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Finanslovforslaget for 2002 er mit første finanslovforslag.
Forslaget ligger i forlængelse af den politik, som de sidste 8 
år har givet gode resultater. Massearbejdsløsheden er fortid,
og vi har overskud i stedet for underskud.

Finanslovforslaget for 2002 trækker sammen med aftalerne
om den kommunale økonomi linierne for de kommende års
politik. Det er tid til nye opgaver.

Ventetid på sygehusbehandling skal ned, folkeskolen skal
udvikles, og indsatsen for de svageste grupper skal fortsættes.
Der er afsat ca. 4 mia.kr. til en større indsats herfor i
kommunerne og amterne.

Samtidig skal gælden betales tilbage nu. De generationer,
som har stiftet den offentlige gæld, skal tage et ansvar for at
betale gælden tilbage. Der er brug for en lang periode med
overskud, så vi kan afdrage på gælden. 

Finanslovforslaget for 2002 fastholder balancen i økonomien
og sikrer velfærden. 

Regeringen vil i efteråret søge opbakning hos partierne i
Folketinget til både velfærdsforbedringer og en fortsat stabil
økonomisk udvikling.
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VELFÆRD 
PÅ ET HOLDBART 

GRUNDLAG



De langsigtede målsætninger 

· Serviceforbedringer på kerneområder 

i kommuner og amter

· Holdbar gældsafvikling med overskud 

på de offentlige finanser.

· Begrænset vækst i de offentlige 

serviceudgifter.

· Ingen vækst i statens driftsudgifter

· En bæredygtig udvikling med 

høj miljøtilstand

Regeringens overordnede mål er det holdbare samfund.
Det vil sige et samfund, som bygger på fællesskab og
solidaritet. Et samfund, der udviser respekt for den
enkelte, giver sine borgere tryghed og mulighed for
udfoldelse. Og et samfund, der ikke overlader sine pro-
blemer til kommende generationer i form af penge- eller
miljøgæld.

God økonomi er ikke et mål i sig selv. Men orden i øko-
nomien er en afgørende forudsætning for, at visionerne 
i samfundet kan gennemføres, så de holder.

Bestræbelserne på at øge beskæftigelsen, reducere ledig-
heden og bringe orden i økonomien har fyldt meget på
regeringens dagsorden siden 1993. Nu er der rettet op.
Nu er der både balance og styrke i dansk økonomi. 
Ledigheden er den laveste i 25 år. Der er overskud på
såvel det offentliges budget som på betalingsbalancen. 

Det er et godt udgangspunkt, men det betyder ikke, at
råderummet i forhold til de offentlige udgifter er blevet
større. Tværtimod. Befolkningsudviklingen, som i mange
år har understøttet den økonomiske udvikling, vender i
disse år; der bliver lidt færre i den erhvervsaktive alder og
på lidt længere sigt væsentligt flere ældre.

Med finanslovforslaget for 2002 og aftalerne om kom-
muners og amters økonomi i 2002 fremlægger regeringen
sine konkrete økonomiske prioriteringer for det kom-
mende år.

Finanslovforslaget og aftalerne om den kommunale øko-
nomi er samtidig en del af regeringens langsigtede strategi
for udviklingen af velfærden på et holdbart grundlag.
Det vigtigste spørgsmål er, hvordan vi får råd til at sikre
niveauet for den offentlige service og andre ydelser, når
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antallet af ældre danskere stiger i de kommende år.
Svaret herpå er især en mindre offentlig gæld, så lavere
renteudgifter giver plads til flere ældreudgifter.

Der er derfor brug for en lang periode med overskud på
de offentlige finanser og afdrag på den offentlige gæld. 
I 2002 er målet et overskud på 2,5 pct. af BNP.

De generationer, som har været med til at stifte den offent-
lige gæld, skal tage et ansvar for at betale gælden tilbage.

Det andet hensyn er serviceforbedringer på de borgernære
områder som sygehuse, ældre, folkeskoler mv. dvs. i kom-
munerne og amterne. 

Hvis det går godt på arbejdsmarkedet vil vi selv med be-
tydelige afdrag på gælden have råd til at øge udgifterne til
service med ca. 1 pct. de kommende år. I 2002 er målet
en vækst på 1,1 pct., eller ca. 4 mia.kr.

Den høje prioritet til serviceområderne betyder, at der
ikke vil være plads til vækst i statens udgifter.

Et tredje hensyn for finanslovforslaget og kommuneaf-
talerne er, at de ikke væsentligt øger den samlede økono-
miske aktivitet i samfundet i 2002. Dansk økonomi kører
i et højt gear med høj beskæftigelse og god indtjening i
virksomhederne. Der er ikke plads til, at det offentlige
sætter yderligere fart på. 

Finanslovsforslaget og aftalerne om den kommunale øko-
nomi opfylder således tre overordnede hensyn: Overskud
og afdrag på gæld, vækst i de offentlige serviceudgifter på
ca. 1 pct. og et beskedent bidrag til væksten i den
samlede økonomiske aktivitet. 
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Regeringens initiativer i 2002;
udvalgte områder

· Sygehuse (1,8 mia. kr.)

