderligere frem mod Udgiftsopfølgning 2 for 2014. 

De øvrige merudgifter uden for loft skyldes blandt andet aktiedispositioner på 

Finansministeriets område, forbrug af videreførsler i relation til Fremtidens Sygehusstruktur i 

overensstemmelse med den fastlagte udmøntningsplan samt Aftale om udvidelse af 

stormflodsordningen fra marts 2014. 

I bilag 3 findes en oversigt over ændringer i skønnene for konkrete udgiftsposter siden 

decembervurderingen.  

3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 

Statsgælden i 2013 og 2014 
Statsgælden skønnes at stige fra knap 26¾ pct. af BNP i 2012 til 27 pct. af BNP i 2014. 

Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 486,6 mia. kr. i 2012 til 513,7 mia. kr. i 

2014, dvs. samlet set med 27,1 mia. kr. i løbet af de to år, jf. tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Statsgælden 2012-2014 

2012 2013 2014 Ændr. 2012-14 

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

Indenlandsk gæld 667,3 667,8 679,4 12,2 

Udenlandsk gæld 90,0 75,9 57,8 -32,2 

Statens konto i Nationalbanken -160,3 -156,7 -133,3 27,0 

Fondes formue
1)

 -110,4 -100,1 -90,2 20,2 

Samlet statsgæld 486,6 486,9 513,7 27,1 

Samlet statsgæld i pct. af BNP 26,7 26,2 27,0 0,3 

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

Fastholdelse. Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i 

Nationalbanken.
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Udviklingen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånoptagelse – til 

den såkaldte nettokassesaldo, dvs. likviditetseffekten af statens budget, jf. figur 3.1.  

Nettokassesaldoen afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter, afgifter 

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, at DAU-saldoen ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske ind- og 

udbetalinger for staten i et givet år. 

Forskellen mellem nettokassesaldoen og DAU-saldoen kan henføres til 

beholdningsbevægelser, periodiseringer og statslige genudlån. 

Figur 3.1 

Nettokassesaldoen og statsgælden 2000-2014 
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Underskuddet på nettokassesaldoen blev på godt 1 mia. kr. i 2013. Det er på niveau med 

skønnet i december, jf. tabel 3.6.  

 

I 2014 skønnes nettokasseunderskuddet til godt 29 mia. kr. Nettokasseunderskuddet hænger 

primært sammen med et forventet underskud på DAU-saldoen på godt 38½ mia. kr. Til 

gengæld forventes genudlån at bidrage positivt til nettokassesaldoen i 2014 med 14 mia. kr. 

Det skyldes primært tilbagebetalingen af kapitalindskud afledt af kreditpakken (Bankpakke II).  

Som følge af de skønnede nettokasseunderskud – og kurseffekter ved lånoptagelse mv. – 

steg statsgælden med godt ¼ mia. kr. fra 2012 til 2013 og forventes at stige yderligere med 

ca. 26¾ mia. kr. fra 2013 til 2014. 
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1) Kurseffekter ved lånoptagelse afspejler emissionskurstab eller -gevinster ved udstedelse af 

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

Tabel 3.6 

DAU-saldo, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2013-2014 

2013 2014 

Dec. Regnskab FL14 Maj 

Mia. kr., årets priser 

1. DAU-saldo 11,9 5,8 -12,9 -38,6 

2. Genudlån mv. (§ 40) -10,0 -9,5 14,1 14,0 

- heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken 2,3 3,9 28,8 27,3 

- heraf udlån til Metroselskabet -2,5 -2,6 -4,2 -4,3 

- heraf udlån til Energinet.dk -1,7 -0,7 -2,5 -2,5 

- heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -3,5 -4,4 -6,1 -5,3 

- heraf Finansiel Stabilitet A/S 1,6 0,0 3,8 4,6 

3. Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) -2,9 2,5 -4,1 -4,4 

Nettokassesaldo (1+2+3) -1,0 -1,2 -2,8 -29,1 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 1,0 1,2 2,8 29,1 

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

1)
 

