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Regeringen vil føre en ansvarlig 
økonomisk politik
• Det betyder kort sagt, at pengene skal passe. 

• Eller lidt mere præcist:
– De offentlige budgetter skal holdes
– Den økonomiske politik skal være afstemt med konjunkturerne
– De offentlige finanser skal være i balance i 2025
– Politiske aftaler skal baseres på et robust fundament
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Ansvarlighed er også at 
investere i fremtidens vækst
• Der er gennemført mange store reformer i Danmark 

gennem tiden. Det er med til at sikre, at vi har en sund 
økonomi og et fremadrettet råderum. Der er nu brug for 
en ny slags reformer.

• I de kommende år skal danske styrkepositioner fortsat 
udvikles:
– Mere fart på den grønne omstilling 
– Uddannelse og forskning
– Kvalificeret arbejdskraft
– God og stabil infrastruktur
– Brug af digitalisering og nye teknologier
– Effektiv og enkel regulering
– God retssikkerhed og tillid til offentlige institutioner
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Trygheden om politiske aftaler og 
tilliden til samfundsbærende 
institutioner skal styrkes
• Der er i de seneste indgået smalle politiske aftaler på 

centrale områder, herunder: 
– Investeringsplan 2030
– Medieforliget
– Fødevare- og landbrugspakken
– Sundhedsreformen

• Tilliden til skattevæsenet skal genoprettes. Det er en bunden 
opgave at lægge en langsigtet plan for genopretning og 
styrkelse af skattevæsenet.



5

Prioriteringer 2015-2019

– V-regeringen afskaffede klimamålsætningen om en 40 pct. 
reduktion i drivhusgasudledningen ift. 1990, da den tiltrådte i 
2015. 

– Der er i perioden 2016-2019 sparet knap 8 mia. kr. på 
uddannelsesområdet som følge af omprioriteringsbidraget 
(akkumuleret).
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Servicetjek af offentlige budgetter: 3,5 
mia. kr. i 2020 – og mere frem mod 
2023 (I)
• Forudsatte indtægter, der ikke er realiseret

• Tilpasninger af udgifter, der ikke er udmøntet (”negative 
budgetreguleringer”)

• Bevillingsfald på Skatteministeriet og Politi

• Fordyrelser og merudgifter 

Samlet finansieringsbehov på 3,5 mia. kr. i 2020 og stigende 
frem mod 2023, hvis de forudsatte finansieringsbidrag ikke 
realiseres, bevillingsfaldene på Skatteministeriet og Politiet 
skal fyldes helt op og øvrige merudgifter håndteres. 
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Servicetjek af offentlige budgetter: 3,5 mia. kr. i 2020 
– og mere frem mod 2023 (II)
• Forudsat vejafgift

• Udhuling af statslige indtægter fra 
registreringsafgiften

• Forudsatte stigninger i punktafgifterne

• Negativ budgetregulering på 
konsulentudgifter

• Forudsat midlertidig energiafgift

• Negativ budgetregulering – Forberedende 
grunduddannelse

• Negativ budgetregulering – Justering af 
folkeskolereformen

• Negativ budgetregulering -
Arbejdsmiljøindsatsen og 
integrationsgrunduddannelsen

• Forhøjelse af iblandingskrav

• Bevillingsfald mv. politi og 
anklagemyndighed

• Bevillingsfald Skatteministeriet

• Bevillingsfald til humanistiske og 
samfundsvidenskabelige uddannelser 

• Forsinkelse af signalprogrammet

• Digitale infrastrukturprojekter

• Etablering af ICARS
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Fælles opgaver for et bredt flertal i 
Folketinget 
• Et bredt flertal i Folketinget har indgået aftaler om energi, 

folkeskole, forberedende grunduddannelse (FGU), forhøjelse 
af iblandingskrav, integrationsgrunduddannelse (IGU) og 
arbejdsmiljø, hvor finansieringen endnu ikke er udmøntet. 

• Det drejer sig om i alt ½-1½ mia. kr. i de kommende år.

• Dertil kommer den forudsatte vejafgift og håndtering af 
udhulingen af registreringsafgiften og konsulentudgifter mv.

• De partier, der har været med til at indgå aftalerne, har nu et 
ansvar for at være med til at betale regningen og udmønte 
de aftalte initiativer.

• Regeringen vil indkalde de respektive aftale- og forligskredse 
til drøftelser om, hvordan finansieringen håndteres.
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Større problemer i skattevæsenet end 
ventet

• På flere områder er der ikke de nødvendige fremskridt – det 
gælder særligt gældsinddrivelsen. 

• Genopretningen af skattevæsenet vil beløbe sig til flere mia. 
kr. og vil løbe over en årrække.