· Boligpakke (0,6 mia. kr.)

· Nybyggeri og renove-

ringer i folkeskolen (1,75 mia. kr.)

· Velfærdsudgifter i kom-

muner (Børnehaver, folke-

skoler, ældre mv.) (1,1  mia. kr.)

· Trafikinvesteringer (0,4 mia. kr.)

· Vækst  i internationale 

udgifter (1,0 mia. kr.)

· De svageste grupper (0,5 mia. kr.)

· EU-formandskab (0,4 mia. kr.)

· Lettelser i personskatterne

i medfør af pinsepakken (3,5 mia. kr.)

· Forbedringer på 

statsbudgettet (3,7 mia. kr.)

Der er på finanslovforslaget afsat et 

rammebeløb på 1 mia.kr. til forskning, 

IT, erhvervspolitikken .dk.21 og ud-

dannelse samt de svageste grupper 

i samfundet.

Regeringen vil i efteråret forhandle 

med de politiske partier om en for-

længelse af barselsorloven.





REGERINGENS 
KONKRETE

PRIORITETER I 2002
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Udgifter til sygehuse – 1994-2002

Mia. kr.

Årlig real udgiftsvækst for 
sygehusene

Årlig udgiftsvækst

1982-1993: 0,9 % 0,3 mia. kr

1994-2002: 2,4 % 1,0 mia. kr

Finanslovsforslaget for 2002 og aftalerne om den kom-
munale økonomi bygger videre på de senere års initiativer
og indgår i regeringens langsigtede strategi. 

Der er afsat betydelige beløb til en bedre offentlige ser-
vice i kommunerne og amterne. Det gælder især borger-
nære områder som sygehuse og folkeskoler.

Nedenfor skitseres større prioriteter i 2002. Publikationen
Hovedlinier i finanslovsforslaget 2002 redegør for priori-
teterne på de enkelte ministerier.

Sygehuse

Det er regeringens politik at hele befolkningen skal have
adgang til gratis sygehusbehandling af høj kvalitet uden
unødig ventetid. 

Siden 1994 er der sikret økonomi til konstante forbed-
ringer på sygehusene; i alt 8 mia.kr.

De ekstra penge har givet resultater. 200.000 flere dan-
skere er blevet behandlet i 1999 i sammenligning med
1996. Og der er iværksat ambitiøse hjerte- og kræftplaner.

I 2002 er afsat yderligere 1,8 mia.kr. til sygehusområdet 
i amterne og HS. For at sikre finansiering til det aftalte
udgiftsniveau er statens bloktilskud til amterne forhøjet
med 855 mill.kr. i 2002.
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Prioriteter på sygehusene 2002

· Nedbringelse af 

ventetider (350 mill.kr.)

· Fremrykning af 

kræfthandlingsplan (500 mill.kr.)

· Øget service til 

døende/demens mv. (150 mill.kr.)

· Elektroniske 

patientjournaler (100 mill.kr.)

· Hjerteoperationer (75 mill.kr.)

· Traumatiserede flygtning (35 mill.kr.)

· Psykiatri (25 mill.kr.)

· Sygesikring og 

sygehusmedicin (290 mill.kr.)

· Uddannelse (50 mill.kr.)

Hjerteindgreb

Antal

Der er indført behandlingsgarantier for livstruende 
sygdomme; især en række alvorlige kræftsygdomme.
Garantien betyder, at der maksimalt må gå 2 uger til
forundersøgelse, 2 uger til behandling og 4 uger til efter-
behandling. Hvis danske sygehuse ikke kan overholde
disse frister, skal patienten have tilbud om behandling 
i udlandet.

For ikke livstruende sygdomme har regeringen med Amts-
rådsforeningen aftalt, at der ikke bør være patienter, der
venter mere end 3 måneder. Målet skal realiseres gennem
en ekstra indsats på en række områder de næste tre år.
Antallet af behandlinger skal øges med 20.000 i 2002,
40.000 i 2003 og 60.000 i 2004.

Der er afsat yderligere 500 mill.kr. til kræftområdet i
2002. Udbygningen betyder, at kapaciteten sættes kraftigt
i vejret, så der kan gennemføres flere undersøgelser og
behandlinger. Antallet af skannere forventes at stige med
næsten 50 pct. i 2002 i forhold til 2000.

Vilkårene for døende skal forbedres; f.eks. ved flere senge-
og hospitalspladser, bedre smertestillende behandling,
rådgivning af pårørende mv. Det er aftalt med amterne,
at der afsættes yderligere 150 mill.kr. i 2002.

Over de kommende år skal sygehusene omlægge de nu-
værende papirjournaler til elektroniske patientjournaler.
Det vil betyde en bedre kvalitet i patientforløbene, mindre
risiko for fejl, og flere ressourcer til behandling og pleje.
Der er afsat 100 mill.kr. i 2002.
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Der tilføres endvidere 75 mill.kr. i 2002 til hjerteom-
rådet. Pengene skal bruges til at øge antallet af under-
søgelser og behandlinger inden for hjertehandlingsplanen.