2,7 -0,9 -0,2 -2,3 

Ændringer i statsgæld (år til år) 3,7 0,3 2,6 26,8 

Udviklingen i statsgælden fra 2013 til 2014 afspejles ikke fuldt ud i udviklingen i ØMU-

gælden, jf. tabel 3.7. ØMU-gælden omfatter primært statens, kommunernes og regionernes 

obligationsgæld. Statens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i ØMU-gælden, 

hvilket er tilfældet i forbindelse med opgørelsen af statsgælden. Desuden modregnes 

fondenes formue i statsgælden, mens der alene korrigeres for beholdningen af 

statsobligationer i ØMU-gældsopgørelsen.  

Opgjort nominelt faldt ØMU-gælden med 1¼ mia. kr. fra 2012 til 2013. Gældens andel af 

BNP (gældskvoten) faldt fra knap 45½ pct. af BNP i 2012 til 44½ pct. af BNP i 2013.  

Fra 2013 til 2014 forventes ØMU-gælden at falde yderligere med knap 9¼ mia. kr. Faldet i 

ØMU-gælden afspejler, at indeståendet på statens konto i Nationalbanken og fondenes 

beholdning af realkreditobligationer og likvide midler forventes reduceret med 35½ mia. kr. i 

løbet af 2014. Idet reduktionen af disse beholdninger mere end opvejer det statslige 

underskud, reduceres statens obligationsgæld og dermed ØMU-gælden. Målt som andel af 
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BNP forventes ØMU-gælden at falde fra 44½ pct. i 2013 til knap 43 pct. i 2014. Det skal ses i 

lyset af, at BNP forventes at stige med 2½ pct. (løbende priser) i 2014. 

 

Tabel 3.7 

ØMU-gælden 2012-2014 

2012
 

2013
 

2014
 Ændring  

2012-14 

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

Staten: 

Indenlandsk gæld 667,3 667,8 679,4 12,2 

Udenlandsk gæld 90,0 75,9 57,8 -32,2 

Den Social Pensionsfonds statsobligationsbeholdning  -55,0 -50,1 -49,5 5,6 

Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -16,3 -12,8 -15,4 0,9 

Øvrige poster
1)

14,2 10,9 10,2 -4,0 

Kommuner og regioner: 

Samlet gæld 129,0 135,9 135,9 6,9 

Beholdning af statsobligationer -3,2 -3,4 -3,4 -0,2 

Sociale kasser og fonde
2)

: 

Gæld 2,0 2,6 2,6 0,5 

Samlet ØMU-gæld 828,1 826,9 817,7 -10,4 

Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 45,4 44,5 42,9 -2,4 

1) Indeholder blandt andet andre typer kort og langfristede lån til eksempelvis byfornyelse mv. 

2) De sociale kasser og fonde omfatter arbejdsløshedskasserne og Lønmodtagernes Garantifond. Gælden i 

kommunerne, regionerne og fondene i 2013 og 2014 er forudsat uændret i forhold til de seneste 

regnskabstal for 2013.

Der skønnes aktuelt en offentlig nettogæld på knap 7¼ pct. af BNP i 2014, jf. tabel 3.8. 

Skønnet for nettogælden i 2014 er usikkert, idet udviklingen i nettogælden ud over 

underskuddene på den offentlige saldo også afhænger af kursreguleringer på det offentliges 

aktiver og passiver. I 2013 faldt den offentlige nettogæld til knap 6 pct. af BNP – på trods af 

et offentligt underskud. Det er den offentlige nettogæld, som er det centrale gældsbegreb i 

forbindelse med opgørelsen af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. 
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Tabel 3.8 

Den offentlige nettogæld 2012-2014 

2012
 

2013
 

2014
 Ændring  

2012-14 

Mia. kr., årets priser 

Offentlig nettogæld 136,4 109,6 136,3 -0,1 

Offentlig nettogæld i pct. af BNP 7,5 5,9 7,2 -0,3 

Statens samlede finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet samt afdrag på kort 

og lang gæld. Finansieringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække på 

statens indestående i Nationalbanken. 

