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  Kapitel 1. Indledning

1. Indledning 

Finanslovforslaget for 2006 og aftalerne om amternes og kommunernes økonomi for 
2006 fra juni viser i sammenhæng regeringens økonomiskpolitiske prioriteringer i 
2006.  
 
Forslaget afspejler desuden regeringens løfter, herunder den udgiftspolitiske priorite-
ring af de 24 mia. kr., der er reserveret frem til 2010. 
 
I finanslovforslaget og kommuneaftalerne for 2006 prioriteres blandt andet udfor-
dringerne i lyset af globaliseringen, herunder forskning, uddannelse, innovation og 
iværksætteri, samt ældre, sundhed og kræftplan II, svage grupper og bedre vilkår for 
børnefamilierne, jf. kapitel 2. 
 
Samlet set foreslås der iværksat nye initiativer for knap 4 mia. kr. i 2006, der finansie-
res af de forudsatte råderum for realvækst i det offentlige forbrug og de offentlige 
investeringer, satspuljen samt ved omprioriteringer. 
 
På baggrund af den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, 
august 2005, finanslovforslaget og kommuneaftalerne for 2006 skønnes der fortsat 
overskud på statens DAU-saldo og de samlede offentlige finanser i 2006, jf. kapitel 3 
og 4. 
 
Offentlige nøgletal i 2005 og 2006 
Overskuddet på statens DAU-saldo i 2005 skønnes til godt 50 mia. kr. mod et skøn 
på ca. 30¾ mia. kr. i majvurderingen, jf. tabel 1.1. Opjusteringen af DAU-overskuddet 
på knap 19½ mia. kr. følger primært af et højere skøn for de statslige indtægter. 
 
På baggrund af finanslovforslaget for 2006 skønnes overskuddet på DAU-saldoen til 
knap 40 mia. kr. i 2006.          
 
De markante overskud på DAU-saldoen i 2005 og 2006 skyldes i vid udstrækning 
store indtægter fra pensionsafkastskatten i 2005 og Nordsø-aktiviteterne i 2005 og 
2006, der indebærer en ekstraordinær styrkelse af DAU-saldoen. 
 
Fra 2005 til 2006 skønnes der et fald i DAU-overskuddet på ca. 10 mia. kr., der skal 
ses i sammenhæng med en beskeden vækst i de statslige indtægter på blot knap 2½ 
mia. kr. i kombination med væksten i de statslige udgifter på godt 12½ mia. kr. 
 
Den beskedne vækst i de statslige indtægter fra 2005 til 2006 kan navnlig henføres til, 
at der skønnes et lavere provenu fra pensionsafkastskatten i 2006 i forhold til det 
ekstraordinært store provenu i 2005. Væksten i de statslige udgifter fra 2005 til 2006 
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skal navnlig ses i sammenhæng med stigende udgifter til sociale pensioner på godt 5 
mia. kr. samt en forøgelse af bloktilskuddet på godt 6¾ mia. kr., jf. også nedenfor. 
 

Tabel 1.1  
Offentlige nøgletal for 2005 og 2006 

 
  2005 2006  
  Maj August Maj August  
 DAU-saldo (mia. kr.) 30,7 50,1 - 39,9  
 DAU-saldo (pct. af BNP) 2,0 3,3 - 2,5  
 DAU-saldo ekskl. engangsforhold mv. (mia. kr.) 23,9 23,4 - 31,4  
 DAU-saldo ekskl. engangsforhold mv. (pct. af BNP) 1,6 1,5 - 2,0  
 Statens nettokassesaldo (mia. kr.) 26,5 45,6 - 33,7  
 Offentlig saldo1) (mia. kr.) 38,8 38,9 36,4 30,8  
 Offentlig saldo1) (pct. af BNP) 2,6 2,5 2,3 1,9  
 Strukturel budgetsaldo2) (pct. af BNP) 1,23) 1,2 1,03) 1,1  
 Strukturel budgetsaldo korrigeret for  

suspension af SP-bidrag2) (pct. af BNP) 0,93) 1,0 0,83) 0,8 
 

 Finanseffekt (pct. af BNP) 0,1 -0,1 - -0,1  
 Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,6 0,3 0,5 0,5  

  
1) Stat, amter, kommuner og 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 primært er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 
3) Korrigeret for flytningen af ATP-fonden til den private sektor. 
 

 

 
Korrigeret for de ekstraordinært store provenuer fra pensionsafkastskat og Nordsø-
indtægter samt øvrige engangsforhold mv. skønnes DAU-saldoen til knap 23½ mia. 
kr. i 2005 og knap 31½ mia. kr. i 2006. Det svarer til 1,5 pct. af BNP i 2005 og 2,0 
pct. af BNP i 2006. 
 
Statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare statsgældsvirk-
ning, skønnes at udgøre godt 45½ mia. kr. i 2005. I forhold til majvurderingen er 
nettokassesaldoen opjusteret med ca. 19 mia. kr., hvilket primært kan henføres til op-
justeringen af DAU-overskuddet.  
 
I 2006 skønnes nettokassesaldoen at udgøre ca. 33¾ mia. kr. Skønnet for nettokasse-
saldoen afspejler DAU-skønnet på knap 40 mia. kr. fratrukket et forventet likviditets-
træk fra statslige genudlån på ca. 5¼ mia. kr. og fra beholdningsbevægelser og perio-
diseringer på ca. 1 mia. kr.      
 
Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes til ca. 39 mia. kr. i 2005 og 
knap 31 mia. kr. i 2006. Danmarks Statistiks metode- og datarevision af opgørelsen 
af de offentlige finanser, herunder ATP-fondens flytning til den private sektor, inde-
bærer teknisk betingede nedjusteringer af de offentlige overskud på 13 mia. kr. i 2005 
og knap 21 mia. kr. i 2006. Nye skøn for de offentlige finanser giver imidlertid an-
ledning til en opjustering af den offentlige saldo på ca. 13 mia. kr. i 2005 og godt 15 
mia. kr. i 2006. På trods af den relativt omfattende tekniske nedjustering ventes der 
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således et omtrent uændret offentligt overskud i 2005, mens den offentlige saldo er 
nedjusteret med godt 5½ mia. kr. i 2006 sammenlignet med skønnet i maj.   
 
Det strukturelle budgetoverskud, der tager højde for konjunkturernes påvirkning af 
de offentlige finanser samt andre særlige forhold, der ikke er direkte knyttet til kon-
junkturudviklingen, er beregnet til 1,0 pct. af BNP i 2005 og 0,8 pct. af BNP i 2006 
efter korrektion for virkningen af suspensionen af SP-bidraget. Det svarer stort set til 
skønnene i maj, når der tages højde for ATP-fondens flytning til den private sektor, 
jf. metode- og datarevisionen af de offentlige finanser. ATP-fondens flytning inde-
bærer, at målintervallet for den strukturelle saldo er justeret til gennemsnitlige årlige 
strukturelle overskud på ½-1½ pct. af BNP frem mod 2010.  
 
Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken – givet ved den ét-årige finanseffekt – skøn-
nes at være omtrent neutral i 2005 og 2006.  
 
På baggrund af finanslovforslaget for 2006 og aftalerne om økonomien i kommuner 
og amter i 2006 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug som i maj til 0,5 pct. i 
2006. 
 
Det offentlige forbrug er revideret op i 2004 og på den baggrund er skønnet for real-
væksten i det offentlige forbrug nedjusteret til 0,3 pct. i 2005 mod en skønnet real-
vækst på 0,6 pct. i majvurderingen. Oprevisionen i 2004 skal navnlig ses i sammen-
hæng med indarbejdelsen af de kommunale regnskaber for 2004, der isoleret set bi-
drager til en oprevision af det offentlige forbrug med 2 mia. kr. svarende til en real 
mérvækst på 0,5 pct.enheder i 2004. Regeringen har aftalt med de kommunale parter, 
at der etableres et system, der fremover sikrer bedre aftaleoverholdelse. 
 
Oprevisionen af det offentlige forbrug i 2004 skal desuden ses i sammenhæng med, 
at realvæksten i det offentlige forbrug er blevet revideret ned i 2003 fra 1,0 pct. til 0,3 
pct. Ses årene 2003-2005 under ét skønnes realvæksten i det offentlige forbrug at 
svare til knap 0,9 pct. i gennemsnit om året, hvilket er nogenlunde uændret i forhold 
til skønnet i majvurderingen.  
 
I årene 2002-2004, der er dækket af tal fra Danmarks Statistik, udgør realvæksten i 
det offentlige forbrug 1,5 pct. i gennemsnit om året. Eksklusive afskrivninger udgør 
realvæksten 1,4 pct. i gennemsnit om året, hvilket er ca. 0,5 pct.enheder mere end 
forudsat. Den samlede forbrugsvækst i 2002-2004 er trukket af de kommunale ser-
viceudgifter til især undervisnings-, social- og sundhedsområdet, herunder sygehuse.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug er i årene 2002-2004 væsentligt lavere end i pe-
rioden 1993-2001, hvor realvæksten er opgjort til knap 2,4 pct. i gennemsnit om året.  
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Udviklingen i bloktilskuddet til amter og kommuner, 2000-2006 
Samlet set fastlægges bloktilskuddet således, at der er ligevægt og dermed balance i 
kommuner og amters indtægter og udgifter. Bloktilskuddet til amter og kommuner 
udgør knap 65 mia. kr. i 2006 mod godt 58 mia. kr. i 2005, jf. figur 1.1.  
 

Figur 1.1 
Bloktilskuddet til amter og kommuner, 2000-2006 
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Stigningen i bloktilskuddet på godt 6¾ mia. kr. fra 2005 til 2006 skal navnlig ses i ly-
set af en forøgelse af balancetilskuddet til amter og kommuner på 6 mia. kr. og en 
stigning i tilskuddet til de budgetgaranterede områder på 1 mia. kr.  
 
Balancetilskuddet, der blandt andet finansierer den aftalte realvækst i det kommunale 
forbrug, sikrer kommuner og amter under ét fuld finansiering af de aftalte udgifter i 
2006. Tilskuddet til de budgetgaranterede områder sikrer, at ændringer i kommuner-
nes udgifter til en række overførselsindkomster, herunder kontanthjælp og førtids-
pension, afholdes af staten og modsvares krone for krone af ændringer i bloktilskud-
dets størrelse.  
 
Fra 2002 til 2006 er bloktilskuddet forøget med ca. 23 mia. kr. Den betydelige vækst i 
perioden skal ses i sammenhæng med, at amter og kommuner i lyset af skattestoppet 
er kompenseret fuldt ud for blandet andet de aftalte udgifter, herunder den aftalte 
realvækst i det kommunale forbrug. Dertil kommer fuld kompensation til amter og 
kommuner for personskattenedsættelserne, herunder indførelsen af beskæftigelses-
fradraget i 2004. Væksten i bloktilskuddet afspejler desuden fuld kompensation til 
amter og kommuner for konjunkturelt betingede merudgifter til overførselsindkom-
ster og mindreindtægter fra skatterne. Det er således staten, der bærer risikoen for 
konjunkturbetingede udsving i den kommunale økonomi.  
 
Med bloktilskuddet sikres der balance i den kommunale økonomi. Det er ikke fuldt 
ud afspejlet i Danmarks Statistiks opgørelser af saldoen på de kommunale finanser, 
jf. også kapitel 4.   
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2. Særlige emner på FFL06 

Resumé 
 

• Der er på finanslovforslaget for 2006 nye initiativer for næsten 4 mia. kr. i 2006, der finansieres 
af det forudsatte råderum, satspuljen samt ved omprioriteringer og bedre målretning af de of-
fentlige udgifter. 

 
• På forskningsområdet afsættes 585 mio. kr. til nye initiativer i 2006. Heraf vedrører 100 mio. kr. 

en forøget udbetaling fra Højteknologifonden og 285 mio. kr. udmøntning af UMTS-reserven. 
 
• På sundhedsområdet afsættes i alt ca. 700 mio. kr. i 2006 til udmøntning af regeringens løfter 

og til Kræftplan II. 
 
• Til bedre vilkår for børnefamilierne afsættes godt 600 mio. kr. i 2006 og i alt 6,4 mia. kr. i perio-

den 2006-2009. 
 
• Der er afsat 500 mio. kr. årligt til ældre, herunder til en ansøgningspulje til bedre og mere fleksi-

bel hjemmehjælp til de ældre. 
 
• Til udmøntning af aftalen ”En ny chance til alle” er der afsat ekstra 100 mio. kr. i 2006 til initiati-

ver på integrationsområdet. 
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2.1 Forslaget til finanslov for 2006 
Finanslovforslaget for 2006 er et første væsentligt skridt til at udmønte regeringens 
løfter, hvortil der i alt reserveres 24 mia. kr. af det forudsatte råderum på 30 mia. kr. 
frem til 2010, mens de resterende 6 mia. kr. udgør en udisponeret reserve til senere 
udmøntning. 
 
I 2006 udmøntes 2 mia. kr. til udmøntning af løfterne vedrørende forskning, uddan-
nelse, innovation og iværksætteri, bedre vilkår for børnefamilierne, sygehuse og ældre 
samt natur og miljø. Heraf er godt 0,8 mia. kr. afsat på en reserve til højt prioriterede 
områder, mens knap 1,2 mia. kr. er afsat på ministerområderne eller udmøntet i afta-
lerne om kommunernes økonomi for 2006. 
 
Finanslovforslaget indeholder herudover nye initiativer på en række områder. Samlet 
set er der nye initiativer for knap 4 mia. kr. i 2006 på FFL06 og aftalerne om kom-
munernes økonomi for 2006, jf. tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1 
Nye initiativer på FFL06 

 
  2006  

 Mio. kr. (2006-priser)   
 Globalisering1) 335  
 Uddannelse 255  
 Sundhed og kræftplan II 700  
 Ældre 500  
 Børn 610  
 Natur og miljø 50  
 Integration 100  
 Svage grupper  670  
 Sikre fødevarer 65  
 Adgang til kulturarven 35  
 Forenkling af aktieavancebeskatningen 85  
 Anlægsreserve 350  
 Øvrige  200  
 I alt ca. 3.950  
  

Anm.: Afrundede tal. 
1) Hertil kommer udmøntning af UMTS-reseven på 285 mio. kr. i 2006. 
 

 

 
De nye initiativer på finanslovforslaget gennemgås i de efterfølgende afsnit 2.2-2.18. 
 
 
2.2 Styrket forskning 
Af de 24 mia. kr., som er reserveret til udmøntning af løfterne i perioden 2006-2010, 
er 10 mia. kr. reserveret til globaliseringsinitiativer inden for forskning, uddannelse, 
innovation og iværksætteri. 
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Da regeringen ønsker at basere sin globaliseringsstrategi på anbefalingerne fra Globa-
liseringsrådet er hovedparten af midlerne afsat som en reserve, der udmøntes senere.  
 
Det vil indgå i globaliseringsstrategien, at de offentlige udgifter til forskning skal ud-
gøre 1 pct. af BNP i 2010. Den vækst i de statslige forskningsbevillinger, der vil følge 
med globaliseringsstrategien, vil blive indarbejdet på de kommende års finanslov-
forslag.  
 
På FFL2006 er der foreløbigt afsat i alt godt 2,8 mia. kr. i 2006-2009 til nye forsk-
ningsinitiativer m.v., heraf ca. 1,7 mia. kr. fra de reserverede 10 mia. kr. og godt 1,1 
mia. kr. er fra UMTS-reserven, jf. tabel 2.2. 
 

Tabel 2.2 
Midler til nye forskningsinitiativer mv. på FFL06 

 
 

 2006 2007 2008 2009 
2006-
2009 

 

 Mio. kr. (2006-priser)       
 Ny forskningsreserve på §35    200 200 200 200 800  
 Højteknologifonden 1) 100 180 260 340 880  
 UMTS-reserve til forskning og IT 285 285 285 285 1.140  
 I alt til nye initiativer 585 665 745 825 2.820  
  

1) I forhold til budgetoverslagsårene på FL2005 er afkastet forhøjet som anført. 
 

 

 
• Af den generelle forskningsreserve på 800 mio. kr. i alt i 2006-2009 forventer re-

geringen at udmønte 200 mio. kr. i 2006 under finanslovforhandlingerne til ef-
teråret, mens udmøntningen af de resterende 600 mio. kr. afventer drøftelserne i 
Globaliseringsrådet og regeringens kommende globaliseringsstrategi. Regeringen 
foreslår, at de 200 mio. kr. i 2006 prioriteres til forskeruddannelse, udvikling af 
unge forskertalenter og strategisk forskning. 

 
• Der er budgetteret med et øget afkast af Højteknologifonden på 100 mio. kr., 

hvorefter afkastet udgør 200 mio. kr. i 2006. Det er forudsat, at opbygningen af 
fondens kapital fortsætter med et nyt indskud på 2 mia. kr. i 2006. Sammen med 
indskuddet på 3 mia. kr. i 2005 vil fonden fra 2006 have en kapital på i alt ca. 5 
mia. kr. I 2007-2009 er der forudsat yderligere opbygning af Højteknologifonden 
med 2 mia. kr. årligt, og der er som følge heraf budgetteret med en årlig stigning 
i afkastet på 80 mio. kr.  

 
• Endelig er der afsat en UMTS-reserve på 1.140 mio. kr. i 2006-2009, som afspej-

ler det forventede provenuet fra 3G-mobillicenserne. Regeringen vil foreslå par-
tierne bag UMTS-aftalen, at den kommende fordeling af sker for en treårig peri-
ode, således at der fordeles i alt 855 mio. kr. til forskning og IT i 2006-2008, sva-
rende til 285 mio. kr. årligt. 
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Samlet indebærer finanslovforslaget et løft i de statslige forskningsbevillinger på ca. 
440 mio. kr. fra 2005 til 2006, jf. appendiks. Med statslige forskningsbevillinger på næ-
sten 10,7 mia. kr. i 2006 forventes de samlede offentlige forskningsudgifter i 2006 
foreløbigt at udgøre 0,76 pct. af BNP i 2006 mod 0,75 pct. i 2005. 
 
For årene 2007-2009 udgør de ca. 10,7 mia. kr. årligt de foreløbigt afsatte statslige 
forskningsbevillinger. Hertil kommer udmøntningen af yderligere midler fra reserven 
til globaliseringsinitiativer, som afventer regeringens globaliseringsstrategi i forlæn-
gelse af arbejdet i Globaliseringsrådet. Fra 2007 vil der således blive tilført yderligere 
midler fra reserven med en stigende profil, således at de offentlige forskningsmidler i 
2010 udgør 1 pct. af BNP. 
 