Forholdene for ældre medicinske patienter, herunder de-
mente skal forbedres gennem bedre indlæggelsesforløb og
bedre koordination mellem sundheds- og plejesektoren.

Der skal etableres en sundheds  - IT - portal, som den
fælles ramme for elektronisk kommunikation mellem
sundhedsvæsenets parter. Den skal også medvirke til for-
midling af kvalitet, effektivitet og service i sundhedsvæse-
net til patienterne.

Mange forbedringer er gennemført på sygehusene de
senere år, og der er afsat betydelige midler. Men indsatsen
skal fortsættes i årene fremover. Der er stadig opgaver, der
ikke løses godt nok. Og der er stadig patienter, der ikke
får den behandling, som kan forventes.

Det er en svær opgave, som dog bliver nemmere, når an-
tallet af læger vokser. Adgangsbegrænsninger til medicin-
studiet i 80’erne har været en begrænsning i udviklingen
af sygehusene de senere år.
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Boligpakken

· Flere almene boliger 1800

· Flere ungdomsboliger 2500

· Flere private udlejningsboliger 1620

· Flere støttede andelsboliger 4000

Investeringer i folkeskolen

Mill. kr.

Lærerne efteruddannes i IT

Mere end 10.000 folkeskolelærere har 

fået IT-kørekort som tegn på, at de er 

blevet efteruddannet i at bruge IT og 

lære det videre til børnene.

Boligpakken

Regeringen arbejder for at sikre alle muligheder for gode
boligforhold, og for at fremme velfærden i byerne og sikre
den sociale balance. 

På finanslovforslaget for 2002 er regeringens udspil til en
boligpakke indbudgetteret. Pakken indebærer opførelse af
10.000 nye boliger frem til 2006.

Målet er blandt andet at få bygget flere og mere varierede
boliger så boligsituationen for blandt andet de mange nye
studerende og børnefamilierne kan forbedres. Der er sam-
let afsat knap 600 mill.kr. til boligpakken i 2002. Herud-
over forbedres kommunernes økonomiske muligheder for
at bygge flere almene boliger. 

Bedre rammer for folkeskolen

Gennem mange år har der ikke været bygget nye skoler i
Danmark, og vedligeholdelsen har mange steder været for
dårlig. Derfor har regeringen sammen med kommunerne
aftalt, at nybyggeri og renovering skal styrkes. Rammerne
for børnenes uddannelse skal være i orden.

I 2001-2002 er det aftalt, at kommunerne har mulighed
for at bruge yderligere godt 1,5 mia.kr. til renovering og
nybyggeri af folkeskoler i forhold til 2000.

Nybyggeriet skal også sikre plads til de mange flere folke-
skolebørn de kommende år; alene i 2002 kommer der
12.000 ekstra børn. Der vil derfor også i 2002 være
stigende udgifter i folkeskolen.

Børnene skal være fortrolige med den nye teknologi. Der
er investeret meget i IT i folkeskolerne, og sidste år blev
der fra statens side afsat 340 mill.kr. øremærket til inte-
gration af IT i undervisningen i folkeskolerne.
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Et Danmark i udvikling – IT, forskning, innovation og

uddannelse

Regeringen vil fortsat arbejde for at fremme Danmarks
omstilling til et holdbart vidensamfund. Danmark skal
være med helt i front. Samtidig er det vigtigt, at alle dele
af samfundet kommer med. Danmark skal ikke opdeles 
i digitale A- og B-hold.

Regeringen har afsat en ramme på op til 1 mia.kr. på
finanslovforslaget til nye initiativer, der bl.a. skal bruges
til investeringer i vidensamfundet. Sammen med Folke-
tingets partier skal pengene målrettes til at forbedre Dan-
marks position som et moderne foregangsland i form af:
En styrket forskningsindsats, IT-initiativer, der forbedrer
rammebetingelserne for Danmark som førende IT-nation
samt fortsat prioritering af regeringens erhvervspolitik -
.dk21.

Samtidig videreføres de .dk21-initiativer, der allerede er
igangsat. Det drejer sig bl.a. om initiativer, der styrker
erhvervslivets udvikling og adgang til viden og kapital.
Som eksempler kan nævnes Iværksætterpakke II, Innova-
tionsmiljøer og Center for anvendt IT. 

Derudover har Regeringen fortsat fokus på behovet for 
at fremme en positiv regional udvikling, hvor der er gode
beskæftigelsesmuligheder og en sund erhvervsudvikling i
alle dele af landet. Der er udarbejdet en særlig erhvervs-
politisk strategi for Jylland/Fyn, der bl.a. indeholder en
række forslag til konkrete projekter og initiativer.

Nogle mindre kommuner, særligt i udkantsområder, 
har relativt svære økonomiske vilkår og har svært ved at
tiltrække nye arbejdspladser. I 2002 og 2003 er der afsat
yderligere 60 mill.kr. til disse kommuner til at gøre kom-
munerne mere attraktive for erhvervslivet og tilflyttere.
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Pulje til vanskeligt stillede

kommuner

Mill. kr.