Statens indenlandske finansieringsbehov i 2014 skønnes til 116 mia. kr., hvilket er en 

opjustering på 32 mia. kr. i forhold til skønnet i december, jf. tabel 3.9. Opjusteringen 

afspejler forventningen om et større DAU-underskud i 2014 end budgetteret på FL14. 

Tabel 3.9 

Indenlandsk finansieringsbehov 2014 

FL14 Maj 

Mia. kr. 

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 4 30 

Afdrag langfristet gæld mv.
1)

  48 54 

Afdrag skatkammerbeviser
2) 

32 32 

Indenlandsk finansieringsbehov 84 116 

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

opkøb uden for året. 
2)  Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående skatkammerbeviser ultimo året inden.  

Skønnet for det udenlandske finansieringsbehov i 2014 på 28 mia. kr. er uændret i forhold til 

decembervurderingen, jf. tabel 3.10. 
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Tabel 3.10 

Udenlandsk finansieringsbehov 2014 

FL14 Maj 

Mia. kr. 

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -1 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.
1)

  27 27 

Afdrag commercial paper (CP)
2)

 2 2 

Udenlandsk finansieringsbehov 28 28 

 
1) Afdrag langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året. 

 

  

   

 

2) Afdrag commercial paper svarer til udeståendet i commercial paper ultimo året inden.  
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Bilag 1. Offentlige finanser 
 

 
Bilagstabel 1.1 

Offentlige finanser, 2009-2015 

Mia. kr., løbende priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Forbrug 495,9 509,6 508,2 519,5 524,5 535,9 549,8 

Overførsler 283,8 304,0 312,5 322,3 327,8 334,0 340,9 

Investeringer 34,3 37,6 40,0 43,6 43,6 44,1 41,0 

Renteudgifter 36,7 36,9 38,6 36,5 34,2 29,9 31,2 

Subsidier 43,1 44,4 45,8 47,3 48,4 50,8 51,3 

Øvrige udgifter
 1)

52,1 58,7 64,9 91,7 61,7 63,3 64,8 

Udgifter i alt 
2)

945,9 991,3 1010,0 1060,7 1040,2 1058,1 1079,1 

Personskatter mv. 
3)

371,7 358,9 367,7 377,7 430,6 431,8 411,4 

Arbejdsmarkedsbidrag 79,6 80,9 80,4 81,7 83,0 85,5 87,8 

Selskabsskatter 38,8 49,1 49,9 55,6 61,7 60,9 59,1 

Pensionsafkastskat 8,8 36,5 38,1 43,6 19,5 24,0 18,1 

Moms 169,0 173,1 177,8 181,8 182,0 189,2 195,3 

Registreringsafgift 12,5 14,2 14,3 13,8 16,0 17,4 18,6 

Øvrige indirekte skatter 98,2 105,3 108,6 109,1 111,4 110,4 116,1 

Øvrige skatter 
4)

16,4 17,7 18,1 16,6 14,7 15,2 15,3 

Renteindtægter 31,3 27,9 28,9 28,3 28,0 19,9 19,1 

Bruttorestindkomst 32,2 33,9 34,3 35,0 36,0 37,0 37,9 

Øvrige indtægter 
5)

41,3 45,8 55,3 45,7 40,1 40,3 42,1 

Indtægter i alt 
2)

899,8 943,5 973,4 988,8 1023,0 1031,4 1020,8 

Offentlig saldo -46,1 -47,9 -36,6 -71,9 -17,2 -26,7 -58,4 

Renter, netto 5,5 9,0 9,7 8,2 6,2 10,0 12,1 

Offentlig primær saldo
 6)

-40,6 -38,9 -26,9 -63,8 -11,0 -16,7 -46,3 

 
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 opgørelse. Det 

offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgifter til 
afskrivninger, mens Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige udgifter ikke omfatter det offentlige 
varesalg, der flyttet til indtægtsopgørelsen. Ligeledes indgår beregnede afskrivninger både i de offentlige 
udgifter og de offentlige indtægter. På den baggrund afviger opgørelsen af de samlede udgifter og 
indtægter definitorisk fra Danmarks Statistiks opgørelse.  
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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 

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

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

 

 







Bilag 2. Ændring af skønnet 
for den offentlige saldo i 2014 
og 2015 siden december 

I forhold til skønnet i decembervurderingen er det offentlige underskud forøget med ca. 4 mia. 

kr. i 2014 og ca. ¾ mia. kr. i 2015, jf. bilagstabel 2.1.  