• Det er en bunden opgave at lægge en plan for genopretning 
og styrkelse af skattevæsenet. Der er behov for flere penge 
og bedre styring. 
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Andre uløste opgaver

• Dertil kommer en række bundne opgaver, herunder:
– Store udfordringer forud for tredje vandplanperiode 
– Udgiftspres på økologisk arealtilskud

• Endelig indebærer Brexit store risici.
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Regeringens fokus: Gode tider skal gøres bedre for alle

Vi vil som socialdemokratisk regering føre en fair og ansvarlig økonomisk politik.

Det kræver styr på de offentlige finanser. Men også, at vi i den nuværende økonomiske situation vil: 

Sikre velfærden og dække demografien, når vi bliver flere ældre og børn

Udbygge Danmarks styrkepositioner – blandt andet ved en ambitiøs klimaindsats

Sætte en ny retning med retfærdige reformer som får flere med på arbejdsmarkedet uden at øge 
utryghed og ulighed

Vi kan ikke gennemføre alt på én gang – men hver dag tage skridt mod et mere retfærdigt Danmark.

Regeringen fremlægger sit politiske finanslovforslag i forbindelse med Folketingets åbning.
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Hvor står dansk økonomi nu?

Godt udgangspunkt for dansk 
økonomi. 

Fortsat positive takter på 
arbejdsmarkedet. 

Risici fra udlandet er taget til.
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Det globale bagtæppe

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,2 pct.
3,5 pct.

Vækst i globalt BNP
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Eksporten har klaret sig godt i 1. halvår 2019

Medicin og andre 
kemiske produkter

+16 pct.

Maskiner, herunder vindmøller

+12 pct.

Kød, fisk, mejeriprodukter mv.

+3 pct.
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Gode forudsætninger for familiernes forbrug

1,6

2013-2018

1,9

2019

2,1

2020
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Fortsat positive takter på arbejdsmarkedet

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3.035.000 i job
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Hvorfor er det ikke en økonomisk boble som i 00’erne?

Flere er trådt ind på 
arbejdsmarkedet

Moderate lønstigningstakter Ikke lånefinansieret forbrug
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Heller ikke på boligmarkedet…

92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

+60 pct. siden 2012

+30 pct. siden 2012
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Global usikkerhed har sat sig i lave renter

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Brexit-afstemning

Handelskonflikt starter
Svagere vækst, bl.a. i Tyskland
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Brexit vil påvirke dansk økonomi

Globale 
værdikæder
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Andre sorte skyer i horisonten…

Handelskonflikten mellem USA og Kina Varer afmatningen i Tyskland ved?
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De offentlige finanser

Augustvurderingen er baseret på det tekniske finanslovforslag for 2020. I forbindelse 
med Folketingets åbning vil regeringen fremlægge sit egentlige finanslovforslag med 
politiske prioriteringer. 

På baggrund af augustvurderingen er der udsigt til: 

✓ Strukturel saldo med afstand til budgetlovens grænse på -½ pct. af BNP. 

✓ Overskud på den faktiske offentlige saldo

✓ Bred afstand til EU’s grænse for ØMU-gæld på 60 pct.
Centrale skøn vedr. finanspolitikken (pct. af BNP) 2018 2019 2020
Strukturel saldo 0,2 -0,1 0,0
Faktisk saldo 0,6 1,9 0,4
ØMU-gæld 34,1 33,7 33,5
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Opdateret fremskrivning til 2025 (uden ny politik)

Nye oplysninger:

Nyt konjunkturgrundlag

Lavere renter på de finansielle markeder

Ny befolkningsprognose fra Danmarks 
Statistik og DREAM

Grundlag for fortsat vækst i beskæftigelsen

Anm.: Inkl. orlovspersoner.
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Nye oplysninger betyder større råderum i 2025

Råderummet er større frem mod 2025
Beskæftigelsen skønnes at vokse mere 
end tidligere

Lave renter indebærer færre renteudgifter 
for husholdningerne – det øger 
skattegrundlaget

Samtidig lavere offentlige renteudgifter, 
som gør at der er flere penge til andre 
formål

Anm.: Råderummet er opgjort som den højest mulige vækst i det offentlige forbrug 
målt fra 2020-2025 inden for målet om balance i 2025.

Det hjælper os desværre ikke i 2020.



25

Samtidig reducerer ny befolkningsprognose det forventede 
demografiske pres på de offentlige finanser
Færre børn og ældre…

Anm.: Figuren viser forskellen fra Danmarks Statistik og DREAMs
Befolkningsprognose 2018 til Befolkningsprognose 2019.

…betyder lavere vækst i det demografiske træk

Anm.: Væksten i det demografiske træk er opgjort fra 2020-2025.
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Råderummet er snævert særligt på kort sigt
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Godt udgangspunkt for dansk økonomi – men efterladte 
regninger skal håndteres

Godt udgangspunkt for dansk 
økonomi, men sorte skyer i 
horisonten.

Nye oplysninger betyder større 
råderum i 2025.

Efterladte regninger samt fælles 
og bundne opgaver skal håndteres
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