Trafikinvesteringsplanen

·  S-tog til Roskilde 

·  Opgradering af Tønder-Niebøl 

jernbanen 

· Motorvej Odense-Svendborg 

· Motortrafikvej Herning-Brande

· Motorvej Holbæk-Vig

· Indføring af E 20 til Esbjerg 

· Forøgelse af frihøjde på seks 

motorvejsbroer 

· Motorvej Ønslev-Sakskøbing 

· Nors omfartsvej

· Udbygning af Motorring 3 

· Udbygning af Køgebugtmotorvejen
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Trafikinvesteringer

De danske jernbaner, veje og broer er generelt veludbyg-
get, og der er indgået en aftale med en række partier om
målrettede forbedringer de kommende år. 

Aftalen betyder, at der frem til 2010 vil blive investeret
yderligere godt 5 mia.kr. i veje og jernbaner. I 2002 alene
investeres yderligere 400 mill.kr. til de nye anlægsprojek-
ter, som er afsat på finanslovsforslaget.

Der vil bl.a. blive investeret i en fortsat forbedring af vej-
nettet på Fyn og i Jylland, en udvidelse af S-togstrafikken
til Roskilde og afhjælpning af væsentlige trængsels- og
kapacitetsproblemer på motorveje i og omkring Hoved-
stadsområdet.

Arbejdsmiljø

Forbedringer af arbejdsmiljøet er en gevinst for både 
det enkelte menneske, virksomhederne og for samfunds-
økonomien.

På finanslovsforslaget er der afsat yderligere godt 100
mill.kr. til forskning i et bedre arbejdsmiljø frem til 2005.

Hele arbejdsmarkedet skal inden udgangen af 2004 være
omfattet af en Bedriftsundhedstjeneste ordning. Ord-
ningerne sikrer rådgivning omkring det forebyggende
arbejde om arbejdsmiljøet. I 2001 bliver sygehusområdet
omfattet, og i 2002 følger social- og sundhedsområdet og
yderligere en række områder med mange arbejdsskader.
Med udgangen af 2005 vil alle være omfattet.

Familierne

Børn skal have en god start på livet under trygge rammer.
Gode pasningstilbud er ofte afgørende for at få familie-
livet og arbejdslivet til at hænge sammen.
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Nye arbejdspladser omfattet af 
BST 2001-2005

2001:  90.000 nye job på sygehusområdet

2002: 535.000 nye job på social- og 

sundhedsområdet, industri, 

transport mv.

2003: 155.000 nye job indenfor jordbruget mv.

2004: 350.000 nye job indenfor undervis-

nings- og forskning, finansområdet mv.

2005: Alle omfattet af BST

0-9 årige på venteliste 

til børnepasning

Plads til børnene

I 222 kommuner, dvs. mere end 80 pct. 

af alle kommuner, tilbydes der idag alle 

børn over 6 måneder en plads i dagpas-

ningstilbud.
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De fleste kommuner har i dag pasningsgaranti. Og selv
om langt flere forældre har ønsket at få deres børn passet
af det offentlige end tidligere, er det lykkedes at bringe
ventelisterne ned.

Regeringen introducerede forældreorloven i 1994. Siden
indførelsen er ordningen blevet benyttet af ca. 340.000
forældre. 

Regeringen vil i efteråret forhandle med de politiske par-
tier om en forlængelse af barselsorloven. Målet er at give
den enkelte familie bedre muligheder for selv at vælge den
løsning, der passer til netop deres familie.

De svageste grupper

Regeringen har i mange år prioriteret indsatsen for de
svageste i samfundet meget højt. Både i form af højere
udgifter og en stadig stræben efter at forbedre kvaliteten i
tilbuddene. Eksempelvis er det vigtigt, at gode erfaringer
spredes, så tilbuddene hele tiden udvikles og tilrettelægges
med udgangspunkt i den enkelte persons situation.

Ingen andre større udgiftsområder har oplevet så stor
vækst i bevillingerne som dette område. Siden 1996 er
udgifterne til indsatsen for personer, der har brug for
særlig støtte, øget med 22 pct.

Det er aftalt med kommuner og amter, at området også 
i 2002 skal have særlig prioritet. Samlet set er der således
givet plads til et yderligere løft af indsatsen på omkring
0,5 mia.kr.

Der er etableret flere botilbud til sindslidende og handi-
cappede, og distriktspsykiatrien er blevet udbygget.
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Udgifter til særlige sociale opgaver

Mill. kr.

Udgifter til forebyggende

foranstaltninger

Udgifter i mill. kr.
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Behandling af narkomaner

Mill. kr.

Enestuer på psykiatriske afdelinger

Antal enestuer

Med psykiatriaftalen er afsat i alt 750 mill.kr. til udbyg-
ning af tilbuddene i sundhedssektoren og sociale tilbud
til sindslidende. Det er ofte et problem for sindslidende,
hvis de under behandling skal dele stue med andre pati-
enter. Derfor er der gjort en særlig indsats for at udbygge
med enestuer til sindslidende.