Nordsø-indtægterne er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014 og ca. 1 mia. kr. i 2015. Nedju

steringen afspejler både en lavere skønnet oliepris og lavere dollarkurs.  

Indtægterne fra selskabsskatten er opjusteret med ¼ mia. kr. i 2014 og ¾ mia. kr. i 2015. Op

justeringen skal primært ses i lyset af et større provenu i 2013, hvilket afspejler lavere forven

tede tab i bankerne og dermed større overskud. 

Indtægterne fra pensionsafkastskatten er omtrent uændrede i 2014 og nedjusteret med knap 

½ mia. kr. i 2015. Nedjusteringen i 2015 skal ses i lyset af den lavere opgjorte pensionsfor

mue ultimo 2013. Virkningen af lavere pensionsformue modsvares i 2014 af højere aktiekur

ser fra januar og frem til medio maj.  

Personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag er tilsammen nedjusteret med ca. 5½ mia. kr. i 

2014 og 2¾ mia. kr. i 2015. De lavere indtægter afspejler blandt andet, at en større andel af 

pensionsindbetalingerne i 2014 og 2015 – i lyset af nye oplysninger om pensionsindbetalin

gerne i 2013 – forventes indbetalt på ratepensioner og livrenter med fradragsret på indbeta

lingstidspunktet. Indtægterne fra personskatter er desuden nedjusteret som følge af lavere 

forventede pensionsudbetalinger, mens lidt højere lønsum trækker i retning af lidt større per

sonskatteindtægter.  

Momsindtægterne er nedjusteret med ca. ¾ mia. kr. i både 2014 og 2015. Nedjusteringen 

skal ses i sammenhæng med det lavere niveau for momsindtægterne på regnskabet for 

2013.  

Indtægterne fra registreringsafgiften er opjusteret med knap 1 mia. kr. i 2014 og 1¾ mia. kr. i 

2015 i lyset af et højere forventet bilsalg i begge år i forlængelse af større bilsalg i 2013.  

Indtægterne fra øvrige skatter og afgifter er nedjusteret med ca. 3½ mia. kr. i 2014 og 1 mia. 

kr. i 2015. Nedjusteringen afspejler blandt andet lavere skønnede indtægter fra efterlønsbi

drag i lyset af et forventet lavere antal frivillige efterlønsbidragere samt lavere forventede ind
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tægter fra punktafgifterne i 2014, blandt andet som følge af forsinkelsen af forsyningssikker

hedsafgiften.  

Bilagstabel 2.1 

Ændring af den offentlige saldo i 2013-2015 siden december 

 2013  2014 2015  

Mia. kr., årets priser  

Nordsø-indtægter  -1,7 -0,5 -1,0 

Selskabsskatter (ekskl. Nordsø)  0,1 0,3 0,8 

Pensionsafkastskat  -22,0 0,1 -0,4 

Arbejdsmarkedsbidrag  0,0 0,3 0,1 

Personskatter mv.  6,7 -5,9 -2,9 

Moms  -2,8 -0,7 -0,8 

Registreringsafgift  0,7 0,9 1,7 

Øvrige skatter og afgifter  -1,5 -3,5 -1,3 

Offentligt forbrug  -0,3 2,0 1,7 

Offentlige investeringer  -0,9 0,0 0,0 

Overførselsudgifter  0,5 3,4 4,3 

Nettorenteudgifter og udbytter (ekskl. udbytter fra Nordsøen)  2,8 -0,5 -1,6 

Subsidier  2,5 0,3 0,3 

Andre udgifts- og indtægtsposter  1,6 -0,1 -1,6 

Ændring i den offentlige saldo, i alt  -14,2 -4,0 -0,7 

Det offentlige forbrug er nedjusteret med 2 mia. kr. i 2014 og 1¾ mia. kr. i 2015. Nedjusterin

gen i 2014 skal ses i lyset af forventede lavere statslige udgifter på blandt andet forsvarets 

område, mens nedjusteringen i 2015 skal ses i sammenhæng med lavere pris- og lønskøn. 