 
2.3 Mere målrettet uddannelse 
Finanslovforslaget for 2006 indeholder nye uddannelsesinitiativer for i alt næsten 1,4 
mia. kr. i perioden 2006-2009, heraf 256 mio. kr. i 2006. I perioden målrettes ca. 680 
mio. kr. et kvalitetsløft i specielt folkeskolen, og der tilføres i alt 660 mio. kr. i 2006-
2009 til korte og mellemlange videregående uddannelser til en fastholdelse af bevil-
lingsniveauet efter udløbet af den tidligere flerårsaftale. Herudover går 54 mio. kr. i 
perioden til en øget integrationsindsats, blandt andet fremskaffelse af flere praktik-
pladser, jf. tabel 2.3. Med hensyn til integrationsinitiativer henvises i øvrigt til afsnit 
2.10. Bedre integration. 
 

Tabel 2.3 
Uddannelsesinitiativer 

 
  2006 2007 2008 2009 I alt  

 Mio. kr. (2006-priser)       

 Initiativer målrettet folke-
skolen samt læsning 67 138 201 274 680 

 

 Efteruddannelse af lærerne i 
folkeskolen 25 50 50 50 175 

 

 Flere timer i dansk og historie i 
folkeskolen 16 55 114 187 371 

 

 Styrket evaluering i folkeskolen 10 4 7 7 29  
 National handlingsplan for  

læsning 15 30 30 30 105 
 

 Integration og praktikpladser 24 10 10 10 54  
 Belønning for oprettelse af 

praktikpladser 14    14 
 

 Målrettet forældreinddragelse 5 5 5 5 20  
 Særbevilling til erhvervsskoler 

med tosprogede 5 5 5 5 20 
 

 Videregående uddannelser 165 165 165 165 660  
 Konsolidering af de videre-

gående uddannelser 165 165 165 165 660 
 

 Nye initiativer i alt 256 313 376 449 1.394  
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Initiativerne dækker over: 
 
• Efteruddannelse af lærerne og skoleledere i folkeskolen. Lærernes kompetencer skal i hø-

jere grad suppleres med målrettet efteruddannelse. Endvidere skal der ved frem-
tidige nyansættelser af skoleledere i folkeskolen stilles krav om, at ansøgeren 
gennemfører en lederuddannelse, og allerede ansatte skoleledere skal efterud-
dannes, så de lever op til de fremtidige kvalifikationskrav. 

 
• Flere timer i dansk og historie i folkeskolen. De yngste folkeskoleelever skal sikres en 

god start. Der afsættes midler til, at der fra skoleåret 2006/2007 indfases en eks-
tra ugentlig time i dansk i 1.-3. klasserne, og at der fra skoleåret 2008/2008 ind-
fases en ekstra ugentlig time i historie til 4. og 5. klasserne.  

 
• Styrket evaluering i folkeskolen. Skolerne får pligt til at evaluere elevens udbytte med 

udgangspunkt i de bindende mål for undervisningen, som blev fastsat i 2003. Fra 
skoleåret 2005/06 påbegyndes indførelse af nationale obligatoriske test i læsning 
i 2., 4., 6. og 8. klasse, matematik i 3. og 6. klasse, engelsk i 7. klasse og naturfa-
gene i 8. klasse.  

 
• National handlingsplan for læsning. Regeringen har nedsat et udvalg af eksperter og 

forskere inden for læseområdet, som skal udarbejde anbefalinger til en samlet 
styrkelse af læseindsatsen for børn, unge og voksne. Anbefalingerne vil indgå 
som input i regeringens videre overvejelser og beslutning om iværksættelse af en 
national handlingsplan for læsning.   

 
• Belønning for oprettelse af praktikpladser. Den eksisterende tilskudsordning til er-

hvervsskoler, der gør en ekstra indsats for at fremskaffe praktikpladser, udvides, 
og der tilføres 14 mio. kr., så ordningen i 2006 i alt omfatter 112 mio. kr. Dertil 
kommer, at ordningen omlægges, så der gives større tilskud pr. elev, desto flere 
praktikpladser en skole etablerer. Baggrunden er, at de ekstra praktikpladser alt 
andet lige vil være vanskeligere at fremskaffe for skolerne end de første.   

 
• Målrettet forældreinddragelse. Med henblik på, at forældre inddrages aktivt og ansvar-

liggøres i vejledningen af de 15-17-årige, fremsættes der i efteråret 2005 lovfors-
lag om, at forældrene orienteres om vejledningstilbud samt den unges uddannel-
sesmuligheder, og at forældrene fremover skal modtage meddelelse fra Ung-
dommens Uddannelsesvejledning, hvis den unge står i risiko for eller har afbrudt 
en ungdomsuddannelse. 

 
• Særbevilling til erhvervsskoler med mange tosprogede. I perioden 2006-2009 afsættes en 

årlig bevilling på 5 mio. kr. til erhvervsskoler med et stort antal/en stor andel to-
sprogede med henblik på at styrke skolernes arbejde med at fremskaffe og fast-
holde praktikpladser, således at især flere indvandrere gennemfører en uddannel-
se, og færre falder fra.  
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• Konsolidering af de videregående uddannelser. Der afsættes 165 mio. kr. årligt til de vi-
deregående uddannelser i Undervisningsministeriets ressort til konsolidering og 
fortsat kvalitetsudvikling. Med baggrund i blandt andet Globaliseringsrådets ar-
bejde kommer regeringen med et oplæg til styrkelse af de videregående uddan-
nelser.  

 
Initiativerne betyder sammen med Folkeskolereformen, de tidligere afsatte midler til 
computere til elever i 3. klasse og sidste års initiativer på folkeskoleområdet, at rege-
ringen i alt i perioden 2005-2009 har bevilget ca. 3,3 mia. kr. ekstra til folkeskolen.  
 
Til prioritering af uddannelsesinitiativerne tilføres der nye midler for 277 mio. kr. i 
perioden 2006-2009, mens de resterende midler tilvejebringes via omprioriteringer 
inden for Undervisningsministeriets område samt træk på opsparing m.m., jf. tabel 
2.4. 
 

Tabel 2.4 
Finansiering af nye uddannelsesinitiativer  

 
 Mio. kr. (2006-priser) 2006 2007 2008 2009 I alt  

 Rammeløft 10 25 84 158 277  
 Opsparing og omstillings-

reserver m.m. 81 108 135 136 460 
 

 Omprioriteringer  165 180 157 156 657  
 Heraf:        
 - Forskydning af lærlingebonus 53 32 12 12 109  
 - Harmonisering –  

 befordringstilskud 48 47 46 46 186 
 

 - Harmonisering – åben  
 uddannelse 43 43 41 40 167 

 

 - Tilpasning af bygningstakster 21 58 58 58 196  
 I alt 256 313 376 449 1.394  
   

 
Omprioriteringerne består af flere elementer, herunder blandt andet: 
 
• Harmonisering af deltagerbetaling på åben uddannelse på videregående niveau, således at til-

skud til efteruddannelse på videregående niveau kommer i naturligt niveau med 
tilskuddet til efteruddannelse af f.eks. ufaglærte og faglærte.  

 
• Omlægningen af den nuværende årlige bonus til elever i lønnet praktik til en slutbonus, der 

udløses ved uddannelsens afslutning blandt andet med henblik på at sende et 
signal om vigtigheden af at afslutte en påbegyndt uddannelse. 

 
• Nedlæggelse af den generelle befordringstilskudsordning for elever ved de frie grundskoler med 

henblik på en harmonisering af vilkårene for betaling for befordring med vilkå-
rene, der gælder i folkeskolen.  
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• Tilpasning af bygningstaksterne ved en række uddannelser som følge af blandt andet 
de seneste års udvikling af nye finansieringsprodukter.  

 
 
2.4 Innovation og iværksætteri  
Regeringen vil udarbejde en strategi for at gøre Danmark til et af de mest konkurren-
cedygtige og førende iværksættersamfund i verden.  
 
Det skal blandt andet ske gennem tiltag til fremme af innovation og iværksætteri, 
bedre udnyttelse af forskning og tilvejebringelse af risikovillig kapital.  
 
Som første skridt i den samlede indsats er der på finanslovforslaget afsat 35 mio. kr. 
årligt i 2006-2009 – i alt 140 mio. kr. – af globaliseringsmidlerne til initiativer, der skal 
fremme og understøtte iværksætteri. Midlerne i 2006 udmøntes i forbindelse med 
forhandlingerne om finansloven for 2006.  
 
 
2.5 Sundhed og Kræftplan II 
Med forslaget til finanslov for 2006 fortsættes de senere års forbedringer på sund-
hedsområdet, herunder en markant styrkelse af kræftområdet. I alt tilføres sundheds-
området yderligere næsten 700 mio. kr. i 2006, jf. tabel 2.5. Hertil kommer investerin-
ger på kræftområdet.  
 

Tabel 2.5 
Styrket indsats på sundhedsområdet 

 
  2006  

 Mio. kr.  (2006-priser)   
 Initiativer til forbedring af indsatsen på kræftområdet (Kræftplan II) 425  
 Meraktivitetspulje på sygehusområdet 112  
 Øvrige initiativer, herunder videre- og efteruddannelse af læger og sygeplejersker 269  
 Ændret skøn for amternes medicinudgifter -114  
 I alt 692  
   

 
Forslaget til finanslov udmønter således den Kræftplan II, som regeringen indgik af-
tale om med Dansk Folkeparti i juni 2005. Aftalen er tiltrådt af Amtsrådsforeningen i 
aftalen om amternes økonomi i 2006.  
 
Kræftplan II sætter ind med konkrete initiativer i alle led af kræftsygdomsforløbet – 
fra opsporing til behandling og rehabilitering. I alt indebærer Kræftplan II, at der i 
2006 afsættes godt 1 mia. kr. til en styrkelse af indsatsen på kræftområdet, heraf 600 
mio. kr. som lånerammer til investeringer i strålekanoner og scannere, jf. tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 
Initiativer i Kræftplan II 

 
  2006  

 Mio. kr. (2006-priser)   
 Pulje til etablering af sundhedscentre 50  
 Pulje til tobaksforebyggelse 10  
 Fremskyndet indførelse af screening for brystkræft i hele landet 30  
 Styrkelse af lægers efteruddannelse 25  
 Ekstra midler til ny kræftmedicin 200  
 Partnerskab mellem Kræftens Bekæmpelse, KL og de centrale sundhedsmyndigheder 

om rehabiliteringsmetoder, vidensspredning mv. 20 
 

 Pulje til effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen 50  
 Styrket klinisk kræftforskning 25  
 Yderligere midler til eksperimentel behandling i Danmark 15  
 Merudgifter i alt, eksklusive lånerammer 425  
 Låneramme til strategisk udskiftning af strålekanoner 300  
 Låneramme til målrettede investeringer i nye scannere 300  
 Merudgifter i alt, inklusive lånerammer 1.025  
   

 
I forlængelse af aftalen om amternes økonomi i 2006 indebærer forslaget til finanslov 
endvidere et løft af meraktivitetspuljen på 100 mio. kr. i amterne svarende til 112 
mio. kr. på landsplan. Dermed udgør puljen i 2006 i alt 1.402 mio. kr. Målet er at sik-
re en fortsat gunstig udvikling i ventetiderne på sygehusområdet såvel på det kirurgi-
ske som det medicinske område.  
 
Herudover udmøntes på finanslovforslaget ca. 270 mio. kr. til generelle forbedringer 
på sundhedsområdet, herunder til den lægelige videreuddannelse og en styrkelse af 
sygeplejerskers efteruddannelse. Modgående forventes medicinudgifterne i 2006 at 
falde med 114 mio. kr. på landsplan, jf. aftalen om amternes økonomi for 2006. 
 
Endelig vil regeringen over en 4-årig periode afsætte knap 65 mio. kr. til den fortsatte 
drift og videreudvikling af den Personlige Elektroniske Medicinprofil.  
 
Den Personlige Elektroniske Medicinprofil styrker kvaliteten i medicinhåndteringen 
og reducerer risikoen for fejlmedicinering for blandt andet de mange ældre borgere, 
som ofte anvender mere end ét lægemiddel. Samtidig vil det lette kommunerne ad-
ministrativt. Den skønnede gevinst er afspejlet ved en budgetregulering på FFL06 
på -41,5 mio. kr. i 2006 og -166 mio. kr. årligt fra 2007, der forudsættes udmøntet i 
DUT-forhandlinger. 
 
 
2.6 Ældre 
Fra og med 2006 afsættes 500 mio. kr. årligt til ældreområdet svarende til i alt 2 mia. 
kr. i 2006-2009, som regeringen vil søge udmøntet i forbindelse med finanslovfor-
handlingerne med Folketingets partier. Pengene foreslås blandt andet anvendt til en 
ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp.  
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Regeringen vil drøfte kriterierne for tildeling af midler fra ansøgningspuljen for 2006 
med KL. 
 
Regeringen vil indføre en plejehjemsgaranti, der sikrer, at borgere, som er visiteret til 
plejehjem, højest skal vente to måneder på at få en plads. 
 
 
2.7 Børn 
På finanslovforslaget for 2006 afsættes ca. 6,4 mia. kr. til nye og målrettede initiativer 
til forbedring af børn og familiers vilkår i perioden 2006-2009, heraf godt 600 mio. 
kr. i 2006, jf. tabel 2.7.  
 

Tabel 2.7 
Midler til nye initiativer for børn og familier på forslag til finanslov for 2006 

 
  2006 2007 2008 2009 I alt  

 Mio. kr. (2006-priser)       
 Nedsættelse af forældrebetaling 

for dagpasning     507  1.026 1.026     1.026     3.585 
 

 Forhøjelse af børnefamilieydelse 
for 0-2-årige  -   -       400  400          800  

 

 Bedre kvalitet i dagpasningen 100  1001) 1001) 1001) 2.0001)  
 I alt 607  1.1261) 1.526 1) 1.526 1) 6.385   
  

1) Der er indbudgetteret 100 mio. kr. årligt til bedre kvalitet i dagpasningen i 2006-2009. Fordelingen af den 
resterende del af de 2 mia. kr. til bedre kvalitet i dagpasningen er ikke fastlagt for årene 2007-2009. 

 

 

 
I perioden 2006-2009 afsættes i alt 3,6 mia. kr. til nedsættelse af forældrebetalingen 
for dagpasning. Pr. 1. januar 2006 sænkes den maksimale forældrebetaling for en 
plads i et dagtilbud for et barn under 3 år fra 33 til 25 pct. af udgifterne. Pr. 1. januar 
2007 sænkes den maksimale forældrebetaling for børn fra 3 år og til skolealderen fra 
33 til 25 pct. af udgifterne.  

Pr. 1. januar 2008 vil regeringen desuden forhøje børnefamilieydelsen med 2.000 kr. 
årligt pr. barn under 3 år. Der afsættes 400 mio. kr. årligt hertil fra 2008. 

I perioden 2006-2009 afsættes i alt 2 mia. kr. til bedre kvalitet i børnepasningen. Her-
af er der på FFL06 afsat en reserve på 100 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009. Pen-
gene skal blandt andet bruges til en forstærket indsats over for socialt udsatte børn, 
flere medarbejdere, forbedringer af lokaler og fremme af etablering af skovbørneha-
ver. De resterende midler til bedre kvalitet i børnepasningen er i årene 2007-2009 af-
sat på en reserve til højt prioriterede områder på §35. Generelle reserver. 
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2.8 Kommuneaftaler 
 
Aftaler om den kommunale økonomi for 2006 
Regeringen indgik den 10. og 11. juni 2005 aftaler med henholdsvis KL og Amts-
rådsforeningen om kommunernes og amternes økonomi for 2006. Endvidere forelå 
der den 15. og 16. juni forhandlingsresultater med Københavns og Frederiksberg 
Kommuner vedrørende 2006. 
 
Med aftalerne prioriteres der samlet set tilførsel af 1.650 mio. kr. til de 
(amts)kommunale serviceområder i 2006, heraf knap 850 mio. kr. via balancetilskud 
og godt 800 mio. kr. via afsatte midler på finanslovforslaget for 20061. Prioriteringen 
omfatter 750 mio. kr. til sundhedsområdet mv., 500 mio. kr. til ældreområdet og 400 
mio. kr. til nedsat forældrebetaling i daginstitutioner, jf. tabel 2.8. Dertil kommer yder-
ligere 100 mio. kr. til nedsat forældrebetaling i daginstitutioner i 2006, der er afsat på 
finanslovforslaget for 2006. 
  

Tabel 2.8 
Aftalte serviceudgifter i den kommunale sektor i 2006 

 
  KL Amterne KBH/FRB1) I alt  

 Mio. kr. (2006-priser)      
 Udgangspunkt for aftalerne 146.414 87.613    
 Lavere medicinudgifter i 2005  -400 -50 -450  
 Omprioriteringsmulighed:  

Merudgifter til sygehuse 2005 
 

400 50 450 
 

 Realvækst:      
 Sundhed mv., herunder 70 590 90 750  
 - Kræftplan II2) 70 304 51 425  
 - Aktivitetspulje   100 12 112  
 - Øvrige sundhed   236 33 269  
 - Medicin   -100 -14 -114  
 - Øvrige   50 8 58  
 Ældreområdet3) 440  60 500  
 Daginstitutionstakster4) 350  50 400  

  
1) Udgifterne for de to kommuner er skønnet med udgangspunkt aftalerne med KL og Amtsrådsforenin-

gen. 
2) Heraf er i alt 200 mio. kr. afsat til særskilte puljer på FFL2006 – 80 mio. kr. vedrører det primærkommu-

nale område og 120 mio. kr. det amtskommunale område.  
3) Midlerne er afsat som en reserve på §35. Generelle reserver. 
4) Kommunerne har over bloktilskuddet fået en foreløbig kompensation på 400 mio. kr. i 2006 som følge 

af den foreslåede nedsættelse af forældrebetalingsandelen pr. 1. januar 2006.  
 

 

 
Aftalen med KL indebærer, at der i pl-opregningen af det aftalte niveau for 2005 ta-
ges højde for den kommunale overenskomst samt ændrede pl-forudsætninger i 2005 
mv. Derudover foretages der en korrektion af niveauet fra 2005-aftalen i lyset af de 
vedtagne budgetter. Rammen for de kommunale udgifter er fastsat i lyset af den op-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 På finanslovforslaget er der afsat 500 mio. kr. til ældreområdet, puljemidler på 200 mio. kr. til Kræftplan II samt 
112 mio. kr. til forøgelse af méraktivitetspuljen til sygehuse. 
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følgende aftale fra februar og under indtryk af ændringerne i befolkningssammen-
sætningen fra 2005 til 2006. Udgangspunktet for aftalen tager hermed afsæt i de 
kommunale budgetter for 2005. 
 
I forbindelse med aftalen for 2006 får kommunerne finansieret et løft af udgifterne 
på 70 mio. kr. (Kræftplan II) samt 440 mio. kr. i relation til ældreområdet, jf. regerings-
grundlaget. Endvidere a conto reguleres bloktilskuddet i 2006 med samlet 400 mio. kr. 
med henblik på lavere daginstitutionstakster. I alt forventes udgifterne som følge af 
den lavere forældrebetalingsandel at udgøre ca. 500 mio. kr. i 2006. De resterende ca. 
100 mio. kr. er afsat på FFL2006. 
 