Den forebyggende indsats for de svageste børn og unge 
er udbygget og viften af døgntilbud er blevet bredere og
bedre. 

Til stofmisbrugere er der etableret en lang række døgn-
institutioner med tilbud om stoffri behandling, og ud-
gifterne til narkobehandling er næsten tredoblet siden
1995.

Tilbuddene til hjemløse er forbedret, og der er ansat mere
kvalificeret personale i takt med, at brugergruppen i stig-
ende grad består af personer med sammensatte misbrugs-
problemer og sociale problemer.

Bæredygtigt miljø

Økonomisk vækst kan forenes med fortsatte forbedringer
i miljøet, hvis det gribes rigtig an. I Miljøvurderingen 
af Finanslovsforslaget for 2002 redegøres nærmere for til-
standen og udviklingen på miljøområdet.

De seneste års udvikling har vist klare tegn på fremgang
på stort set alle områder, og på mange områder er der
sket en afkobling mellem miljøbelastning og økonomisk
vækst.
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Danmarks internationale indsats

Danmarks internationale indsats er i 2002 på ca. 20
mia.kr. Det er knap 1 mia.kr. mere end i 2001.

Med den betydelige internationale indsats bidrager Dan-
mark blandt andet til at forbedre levevilkårene i de fattige
lande, forbedre det globale miljø, fremme demokrati og
menneskerettigheder og til at undgå krige og voldelige
konflikter.

Igen i 2002 forventes Danmark at være det land, der –
målt i pct. af BNI – yder den største økonomiske bistand
til u-landene efterfulgt af Holland, Sverige og Norge.

Det danske EU-formandskab

Formandskabet i EU går på skift mellem de 15 medlems-
lande hvert halve år, og i efteråret 2002 skal Danmark
være formandsland for 6. gang.

Formandskabet er en stor og vigtig opgave for Danmark,
som bliver Europas ansigt i forhold til den øvrige verden
og i forhold til de andre medlemslande.  

Regeringens højeste prioritet for formandskabet er at op-
nå enighed om at optage en række af de østeuropæiske
lande i EU.

Der er tale om en stor opgave for regering og central-
administration. Danske ministre og embedsmænd skal
fungere som formænd for ministermøder og arbejds-
grupper. 

Der er afsat godt 400 mill.kr. på finanslovsforslaget for
2002 til at finansiere formandskabet.Herudover vil mini-
sterierne foretage omprioriteringer for at løse opgaven.
De ca. 400 mill.kr vil i første række blive anvendt til en
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Særlige opgaver for det danske
formandskab

· Udvidelsen

· Miljøpolitik

· Forbrugerpolitik

· Landbrugspolitik, 

herunder fødevaresikkerhed

· Det økonomiske samarbejde

Indfasning af pinsepakke

Reduktion af bundskatten -2,6 mia. kr.

Reduktion af mellemskatten -1,0 mia. kr.

Grønne afgifter mv. 0,6 mia. kr.

Lettelse ialt i 2002 3,0 mia. kr.



styrkelse af personaleressourcerne og til afholdelse af en
række møder i Danmark, herunder i Det Europæiske
Råd, Asien-Europa-kredsen (ASEM) og en række mini-
stermøder samt til de politimæssige opgaver i forbindelse
med møderne.

Personskattelettelser

Pinsepakken betyder at der på finansloveforslaget er 
indbudgetteret lempelser på personskatteområdet.
Lempelserne i personskatterne finansieres delvist af
grønne afgifter.

Den samlede lettelse svarer til knap 3 mia.kr. i 2002. 

Prioriteringer og budgetforbedringer

Med henblik på at sikre det økonomiske råderum til
ovenstående initiativer inden for regeringens langsigtede
målsætninger gennemføres en række budgetforbedringer
på statens budget.

Statslig administration pålægges i 2002 krav om effek-
tiviseringer, og flere statslige tilskudsordninger er blevet
reduceret.

Den fortsatte indsats for et mere rummeligt arbejdsmar-
ked betyder, at flere mennesker kommer i beskæftigelse,
og at udgifterne til overførsler derfor falder.

Derudover afskaffes en række særordninger for arbejds-
givere, som typisk er indført på et tidspunkt, hvor
erhvervslivets konkurrencevilkår var presset.

Endelig gennemføres en række budgetforbedringer, som
forhøjer indtægterne. Det gælder bl.a. øgede afgifter på
cement og på CO2 og yderligere initiativer, som skal
forhandles med folketingets partier i efteråret.
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Budgetforbedringer på FFL02

Bedre ressourceanvendelse 0,4 mia. kr.

Målretning af statslige tilskud,

erhvervstilskud mv. 0,5 mia. kr.

Færre overførselsmodtagere 

som led i rummeligt 

arbejdsmarked 0,6 mia. kr.

Afskaffelse af ATP kompensation 0,4 mia. kr.

Finansieringsomlægning 

af ATP bidrag 0,1 mia. kr.

