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Faktaark 31. august 2020 

Opdateret skøn for det finanspolitiske råderum i DK2025 

Den nye 2025-ramme indeholder et opdateret skøn for det finanspolitiske råde
rum frem mod 2025. Det finanspolitiske råderum frem mod 2025 er et mål for 
den højest mulige offentlige forbrugsvækst – givet øvrig besluttet politik og forud
sætninger i øvrigt – inden for målet om strukturel balance i 2025.  

Figur 1 illustrerer ændringerne i det finanspolitiske råderum siden seneste 2025-
fremskrivning fra oktober 2019, herunder virkningen af (1) indgåede aftaler mv., 
og (2) skift af basisår for opgørelsen af det finanspolitiske råderum i DK2025.  

Målt i forhold til udgiftsniveauet i 2020 – der var udgangspunktet for opgørelsen 
af det finanspolitiske råderum i seneste 2025-fremskrivning fra oktober 2019 – er 
den højest mulige forbrugsvækst frem mod 2025 nedjusteret med ca. 6¼ mia. kr. 
Det kan primært henføres til virkningen af indgåede aftaler og midlertidige merud
gifter i 2020 til håndteringen af COVID-19, jf. vedlagte bilag.  

Hertil kommer, at der i DK2025 skiftes basisår, således at det fremadrettede 
råderum nu opgøres i forhold til udgiftsniveauet i 2021 (det budgetterede niveau 
for finanslovsåret). Når der inkluderes ét år mindre i opgørelsen, er det samlede 
finanspolitiske råderum frem mod 2025 ca. 3¼ mia. kr. mindre.  

Det indebærer samlet set, at det finanspolitiske råderum i DK2025 skønnes til 
19½ mia. kr. i 2025 målt i forhold til 2021. Væksten i det demografiske træk er for 
samme periode beregnet til ca. 11 mia. kr., jf. figur 1.  

Figur 1 
Finanspolitisk råderum i DK2025 sammenlignet med seneste 2025-fremskrivning (oktober 2019) 
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Fra 2020 til 2025 Fra 2021 til 2025

-6¼ mia. kr.

Penge afsat til 
aftaler om klima,
bolig, AUB mv.

Anm.: Det finanspolitiske råderum er afrundet til nærmeste kvarte mia. kr. Opgørelsen fra oktober er omregnet til 
2021-priser svarende til forudsætningerne på finanslovforslaget for 2021.  

Kilde: Danmarks Statistik, Opdateret 2025-forløb, oktober 2019, DK2025, august 2020 og egne beregninger. 
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Bilag: Oversigt over ændringer i finanspolitisk råderum 
Ændringerne i opgørelsen af det finanspolitiske råderum siden seneste fremskriv
ning i oktober 2019 er opsummeret i tabel B1. Ændringerne i det finanspolitiske 
råderum er illustrativt beregnet ved først at indregne hele den finanspolitiske lem
pelse i 2021-2024 for derefter at indregne virkningen af indgåede aftaler mv.  

Tabel B1 
Ændring i finanspolitisk råderum siden seneste 2025-fremskrivning fra oktober 2019 

Mia. kr. (2021-priser) 2021 2022 2023 2024 2025 

Opdateret 2025-forløb, oktober 2019 målt ift. 2020 2 7¾  16¾  22 28¾  

Allerede indgåede politiske aftaler: 

Ret til seniorpension for nedslidte (indbudgetteret på FL20) -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 

Klimaaftale for energi og industri mv. -1,0 -1,0 -0,8 -1,2 -1,4 

Udskydelse af midlertidig energiafgift til 2023 -1,1 -0,9 0,3 0,2 0,6 
Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomhe
der (håndtering af ubalance i AUB) (inkl. EGU-aftale i 2021) -1,31) -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 

Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen 2,3 3,2 2,5 -1,7 -1,2 

Udfasning af hjælpepakker, stimuli-initiativer og eksportinitiativer2) -2,5 0,2 0,2 0,3 0,3 

Beslutninger som led i FFL21 og DK2025 (august 2020): 

Lempelse af finanspolitikken i 2021-2024 21,2 17,6 10,4 7,0 - 

Aflysning af indeksering af en række punktafgifter -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3 

Omprioriteret til højere offentlige investeringer -3,83) -3,2 -7,4 -2,0 1,3 
Ramme til COVID-19-udgifter og yderligere stimulus (ekskl. prioriteret løft af 
de offentlige investeringer) -7,7 -6,2 -2,4 -1,0 - 

Reserve i 2022 til finansiering af Ny ret til tidlig pension - -2,2 - - - 

Øvrige bevægelser 
Virkning af 2020-merudgifter til håndtering af COVID-19, øvrige tekniske  
justeringer mv.4) -4,6 -5,2 -4,5 -4,3 -3,7 

DK2025, august 2020 målt ift. 2020 3¼  8¼  13¼  17¼  22½  

Ændring ift. oktober 2019 1 ½  -3½  -4½  -6¼  

DK2025, august 2020 målt ift. 2021 -  5 10  14¼  19½  

Anm.: Det finanspolitiske råderum er afrundet til nærmeste kvarte mia. kr., men virkningen af de enkelte aftaler mv. 
er vist med én decimal. Det finanspolitiske råderum er målt som den beregningsteknisk mulige vækst i det 
offentlige forbrug ekskl. afskrivninger inden for målet om strukturel balance i 2025. Råderummet er opgjort 
med usikkerhed, som er stigende ud i tid.  

1 Inkl. virkning af aftale om hjælpepakke til erhvervsuddannelserne og EGU på ca. 0,1 mia. kr. i 2021. 
2 Opgjort inkl. løft af udgiftspolitiske rammer, der modgår virkningen af risikopræmier. Aftalen omfatter bl.a. 

udbetaling af tre ugers indefrosne feriemidler. Det positive bidrag i 2022-2025 afspejler statslige 
nettorenteindtægter pga. forrentning af statens udlån til udbetaling af feriemidler.  

3 Løftet er i 2021 opgjort som den isolerede virkning af det aftalte løft af de kommunale og regionale 
anlægsrammer ifm. ØA21 og de 1½ mia. kr. (ekskl. moms), der er prioriteret særskilt til offentlige inve
steringer på FFL21. Tallet afspejler således ikke det samlede nettoløft af de offentlige investeringer i 2021. 

4 Midlertige merudgifter i 2020 reducerer isoleret set væksten i de efterfølgende år målt ift. 2020. Øvrige 
tekniske justeringer mv. dækker bl.a. over nye skøn mv., herunder opdaterede pris- og lønforudsætninger og 
skøn for øvrige loftsbelagte udgifter, bl.a. udviklingsbistand og F&U-udgifter. Hertil kommer virkningen af 
den indgåede EU-budgetaftale for 2021-2027. 

Kilde: Danmarks Statistik, Opdateret 2025-forløb, oktober 2019 og egne bereginger. 
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