Aftalen med Amtsrådsforeningen indebærer, at der i pl-opregningen af det aftalte ni-
veau for 2005 tages højde for den kommunale overenskomst. Der foretages endvide-
re der en korrektion af niveauet fra 2005-aftalen, så udgangspunktet svarer til budget-
terne for 2005.  
 
Amterne tilføres herudover et samlet løft på 590 mio. kr., hvilket kan henføres til 
Kræftplan II (304 mio. kr.), en forøgelse af den aktivitetsafhængige pulje (100 mio. 
kr.), øvrige sundhed (236 mio. kr.) samt øvrige områder (50 mio. kr.). Der skønnes 
lavere medicinudgifter i amterne i 2006.  
 
Opregnet til landsplan betyder aftalerne om amters og kommuners økonomi, at der i 
2006 prioriteres 500 mio. kr. til ældreområdet, 400 mio. kr. til nedsat forældrebetaling 
i daginstitutioner samt 750 mio. kr. til sundhedsområdet mv. 
 
I forbindelse med aftalerne er der endvidere åbnet mulighed for lånefinansierede in-
vesteringer på folkeskoleområdet, sundhedsområdet (Kræftplan II) samt til omstil-
lingsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, jf. tabel 2.9. 
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Tabel 2.9 
Mulighed for ekstraordinære investeringer i kommuneaftalerne for 2006  

 
  I alt  

 Mia. kr. (2006-priser)   
 Mulighed for ekstraordinære investeringer i kommuneaftalerne for 2006:   
 Folkeskoleområdet1) 1,0  
 Strålekanoner2) 0,3  
 Scannere2) 0,3  
 OPP investeringsprojekter3) 0,2  
 Omstillingsudgifter kommunalreform, investeringer 2006-20074) 0,8  
  

1) Finansieret ved låneramme til folkeskoleområdet (0,8 mia. kr.) og en ekstraordinær forøgelse af den or-
dinære lånepulje (0,2 mia. kr.), som dog også kan anvendes til andre formål, svarende til 2005-aftalen. 

2) Låneadgang, jf. Kræftplan II. 
3) Låneadgang til offentlige-private samarbejdsprojekter – 100 mio. kr. til henholdsvis kommuner og amter. 
4) Finansieret via en ramme til lånedispensation, som udgør henholdsvis 1,0 mia. kr. og 0,5 mia. kr. fordelt 

over 2006-2007. Beregningsteknisk er der forudsat halv virkning i 2006. 
 

 

 
Udviklingen i bloktilskuddet fra 2005 til 2006 
For 2006 udgør bloktilskuddet – inklusive refusion og tilskud i tilknytning til grund-
takstmodellen – 64,9 mia. kr. på FFL2006, jf. tabel 2.10. Målt i årets priser er det en 
stigning på 6,8 mia. kr. i forhold til bloktilskuddet for 2005 på FL05. 
 

Tabel 2.10 
Udviklingen i bloktilskuddet fra 2005 til 2006 

 
  2005 (FL05) 2006 (FFL06) Ændr.  2005-2006  

 Mia. kr., årets priser     
 Balancetilskud og finansiering af  

realvækst, kommuner 6,4 11,2 4,7 
 

 Balancetilskud og finansiering af  
realvækst, amter1) 3,9 5,2 1,3 

 

 Budgetgaranti vedr.  overførsler  2,5 3,5 1,0  
 Ændring i udgifts- og opgavefordeling 

(DUT) 0,0 -2,0 -2,0 
 

 Delvis modregning sfa. forventet salg af 
energivirksomheder -0,9 -1,4 -0,5 

 

 Udligning af kommunernes udgifter til 
merværdiafgift 1,0 0,2 -0,8 

 

 Øvrige (permanent bloktilskud,  
pl-regulering m.m.) 45,2 48,2 3,1 

 

 Bloktilskud i alt (inkl. grundtakst) 58,1 64,9 6,8  
  

Anm.: Bloktilskuddet inkluderer refusion og tilskud til kommuner i tilknytning til grundtakstmodellen 
(§15.15.01 og §15.15.02). Forskelle mellem totaler og delsummer skyldes afrunding. 

1) Ekskl. statslige puljer til meraktivitet på sygehusene, som ikke indgår i bloktilskuddet, men budgetteres 
på §16.51.72. Pulje til at øge behandlingskapaciteten i sundhedsvæsenet. 

 

 

 
Ændringen skyldes:  
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• at bloktilskudsreguleringen til finansiering af de aftalte udgifter inklusive real-
vækst og balancetilskuddet til finansiering af udgifter ved uændret aktivitet er 
forhøjet med 4,7 mia. kr. til kommunerne og 1,3 mia. kr. til amterne i forhold til 
2005. Balancetilskud og bloktilskudsreguleringer til finansiering af realvækst sik-
rer fuld finansiering af de aftalte udgifter i 2006 for kommuner henholdsvis am-
ter under ét.  

 
• at tilskuddene til kommunerne vedrørende budgetgarantien er reguleret med 1,0 

mia. kr. i forhold til 2005. Budgetgarantien sikrer, at ændringer i kommunernes 
udgifter til en række overførselsindkomster, herunder kontanthjælp og førtids-
pension, automatisk modsvares krone for krone af ændringer i bloktilskuddets 
størrelse. Budgetgarantien gælder for kommunerne under ét. 

 
• at bloktilskuddet er reduceret med 2 mia. kr. i forhold til 2005 som følge af æn-

dringer i udgifts- og opgavefordelingen mellem stat, amter og kommuner – pri-
mært i medfør af overførslen af skatteområdet til staten – samt ændringer i den 
bindende statslige regulering af kommunernes og amternes virksomhed (Det 
Udvidede Totalbalanceprincip – DUT). 

 
• at der er budgetteret med indtægter på 1,4 mia. kr. svarende til den forventede 

fremtidige modregning i statstilskuddet til kommuner og amter som følge af alle-
rede gennemførte salg af energivirksomheder. Indtægterne ligger 0,5 mia. kr. 
over niveauet i 2005.  

 
• at statens nettoudgifter til momsudligningsordningen falder med 0,8 mia. kr. i 

forhold til FL05. Ordningen er over et flerårigt perspektiv udgiftsneutral for sta-
ten.  

 
• at bloktilskuddet forhøjes med 3,1 mia. kr. i forhold til FL05 som følge af en 

række øvrige forhold, herunder blandt andet et løft i bloktilskuddet på 3,8 mia. 
kr. som følge af permanente reguleringer på sidste års bloktilskudsaktstykke, et 
fald på knap 0,6 mia. kr. i statens nettooverførsler til kommuner og amter vedrø-
rende den kommunale selvbudgettering samt en række mindre reguleringer ved-
rørende blandt andet særligt vanskeligt stillede kommuner, aftrapning af det mid-
lertidige tilskud til drift af sygehusvæsenet i hovedstaden mv. 

 
 
2.9 Natur og miljø 
Regeringen vil afsætte 1 mia. kr. over de næste fire år til initiativer til udmøntning af 
regeringsgrundlagets mål om mere natur og bedre miljø. Initiativerne vil blandt andet 
omfatte naturgenopretning, sikring af habitater, en styrket indsats for renere vand 
samt rejsning af mere skov.  
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På forslaget til finanslov for 2006 er der indarbejdet en reserve på 50 mio. kr. i 2006 
til natur- og miljøinitiativer, jf. tabel 2.11. Reserven forventes udmøntet som led i for-
handlingerne om finansloven for 2006 – blandt andet på en styrket kemikalieindsats 
og oprydning ved Kærgård Klitplantage. 
 
Igangsættelse af nye naturprojekter kræver et grundigt forberedelsesarbejde for at få 
mest muligt natur og miljø for pengene. For årene 2007-2009 er det samlede løft på 
950 mio. kr. til natur og miljø derfor afsat på en reserve til højt prioriterede områder 
under §35. Generelle reserver med henblik på udmøntning på et senere tidspunkt, 
når forberedelsesarbejdet er afsluttet. 
 

Tabel 2.11 
Reserve til natur- og miljøinitiativer 

 
  2006-2009 Heraf 2006  

 Mio. kr. (2006-priser)    
 Miljø- og naturinitiativer 1.000 50  

   

 
 
2.10 Bedre integration 
Regeringen indgik den 17. juni 2005 aftale om ”En ny chance til alle” med Socialde-
mokraterne og Dansk Folkeparti om en flerårig indsats på integrationsområdet. Afta-
len indebærer en række konkrete initiativer på følgende områder: 
 
• Garanti for relevante uddannelsestilbud til alle unge: Der indføres pligt for unge mellem 

18 og 25 år til uddannelse frem for kontanthjælp, ligesom børnefamilieydelsen 
omlægges, så den som udgangspunkt kun udbetales for 15 – 17 årige unge, der er 
i uddannelse eller i job med uddannelsesperspektiv. For praktisk orienterede un-
ge etableres en ny mesterlære, trainee-forløb og forpraktik mv. 

 
• Vilje til integration – kontrakt og konsekvens: Alle udlændinge skal være omfattet af 

en integrationskontrakt i de første syv år, eller indtil den enkelte udlænding op-
når tidsubegrænset opholdstilladelse, og det er en betingelse for at opnå tidsube-
grænset opholdstilladelse, at kontrakten opfyldes. 

 
• Det skal kunne betale sig at arbejde: For ægtepar på kontanthjælp gælder, at en ægte-

fælle, der ikke har haft 300 timers arbejde inden for de seneste 2 år, bliver betrag-
tet som reelt hjemmegående. Kontanthjælpen til den pågældende falder derfor 
bort. Der udvikles jobforløb rettet mod særlige grupper af kontanthjælpsmodta-
gere, opfølgningen over for sygemeldte kontanthjælpsmodtagere strammes op 
mv. 
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• Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og kriminalitet: Udvisningsreglerne skærpes, 
og forældreansvaret styrkes, således at forældre, der ikke lever op til deres ansvar 
i yderste konsekvens kan blive trukket i børnefamilieydelsen mv. 

 
• Fortsat indsats mod ghettoisering: Der tages initiativer til ændring af beboersammen-

sætningen i udsatte boligområder. Desuden iværksættes en fysisk forbedring af 
udsatte boligområder mv. 

 
• Øget kommunal indsats for integrationen: Der indføres obligatorisk tilbud om gen-

startsprogram for kontanthjælpsmodtagere og gentagen aktivering af alle ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Refusionssatserne for forsørgel-
sesudgifter, introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde ændres med henblik på 
at øge kommunernes incitamenter til en aktiv indsats mv. 

 
I forlængelse af aftalen er der på finanslovforslaget for 2006 afsat i alt 100 mio. kr. i 
2006 til integrationsinitiativerne, jf. tabel 2.12. 
 

Tabel 2.12 
Initiativer i integrationsaftalen ”En ny chance til alle” 

 
 Mio. kr. (2006-priser) 2006 2007 2008 2009  

 Garanti for relevante uddannelsestilbud til alle unge  54  89  75  63  
 Vilje til integration – kontrakt og konsekvens  -  -  -  -  
 Det skal kunne betale sig at arbejde  15  -250  -250  -250  
 Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og 

kriminalitet  -  -  -  - 
 

 Fortsat indsats mod ghettoisering  -  -  -  -  
 Øget kommunal indsats for integrationen  85  350  247,5  185  
 Reserve afsat til uddannelsespligt for unge kontant-

hjælpsmodtagere1)  -54  -89  -75  -63 
 

 I alt  100  100  -2,5  -65  
  

1) Reserven til uddannelsespligt for unge kontanthjælpsmodtagere blev afsat i forlængelse af regeringens 
initiativ ”Flere i beskæftigelse – lavere ledighed”, marts 2004, og udmøntes som led i finansiering af in-
tegrationsaftalen. 

 

 

 
Der er på finanslovforslaget samtidig indarbejdet en negativ budgetregulering på 100 
mio. kr. i 2006, som forudsættes udmøntet til finansiering af merudgifterne i 2006 
som følge af integrationsaftalen. 
 
 
2.11 Svage grupper 
Der er godt 667 mio. kr. i satspuljen i 2006, jf. tabel 2.13. Heraf er der forlods afsat 
midler til DUT-forhandlede merudgifter til anbringelsesreformen. Satspuljepartierne 
besluttede i satspuljeaftalen for 2005 at finansiere udgifterne til anbringelsesreformen 
af satspuljemidler. 
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Tabel 2.13 
Satspuljens størrelse for 2006 

 
  2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)      
 Satspuljen for 2006  667,5 1.242,8 1.331,8 1.611,8  
 - Anbringelsesreformen 40,3 58,5 39,4 27,8  
 Disponibelt beløb på FFL 627,2 1.184,3 1.292,4 1.584,0  

   

 
I 2006 udestår udmøntningen af godt 627 mio. kr. til øvrige initiativer. En stor del af 
de udisponerede midler efter 2006 forventes først at blive udmøntet i senere års 
satspuljeforhandlinger. Stigningen i de udisponerede puljemidler fra 2006-2007 skal 
bl.a. ses i sammenhæng med udløb af psykiatriaftalen. 
 
Regeringen vil foreslå satspuljepartierne at prioritere midler til initiativer for blandt 
andet ældre, udsatte børn og unge, mennesker med handicap, misbrugere, bedre in-
tegration o.a. 
 
Regeringen vil fortsat prioritere indsatsen for bedre vilkår for de svageste grupper og 
i den forbindelse inddrage forslagene fra Rådet for socialt udsatte.  
 
På handicapområdet vil regeringen forsætte arbejdet med at forbedre handicappedes 
muligheder for at deltage i alle dele af samfundslivet. 
 
På området for udsatte børn og unge vil regeringen blandt andet søge tilslutning til 
initiativer, der bekæmper den negative sociale arv og forbedrer indsatsen overfor 
kriminelle/kriminalitetstruede børn og unge.   
 
Regeringen vil også foreslå at sætte penge af til en styrket indsats overfor stofmisbru-
gere, herunder en særlig indsats målrettet stofmisbrugere i fængslerne. Efter aftale 
med satspuljepartierne vil indsatsen overfor indsatte stofmisbrugere ske på baggrund 
af en evaluering af den hidtidige indsats. 
 
Herudover ønsker regeringen at fremme brugen af rehabiliteringsprogrammer. Rege-
ringen lægger vægt på at forbedre de indsattes mulighed for at få et normalt liv efter 
strafafsoning. Regeringen vil drøfte initiativer på dette område med satspuljepartier-
ne. 
 
 
2.12 Adgang til kulturarven 
Med forslaget til finansloven for 2006 afsættes i alt 260 mio. kr. i perioden 2006-2009 
til at styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv, heraf 35 mio. kr. i 2006, jf. 
tabel 2.14. 
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Tabel 2.14 
Adgang til kulturarven 

 
 

 2006 2007 2008 2009 
2006-
2009 

 

 Mio. kr. (2006-priser)    
 Nye initiativer vedr. kulturarven i alt 35 75 75 75 260  

   

 
Der etableres gratis adgang for børn og unge på de statslige og statsanerkendte mu-
seer samt for alle til de permanente samlinger på Statens Museum for Kunst og Na-
tionalmuseet fra 2006.  
 
Det blev som led i FL05-aftalen om kultur mv. mellem regeringen og Folketingets 
øvrige partier besluttet at iværksætte et udredningsarbejde med henblik på at belyse 
museernes formidlingsindsats mv. Det skal være afsluttet ultimo 2005. 
 
Regeringen vil på baggrund af anbefalingerne fra det nedsatte udvalg iværksætte 
yderligere formidlingsinitiativer inden for den samlede ramme på 75 mio. kr. årligt fra 
2007. Initiativerne vil have vægt på forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte 
til bedre formidling og attraktive udstillinger samt nyttiggørelse af museernes viden 
om kulturarven i undervisningssammenhæng. 
 
 
2.13 Forenkling af aktieavancebeskatningen 
Regeringen ønsker at ændre de gældende regler for beskatning af aktier, idet reglerne 
er komplicerede og ugennemskuelige for både de ca. 1 mio. private investorer og for 
professionelle rådgivere.  
 
Regeringen vil derfor – som lovet inden valget – præsentere og drøfte et forslag til 
forenkling af aktieavancebeskatningen i forbindelse med finanslovforhandlingerne, 
herunder blandt andet spørgsmålet om den såkaldte 100.000 kr. grænse. 
 
Regeringens forslag vil som lovet inden valget indeholde en overgangsordning for 
eksisterende aktiebeholdninger. Der er på finanslovforslaget indbudgetteret en ram-
me på 85 mio. kr. i 2006 til finansiering af en forenkling af aktieavancebeskatningen. 
 
 
2.14 Sikre fødevarer 
Der er afsat i alt knap 65 mio. kr. i 2006 med henblik på fastholdelse af indsatsen for 
sunde og sikre fødevarer. Heraf tilføres Fødevarestyrelsen 24 mio. kr. i 2006 til 
sikring af opgavevaretagelsen i forbindelse med reorganiseringen af styrelsen. 
Danmarks Fødevareforskning tilføres 17 mio. kr. i 2006.  
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Endelig tilføres Fiskeridirektoratet 23 mio. kr. til etablering af en torskegenop-
retningsplan, digitalisering af fiskerikontrollen, og øget kontrol af det industrielle 
fiskeri som følge af skærpede EU krav. 
 
 
2.15 Anlægsreserve 
På finanslovforslaget for 2006 er der afsat en reserve på 350 mio. kr. i 2006 til nye 
anlægsinvesteringer mv. Reserven udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om 
finansloven for 2006. 
 
 
2.16 Øvrige nye initiativer 
Finanslovforslaget indeholder øvrige nye initiativer for ca. 200 mio. kr. i 2006. Hertil 
kommer indarbejdelse af forventede indtægter og afsættelse af en reserve vedrørende 
forhandlingerne om finansieringen af det almene byggeri og ghettobekæmpelse. 
 
Nedsættelse af skovbrugets grundskyldspromille 
Skovbrugets amtskommunale grundskyldspromille er i dag forskellig fra landbrugets. 
For at ligestille skovbruget med landbruget og dermed at forbedre erhvervets øko-
nomiske rammevilkår foreslår regeringen at nedsætte den amtskommunale grund-
skyld af skovbrugsjord fra 10 til 1,5 promille, svarende til grundskyldspromillen for 
landbrugsjord. En ensartet grundskyldssats vil samtidig forenkle skattesystemet. Der 
afsættes 27 mio. kr. i 2006 til formålet, og lettelsen vil i de efterfølgende år blive ju-
steret over det kommunale bloktilskud. 
 
Regionale vækstfora 
For at sikre gode vilkår for at udvikle de regionale og lokale vækstvilkår og under-
støtte den regionale erhvervsudvikling i hele landet, er der i aftalen om amternes 
økonomi for 2006 afsat 40 mio. kr. i 2006 til midlertidige regionale vækstfora, der har 
til formål at udvikle de regionale og lokale vækstvilkår og understøtte den regionale 
erhvervsudvikling i hele landet. 
 