Egenfinansiering af forsikrings-

ordningerne for mindre 

arbejdsgivere 0,2 mia. kr.

Indtægtsbudgetforbedringer 1,5 mia. kr.

Budgetforbedringer i alt 3,7 mia. kr.





UDGANGSPUNKTET 
OG DEN LANGSIGTEDE

STRATEGI
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I løbet af de sidste otte år er Danmark blevet et bedre
samfund at leve i for de fleste danskere. I Danmark år
2001 er der 200.000 færre arbejdsløse og 165.000 flere
beskæftigede, end der var i Danmark år 1993. De fleste
danskere har fået flere penge til rådighed. Og den offent-
lige service er forbedret på mange områder. 

Med reformer af blandt andet arbejdsmarked, skat og
uddannelser er det lykkedes at skabe en langvarig frem-
gang i beskæftigelse og indkomster. 

Antallet af danskere i arbejde er større end nogensinde,
og ledigheden er på det laveste niveau i 25 år. 

Store offentlige underskud er vendt til betydelige over-
skud, og vi afdrager nu på den offentlige gæld. 

Realindkomsterne udvikler sig gunstigt for hele befolk-
ningen, og virksomhederne oplever en periode med vækst
og høj indtjening. 

Prisstigningerne er nogenlunde stabile og inflationen for-
ventes i 2002 at være på niveau med de øvrige europæiske
lande. Lønudviklingen har dog på det allerseneste været i
overkanten af det bæredygtige.

Kommer lønstigningerne igen ned på et bæredygtigt
niveau, er der med andre ord tale om en samfundsøko-
nomi i balance. Konjunkturerne i udlandet er svagere 
end i de senere år, men det skal ses i lyset af, at udlands-
væksten i 1999 og 2000 var unormalt høj.

2 2 U D G A N G S P U N K T E T  O G  D E N  L A N G S I G T E D E  S T R A T E G I

Arbejdsløshedsprocent

Procent

Overskud på de 

offentlige budgetter

Mia. kr.
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Der er selvfølgelig stadig meget, der skal gøres – proble-
mer, der endnu ikke er løst og nye udfordringer, der 
er dukket op. 

Men vi har et godt udgangspunkt for håndteringen af 
de meget betydelige udfordringer, som følger af de kom-
mende års ændringer i befolkningssammensætningen.

Vi skal ruste os til den stigende andel af ældre med-
borgere, fordi der inden for de næste 30 år bliver mange
flere ældre mennesker i Danmark. De skal tilbydes en
god offentlig service og gode rammer i deres alderdom.
Det betyder nødvendigvis flere udgifter til blandt andet
folkepension, sygehuse, pleje og ældreboliger.

Udfordringen er også, at der ikke bliver flere personer 
i den erhvervsaktive alder, end der er i dag. Det har be-
tydning for skatteindtægterne, men betyder også, at det
bliver sværere at skaffe personale, og det begrænser mulig-
hederne for vækst i den offentlige service.

Samtidig skal servicen på en række områder forbedres og
udbygges. Vi skal investere for at komme med helt i front
med moderne teknologi og IT. Skatterne skal holdes i ro
for at undgå problemer med arbejdsudbuddet og skatte-
konkurrence fra udlandet.

Regeringen fremlagde i januar 2001 sin langsigtede vel-
færdspolitiske strategi En holdbar fremtid – Danmark
2010.
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Offentlig gæld

Procent af BNP

Danmarks udlandsgæld

Procent af BNP
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Den giver regeringens overordnede svar på, hvordan
udfordringerne med flere ældre skal håndteres, hvordan
arbejdsstyrken kan øges, og hvordan den offentlige sektor
udvikles.

Gæld og renteudgifter

Frem mod 2040 vil ældreudgifterne vokse med 5 pct. 
af BNP med samme personalemæssige standarder og
pensioner som i dag. Det svarer til ca. 65 mia.kr. For at
skabe plads til at håndtere denne merudgift og have råd
til pensioner, en ordentlig hjemmehjælp, velfungerende
sygehuse og plejehjemspladser til de ældre i fremtiden er
det nødvendigt at betale af på den offentlig gæld nu.

Vi skal derfor fortsat have pæne overskud på de offentlige
budgetter. 

Når gælden bliver mindre, bliver de offentlige renteud-
gifter mindre; det giver plads til de øgede udgifter til
service og pensioner på sigt.

Det er regeringens målsætning, at overskuddet på de
offentlige finanser i gennemsnit skal være på mellem 2-3
pct. af BNP. Der ventes i 2002 et overskud på 2,5 pct. 
på de samlede offentlige finanser.

Finanslovsforslaget for 2002 budgetterer med et samlet
overskud på statsfinanserne på 19 mia.kr.  