De offentlige investeringer er uændrede i både 2014 og 2015 i forhold til december. Det 

uændrede investeringsniveau i 2014 dækker over et højere niveau for de offentlige investe

ringer ifølge Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2014, mens der samtidig forventes at væ

re et mindreforbrug på de statslige vejinvesteringer (omkring ¾ mia. kr.) i 2014 i forhold til 

budgetteringen på finansloven for 2014. 

Overførselsudgifterne er nedjusteret med 3½ mia. kr. i 2014 og 4¼ mia. kr. i 2015. Nedjuste

ringen skal blandt andet ses i lyset af lavere skønnede udgifter til syge- og barselsdagpenge i 

lyset af et lavere forventet antal modtagere og lavere gennemsnitlige enhedsomkostninger til 

sygedagpenge end hidtil forudsat. Hertil kommer en nedjustering af udgifterne til ressource

forløb som følge af en forsinket implementering af ordningen i kommunerne samt lavere 

skønnede udgifter til folkepension, førtidspension og efterløn.  
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Nettorenteudgifterne (ekskl. udbytter fra Nordsøen) er opjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014 og 

ca. 2 mia. kr. i 2015.  

Subsidierne er nedjusteret med ¼ mia. kr. i både 2014 og 2015 i forhold til december. Nedju

steringen skal ses i lyset af lavere budgetterede udgifter i kommunerne ifølge budgetstatistik

ken for 2014, som modsvares af forventede merudgifter til fleksjob og jobrotation. I 2014 er 

der desuden indregnet merudgifter på ca. ¼ mia. kr. i forlængelse af et forventet træk på 

statsgarantien vedr. stormflod.  

Ændrede skøn for en række andre udgifts- og indtægtsposter svækker de offentlige finanser 

med ca. 1½ mia. kr. i 2015. Justeringen af skønnet for 2015 afspejler navnlig opjusteringen af 

EU-bidraget på 1,1 mia. kr. som følge af forsinket implementering af EU-rabatten. 
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Bilag 3. Statens finanser 

3.1 Statens indtægter 

Af bilagstabel 3.1 fremgår de budgetteringsforudsætninger, der ligger til grund for de skønne

de indtægter i 2013 og 2014. I forhold til vurderingen i december er realvæksten i BNP uæn

dret med 0,4 pct. i 2013, mens væksten i privatforbruget er nedjusteret med 0,5 pct.-point.  

For 2014 er skønnet for realvæksten i BNP nedjusteret med 0,2 pct.-point i forhold til FL14-

skønnet, mens skønnet for væksten i privatforbruget er opjusteret med 0,4 pct.-point. 

Bilagstabel 3.1 

Budgetteringsforudsætninger 2013-2014 

2013 2014 

Dec. Regnskab Ændr. FL14 Maj Ændr. 

BNP, realvækst i pct. 0,4 0,4 0,0 1,6 1,4 -0,2 

Privatforbrug, realvækst i pct. 0,5 0,0 -0,5 1,3 1,7 0,4 

Heraf bilkøb 7,5 8,6 1,1 4,0 11,0 7,0 

Forbrugerpriser, vækst i pct.  0,8 0,8 0,0 1,2 0,9 -0,3 

Momsgrundlag, vækst i pct.  1,7 0,1 -1,6 2,7 3,9 1,2 

Timeløn for LO/DA-arbejder, vækst i pct.  2,0 1,7 -0,3 2,0 2,0 0,0 

Nettoledighed, 1.000 personer 116,6 117,5 0,9 114,7 102,0 -12,7 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.732 2.734 2,1 2.749 2.755 5,3 

Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 1.003 993 -9,6 1.031 1.023 -7,4 

Udskrivningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag, 
mia. kr. 1.052 1.056 4,5 1.079 1.083 3,8

Oliepris, kroner pr. tønde 610 617 7,9 600 589 -11,0 
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3.2 Statens udgifter 

Statens udgifter i 2013 
Af bilagstabel 3.2 fremgår en detaljeret oversigt over forskellen mellem de opgjorde udgifter i 

statsregnskabet og decemberskønnet for statens udgifter i 2013. 

Bilagstabel 3.2 

Ændringer i statens udgifter i 2013 siden decemberskønnet 

Mia. kr., årets priser Regnskab Ændring 

Forsvaret 20,8 0,1 

Beskæftigelsesområdet (drift) 1,2 -0,2 

Undervisningsområdet 26,8 -0,2 

Udlændingeområdet 1,4 -0,1 

Øvrige driftsudgifter 68,8 -0,5 

Udviklingsbistand og internationale overførsler 13,7 -0,2 

Danmarks moms- og BNI-bidrag 19,4 -0,1 

Tilskud mv. på socialområdet 1,5 -0,2 

Tilskud mv. på transportområdet 6,1 -0,1 

Øvrige tilskud og overførsler til udlandet 19,8 -0,3 

Folkepension 108,1 -0,2 

Boligydelse til pensionister og boligsikring 20,3 -0,1 

Efterløn 19,3 -0,2 

Øvrige ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler 86,4 -0,4 

Anlægsudgifter på Transportministeriets område 10,3 -0,4 

Refusion af købsmoms til anlæg 2,0 -0,2 

Ledighedsrelaterede udgifter 16,9 0,6 

Tilskud mv. til kommuner og regioner 194,6 1,1 

Renter af statsgæld 22,9 0,4 

Øvrige udgifter 23,8 -0,3 

Statens udgifter i alt 674,0 -1,6 
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Statens udgifter i 2014 
Af bilagstabel 3.3 fremgår en detaljeret oversigt ændringer i skønnene for statens udgifter si

den finansloven for 2014 (FL14). 

Bilagstabel 3.3 

Ændringer i statens udgifter i 2014 siden FL14 

Mia. kr., årets priser Skøn maj Ændring 

Forsvarets driftsområde 19,0 -0,9 

Udviklingsbistanden 13,1 -0,2 

Takstnedsættelse i den kollektive trafik 0,3 -0,1 

Øvrige udgifter omfattet af delloftet for driftsudgifter 151,8 -0,4 

Barselsdagpenge 8,5 -1,0 

Sygedagpenge 4,9 -0,4 

Efterløn 18,6 -0,4 

Ressourceforløbsydelse 0,3 -0,2 

Revalidering 0,8 -0,2 

Jobrotation 1,6 0,8 

Fleksjob 6,9 0,4 

Boligydelse til pensionister og boligsikring 9,8 0,2 

Folkepension 118,2 -0,4 

Førtidspension 20,6 -0,1 

VEU-deltagerstøtte 0,6 -0,5 

SU 19,9 -0,2 

Øvrige udgifter omfattet af delloftet for indkomstoverførsler 37,5 -0,3 

Forsvarets anlægsområde, herunder materielanskaffelser 1,3 -1,4 

Den centrale anlægsreserve 0,0 -1,0 

Anlægsprojekter mv. på vejområdet  4,0 -0,7 

Banedanmarks anlægsprojekter 6,9 0,8 

Arbejdsløshedsdagpenge 6,6 0,2 

Tilskud mv. til kommuner og regioner 197,1 0,6 

Aktiedispositioner 0,6 0,6 

Fremtidens sygehusstruktur 2,5 1,6 

Aftale om udvidelse af stormflodordningen 0,2 0,2 

Renter af statsgæld 20,8 -0,7 

Øvrige udgifter uden for loft 19,1 0,6 

Statens udgifter i alt 691,3 -3,2 
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