IT-projekter, herunder digital motorregistrering 
På finanslovforslaget for 2006 er der afsat i alt 46 mio. kr. i 2006 til nye investeringer 
i IT-systemer, blandt andet til domstolenes IT og indførelse af digital motorregistre-
ring.  
 
Med digital motorregistrering forventes borgere og virksomheder at opnå admini-
strative lettelser på i størrelsesordenen 60 mio. kr. årligt. Samtidig forventes statens 
driftsudgifter på sigt at blive reduceret med ca. 20 mio. kr. årligt.   
 
Når systemet er fuldt implementeret i 2008, vil borgere og virksomheder kun skulle 
henvende sig ét sted én gang i forbindelse med køb og salg af motorkøretøjer. Rege-
ringen vil opnå dette ved at udvikle det digitale motorregistreringssystem således, at 
godkendte private forhandlere og synsvirksomheder får adgang til selv at foretage 
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motorregistrering og udlevere nummerplader. Ved handel med køretøjer mellem pri-
vate vil regeringen sikre muligheder for, at borgerne selv kan registrere køretøjer via 
Internettet.  
 
Øvrige 
Finanslovforslaget for 2006 indeholder herudover en række nye initiativer for i alt ca. 
85 mio. kr. I 2006 afsættes der således 17 mio. kr. til Wonderful Copenhagen og 
yderligere godt 12 mio. kr. til konsolidering af turismeindsatsen. Der afsættes endvi-
dere ca. 10 mio. kr. i 2006 til en ny statslig styrelse under Transport- og Energimini-
steriet til håndtering af licenser i Nordsøen. Endelig afsættes i alt 40 mio. kr. til repa-
ration af taget på Roskilde Domkirke i overensstemmelse med aftalerne om FL05, 
heraf 15 mio. kr. i 2006, samt ca. 30 mio. kr. i forbindelse med motorvejsprojektet 
Søften-Skødstrup (statslig del). 
 
Finansiering af det almene byggeri og ghettobekæmpelse 
På finanslovforslaget for 2006 er der i årene 2006-2008 indarbejdet en budgetregule-
ring vedrørende forventede indtægter samt en reserve, som forventes udmøntet i 
forbindelse med en aftale om finansieringen af det almene byggeri.  
 
Det drejer sig for det første om en budgetregulering vedrørende ændret finansiering 
af alment byggeri på finanslovforslaget, som udgør -1,3 mia. kr. i 2006, -1,0 mia. kr. i 
2007 og -1,1 mia. kr. i 2008.  
 
For det andet er der indarbejdet en reserve vedrørende statslige udgifter til ydelses-
støtte m.v. på 160 mio. kr. i 2006, 70 mio. kr. i 2007, 60 mio. kr. i 2008 og -50 mio. 
kr. i 2009.  
 
Regeringen vil indlede drøftelser om den fremtidige anvendelse af den almene sek-
tors midler med henblik på, at Landsbyggefonden i højere grad bidrager til finansie-
ringen af det almene byggeri. I den forbindelse forventes der afsat midler til ud-
møntningen af regeringens integrationsaftale til styrkelse af indsatsen mod ghettoise-
ring. 
 
 
2.17 Harmonisering af ydelser 
På FFL06 indgår forslag til regelændringer vedr. boligstøtte og børnefamilieydelsen 
og arbejdsskadeområdet, der har til formål at forbedre sammenhængen i forhold til 
andre regelsæt og opnå en bedre målretning af de offentlige midler. 
 
Børnefamilieydelsen udbetales efter gældende regler frem til udgangen af det kvartal, 
hvor den unge fylder 18 år, dvs. ydelsen udbetales for en periode efter den unge er 
fyldt 18 år og dermed juridisk betragtes som voksen. Regeringen vil fremsætte forslag 
om, at der indføres præcis periodisering af børnefamilieydelsen i forhold til den un-
ges fødselsdag, således at udbetalingen af børnefamilieydelse stopper ved fødselsda-
toen.  
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Den ændrede periodisering skønnes at medføre en mindreudgift på ca. 70 mio. i 
2006 stigende til knap 83 mio. kr. i 2009, jf. tabel 2.15. 
 

Tabel 2.15 
Finansiering gennem harmonisering af ydelser 

 
  2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)   
 Børnefamilieydelse - Korrekt periodisering for 18-årige -70 -77 -80 -83  
 Boligstøtte – Harmonisering af aldersgrænse -17 -47 -66 -77  
 Boligydelse – Ophævelse af beregningsteknisk tillæg  -20 -57 -89 -116  
 Arbejdsskade – Harmonisering af regler for erstatning af 

tab af erhvervsevne mv. -94 -107 -117 -124 
 

   

 
Efter de gældende regler om boligstøtte regnes hjemmeboende børn som børn, indtil 
de fylder 23 år. Aldersgrænsen afviger dermed fra aldersgrænsen i en række øvrige 
love, f.eks. lovgivningen vedr. børnefamilieydelse, børnetilskud og myndighedsalder. 
 
Med henblik på en harmonisering af boligstøttelovens aldersgrænse indgår der på 
FFL06 et forslag om, at børn, der fylder 18 år efter den 1. januar 2006, ikke længere 
skal betragtes som børn ved udmålingen af boligstøtte fra det tidspunkt, hvor de fyl-
der 18 år. Forslaget forventes at indebære, at de offentlige udgifter til boligstøtte re-
duceres med 17 mio. kr. i 2006 stigende til 77 mio. kr. i 2009.  
 
Ved udmålingen af boligydelse indgår efter de gældende regler et beregningsteknisk 
tillæg til huslejen, som ikke modsvares af tilsvarende huslejeudgifter. Regeringen vil i 
efteråret 2005 fremsætte et lovforslag, der indebærer, at tillægget til huslejen ophæves 
for nye boligydelsessager fra 2006. Forslaget forventes at indebære offentlige min-
dreudgifter på 20 mio. kr. i 2006 stigende til 116 mio. kr. i 2009.  
 
Regeringen forventer endvidere at fremsætte forslag til ændring af lov om arbejds-
skadesikring med henblik på blandt andet at harmonisere reglerne for fastsættelse af 
erstatning ved tab af erhvervsevne til personer i fleksjob og til personer i ordinær be-
skæftigelse. Forslaget forventes at indebære en offentlig mindreudgift på 94 mio. kr. i 
2006 stigende til 124 mio. kr. i 2009. 
 
 
2.18 Øget indtægtsdækning af kontrol og tilsyn 
Det foreslås at indføre fuld indtægtsdækning på et antal erhvervsrettede kontrol- og 
tilsynsopgaver, som i dag er bevillingsfinansierede.  
 
Forslaget indebærer en reduktion af offentlige nettoudgifter til kontrol og tilsyn på 
ca. på ca. 20 mio. kr. årligt, jf. tabel 2.16. Provenuet anvendes i overensstemmelse med 
skattestoppet til finansiering af modgående skattelettelser.  
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Tabel 2.16 
Provenuvirkning af forslag om øget indtægtsdækning af erhvervsrettede kontrol- og  
tilsynsaktiviteter  

 
  2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)      
 Kontrol- og tilsynsordning      
 Tilsyn med radioaktivitets-

området 1,3 1,3 1,3 1,3 
 

 Godkendelse af røntgenanlæg  1,5 1,5 1,5 1,5  
 Autorisation af visse sundheds-

personer  1,3 1,3 1,3 1,3 
 

 Kontrol med visse en gros-
virksomheder  5,9 5,9 5,9 5,9 

 

 Økologisk jordbrugsproduktion  9,7 9,7 9,7 9,7  
 Afprøvning af fyrværkeri som 

grundlag for typegodkendelse  1,5 1,5 1,5 1,5 
 

 Autorisations- og godkendelses-
ordning på el-, vvs-, kloak-, gas- 
og vand/sanitetsområder  - 2,0 2,0 2,0 

 

 Indtægtsdækning  21,2 23,2 23,2 23,2  
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Appendiks 
Forslag til statsligt forskningsbudget 2006 (Forskningens Finanslov) 
 
På FFL06 er der budgetteret med en stigning på godt 400 mio. kr. i forskningsbevil-
lingerne fra 2005 til 2006 eksklusive virkningen af tekniske ændringer som følge af 
omlægning til tilsagnsbudgettering og ændret klassificering på forskningsbudgettet, jf. 
tabel 2.17. 
 

Tabel 2.17 
De statslige forskningsbevillinger 

 
  2005 2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)       
 Bevillingsniveauet på FL05 10.210 10.215 10.206 10.189 10.189  
 Tekniske ændringer på FFL06

1)
72 157 59 48 48  

 Forhøjelser på FFL06 (inklusive 
fortsat indfasning af Højteknologi-
fonden)

2)
- 437 497 452 478 

 

 Forskningsbevillinger i alt på 
FFL06 10.282 10.809 10.762 10.689 10.715 

 

 Forskningsbevillinger i alt ekskl. 
tekniske ændringer

3)
10.210 10.652 10.703 10.641 10.667 

 

 Forhøjelse i forhold til  
2005-niveauet - 442 493 431 457 

 

  
1) Jf. en nærmere gennemgang nedenfor. 
2) Ved beregningen af stigningen er forudsat yderligere kapitalindskud i fonden på 2 mia. kr. 

om året i 2007, 2008 og 2009. 
3) For årene 2007-2009 illustrerer tabellen de foreløbigt afsatte statslige forskningsbevillinger. 

Hertil kommer udmøntningen af yderligere midler fra reserven til globaliseringsinitiativer, 
som blandt andet afventer forslag fra Globaliseringsrådet. Fra 2007 vil der således blive til-
ført yderligere midler fra reserven med en stigende profil, således at de offentlige forsk-
ningsmidler i 2010 udgør 1 pct. af BNP. 

 

 

 
Med FFL06 udgør de statslige forskningsbevillinger eksklusive tekniske ændringer ca. 
10,7 mia. kr. årligt i 2006-2009. Hermed forventes de samlede offentlige forsknings-
udgifter i 2006 foreløbigt at udgøre 0,76 pct. af BNP i 2006 mod 0,75 pct. i 2005. 
 
For årene 2007-2009 udgør de ca. 10,7 mia. kr. årligt de foreløbigt afsatte statslige 
forskningsbevillinger. Hertil kommer udmøntningen af yderligere midler fra reserven 
til globaliseringsinitiativer, som blandt andet afventer forslag fra Globaliseringsrådet. 
Fra 2007 vil der således blive tilført yderligere midler fra reserven med en stigende 
profil, således at de offentlige forskningsmidler i 2010 udgør 1 pct. af BNP. 
 
Bevillinger til forskning og udvikling fordelt på ministerområder
På finanslovforslaget for 2006 er der afsat godt 8,0 mia. kr. årligt til forskning og ud-
vikling under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, jf. tabel 2.18. Mini-
steriets forskningsbevillinger udgør dermed omkring ¾ af de samlede statslige forsk-
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ningsbevillinger. Fødevareministeriet placerer sig som nummer to med ca. 600 mio. 
kr. i 2006 og herefter ca. 500 mio. kr. årligt til forskning og udvikling. 
 

Tabel 2.18 
Forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt på ministerområder,  
2004-2009 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)        
 Udenrigsministeriet 180,3 159,5 158,7 158,9 159,2 159,4  
 Finansministeriet 60,3 58,0 49,2 36,3 35,7 35,1  
 Økonomi- og erhvervs-

ministeriet 217,5 164,7 106,9 87,9 82,9 71,5 
 

 Forsvarsministeriet 82,9 83,4 80,3 80,8 81,3 81,8  
 Socialministeriet 150,0 158,0 166,2 115,9 60,9 49,1  
 Indenrigs- og Sundheds-

ministeriet 64,8 91,7 116,8 65,5 65,0 64,0 
 

 Beskæftigelsesministeriet 132,4 150,6 145,7 130,4 105,3 103,2  
 Ministeriet for Flygtninge, 

Indvandrere og  
Integration 6,6 6,9 8,0 5,2 3,2 3,2 

 

 Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling1) 7.342,4 7.803,3 7.941,5 8.065,2 8.006,4 8.019,8 

 

 Undervisningsministeriet 323,1 219,7 253,2 290,3 273,6 261,7  
 Kulturministeriet 502,4 482,3 460,7 454,7 474,1 472,6  
 Miljøministeriet 210 196,1 191,6 184,9 179,5 183,2  
 Ministeriet for Fødevarer, 

Landbrug og Fiskeri 594,2 528,5 602,1 487,7 482,9 475,8 
 

 Ministeriet for Familie- og 
Forbrugeranliggender  123,7 103,7 95,1 97,0 99,8 

 

 Transport- og Energimini-
steriet 121,9 55,6 124,5 123 122,4 95,2 

 

 Reserve under §35   200,0 200,0 200,0 200,0  
 Fortsat indfasning af Høj-

teknologifonden 2)
  

100,0 180,0 260,0 340,0 
 

 I alt på FFL06 9.988,8 10.282 10.809,1 10.761,8 10.689,4 10.715,4  

 Modregning af stigning 
som følge af teknik -75,0 -72,0 -157,0 -59,0 -48,0 -48,0 

 

 I alt ekskl. teknik  9.914,0 10.210,0 10.652,0 10.703,0 10.641, 10.667,0  
  

Anm.: Konti, der er blevet revurderet som værende omfattet af forskning og udvikling, er under de respektive 
ministerier blevet tilbageført i 2004 og 2005, idet aktiviteten således ikke er ny og derfor ikke fremstår 
som en gradvis stigning i forskningsbudgettet, men som et løft i alle de år, hvor aktiviteten har fundet 
sted. 

1) Ordningen vedr. skattefradrag på 150 pct. for forskning, der indebærer et offentligt provenutab på 25 
mio. kr. i 2002 til 2006, er inkluderet under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 

2) Heraf er 100 mio. kr. årligt afsat under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, august 2005. 
 

 

 
Bortset fra de tekniske justeringer, som gennemgås nedenfor, er profilerne for de en-
kelte ministerier stort set identisk med profilerne fra sidste år, jf. Budgetoversigt 2, au-
gust 2004. Den største afvigelse udover de tekniske justeringer findes under Ministe-
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riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, som har fået et løft på ca. 200 mio. kr. 
årligt blandt andet som følge af afkast fra Højteknologifonden. 
 
Niveauet for forskningsbevillingerne under Finansministeriet er i forhold til de tidli-
gere forskningsbudgetter blevet hævet med ca. 30 mio. kr. årligt. Dette skyldes en 
teknisk omlægning, idet en aktivitet vedrørende fremme af digital forvaltning retteligt 
vurderes som værende omfattet af definitionen af forskning og udvikling. 
 
Faldet under Økonomi- og Erhvervsministeriet skyldes både ressortændringer, idet 
forskningsbevillinger for ca. 70 mio. kr. vedrørende energi er blevet overflyttet til 
Transport- og Energiministeriet samt tekniske ændringer, hvor to bevillinger er ble-
vet revurderet som værende forskning. 
 
Fødevareministeriet er for 2006 blevet opjusteret med ca. 95 mio. kr. som følge af en 
teknisk omlægning i forbindelse med overgangen til tilsagnsbudgettering. 
 
Derudover er der sket mindre ændringer på en række andre ministerområder. 
 
Forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt efter hovedsektor  
Bevillingerne til universiteter m.fl. udgør ca. 5¼ mia. kr. årligt i perioden 2006-2009, 
jf. tabel 2.19, der viser de statslige forsknings- og udviklingsbevillinger opdelt på ho-
vedsektorer. 
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Tabel 2.19 
Forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt efter hovedsektor,  
2004-2009 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)        
 Universiteter m.fl.1) 4.986,9 5.203,6 5.228,3 5.324,9 5.336,5 5.329,5  
 Sektorforsknings-

institutioner2) 1.065,4 1.065,6 1.023,7 996,4 985,0 980,0 
 

 Forskningsrådene3) 1.278,7 1.263 1.225,7 1.201,8 1.175,7 1.195,6  
 Internationale aktiviteter4) 539,7 464,4 460,2 461,0 461,8 462,1  
 Andre større tilskuds-

puljer5) 1.089,7 1.133,2 1.445,8 1.344,6 1.293,1 1.285,9 
 

 Andre forsknings-
institutioner6) 504,6 460,7 425,4 419,7 437,7 436,1 

 

 Andet7) 523,8 691,5 700,0 633,4 539,6 486,2  
 Sektorfordelte bevillinger i 

alt 9.988,8 10.282 10.509,1 10.381,8 10.229,4 10.175,4 
 

 Reserve   200,0 200,0 200,0 200,0  
 Fortsat indfasning af  

Højteknologifonden 
  

100,0 180,0 260,0 340,0 
 

 Forskningsbevillinger i 
alt 9.988,8 10.282 10.809,1 10.761,8 10.689,4 10.715,4 

 

 Modregning af stigning 
som følge af teknik -75,0 -72,0 -157,0 -59,0 -48,0 -48,0 

 

 I alt ekskl. teknik  9.914,0 10.210,0 10.652,0 10.703,0 10.641,0 10.667,0  
  

1) Universiteter m.v. omfatter universitetslovsinstitutioner, andre højere læreanstalter og ph.d.-bevillinger. 
2) Sektorforskningsinstitutionerne er primært institutioner, som hører under sektorforskningsloven og 

omfatter eksempelvis Danmarks Veterinærinstitut, Danmarks Miljøundersøgelser og Arbejdsmiljøinsti-
tuttet. Sektorforskningsinstitutioner er hovedsagelig knyttet til Miljøministeriet og Fødevareministeriet. 

3) Forskningsrådene omfatter blandt andet Det Strategiske Forskningsråd og Det Frie Forskningsråd. 
4) Internationale aktiviteter dækker over bevillinger med relation til udlandet, og der indgår både institutio-

ner og tilskud, herunder Danmarks bidrag til internationale forskningssamarbejder. 
5) Andre større tilskudspuljer omfatter tilskudspuljer, der er større end 25 mio. kr. I opgørelsen er inklude-

ret UMTS-reserven på Videnskabsministeriets område. 
6) Andre forskningsinstitutioner omfatter forskningsudførende institutioner, som hverken hører under 

sektorforskningsloven eller universitetsloven, og som ikke har undervisningsforpligtelser. Kategorien 
omfatter blandt andet en række sektorforskningslignende institutioner samt nogle arkiver, biblioteker og 
museer. 

7) Andet omfatter en række øvrige forskningsbevillinger på finansloven. 
 
Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, august 2005. 
 