Arbejdsmarkedet – behov for flere i arbejde

Det er regeringens vision, at flere skal kunne komme i
beskæftigelse og deltage i det sociale liv på en arbejds-
plads. For at det skal kunne lykkes, skal arbejdsmarkedet
være mere rummeligt.
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Personer over 64 år i forhold til 

15-64 årige 

Ældrekvote

Indkomstoverførsler blandt 

15-66 årige

1000 personer

1995 2002

Ledige 289 147

Orlov 77 19

Førtidspension, efterløn mv. 414 447

Øvrige 161 189

I alt 941 802
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Højere beskæftigelse betyder færre udgifter til passive ind-
komstoverførsler. Det er regeringens målsætning at øge
beskæftigelsen med 100.000 mennesker i de næste 10 år.
Det vil reducere udgifterne til overførsler og øge skatte-
indtægterne, hvilket er nødvendigt for at kunne møde
forventningerne til den offentlige service og for at fast-
holde tempoet i gældsnedbringelsen.

Det er en svær opgave, fordi antallet af danskere i den
arbejdsdygtige alder falder.

Folketinget har i de senere år besluttet en række reformer
af social- arbejdsmarkeds- og integrationspolitikken.
Senest er der sammen med en bred kreds af folketingets
partier opnået enighed om en førtidspensionsreform, som
skal træde i kraft i 2003. 

Men selvom meget er gennemført, er der fortsat nogle,
der har vanskeligt ved at opnå varig tilknytning til arbejds-
markedet. Det kan være personer, der for eksempel har
været ledige i lang tid, har været ramt af sygdom eller har
nedsat arbejdsevne. Her er der behov for, at indsatsen
understøttes af ændringer i holdninger i systemerne og 
på arbejdspladserne.

Det handler især om at forebygge og fastholde. Personer,
der oplever sygdom eller andre kriser, skal ikke udstødes
fra arbejdsmarkedet. Og personer, der af den ene eller
anden grund har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet
i længere tid, skal tilbage i ordinært arbejde. 

Centralt for at realisere den højere beskæftigelse er også,
at integrationen af indvandrerne på arbejdsmarkedet
bliver bedre.
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Befolkningssammensætningens

betydning for arbejdsstyrken

1.000 personer

Reformer

Aktiv arbejdsmarkedspolitik

➛ fremskynder ret og pligt til 

aktivering

Aktiv socialpolitik

➛ indfører ret og pligt til aktivering

Efterlønsreform

➛ mere fleksibel tilbagetrækning

Førtidspensionsreform

➛ aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet

Afskaffelse af overgangsydelse

➛ mindsker afgang fra 

arbejdsmarkedet

Integrationsloven

➛ forbedrer integration på 

arbejdsmarkedet



0

1

2

3

4

5

6

02010099989796959493

Prioritering af serviceforbedringer

Selvom afviklingen af den offentlige gæld skal fortsætte 
i de kommende år, vil der alligevel være mulighed for
vækst i de offentlige serviceudgifter.

En vækst i serviceudgifterne på 1 pct. er noget mindre
end tidligere år og opgaven bliver derfor at målrette
udgiftsvæksten i de offentlige serviceudgifter. 

Regeringen har derfor prioriteret de centrale service-
områder som sundhed, uddannelse, ældrepleje og de
svageste. Det er på disse områder, at der fortsat vil være
plads til vækst. Lavere prioriterede områder vil derimod
skulle klare sig for mindre. 

Det betyder, at væksten i de offentlige serviceudgifter
fremover vil ligge i kommuner og amter.

Større offentlige udgifter er langt fra den eneste vej til
bedre service. Det handler i mindst lige så høj grad om,
at få mere ud af pengene. 

Det bliver derfor en vigtig opgave at sikre en større effek-
tivitet i den offentlige sektor. Vi skal have mere service
for pengene i både staten, amterne og kommunerne. 
Der er mange værktøjer hertil: Bedre arbejdstilrettelæg-
gelse, bedre ledelse og samarbejde og brug af ny tekno-
logi rummer et stort potentiale, især når man anvender 
et længere perspektiv. Udbud er også et instrument, så
længe det bliver brugt med omtanke og ikke fører til et
dårligere arbejdsmiljø.
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Langtidsledige

Procent af arbejdsstyrken

Sociale klausuler 

For at understøtte udbredelsen af 

det rummelige arbejdsmarked vil 

regeringen løbende følge op på den 

forventede brug af sociale klausuler 

ved uddeling af statslige tilskud.

Hvilke opgaver løses hvor: 

Stat:

Universiteter / forskning    

Administration  ·  Politi & militær

Amt:

Sygehuse  ·  Gymnasier  ·  Sociale opgaver

Kommuner:

Folkeskole  ·  Ældrepleje    

Børnepasning  ·  Sociale opgaver 
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Den større effektivitet kan bruges til at forbedre de
offentlige velfærdsydelser på de højt prioriterede områder.
På den måde kan de forbedres mere end det begrænsede
økonomiske råderum i sig selv giver mulighed for. Med
finanslovforslaget for 2002 har regeringen taget en række
initiativer til at forbedre effektiviteten i staten.

En langsigtet målsætning for effektiviseringen af den
offentlige sektor er at begrænse personale til administra-
tion til fordel for mere service. 