 

 
Forsknings- og udviklingsbevillinger fordelt efter forskningsformål 
De statslige bevillinger kan fordeles på 16 forskellige forskningsformål, jf. tabel 2.20. 
Fordelingen følger de såkaldte NORFORSK-kategorier, der er vedtaget i Nordisk 
Råd. De første 13 kategorier samt kategorierne vedrørende rumforskning og forsvar 
omfatter typisk anvendt forskning og udviklingsarbejde, mens kategorien almen vi-
denskabelig udvikling udgøres af grundforskning samt en restmængde af forsknings- 
og udviklingsbevillinger, der ikke kan indplaceres under de øvrige kategorier. 
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Tabel 2.20 
Forsknings- og udviklingsbevillinger (anlæg, drift og tilskud) fordelt efter forskningsformål, 
2004-2009 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009  

 Mio. kr. (2006-priser)        
 Landbrug, skovbrug, jagt 

og fiskeri 583,7 644,3 721,8 607,4 602,0 597,5 
 Industri, håndværk, bygge 

og anlæg 693 715,3 728,4 738,6 731,2 721,7 
 Produktion og fordelings-

energi 192,4 193,0 238,1 232,2 220,1 114,6 
 Transport og tele-

kommunikation 104,3 42,2 42,5 41,6 41,5 41,3 
 Boligforhold og fysisk 

planlægning 42,8 48,0 37,5 36,2 35,9 31,7 
 Forureningsbekæmpelse 

og naturbeskyttelse 209,3 194,3 184,9 179,8 175,2 177,2 
 Sygdomsbekæmpelse og -

forebyggelse 167,4 188,9 287,3 217,5 206,2 125,5 
 Sociale Forhold 120,6 132,6 140,5 89,6 36,2 28,4 
 Kultur, massemedier og 

fritid 99,0 104,7 80,7 78,6 76,5 76,3 
 Uddannelsesforhold 303,3 199,1 230,7 264,1 248,7 236,5 
 Arbejdsbetingelser 118,3 123,1 127,5 111,7 85,1 83,0 
 Økonomisk planlægning 

og forvaltning 105,3 111,5 97,2 83,0 82,2 81,0 
 Udforskning og udnyttelse 

af jorden 75,4 63,9 67,3 66,3 65,7 67,3 
 Almen videnskabelig  

udvikling 6.817,8 7.203,5 7.207,3 7.317,4 7.303,4 7.477,1 
 Herunder:       
 Naturvidenskab 1.153,3 1.154,8 1.100,2 1.097,3 1.083,9 1.070,4 
 Teknisk videnskab 810,7 872,1 881,7 921,3 917,6 905,9 
 Sundhedsvidenskab 785,5 809,7 784,4 781,6 771,4 757,7 
 Jordbrugs- og veterinær-

videnskab 393,1 406,3 408,5 406,9 403,0 395,2 
 Samfundsvidenskab 753 770,9 756,2 755,4 742,0 730,3 
 Humanistisk videnskab 946,1 966,8 932,6 923,7 909,5 893,4 
 FoU som ikke kan fordeles 1.976,1 2.222,9  2.455,3  2.542,8  2.587,6 2.832,1  
 Rumforskning 217,2 234,2 225,5 225,4 226,6 226,6 
 Forsvar 139,0 83,4 80,3 80,8 81,3 81,8 
 Formålsfordelte  

bevillinger i alt 9.988,8 10.282,0 10.609,1 10.481,8 10.329,4 10.275,4 
 Reserve under §35   200,0 200,0 200,0 200,0 
 Fortsat indfasning af  

Højteknologifonden 
  

100,0 180,0 260,0 340,0 

 Forskningsbevillinger i 
alt 9.988,8 10.282,0 10.809,1 10.761,8 10.689,4 10.715,4 

 Modregning af stigning 
som følge af teknik -75,0 -72,0 -157,0 -59,0 -48,0 -48,0 

 I alt ekskl. teknik  9.914,0 10.210,0 10.652,0 10.703,0 10.641,0 10.667,0 
  

Kilde: Statens forskningsbudgetsystem, august 2005. 
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I 2006 anvendes ca. 2/3 af de statslige midler til forskning og udvikling til almen vi-
denskabelig udvikling. De to næststørste forskningsformål er henholdsvis industri 
mv. og landbrug mv., som til sammen udgør ca. 13-14 pct. af forskningsbudgettet. 
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3. Statens finanser  

Resumé 
 

• På finanslovforslaget for 2006 budgetteres med et DAU-overskud på knap 40 mia. kr. svarende til 
2½ pct. af BNP. DAU-overskuddet i 2005 skønnes til godt 50 mia. kr.  

 
• Korrigeret for engangsforhold mv. skønnes DAU-overskuddet i 2006 til knap 31½ mia. kr. mod 

knap 23½ mia. kr. i 2005. Det er særligt korrektionen for ekstraordinært store provenuer fra 
Nordsø-aktiviteterne som følge af et opjusteret skøn for olieprisen samt i 2005 også et stort pro-
venu fra pensionsafkastskatten, der bidrager til lavere skøn for den korrigerede DAU-saldo end 
DAU-skønnene i 2005 og 2006. 

 
• De skønnede overskud på DAU-saldoen i 2005 og 2006 er behæftet med betydelig usikkerhed 

som følge af Nordsø-indtægternes store følsomhed over for bevægelser i olieprisen og pensions-
afkastskatteprovenuets store følsomhed over for udviklingen på de finansielle markeder. 

 
• Statens udgifter på finanslovforslaget for 2006 er budgetteret til godt 467½ mia. kr. målt i årets 

priser.  
 
• Opgjort i 2006-prisniveau og eksklusive renteudgifter skønnes de statslige udgifter på FFL06 at 

stige med ca. 10¾ mia. kr. i forhold til det seneste skøn for 2005. 
 
• Statens indtægter er budgetteret til knap 507½ mia. kr. på finanslovforslaget for 2006.  I 2005 

skønnes de statslige indtægter at udgøre godt 505 mia. kr.  
 
• I pct. af BNP skønnes der et fald i statens gæld fra 37,1 pct. i 2003 til 26,2 pct. i 2006 og i den of-

fentlige ØMU-gæld fra 44,6 pct. i 2003 til 31,7 pct. i 2006. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 
På finanslovforslaget for 2006 er der budgetteret med indtægter på knap 507½ mia. 
kr. og udgifter på godt 467½ mia. kr. Finanslovforslaget indebærer således et forven-
tet overskud på statens drifts- anlægs- og udlånsbudget – den såkaldte DAU-saldo – 
på knap 40 mia. kr. i 2006. Det svarer til 2,5 pct. af BNP, jf. tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1 
DAU-saldoen, 2005 og 2006 

 
  2005 2006  
  Maj August Ændr. FFL06  

 Mia. kr., årets priser      
 Indtægter 487,3 505,1 17,8 507,4  
 Udgifter 456,6 455,0 -1,6 467,6  
 DAU-saldo 30,7 50,1 19,4 39,9  
 DAU-saldo (pct. af BNP) 2,0 3,3 1,3 2,5  
   

 
For 2005 skønnes et DAU-overskud på godt 50 mia. kr. svarende til 3,3 pct. af BNP.  
 
De markante overskud på DAU-saldoen i 2005 og 2006 skyldes i vid udstrækning 
store indtægter fra pensionsafkastskatten i 2005 og Nordsø-aktiviteterne i 2005 og 
2006, der indebærer en ekstraordinær styrkelse af DAU-saldoen. Desuden indebærer 
suspensionen af SP-bidraget, der er videreført i 2006 (og 2007), en styrkelse af DAU-
saldoen i 2005 og 2006.  
 
De skønnede overskud på DAU-saldoen i 2005 og 2006 er behæftet med betydelig 
usikkerhed som følge af Nordsø-indtægternes store følsomhed over for bevægelser i 
olieprisen og pensionsafkastskatteprovenuets store følsomhed over for udviklingen 
på de finansielle markeder. 
 
Skønnet for DAU-saldoen i 2005 er opjusteret med knap 19½ mia. kr. i forhold til 
majvurderingen, hvor DAU-overskuddet i 2005 blev skønnet til ca. 30¾ mia. kr. Op-
justeringen kan alt overvejende henføres til en opjustering af skønnet for statens ind-
tægter.  
 
Engangsforhold påvirker DAU-saldoen i varierende omfang fra år til år, jf. figur 3.1. 
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Figur 3.1 
DAU-saldo med og uden engangsforhold mv., 1997-2006 
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Korrigeret for engangsforhold mv. skønnes DAU-saldoen til knap 23½ mia. kr. i 
2005 og knap 31½ mia. kr. i 2006. Særligt korrektionen for et ekstraordinært stort 
provenu fra Nordsø-aktiviteterne som følge af et opjusteret skøn for olieprisen samt 
et tilsvarende stort provenu fra pensionsafkastskatten bidrager til, at skønnet for den 
korrigerede DAU-saldo er væsentligt lavere end skønnet for den faktiske DAU-saldo 
i 2005, jf. også bilag 1, der omfatter en samlet oversigt over engangsforhold mv. i årene 
1997-2006.1
 
I 2006 bidrager navnlig et ekstraordinært stort provenu fra Nordsø-aktiviteterne også 
til, at DAU-saldoen korrigeret for engangsforhold mv. skønnes at være lavere end 
den faktiske DAU-saldo.  
 
 
3.2 Statens udgifter 
Eksklusive renteudgifter er statens udgifter på finanslovforslaget for 2006 budgette-
ret til ca. 440¾ mia. kr., jf. tabel 3.2. 
 
Opgjort i 2006-prisniveau skønnes de statslige udgifter på FFL06 at stige med ca. 
10¾ mia. kr. i forhold til det seneste skøn for 2005. Sammenholdt med finansloven 
for 2005 skønnes en tilsvarende stigning i de statslige udgifter på FFL06. 
 
De ministerfordelte udgifter skønnes at stige med knap 9½ mia. kr. fra det seneste 
skøn for 2005 til FFL06. I forhold til FL05 skønnes en stigning i de ministerfordelte 
udgifter på FFL06 på knap 10½ mia. kr. Stigningen kan i vidt omfang henføres til en 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Ved opgørelsen af engangsforhold mv. er der for indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne foretaget en korrektion sva-
rende til de provenuer, der anvendes i beregningen af den strukturelle saldo på nationalregnskabsform, jf. kapitel 4 
samt Økonomisk Redegørelse, august 2005. Der er ikke korrigeret for effekten af suspensionen af SP-bidraget i 2004-
2006.  
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vækst i bloktilskuddet til kommunerne og i udgifterne til sociale pensioner, jf. afsnit-
tet nedenfor om de ministerfordelte udgifter på FFL06. 
 

Tabel 3.2 
De statslige udgifter eksklusive renteudgifter, 2005-2006 

 
  2005 2006    
 

 FL05 August FFL06 
Ændr. 

FL05-FFL06 

Ændr.  
Aug05-
FFL06 

 

 Mia. kr., 2006-priser       
 Ministerfordelte udgifter1) 400,2 401,2 410,6 10,4 9,4  
 Øvrige udgifter2) 29,8 28,7 30,1 0,3 1,4  
 Udgifter i alt, ekskl.  

renteudgifter 430,0 430,0 440,7 10,7 10,8 
 

  
Anm.: Statens udgifter ekskl. renteudgifter er opregnet til 2006-priser med generelle pris- og lønstigninger på 

1,7 pct. 
1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter. 
2) Omfatter børnefamilieydelse og EU-bidrag samt i 2006 overførsler til §23 og §24 vedrørende pesticidaf-

giftsordningen. Tidligere har overførslen vedrørende pesticidafgiftsordningen været opført som en udgift 
på indtægtsbudgettet, men fra og med FFL06 er overførslerne opført på udgiftsbudgettet. Ændringen 
påvirker ikke DAU-saldoen.  

 

 

 
De øvrige udgifter, der omfatter udgifter til børnefamilieydelse og EU-bidrag mv., 
stiger med 1,4 mia. kr. fra det seneste skøn for 2005 til FFL06. Det dækker over en 
stigning i det skønnede EU-bidrag på ca. 1 mia. kr. samt en teknisk merudgift på ca. 
0,4 mia. kr., der modsvares af en tilsvarende merindtægt, vedrørende pesticidafgifts-
ordningen, jf. også afsnit 3.3. Udgifterne til børnefamilieydelse skønnes uændret op-
gjort i 2006-priser.  
 
Statens udgifter i 2005 
Det seneste skøn for de statslige udgifter i 2005 indebærer en nedjustering på godt 
1½ mia. kr. i forhold til majskønnet. Statens udgifter skønnes således at blive 455 
mia. kr. i 2005 opgjort i årets priser, jf. tabel 3.3. 
 
Faldet på godt 1½ mia. kr. i forhold til majskønnet kan henføres til et skønnet lavere 
EU-bidrag på godt ½ mia. kr. samt et forventet mindreforbrug på den kommunale 
midtvejsreserve på godt 1 mia. kr. I forbindelse med bloktilskudsaktstykket har der 
således kun været et begrænset træk på reserven. I modsat retning trækker en mindre 
stigning i renteudgifterne, der kan henføres til kurstab i forbindelse med opkøb af 
obligationer. 
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Tabel 3.3 
De statslige udgifter, 2005 

 
 

 FL05 Majskøn 
August-

skøn 
Ændr. 

FL-aug. 
Ændr.  

maj-aug. 
 

 Mia. kr., 2005-priser       
 Ministerfordelte udgifter1) 393,6 395,7 394,5 1,0 -1,1  
 Rente af statsgæld mv. 34,2 32,0 32,2 -2,0 0,2  
 EU-bidrag mv. 16,3 15,9 15,3 -1,0 -0,6  
 Børnefamilieydelse 13,0 13,0 12,9 0,0 0,0  
 I alt 457,0 456,6 455,0 -2,1 -1,6  
  

1) Drifts-, overførsels- og anlægsudgifter i staten. 
 

 

 
Augustskønnet indebærer statslige udgifter i 2005, der er godt 2 mia. kr. lavere end 
budgetteret på FL05. Det skyldes dels lavere renteudgifter vedrørende statsgælden på 
2 mia. kr. og dels en reduktion af EU-bidraget på 1 mia. kr. I modsat retning trækker 
større ministerfordelte udgifter på 1 mia. kr.    
 
Udviklingen i de ministerfordelte udgifter afspejler blandt andet en udbetaling til 
universiteterne af videreførte bevillinger på ca. ¾ mia. kr. i forbindelse med deres 
overgang til selveje. Udbetalingerne bliver udgiftsført på statsregnskabet for 2005, 
men forventes ikke fuldt ud anvendt af universiteterne i 2005. Dertil kommer øvrige 
merudgifter for ca. ¼ mia. kr., jf. Budgetoversigt 1, maj 2005.2  
 
De ministerfordelte udgifter på FFL06 
De væsentligste ændringer i de ministerfordelte udgifter fra FL05 til FFL06 fordelt 
på drifts-, overførselsbudget og anlægsbudget fremgår af tabel 3.4. 
 

Tabel 3.4 
De ministerfordelte udgifter fra FL05 til FFL06 

 
 Mia. kr., 2006-priser FL05 FFL06 Ændr. FL05-FFL06  

 Driftsrammen 91,1 93,3 2,1  
 Overførselsbudgettet 304,9 312,3 7,4  
 Anlægsbudgettet 4,3 5,1 0,9  
 Ministerfordelte udgifter i alt 400,2 410,6 10,4  
   

 
Udgifterne på driftsrammen stiger med godt 2 mia. kr. fra FL05 til FFL06 opgjort i 
2006-priser.3 Stigningen er sammensat af en række forskellige og modsatrettede æn-
dringer på ministerområderne, herunder flytning af den kommunale skatteligning til 
staten (2½ mia. kr.), indbudgettering af reserver til prioritering af regeringens løfter 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Budgetoversigt 1, maj 2005 indeholder en uddybende gennemgang af udviklingen i de ministerfordelte udgifter siden 
FL05, jf. www.fm.dk. Eneste ændring siden maj er, at der forventes et mindreforbrug på den kommunale midtvejsre-
serve på godt 1 mia. kr.  
3 Drifts-, overførsels- og anlægsudgifterne på FL05 er i tabel 3.4 tilpasset de ændrede rammeplaceringer, der er gen-
nemført i forbindelse med udarbejdelsen af FFL06. 
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(0,8 mia. kr.), flytning af 1 mia. kr. fra driftsrammen til anlægsrammen på forsvars-
området samt en nedjustering af skønnet vedrørende udgifterne til aktivering på 0,2 
mia. kr. 
  
Udgifterne på overførselsbudgettet stiger med knap 7½ mia. kr. fra FL05 til FFL06 
opgjort i 2006-priser. Som på driftsrammen er stigningen sammensat af en række 
forskellige og modsatrettede ændringer på ministerområderne. Stigningen kan blandt 
andet henføres til en vækst i bloktilskuddet til kommunerne på ca. 6¾ mia. kr., jf. af-
snit 2.8, og en vækst i udgifterne til sociale pensioner på ca. 5 mia. kr. fra FL05 til 
FFL06.4 I modsat retning trækker blandt andet mindreudgifter til dagpenge, efterløn 
og aktiveringsydelse mv. på i alt ca. 3½ mia. kr., mindreudgifter til introduktionspro-
gram mv. for udlændinge på godt ¼ mia. kr. samt mindreudgifter til det danske bi-
drag til Den Europæiske Rumorganisation (ESA) på godt ¼ mia. kr., idet der i 2005 
ydes et samlet bidrag for perioden 2005-2007.    
 
Udgifterne på anlægsbudgettet stiger med knap 1 mia. kr. fra FL05 til FFL06 opgjort 
i 2006-priser, hvilket fortrinsvis kan henføres til forsvarets omprioritering af ca. 1 
mia. kr. fra driftsrammen til anlægsbudgettet. 
 