Ny teknologi og Internettet giver både bedre service for
borgere og virksomheder, men rummer også muligheder
for effektiviseringer i administrationen. 

For at fremme omstillingen til digital forvaltning i hele
den offentlige sektor er der oprettet en fælles statslig-
kommunal bestyrelse for at koordinere udviklingen.
Samtidig er der oprettet en “digitaliseringsenhed”, der
skal arbejde med den organisatoriske del af omstillingen
til digital forvaltning
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Væksten i det offentlige forbrug

Årlig stigning i procent
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Udgifter og indtægter på statens

budget 2002

Mia. kr.

Indkomstoverførsler 198.5

Driftsudgifter 90.6

Anlægsudgifter 4.2

Renteudgifter 42.9

Bloktilskud 34.6

Øvrige udgifter 53.8

Udgifter i alt 424.6

Moms 128.7

Arbejdsmarkedsbidrag 80.7

Personskatter 82.0

Grønne afgifter 64.3

Øvrige skatter og afgifter 78.5

Øvrige indtægter 9.6

Indtægter i alt 443.8

DAU saldo 1993-2002 

Mia. kr.

Inkl. engangsforbedringer

Ekskl. engangsforbedringer

Finanslovforslaget for 2002 har overskud på statens
budget.

Regeringen forventer, at 2002 bliver det sjette år i træk
med overskud på statens budget – det såkaldte drifts-,
anlægs- og udlånsbudget (DAU). DAU saldoen viser
forskellen i statens indtægter og udgifter. Overskuddet 
i 2002 er budgetteret til 19,2 milliarder kroner. Der
bliver således også næste år betalt af på statens gæld.

Statens udgifter 

I 2002 er statens samlede udgifter 424,6 milliarder kr.

Den største udgiftspost på statens budget er indkomst-
overførslerne. Indkomstoverførsler er overførsler til per-
soner som f.eks. folkepension, arbejdsløshedsdagpenge,
efterløn og orlov. I 2002 forventes denne udgiftspost at
udgøre 198,5 mia.kr. 

Renterne på statens gæld udgør hvert år en stor post på
de offentlige udgifter. Det kommende år skal der betales
43 milliarder kroner i renter.

I 2002 udgør bloktilskuddet til kommuner og amter i alt
34,6 milliarder kr. Bloktilskuddet aftales hvert år gennem
forhandlinger med kommunerne og amterne. 

Driftsudgifterne udgør i 2002 90,6 milliarder kroner. Det
svarer til, at omkring hver 5. krone i staten bruges til løn,
varme, lys og andre former for driftsudgifter.

Anlægsudgifterne i staten har det seneste par året været
omtrent lige store og udgør i 2002 4,2 milliarder kroner. 
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De øvrige udgifter dækker blandt andet over den inter-
nationale indsats, erhvervstilskud. Knap 12,7 procent af
statens udgifter går hertil. 

Statens indtægter

I 2002 forventes staten at få indtægter på i alt 443,8
milliarder kroner. 

Moms er statens største indtægtskilde. I 2002 forventes
momsen at indbringe staten i alt 128,7 milliarder kroner. 

Personskatterne vil i 2002 udgøre godt 18 procent 
af statens samlede indtægter, svarende til 82 mia.kr..
Arbejdsmarkedsbidraget og sociale bidrag mv. vil være 
på 80,7 mia.kr.

Med skattereformen fra 1994 og Pinsepakken fra 1998 
år er der flyttet en stadig større del af skattebyrden fra
personskatter til grønne afgifter og arbejdsmarkedsbidrag.
De grønne afgifter ventes i 2002 at være på 64,3 mia.kr.

Dertil kommer selskabsskatter samt afgifter på tobak og
alkohol mv. I 2002 forventes de øvrige skatter at ind-
bringe 78,5 milliarder kroner. 

Endelig har staten en række indtægter, som hverken er
skatter eller afgifter. Det drejer sig blandt andet om
Nationalbankens overskud, udbytte fra statens aktiebe-
holdninger og salg af forskellige aktiver. Disse indtægter
forventes i 2002 at indbringe 9,6 milliarder kroner. 
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Udgiftstryk i pct. af BNP

Procent

Skattetryk i procent af BNP

Procent



Finanslovforslaget og aftalerne om den

kommunale økonomi indeholder rege-

ringens konkrete prioriteringer i 2002. 

Finanslovforslaget og kommuneaftaler-

ne er samtidig første skridt i regeringens

langsigtede velfærdspolitiske strategi, jf.

Danmark 2010.

Der skal træffes nogle valg, hvis vel-

færden skal bevares og udvikles på et

holdbart grundlag. 

Det vigtigste spørgsmål er, hvordan 

vi uden at sætte skatterne op sikrer

niveauet for de offentlige ydelser, når

antallet af ældre danskere stiger i de

kommende år.

Regeringens velfærdspolitiske strategi

giver svaret herpå. Forbedringer mål-

rettes højt prioriterede områder som

sygehuse og folkeskoler. Og økonomien

fastholdes i balance med overskud på 

de offentlige budgetter og afvikling af 

gælden.