Statens personaleforbrug 
På finanslovforslaget er der anført skøn for det ventede personaleforbrug i de enkel-
te år omregnet til årsværk.5
 
I 2006 er det samlede personaleforbrug på finanslovforslaget skønnet til godt 
135.800 årsværk, jf. tabel 3.5. Det er et fald på godt 200 årsværk i forhold til 2005. 
Udviklingen dækker over mindre ændringer i personaleforbruget på de fleste mini-
sterområder samt større ændringer på Skatteministeriets, Forsvarsministeriets og 
Transport- og Energiministeriets områder. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 De angivne udgiftsændringer i bloktilskuddet, de sociale pensioner mv. er angivet i årets priser. 
5 Personaleoplysningerne er et foreløbigt skøn for de enkelte ministeriers og institutioners personaleforbrug. De an-
givne årsværk er ikke bindende for institutionernes årsværksforbrug, jf. Økonomi-Administrativ Vejledning 
(www.oav.dk). 
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Tabel 3.5 
Statens personaleforbrug på FFL06 før udmøntning af reserver mv. (skøn) 

 
 Antal årsværk 2005 2006 2007 2008 2009  

 §3 Folketinget 716 722 722 722 722  
 §5 Statsministeriet 105 106 105 104 103  
 §6 Udenrigsministeriet 2.373 2.366 2.359 2.349 2.339  
 §7 Finansministeriet 985 978 965 953 943  
 §8 Økonomi- og Erhvervsministeriet 2.166 2.137 2.078 2.048 2.000  
 §9 Skatteministeriet 7.920 9.803 9.375 8.974 8.478  
 §11 Justitsministeriet 21.576 21.725 21.770 21.376 21.232  
 §12 Forsvarsministeriet 27.431 26.343 26.210 26.634 26.796  
 §15 Socialministeriet 1.214 1.179 1.157 1.125 1.104  
 §16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2.873 2.900 2.876 2.864 2.830  
 §17 Beskæftigelsesministeriet 3.695 3.693 3.592 3.511 3.441  
 §18 Integrationsministeriet 562 532 515 507 487  
 §19 Videnskabsministeriet 22.101 22.255 22.354 22.362 22.556  
 §20 Undervisningsministeriet 23.772 23.756 23.715 23.700 23.684  
 §21 Kulturministeriet 4.566 4.638 4.587 4.500 4.425  
 §22 Kirkeministeriet 45 42 42 42 41  
 §23 Miljøministeriet 2.587 2.557 2.514 2.496 2.496  
 §24 Fødevareministeriet 2.396 2.372 2.319 2.286 2.222  
 §27 Familieministeriet 2.727 2.624 2.581 2.545 2.521  
 §28 Transport- og Energiministeriet 6.228 5.104 4.985 4.905 4.815  
 I alt på FFL06 136.038 135.832 134.821 134.003 133.235  
 Ændring i forhold til FL05       -206  -1.217  -2.035  -2.803  
  

Anm.: I personaleopgørelserne er ikke inkluderet personaleforbrug, der vil følge af udmøntning af særlige re-
server mv. på FFL06. Visse institutioner indgår ikke i personaleopgørelserne. 

 

 

 
På skatteområdet skønnes der en stigning i personaleforbruget på knap 1.900 årsværk 
fra 2005 til 2006 som følge af flytningen af den kommunale skatteligning til staten. 
 
Personaleforbruget i Forsvarskommandoen skønnes at falde med knap 1.100 årsværk 
fra 2005 til 2006, hvilket hovedsageligt kan henføres til en skønnet reduktion i grup-
pen af civilt ansatte og kontraktansatte. Reduktionen er afledt af forsvarsforliget, 
hvor det blev besluttet, at andelen af civilt ansatte reduceres til fordel for antallet af 
militært ansatte. Imidlertid skønnes personaleforbruget i den operative struktur ikke 
øget i samme omfang. Strukturtilpasningerne forventes gennemført over en længere 
periode, hvilket afspejles i en forventet stigning i ansættelsen af officerer og stamper-
sonel i budgetoverslagsårene. 
 
På Transport- og Energiministeriets område skønnes der et samlet fald på godt 1.100 
årsværk fra 2005 til 2006. Af disse kan knap 800 årsværk henføres til privatiseringen 
af Statens Bilinspektion og BornholmsTrafikkens overgang til et statsligt aktiesel-
skab. Det resterende fald på godt 300 årsværk skyldes hovedsageligt skønnede reduk-
tioner i personaleforbruget i Banedanmarks Entreprenørvirksomhed, der skal ses i 
sammenhæng med den øgede konkurrence, der ventes at medføre færre vundne ud-
bud til Banedanmark end tidligere. 
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På FFL06 er der budgetteret et fald på omtrent 2.800 årsværk fra 2005 til 2008. Fal-
det i det budgetterede personaleforbrug skal ses i sammenhæng med de afsatte reser-
ver på FFL06. Der er således ikke taget højde for, hvor meget personaleforbruget vil 
blive øget som følge af udmøntningen af diverse reserver på FFL06. Reserverne ud-
møntes i forbindelse med de årlige finanslovforhandlinger. 
 
 
3.3 Statens indtægter 
I 2005 ventes statens samlede indtægter at udgøre ca. 505 mia. kr. Det er en opjuste-
ring på knap 18 mia. kr. i forhold til skønnet fra maj, jf. tabel 3.6. Opjusteringen skyl-
des primært et væsentligt højere skønnet provenu fra pensionsafkastskatten.  
 

Tabel 3.6 
Statens indtægter  

 
  2005 2006  
 

 Maj August Ændr. FFL06 
Ændr.  
05-06 

 

 Mia. kr., årets priser       
 Personskat til staten, netto 77,6 80,2 2,6 88,4 8,2  
 Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag 81,5 81,1 -0,4 87,0 5,9  
 Erhvervsskatter til staten, netto 48,9 51,2 2,3 49,4 -1,9  
 Moms 148,0 149,7 1,8 156,9 7,2  
 Registreringsafgift 19,4 19,5 0,1 20,4 1,0  
 Benzin, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,2 22,3 0,0 22,5 0,2  
 Energi- og miljøafgifter 31,2 31,1 -0,1 31,6 0,5  
 Tobaks- og alkoholafgifter mv. 19,0 19,1 0,2 19,4 0,2  
 Pensionsafkastskat 13,1 23,5 10,4 7,8 -15,7  
 Tinglysningsafgift mv. 7,4 8,2 0,7 7,1 -1,0  
 Skatter og sociale bidrag i alt 468,3 485,9 17,6 490,6 4,6  
 Øvrige indtægter 19,0 19,2 0,1 16,9 -2,3  
 Indtægter i alt 487,3 505,1 17,8 507,4 2,4  
   

 
På finanslovforslaget for 2006 skønnes statens indtægter at blive ca. 507 mia. kr. sva-
rende til en forventet stigning i indtægterne på knap 2½ mia. kr. i løbende priser fra 
2005 til 2006.  
 
Indtægtsskønnene for 2005 og 2006 er baseret på den seneste konjunkturvurdering, 
jf. Økonomisk Redegørelse, august 2005. De væsentligste budgetteringsforudsætninger er 
vist i tabel 3.7. 
 
I forhold til majvurderingen er der for 2005 tale om relativt beskedne ændringer i 
konjunkturvurderingen, herunder en opjustering af væksten i forbrugerpriserne og 
momsgrundlaget. 
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I 2006 ventes en vækst i BNP på 2,4 pct., og privatforbruget skønnes at stige med 
2,5 pct. Ledigheden skønnes at falde med 11.000 personer, og væksten i lønsummen 
ventes forøget. 
 

Tabel 3.7. 
Budgetteringsforudsætninger, 2005-2006 

 
  2005 2006  
  Maj August Ændr. August  

 BNP, realvækst i pct. 2,4 2,4 0,0 2,4  
 Privatforbrug, realvækst i pct. 3,7 3,6 -0,1 2,5  
 Heraf biler 12,0 15,8 3,8 5,7  
 Forbrugspriser, vækst i pct. 1,5 1,7 0,2 2,1  
 Momsgrundlag, nominel vækst pct. 4,9 5,3 0,4 4,8  
 Timeløn for LO/DA-arbejder, nominel vækst i pct. 3,2 3,3 0,1 3,8  
 Ledighed, 1.000 personer 158 158 0,0 147  
 Lønsum, nominel vækst i pct. 3,5 3,6 0,0 4,2  
 Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 771,5 771,0 -0,5 803,7  
 Udskrivningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag, mia. kr. 838,4 837,0 -1,4 872,8  
   

 
Statens indtægter i 2005 
De væsentligste justeringer af indtægterne i 2005 i forhold til majvurderingen er vist i 
figur 3.2.  
 

Figur 3.2 
Vigtigste revisioner af indtægtsskøn for 2005 
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Personskatter til staten (80,2 mia. kr.) ventes at indbringe 2,6 mia. kr. mere end skønnet 
i maj. Nye indkomstopgørelser viser, at aktieindkomsten og indkomsten til virksom-
hedsopsparing i 2004 bliver større end hidtil skønnet, hvilket øger indtægterne i 2005 
gennem større frivillige indbetalinger, restskatter samt lavere udbetalinger af over-
skydende skat. Samlet bidrager disse poster med 0,9 mia. kr. til opjusteringen, som i 
sin helhed tilfalder staten i 2005, indtil den endelige afregning finder sted i 2007 for 
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de selvbudgetterende kommuner. Skønnet for de løbende indbetalinger af A-skat og 
udbytteskat i 2005 er samlet opjusteret med ca. 1 mia. kr. Endelig er skønnet for 
pensionsafgifterne forhøjet med 0,4 mia. kr., og provenuet fra afgiften af dødsboer 
og gaver er opjusteret med 0,2 mia. kr. 
 
Arbejdsmarkedsbidrag og sociale bidrag (81,1 mia. kr.) er nedjusteret med 0,4 mia. kr. Det 
skyldes et marginalt lavere arbejdsmarkedsbidragsgrundlag samt lavere medlemsbi-
drag fra arbejdsløshedskasser. 
 
Erhvervsskatter til staten, netto (51,2 mia. kr.) forventes at indbringe 2,3 mia. kr. mere 
end ventet i maj. Opjusteringen skyldes primært højere indtægter fra kulbrinteskatte-
pligtige selskaber, herunder både større selskabsskat og højere kulbrinteskatteprove-
nu, hvilket skal ses i lyset af en opjustering af skønnet for olieprisen.  
 
Momsindtægterne (149,7 mia. kr.) er opjusteret med 1,8 mia. kr. Opjusteringen skyldes 
en højere prisstigningstakt. 
 
Pensionsafkastskat (23,5 mia. kr.) er opjusteret med 10,4 mia. kr., hvilket først og 
fremmest kan henføres til en opjustering af skønnet for afkastet af pensionsselska-
bernes obligations- og aktiebeholdninger. Justeringen af disse afkastskøn skal ses på 
baggrund af rente- og aktiekursudviklingen siden maj med stigninger i aktiekurserne 
og yderligere fald i renteniveauet. Et aftagende renteniveau udløser kursgevinster på 
obligationsbeholdningen, herunder tillige som følge af pensionsselskabernes brug af 
renteafdækningsinstrumenter. Det skønnes således, at afkastet af pensionsformuen 
og derigennem pensionsafkastskatten i 2005 i lighed med 2004 bliver ekstraordinært 
højt. Endvidere er skønnet for reguleringer vedrørende indkomståret 2004 opjusteret 
i forhold til majskønnet. Der er betydelig usikkerhed forbundet med skønnet for 
pensionsafkastskatten, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2005. 
 
Tinglysningsafgiften (8,2 mia. kr.) er opjusteret med 0,7 mia. kr. Opjusteringen er baseret 
på de seneste regnskabstal samt andre kilder, der viser en højere aktivitet af konverte-
ringer og bolighandler i første halvår 2005 end forudsat i maj. 
 
Statens indtægter i 2006 
De væsentligste ændringer i statens indtægter fra 2005 til 2006 fremgår af figur 3.3 og 
er uddybet nedenfor. 
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Figur 3.3 
De væsentligste indtægtsændringer fra 2005 til 2006 (årets priser)  
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Personskatter til staten (88,4 mia. kr.) forventes at indbringe 8,2 mia. kr. mere i 2006 
end i 2005. Provenuet fra personskatterne ventes at blive ca. 10,0 mia. kr. højere end 
i 2005, mens afregningen til kommunerne stiger med ca. 1,7 mia. kr. 
  
De samlede slutskatter (indkomstskatter m.v. til stat og kommuner) skønnes at stige 
med 12,3 mia. kr. fra 2005 til 2006 svarende til en stigning på 4,1 pct.   
 
Forskellen mellem stigningen i slutskatter (12,3 mia. kr.) og stigningen i personskatter 
til staten i finansåret (8,2 mia. kr.) kan henføres til følgende: 
 
Den løbende betaling til kommunerne (12-delsrater) stiger med 3,8 mia. kr. fra 2005 
til 2006 som følge af et højere udskrivningsgrundlag. Den relativt lave stigning i 12-
delsraterne i forhold til stigningen i slutskatterne skyldes, at den fortsatte suspension 
af SP-bidraget i 2006 ikke indgår i grundlaget for fastsættelsen af 12-delsraterne.  
 
Afregning mellem stat og selvbudgetterende kommuner vedrørende tidligere års ind-
komstskatter og ejendomsværdiskatter medfører en stigning i statens personskatte-
provenu fra 2005 til 2006 på ca. 2,1 mia. kr. 
 
Indtægter fra reguleringer af skattebetalinger vedrørende tidligere år for restskat og 
overskydende skat er 2,5 mia. kr. lavere i 2006 end i 2005. Heraf vedrører 3,0 mia. kr. 
en budgetteknisk overførsel fra § 34 Arbejdsmarkedsfonde til § 38 Skatter og afgifter 
i 2005 i forbindelse med suspensionen af SP-bidraget i 2004, jf. Budgetoversigt 1, maj 
2004. 
 
Arbejdsmarkedsbidrag og sociale bidrag (87,0 mia. kr.) skønnes at indbringe 5,9 mia. kr. 
mere end i 2005. Suspensionen af SP-bidraget i regeringens Forårspakke leder som 
følge af overførslerne mellem § 34 og § 38 til en teknisk reduktion af provenuet på § 
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34 Arbejdsmarkedsfonde på ca. 3,0 mia. kr. i 2005. Korrigeret for dette forhold stiger 
det underliggende provenu med ca. 2,9 mia. kr. 

Erhvervsskatter til staten (49,4 mia. kr.) skønnes at være 1,9 mia. kr. lavere i 2006 end i 
2005. Nedgangen skal blandt andet ses i lyset af, at provenuet i 2005 midlertidigt løf-
tes som følge af indførelse af nye regnskabsregler for finansielle virksomheder. Kor-
rigeret herfor ventes omtrent uændrede erhvervsskatter, hvilket dækker over højere 
provenu fra kulbrinteskattepligtige selskaber og lavere provenu fra andre selskaber. 

Momsindtægterne (156,9 mia. kr.) skønnes at indbringe 7,2 mia. kr. mere end i 2005, 
hvilket primært skyldes den forudsatte nominelle vækst i momsgrundlaget fra 2005 til 
2006 på 4,8 pct.  

Registreringsafgiften (20,4 mia. kr.) skønnes at stige med 1,0 mia. kr. i forhold til 2005 
blandt andet som følge af en forventet stigning i husholdningernes bilkøb på knap 6 
pct.  

Energi- og miljøafgifter (31,6 mia. kr.) skønnes at stige med 0,5 mia. kr. i 2006. Det skyl-
des primært en teknisk omlægning på FFL06 af konto 38.81.04. Overførsel til Føde-
vareministeriet og Miljøministeriet vedrørende pesticidafgiftsordningen, der overfø-
res fra indtægts- til udgiftsbudgettet. Skønnet for såvel statens indtægter og udgifter 
er på den baggrund opjusteret med ca. 0,4 mia. kr. Omlægningen påvirker således ik-
ke DAU-saldoen. 

Pensionsafkastskat (7,8 mia. kr.) skønnes at blive 15,7 mia. kr. lavere i 2006 end i 2005. 
Der er lagt en vis stigning i renteniveauet i løbet af 2006 til grund, hvilket – i mod-
sætning til 2004 og 2005 – vil medføre kurstab på obligationsbeholdningen. Samtidig 
er forudsat et lavere aktieafkast i forhold til det forholdsvis høje afkast i 2005. Samlet 
medfører det en betydelig nedgang i provenuet fra pensionsafkastskatten fra 2005 til 
2006. Skønnene for pensionsafkastskatten er forbundet med betydelig usikkerhed. 
 
Tinglysningsafgift mv. (7,1 mia. kr.) forventes at falde med ca. 1,0 mia. kr. fra 2005 til 
2006 som følge af lavere forventet aktivitet af konverteringer og bolighandler.  
 
Øvrige indtægter (16,9 mia. kr.) er 2,3 mia. kr. lavere end i 2005. Det skyldes primært 
lavere overførsler fra Hypotekbankens reserver (-2,2 mia. kr.). Hertil kommer min-
dreindtægter vedrørende Den social Pensionsfond (-0,6 mia. kr.), salg af statslig ejen-
dom (-0,5 mia.kr), udbytteindtægter fra statslige aktiebesiddelser (-0,5 mia. kr.) samt 
lavere overskud fra Nationalbanken (-0,3 mia. kr.).  
 
I modsat retning trækker større overskudsdeling vedrørende Nordsøen (0,8 mia. kr.) 
som følge af en forventet stigende oliepris. Hertil kommer en stigning i den budget-
terede indtægt fra omlægning af statslige aktiver på §35 (0,4 mia. kr.) samt højere ren-
teindtægter mv. (0,6 mia. kr.). 
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3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 
Statsgælden målt som andel af BNP skønnes at falde med godt 4½ pct.-enheder i 
2005 og med yderligere godt 3 pct.-enheder i 2006, jf. tabel 3.8. I forhold til 2003 er 
der samlet tale om et fald på knap 11 pct.-enheder. Korrigeret for statslige genudlån 
skønnes faldet fra 2003 til 2006 at udgøre godt 11 pct.-enheder. 
 

Tabel 3.8 
Statsgælden, 2003-2006 

 
  2003 2004 2005 2006  

 Nominel statsgæld ultimo året, mia. kr., årets priser      
 Indenlandsk gæld 611,0 604,6 532,2 496,0  
 Udenlandsk gæld 83,9 83,9 86,1 89,1  
 Nettogæld til Nationalbanken1) -40,5 -58,0 30,0 30,0  
 Værdi af Den Sociale Pensionsfonds obligationsbeholdning -138,7 -136,9 -133,5 -131,5  
 Værdi af øvrige fondes obligationsbeholdning2) - - -3,7 -5,7  
 Samlet statsgæld 515,7 493,6 451,1 417,9  
 Udestående genudlån3) 14,7 18,5 20,0 21,1  
 Samlet statsgæld korrigeret for genudlån 501,0 475,1 431,1 396,8  
 Samlet statsgæld i pct. af BNP 37,1 34,1 29,5 26,2  
 Samlet statsgæld korrigeret for genudlån i pct. af BNP 36,0 32,8 28,2 24,8  
  

1) Nettogæld til Nationalbanken er opgjort i henhold til statsregnskabet for 2003, mens nettogælden for 
2004 og 2005 er opgjort i henhold til Nationalbankens månedsbalance. Nettogælden for 2006 udgør en 
prognose. 

2) Højteknologifonden og Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. 
3) Omfatter primært genudlån til Ørestadsselskabet I/S, A/S Storebælt og A/S Øresund, der for nærvæ-

rende står for langt det største omfang af nye genudlån. 
 

 

 
Opgjort nominelt skønnes statsgælden at udgøre 417,9 mia. kr. i 2006 og 451,1 mia. 
kr. i 2005 mod 493,6 mia. kr. i 2004.  
 
Statsgælden skønnes således godt 33 mia. kr. lavere i 2006 end i 2005, selv om over-
skuddet på statens løbende drifts- anlægs- og udlånssaldo (DAU-saldoen) isoleret set 
tilsiger en nedbringelse af statsgælden med knap 40 mia. kr., jf. tabel 3.9. Statsgælden 
skønnes at være 42½ mia. kr. lavere i 2005 end i 2004.  
 
Nedbringelse af statsgælden kan udover virkningen af DAU-overskuddet på statens 
løbende drifts-, anlægs- og udlånssaldo henføres til beholdningsbevægelser mv., gen-
udlån m.v. samt kurseffekter ved den løbende lånoptagelse og nettokøb af obligatio-
ner i den Sociale Pensionsfond mfl., jf. tabel 3.9.  
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Tabel 3.9 
DAU, nettokassesaldo og ændring i statsgæld, 2004-2006 

 
  2004 2005 2006  
  Regnsk. Maj August FFL06  

 Mia. kr., årets priser       
 DAU-saldo 27,7 30,7 50,1 39,9  
 Genudlån -5,4 -3,7 -4,4 -5,2  
 Beholdningsbevægelser og periodisering mv. 1,4 -0,5 -0,1 -1,0  
 Nettokassesaldo 23,6 26,5 45,6 33,7  
 Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) -23,6 -26,5 -45,6 -33,7  
 Kurseffekter ved lånoptagelse og ved nettokøb af  

obligationer i Den Sociale Pensionsfond mv. 1,5 1,6 3,1 0,5 
 

 Ændring i statsgæld (år til år) -22,1 -24,9 -42,5 -33,2  
   

 
I 2006 skønnes nettokassesaldoen, der angiver likviditetseffekten af statens budget, at 
udvise et overskud på knap 34 mia. kr. For 2005 skønnes nettokassesaldoen til godt 
45½ mia. kr. mod et skønnet overskud på 26,5 mia. kr. i maj. Opjusteringen skyldes 
primært et opjusteret skøn for DAU-saldoen. 
 
Som følge af skønnet for nettokassesaldoen samt kurseffekter ved fondenes netto-
køb af obligationer på 0,5 mia. kr. skønnes statsgælden at falde med godt 33 mia. kr. 
fra 2005 til 2006. 
 
Kurseffekterne afspejler emissionskurstab eller -gevinster ved den løbende lånopta-
gelse og nettokøb af obligationer i den Sociale Pensionsfond m.fl. Emissionskurstab 
ved udstedelse har betydning for statsgældsudviklingen som følge af, at statsgælden 
opgøres nominelt. At det skønnede emissionskurstab isoleret set bidrager til øget 
gæld skyldes, at den statslige lånoptagelse forventes at ske til under kurs 100. Kurstab 
eller -gevinster afhænger af statspapirernes kuponrente og renteniveauet i det enkelte 
år, idet en kurs under 100 afspejler, at kuponrenten på årets udstedelser er lavere end 
den tilsvarende effektive markedsrente. Emissionskurstabet slår dermed fuldt igen-
nem på statsgælden og mindsker gældsnedbringelsen, idet denne opgøres nominelt. 
 
Emissionskurstabet fordeles over lånenes løbetid som en omkostning over DAU-
saldoen på linje med omkostninger ved de nominelle kuponrentebetalinger. Dermed 
sikres det, at renteomkostninger svarende til den årlige effektive rente (den nominelle 
rente plus fordelte emissionskurstab) indgår på DAU-saldoen i hele lånets løbetid. 
Derved påvirkes DAU-saldoen ikke fuldt ud af emissionskurstabet i udstedelsesåret. 
 
Statens samlede finansieringsbehov (bruttofinansieringsbehovet) udgøres af statens 
nettofinansieringsbehov tillagt afdrag på statsgælden inklusive nettokøb af obligatio-
ner i den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Finansieringsfonden til øge-
de uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond. Bruttofinansieringsbehovet 
skønnes i 2006 at udgøre godt 57½ mia. kr., hvoraf den inden- og udenlandske lån-
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tagning skønnes at udgøre henholdsvis knap 42½ og godt 15 mia. kr. i 2006, jf. tabel 
3.10. Der budgetteres i 2006 ikke med træk på statens konto i Nationalbanken.  
 
Bruttofinansieringsbehovet skønnes i 2005 til knap 73½ mia. kr., svarende til en ned-
justering i forhold til majskønnet på godt 13 mia. kr. Den inden- og udenlandske lån-
tagning skønnes til henholdsvis knap 30 mia. kr. og 15½ mia. kr. Hertil kommer et 
træk på statens konto i Nationalbanken på 28 mia. kr. 
 

Tabel 3.10 
Bruttofinansieringsbehov og statens låntagning, 2004-2006 

 
  2004 2005 2006  
  Regnsk. Maj August FFL06  

 Mia. kr., årets priser       
 Nettofinansieringsbehov -23,6 -26,5 -45,6 -33,7  
 - Afdrag på statsgæld i alt1): 116,0 113,0 119,0 91,4  
 - Indenlandsk statsgæld 100,0 99,6 105,6 79,2  
 - Udenlandsk statsgæld 16,1 13,4 13,4 12,3  
 Bruttofinansieringsbehov2) 92,4 86,5 73,4 57,7  
 - Indenlandsk låntagning 92,6 43,1 29,9 42,5  
 - Udenlandsk låntagning 16,1 15,4 15,5 15,2  
 - Træk på statens konto i Nationalbanken3) -16,3 28,0 28,0 0,0  
  

1) Langfristet gæld – dvs. gæld der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid over 1 år. 
2) Ligesom nettofinansieringsbehovet angiver nettokassesaldoen med modsat fortegn, angiver bruttofinan-

sieringsbehovet bruttokassesaldoen med modsat fortegn. 
3) Trækket på statens konto i Nationalbanken i 2004 er opgjort i henhold til statsregnskabet. Tallet stem-

mer ikke fuldt ud overens med Nationalbankens regnskab. 
 

 

 
Fordelingen af de statslige lån er fastlagt i normen for statens låntagning. Ifølge den 
indenlandske norm for statens låntagning dækkes det indenlandske bruttofinansie-
ringsbehov (summen af afdrag på den indenlandske statsgæld og det statslige inden-
landske nettofinansieringsbehov) som udgangspunkt via udstedelser af indenlandske 
statspapirer og eventuelt træk på statens konto i Nationalbanken. Den udenlandske 
norm indebærer, at der normalt optages udenlandske lån svarende til det udenland-
ske bruttofinansieringsbehov. De senere år har det udenlandske bruttofinansierings-
behov modsvaret afdragene på den udenlandske statsgæld og den udenlandske stats-
gæld har derfor været konstant.  
 
I 2005 er det udenlandske nettofinansieringsbehov øget med 2,2 mia. kr., som følge 
af udenlandske genudlån i USD til Danmarks Skibskreditfond. I overensstemmelse 
med den udenlandske norm er det udenlandske bruttofinansieringsbehov omtrent 
tilsvarende større end afdragene på den udenlandske statsgæld i 2005.  
  
Udviklingen i statsgælden afspejles i en vis udstrækning i udviklingen i den offentlige 
ØMU-gæld, jf. tabel 3.14. ØMU-gælden er som statsgælden et bruttogældsbegreb, der 
primært omfatter statens og kommunernes obligationsgæld. Herudover korrigeres 
for beholdningen af statsobligationer i de offentlige delsektorer. 
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ØMU-gældskvoten – ØMU-gælden målt som andel af BNP – skønnes at falde med 
ca. 13 pct.-enheder i perioden 2003-2006. Korrigeres for genudlån til de statsgarante-
rede enheder skønnes faldet at udgøre 13½ pct.-enheder. 
 

Tabel 3.11 
ØMU-gælden, 2003-2006 

 
  2003 2004 2005 2006  

 Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser      
 Staten:       
 Indenlandsk gæld 611,0 604,6 532,2 496,0  
 Udenlandsk gæld 83,9 83,9 86,1 89,1  
 Værdi af Den Sociale Pensionsfonds stats- 

obligationsbeholdning -118,1 -120,8 -121,6 -120,3 
 

 Øvrige fonde   -3,7 -5,7  
 Øvrige statslige poster 0,2 -0,9 0,7 -1,4  
 Kommuner:      
 Samlet gæld 70,2 74,7 74,7 74,7  
 Beholdning af statsobligationer -5,3 -6,1 -6,1 -6,1  
 Sociale kasser og fonde (ATP mv.): Beholdning af stats-

obligationer mv. -17,1 -17,0 -18,3 -19,3 
 

 Samlet ØMU-gæld 624,8 618,4 544,0 507,0  
 Udestående genudlån1) 14,7 18,5 20,0 21,1  
 Samlet ØMU-gæld korrigeret for genudlån 610,2 599,9 524,1 486,0  
 Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 44,6 42,3 35,6 31,7  
 Samlet ØMU-gæld korrigeret for genudlån i pct. af BNP 43,9 41,5 34,3 30,4  
  

1) Genudlån til Ørestadsselskabet I/S, A/S Storebælt og A/S Øresund, hvorfor tallene ikke stemmer helt 
overens med de samlede ændringer i genudlån, der fremgår af tabel 3.12. De tre ovenstående selskaber 
står for nærværende for langt det største omfang af nye genudlån. 

 

 

 
Det større fald i ØMU-gælden set i forhold til statsgælden fra 2003 til 2006 kan 
blandt andet henføres til en nedbringelse af statens indestående på kontoen i Natio-
nalbanken. Statens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i ØMU-gælden, og 
en nedbringelse af indeståendet muliggør øget nedbringelse af statens obligations-
gæld. 
 
Hverken udviklingen i ØMU-gælden eller i statsgælden kan give et dækkende billede 
af holdbarheden af de offentlige finanser, idet gældsbegreberne ikke på tilstrækkelig 
vis omfatter statslige og kommunale finansielle aktiver eller inddrager virkningen af 
fremtidige nettoforpligtigelser, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2005. 
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4. Offentlige finanser og finanspolitikken  

Resumé 
 

• Der skønnes offentlige overskud på ca. 39 mia. kr. i 2005 og knap 31 mia. kr. i 2006.  
 
• Nye skøn for de offentlige finanser indebærer opjusteringer af overskuddene på ca. 13 mia. kr. i 

2005 og godt 15 mia. kr. i 2006.  
 
• Samtidig medfører Danmarks Statistiks relativt omfattende metoderevision af de offentlige fi-

nanser teknisk betingede nedjusteringer af de offentlige overskud på 13 mia. kr. i 2005 og knap 
21 mia. kr. i 2006 primært som følge af ATP-fondens flytning til den private sektor.  

 
• På trods af den omfattende tekniske nedjustering skønnes der således et omtrent uændret of-

fentligt overskud i 2005 og en moderat nedjustering af overskuddet i 2006 på 5½ mia. kr. i for-
hold til majvurderingen. 

 
• De fortsat store overskud skal ses i sammenhæng med, at der skønnes betydelige merindtægter 

fra pensionsafkastskatten i 2005 og fra Nordsø-aktiviteterne i 2006. Der er væsentlig usikkerhed 
knyttet til provenuskønnene for netop disse indtægtsposter, der er følsomme over for ændringer 
i henholdsvis den skønnede rente- og aktiekursudvikling samt olieprisen og dollarkursen.   

 
• Forlængelsen af suspensionen af SP-bidraget medvirker desuden til en væsentlig opjustering af 

indtægterne i 2006 i forhold til majskønnet. 
 
• Overskuddet på de offentlige finanser skønnes at udgøre 2½ pct. af BNP i 2005 og knap 2 pct. af 

BNP i 2006. 
 
• Overskuddene på den strukturelle saldo skønnes i gennemsnit til knap 1 pct. af BNP  i 2005 og 

2006 , når der korrigeres for virkningen  fra suspensionen af SP-bidraget. De strukturelle overskud 
ligger dermed inden for målintervallet om gennemsnitlige årlige strukturelle overskud på ½ - 1½ 
pct. af BNP. 

 
• Udgiftstrykket skønnes at falde med knap 2 pct.-enheder af BNP fra 2001 til 2006 navnlig som 

følge af faldende renteudgiftstryk. 
 
• Der skønnes et fald i skattetrykket på ca. ¾ pct.-enheder fra 2001 til 2006, der især skyldes afta-

gende personskattetryk, der blandt andet skal ses i sammenhæng med personskattenedsættel-
serne i Forårspakken.   

 
• Finanspolitikken skønnes at have omtrent neutral virkning på den økonomiske aktivitet i 2005 og 

2006, hvilket skønnes foreneligt med det ventede konjunkturforløb. 
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4.1 Offentlige finanser 
Danmarks Statistik har i juni 2005 offentliggjort metode- og datareviderede tal for de 
offentlige finanser i årene 1990-2004. Der er tale om relativt omfattende ændringer, 
der blandt andet er afledt af revisionen af nationalregnskabet. Dertil kommer revisi-
oner som følge af særskilte forhold relateret til de offentlige finanser, herunder ænd-
rede beregningsmetoder og periodisering, omklassificering af udgifter og indtægter, 
indarbejdelse af nye data mv.  
 
Med afsæt i det reviderede metode- og datagrundlag afspejler skønnene for de of-
fentlige finanser i 2005 og 2006 den aktuelle vurdering af dansk økonomi, jf. Økono-
misk Redegørelse, august 2005.  
 
Skønnene for 2005 og 2006 beror desuden på finansloven og kommunebudgetterne 
for 2005, finanslovforslaget og kommuneaftalerne for 2006 samt aftalen om forlæn-
gelse af suspensionen af SP-bidraget i årene 2006 og 2007.  
 
Metode- og datarevisionen indebærer en generel nedrevision af saldoen på de offent-
lige finanser primært som følge af, at ATP-fonden er flyttet til den private sektor. I 
2005 og 2006 opvejes virkningen af ATP-fondens flytning mv. dog i vidt omfang af 
opjusterede skøn for de offentlige indtægter, jf. også nedenfor.  
 
På den baggrund skønnes der overskud på den offentlige saldo på 38,9 mia. kr. i 
2005 og 30,8 mia. kr. i 2006, jf. tabel 4.1. Det svarer til 2,5 pct. af BNP i 2005 og 1,9 
pct. af BNP i 2006. 
 

Tabel 4.1 
Saldoen på de offentlige finanser, 2000-2006 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

 Mia. kr., årets priser         
 Maj 32,5 37,5 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4  
 August 29,4 15,9 3,6 -3,2 16,2 38,9 30,8  
 Heraf: Stat1)  14,1 3,0 3,9 4,3 26,1  
 Heraf kommuner1) 7,8 5,0 -0,3 -7,7 -10,5 

38,4 30,3 
 

 Heraf: Sociale kasser og fonde2)  7,4 7,9 -0,1 0,2 0,5 0,5 0,5  
 August (pct. af BNP) 2,3 1,2 0,3 -0,2 1,1 2,5 1,9  
  

1) Opgørelsen af saldoen på henholdsvis stat og kommuner afspejler ikke fuldt ud, at staten via overførsler 
til kommuner og amter bærer risikoen for konjunkturelt betingede udsving i udgifter og indtægter. De 
kommunale underskud i årene 2002-2004 skal således blandt andet ses i sammenhæng med, at de op-
gjorte kommunale skatteindtægter er lavere end de overførsler fra staten, der ligger til grund for den 
kommunale økonomi i disse år.  

2) A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond samt Særlig Pensionsopsparing i årene 2000 og 2001. 
 

 

 
Forøgelsen af overskuddet fra 2003 til 2005 skal primært ses i lyset af skønnede mer-
indtægter fra pensionsafkastskat og Nordsø-aktiviteterne samt lavere nettorenteud-
gifter, mens det skønnede fald i overskuddet fra 2005 til 2006 navnlig følger af et for-
ventet lavere provenu fra pensionsafkastskatten. Merindtægterne fra især pensionsaf-
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kastskatten, men også Nordsø-aktiviteterne vurderes i vidt omfang at være udtryk for 
en ekstraordinær styrkelse af de offentlige finanser.  
 
Overskuddene på den strukturelle saldo skønnes således i gennemsnit til knap 1 pct. 
af BNP i 2005 og 2006, når der korrigeres for virkningen af suspensionen af SP-
bidraget, jf. afsnit 4.3. Der skønnes et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske ak-
tivitet fra finanspolitikken i 2005 og 2006, jf. afsnit 4.2.      
 
Ændringer i forhold til vurderingen i maj 2005 
I forhold til majvurderingen er det skønnede overskud omtrent uændret i 2005, mens 
der er tale om en nedjustering af overskuddet på 5½ mia. kr. i 2006, jf. tabel 4.2.   
 

Tabel 4.2 
Ændring af den offentlige saldo i forhold til majvurderingen, 2002-2006 

 
  2002 2003 2004 2005 2006  

 Mia. kr., årets priser       
 Maj 21,2 14,6 33,7 38,8 36,4  
 August 3,6 -3,2 16,2 38,9 30,8  
 Ændring, i alt    -17,6 -17,7 -17,5 0,1 -5,5  
 Heraf: Teknik som følge af metoderevision1) -16,2 -15,9 -16,2 -13,0 -20,7  
 - Flytning af ATP-fonden -13,5 -15,0 -14,8 -13,1 -12,8  
 - Ændret beregning af emissionskurs- 

 reguleringer vedr. renteudgifter -1,8 -0,3 -0,7 -0,8 -0,8 
 

 - Ændret beregning vedr.  virksomheds-  
 skatteordningen  (personskatter) -1,7 -1,8 -2,0 -1,9 -1,9 

 

 - Ændret periodisering af selskabsskatter 0,4 0,9 1,3 2,7 -5,3  
 - Øvrige forhold  0,4 0,3 0,0 0,0 0,0  
 Heraf: Ændrede data og skøn1)2) -1,3 -1,8 -1,2 13,1 15,2  
 - Pensionsafkastskat 0,0 -1,8 2,0 9,1 0,0  
 - Nordsø-indtægter og selskabsskat 0,0 0,0 2,6 2,7 7,3  
 - Moms og afgifter -0,2 -0,4 1,0 2,3 3,3  
 - Personskatter mv. 0,5 -2,9 -4,7 1,4 7,0  
 - Nettorenteudgifter 0,0 0,0 0,0 -1,5 2,8  
 - Overførselsindkomster 0,0 0,0 -0,7 -0,3 -4,0  
 - Offentligt forbrug og investeringer 0,0 3,7 -1,3 -0,3 -0,6  
 - Øvrige udgifter og indtægter  -1,6 -0,4 -0,1 -0,3 -0,6  
  

Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer i form af øgede udgifter eller reducerede indtægter, mens positive 
tal svarer til saldoforbedringer som følge af lavere udgifter eller forøgede indtægter. 

1) For årene 2002-2004 er fordelingen af saldoændringer på henholdsvis tekniske og datamæssige forhold i 
et vist omfang skønnet, idet der ikke foreligger konkrete oplysninger herom fra Danmarks Statistik. Med 
henblik på at adskille de tekniske ændringer fra dataændringer og ændrede skøn er opgørelsen lavet på 
tværs af de forskellige udgifts- og indtægtsposter i den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik, f.eks. 
påvirker ATP-fondens flytning blandt andet pensionsafkastskatteprovenuet, nettorenteudgifterne, over-
førselsindkomsterne m.fl., hvilket der er korrigeret for i den særskilte belysning af disse poster. For at vi-
se den isolerede virkning af ændrede data og skøn er der i opgørelsen af de enkelte udgifts- og indtægts-
poster desuden set bort fra saldoneutrale omklassificeringer af udgifter og indtægter o.lign. Der henvises 
til boks 4.1. for en gennemgang af ændringerne fra maj til august ifølge den officielle afgrænsning af de 
offentlige udgifts- og indtægtsposter. 

2) De relativt omfattende datarevisioner i 2002 og 2003 skal ses i sammenhæng med, at den ordinære ind-
arbejdelse af nye data for disse år i et vist omfang har afventet metode- og datarevisionen.  
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Saldoændringerne i 2005 og 2006 dækker over relativt store teknisk betingede nedju-
steringer på baggrund af metoderevisionen samt opjusteringer som følge af nye skøn 
for især de offentlige indtægter. Korrigeret for de teknisk betingede ændringer er der 
således tale om betydelige opjusteringer af overskuddet på ca. 13 mia. kr. i 2005 og 
knap 15¼ mia. kr. i 2006.       
 
Den væsentligste tekniske ændring vedrører ATP-fondens flytning til den private 
sektor, der medfører en nedjustering af de offentlige overskud på i størrelsesordenen 
13-15 mia. kr. årligt i årene 2002-2006 i forhold til majvurderingen. Revisionen skyl-
des, at ATP-ordningen ifølge fælles europæiske statistiske retningslinjer klassificeres 
som en privat opsparingsordning uden omfordelende elementer.  
 
Danmarks Statistik har ændret metodegrundlaget for beregningen af emissionskurs-
reguleringer, hvilket i årene 2002-2006 indebærer en teknisk betinget oprevision af 
renteudgifterne. I 2005 og 2006 skønnes der isoleret set en forøgelse af renteudgif-
terne på ca. ¾ mia. kr. som følge af denne ændring. 
 
På personskatteområdet indregnes virkningen af hævet opsparing nu i virksomheds-
skatteordningen, og personskatteprovenuet er i lyset heraf revideret ned med ca. 2 
mia. kr. årligt.     
 
Selskabsskatteprovenuet opgøres nu på linje med de øvrige skatter efter optjenings-
tidspunktet. Den ændrede periodisering af selskabsskatteprovenuet medfører et stør-
re provenu i årene 2002-2005, men skønnes omvendt at medføre et betydeligt lavere 
provenu i 2006 sammenholdt med majvurderingen. 
 
Et nyt skøn for provenuet fra pensionsafkastskatten er den væsentligste årsag til, at 
saldoskønnet i 2005 er omtrent uændret i forhold til majvurderingen på trods af den 
teknisk betingede nedjustering. Som følge af forventede kursgevinster på obligationer 
og et forventet større aktieafkast i lyset af aktiekursudviklingen siden maj er prove-
nuet fra pensionsafkastskatten opjusteret med godt 9 mia. kr. i 2005. Danmarks Sta-
tistik har oprevideret pensionsafkastskatteprovenuet med 2 mia. kr. i 2004, men om-
vendt nedrevideret provenuet med godt 1¾ mia. kr. i 2003. 
 
Primært afledt af en opjustering af olieprisen siden maj skønnes der større indtægter 
fra Nordsø-aktiviteterne, herunder fra kulbrinteskatten og selskabsskatten fra de kul-
brinteskattepligtige selskaber. Samlet set er indtægterne opjusteret med knap 2¾ mia. 
kr. i 2005 og godt 7¼ mia. kr. i 2006. Danmarks Statistiks oprevision i 2004 kan hen-
føres til indtægter fra kulbrinteskatten.    
 
Provenuet fra moms og afgifter er opjusteret med godt 2¼ mia. kr. i 2005 og 3¼ 
mia. kr. i 2006, der blandt andet skal ses i sammenhæng med en opjustering af pro-
venuet fra registreringsafgiften på godt ¾ mia. kr. i begge år. Opjusteringen af regi-
streringsafgiftsprovenuet skyldes primært et oprevideret 2004-niveau, der bærer med 
over i 2005 og 2006. Momsprovenuet er desuden opjusteret med ca. 1¼ mia. kr. i 
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2005 og 3 mia. kr. i 2006, idet der skønnes en højere inflationstakt i begge år end 
ventet i maj, ligesom opjusteringer af realvæksten i privatforbruget og de private in-
vesteringer bidrager til opjusteringen af momsprovenuet i 2006. I modsat retning 
trækker en nedjustering af energiafgiftsprovenuet afledt af et forventet lavere brænd-
sels- og benzinforbrug.  
 
Personskatteprovenuet mv. er opjusteret med knap 1½ mia. kr. i 2005 og 7 mia. kr. i 
2006. De ændrede skøn følger blandt andet af et oprevideret 2004-niveau for aktie-
indkomstskatteprovenuet, der bærer med over i 2005 og 2006 og bidrager til opjuste-
ringer på 1½ mia. kr. i 2005 og 1¾ mia. kr. i 2006. Forlængelsen af suspensionen af 
SP-bidraget er den væsentligste forklaring på opjusteringen i 2006. Danmarks Stati-
stik har nedrevideret personskatteprovenuet med knap 3 mia. kr. i 2003 og 4¾ mia. 
kr. i 2004. Nedrevisionen i 2004 var i et vist omfang ventet, jf. Budgetoversigt 1, maj 
2005, og bærer derfor ikke med over i skønnene for 2005 og 2006.  
 
Nettorenteudgifterne er opjusteret med 1½ mia. kr. i 2005, men nedjusteret med 
godt 2¾ mia. kr. i 2006. Opjusteringen i 2005 skal ses i sammenhæng med, at der af 
beregningstekniske årsager blev skønnet for lave renteudgifter i maj, hvilket der nu er 
korrigeret for. Nedjusteringen i 2006 skyldes forventede lavere renteudgifter i lyset af 
et lavere skøn for rentesatsen end lagt til grund i maj.    
 
Udgifterne til indkomstoverførsler er opjusteret med ca. ¼ mia. kr. i 2005 og 4 mia. 
kr. i 2006. Opjusteringen i 2005 skyldes primært større udgifter til ledighedsydelse 
som følge af et højere skøn for antal personer, der er visiteret til, men venter på et 
fleksjob. Forventede flere modtagere er også baggrunden for opjusteringer i 2006 af 
ledighedsydelsen på ca. ¾ mia. kr. samt folke- og førtidspensionen på ca. 1¼ mia. kr.  
i 2006. Der ventes i 2006 desuden større udgifter til tjenestemandspensioner på knap 
¾ mia. kr., efterløn og revalidering på ½ mia. kr., sygedagpenge på godt ¼ mia. kr., 
boligstøtte på knap ¼ mia. kr. samt øvrige overførsler på ca. ½ mia. kr. 
 
De offentlige forbrugsudgifter er opjusteret med i alt knap 1¾ mia. kr. i 2005 og 2 
mia. kr. i 2006, hvoraf knap 1½ mia. kr. i 2005 og 2006 kan henføres til teknik og 
saldoneutrale justeringer, jf. boks 4.1. Den resterende del af opjusteringen på godt ¼ 
mia. kr. i 2005 og godt ½ mia. kr. i 2006 skyldes en P/L-afledt opjustering af niveau-
et for de nominelle kommunale forbrugsudgifter i 2005 og 2006 på godt ¼ mia. kr. 
afledt af kommuneaftalerne for 2006 samt en opjustering af lønudgifterne på godt ¼ 
mia. kr. i 2006 i lyset af et højere skøn for den statslige lønstigningstakt.  
 
Som følge af indarbejdelsen af nye data er de offentlige forbrugs- og investeringsud-
gifter revideret, og den isolerede saldovirkning heraf skønnes til knap 3¾ mia. kr. i 
2003 og godt -1¼ mia. kr. i 2004. Nedrevisionen af de offentlige forbrugs- og inve-
steringsudgifter i 2003 skal ses i sammenhæng med indarbejdelsen af de endelige 
regnskaber for de statslige institutioner med selvstændige regnskaber, herunder selv-
ejende institutioner på undervisnings-, arbejdsmarkeds- og kulturområdet, Folkekir-
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ken samt institutioner og organisationer med offentlige tilskud på mere end 50 pct. af 
driftsudgifterne, herunder bistands- og interesseorganisationer. Dertil kommer en 
nedrevision af det kommunale forbrug og investeringer i lyset af reviderede tal for 
momsudgifterne i 2003. Oprevisionen af forbrugs- og investeringsudgifterne i 2004 
skyldes den foreløbige indarbejdelse af de kommunale regnskaber for 2004.  
 
Med udgangspunkt Danmarks Statistiks afgrænsninger af de offentlige udgifts- og 
indtægtsposter, jf. også bilag 2, er de væsentligste ændringer i skønnene for 2005 og 
2006 inklusive teknisk betingede forhold fra maj til august belyst i boks 4.1 og figur 
4.1. 
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Boks 4.1 
Revision af udgifts- og indtægtsskøn, 2005 og 2006 

 
De væsentligste ændringer siden majvurderingen kan opsummeres på følgende vis: 
 
De offentlige forbrugsudgifter er opjusteret med knap 1¾ mia. kr. i 2005 og 2 mia. kr. i 2006. Heraf 
kan knap 1½ mia. kr. henføres til en opjustering af det nominelle offentlige forbrugsniveau i lyset af 
tekniske forhold og saldoneutrale ændringer. Opjustering af beregnede udgifter til afskrivninger, 
omklassificering af udgifter til den aktive arbejdsmarkedspolitik, beregnede udgifter til pengeinsti-
tutternes rentemarginal (FISIM) samt omklassificering af gebyrer fra offentligt varesalg til afgiftspro-
venuet trækker i retning af større offentlige forbrugsudgifter, mens ATP-fondens flytning til den pri-
vate sektor og omklassificering af udgifter til software til investeringsudgifter trækker i retning af la-
vere offentlige forbrugsudgifter. Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 0,3 pct. i 2005 og 
0,5 pct. i 2006. I forhold til majvurderingen er realvæksten justeret ned i 2005, hvilket skyldes Dan-
marks Statistiks oprevision af forbruget i 2004 i forbindelse med indarbejdelsen af kommuneregn-
skaberne for 2004. Væksten i den offentlige beskæftigelse skønnes til 1.500 personer om året i 2005 
og 2006 på linje med majskønnet. 
 
De offentlige investeringer er opjusteret med knap ¼ mia. kr. om året i 2005 og 2006, hvilket skyldes 
saldoneutrale ændringer, herunder primært omklassificering af softwareudgifter fra varekøb til inve-
steringer. Der skønnes reale vækstrater i de offentlige investeringer på 2,7 pct. i 2005 og 1,0 pct. i 
2006. I lyset af indarbejdelsen af de kommunale regnskaber for 2004 er investeringerne i 2004 revide-
ret op, hvilket medfører en reduktion af realvækstskønnet i 2005 fra 4,7 pct. i maj til 2,7 pct.  Skønnet 
for de offentlige investeringer i 2006 er baseret på kommuneaftalerne og finanslovforslaget for 2006, 
herunder en afsat udisponeret reserve på knap 0,4 mia. kr. De statslige investeringer skønnes om-
trent uændrede fra 2005 til 2006. I lyset af et højt niveau i budgetterne for 2005 skønnes der med 
afsæt i kommuneaftalerne for 2006 et mindre fald i de kommunale investeringer i 2006 medregnet 
udnyttelse af ekstraordinære låneadgange mv., jf. kapitel 2.   
 
Udgifterne til overførselsindkomster er justeret ned med 8½ mia. kr. i 2005 og godt 5½ mia. kr. i 
2006.  Nedjusteringen skyldes tekniske forhold, herunder saldoneutrale ændringer, på 8¾ mia. kr. i 
2005 og godt 9½ mia. kr. i 2005.  De tekniske nedjusteringer omfatter udgifter til ATP-pensioner, der 
flyttes til den private sektor, omklassificering af udgifterne til kommunalt aktiverede kontanthjælps-
modtagere fra overførsler til subsidier på linje med håndtering af fleks- og skånejob samt en saldo-
neutral nedjustering af kommunale tjenestemandspensioner, jf. nedenfor. Omvendt er udgifterne til 
ledighedsydelse til personer, der er visiteret til, men venter på at få anvist et fleksjob, omklassificeret 
fra subsidier til overførsler. Ændrede skøn medfører opjustering af udgifterne på ¼ mia. kr. i 2005 og 
4 mia. kr. i 2006. Ledighedsydelsen er opjusteret med godt ¼ mia. kr. i 2005 og knap ¾ mia. kr. i 
2006. En række overførselsudgifter er opjusteret i 2006, herunder folke- og førtidspension med ca. 
1¼ mia. kr., tjenestemandspensioner med knap ¾ mia. kr., sygedagpenge, revalidering og efterløn 
med i alt ca. ¾ mia. kr., boligstøtte og børnefamilieydelse med godt ¼ mia. kr. samt øvrige overførs-
ler med  godt ¼ mia. kr.         
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Boks 4.1 (fortsat)  
Revision af udgifts- og indtægtsskøn, 2005 og 2006 

 
De offentlige subsidier er opjusteret med godt 2½ mia. kr. i 2005 og knap 2¾ mia. kr. i 2006, hvilket 
primært skyldes omklassificering af udgifterne til kommunalt aktiverede kontanthjælpsmodtagere 
fra overførsler til subsidier. I modsat retning trækker omklassificering af ledighedsydelsen fra subsidi-
er til overførsler.  
 
Øvrige udgifter er nedjusteret med godt 1¼ mia. kr. i 2005 og knap 1½ mia. kr. i 2006. Heraf kan 
knap 1 mia. kr. henføres til en teknisk betinget reduktion af kapitaloverførsler til husholdningerne 
som følge af ATP-fondens flytning til den private sektor. Som følge af ændrede skøn er de øvrige ud-
gifter nedjusteret med knap ½ mia. kr. i begge år. Nedjusteringen skyldes et ændret skøn for EU-
bidraget i 2005 og et ændret skøn for kapitaloverførslerne i 2006, herunder en nedjustering af udgif-
terne til den skattefri præmie i efterlønsordningen på knap ¼ mia. kr.  
 
Nettorenteudgifter og udbytter er opjusteret med knap 16 mia. kr. i 2005 og 10 ¾ mia. kr. i 2006. 
Tekniske forhold indebærer isoleret set opjusteringer på henholdsvis knap 14½ mia. kr. i 2005 og 
13½ mia. kr. i 2006, herunder primært som følge af ATP-fondens flytning til den private sektor og i 
mindre omfang i lyset af en ændret metodetilgang i beregning af emissionskursreguleringer. Flytning 
af beregnede udgifter til pengeinstitutternes rentemarginal (FISIM) til de offentlige forbrugsudgifter 
trækker isoleret set i retning af lavere nettorenteudgifter. Som følge af ændrede skøn er nettorente-
udgifterne opjusteret med 1½ mia. kr. i 2005 og nedjusteret med godt 2¾ mia. kr. i 2006.  Opjuste-
ringen i 2005 skal primært ses i sammenhæng med, at der af beregningstekniske årsager blev skøn-
net for lave renteudgifter i maj, mens nedjusteringen i 2006 skyldes et lavere skøn for rentesatserne 
end ventet i maj. 
 
Provenuet fra personska te  mv. og arbejdsmarkedsbidrag er nedjusteret med ½ mia. kr. i 2005 og t r
opjusteret med 5 mia. kr. i 2006.  Provenuet er i begge år reduceret med knap 2 mia. kr. i lyset af, at 
virkningen af hævet opsparing i virksomhedsskatteordningen nu er inddraget i opgørelsen fra Dan-
marks Statistik. Som følge af ændrede skøn er provenuet opjusteret med knap 1½ mia. kr. i 2005 og 7 
mia. kr. i 2006.  Et oprevideret 2004-niveau for aktieindkomstskatteprovenuet, der bærer med over i 
2005 og 2006 bidrager til opjusteringer på 1½ mia. kr. i 2005 og 1¾ mia. kr. i 2006. Endvidere er 
vægtafgiftsprovenuet fra husholdningerne samt kapitalskatter opjusteret i begge år svarende til i alt 
godt ¼ mia. kr. Forlængelsen af suspensionen af SP-bidraget er den væsentligste forklaring på opju-
steringen i 2006. 
 
Selskabsskatteprovenuet er opjusteret med knap 4½ mia. kr. i 2005 og nedjusteret med knap ¼ mia. 
kr. i 2006.  Som følge af Danmarks Statistiks ændrede periodisering af selskabsskatterne er provenuet 
opjusteret med godt 2¾ mia. kr. i 2005 og nedjusteret med godt 5¼ mia. kr.  i 2006.  Ændrede skøn 
medfører opjusteringer af provenuet på godt 1½ mia. kr. i 2005 og 5 mia. kr. i 2006, der primært føl-
ger af forventede merindtægter fra kulbrinteskatten og de kulbrinteskattepligtige selskaber i lyset af 
et opjusteret skøn for olieprisen.       
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten er opjusteret med 11 mia. kr. i 2005 og godt 1¼ mia. kr. i 2006. 
Flytningen af ATP-fonden til den private sektor indebærer en teknisk betinget opjustering på ca. 2 
mia. kr. i 2005 og godt 1¼ mia. kr. i 2006, idet ATP-fondens betaling af pensionsafkast nu medregnes 
i det samlede provenu.  I lyset af forventede kursgevinster på obligationer og et forventet større ak-
tieafkast baseret på aktiekursudviklingen siden maj er pensionsafkastskatteprovenuet opjusteret 
med godt 9 mia. kr. i 2005.   
 
Momsprovenuet er opjusteret med godt 1¼ mia. kr. i 2005 og godt 3 mia. kr. i 2006. De højere pro-
venuskøn skal ses i sammenhæng med opjusteringer af prisstigningstakten i begge år samt opjuste-
ringer af realvæksten i det private forbrug og de private investeringer i 2006.  
 
Provenuet fra registreringsafgiften er opjusteret med godt ¾ mia. kr. i 2005 og 2006 primært som 
følge af et oprevideret 2004-niveau, der bærer med over i 2005 og 2006.  
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Boks 4.1 (fortsat) 
Revision af udgifts- og indtægtsskøn, 2005 og 2006 

 
Provenuet fra de øvrige indirekte skatter er opjusteret med godt ¾ mia. kr. i 2005 og knap ¼ mia. kr. i 
2006. Omklassificering og flytning af gebyrer fra det offentlige varesalg til afgiftsprovenuet indebæ-
rer en teknisk betinget opjustering af provenuet på knap ½ mia. kr. i begge år. Provenuet for tinglys-
ningsafgiften er opjusteret med ca. ¾ mia. kr. i 2005 med afsæt i oplysninger for 1. halvår 2005, der 
viser fortsat høj aktivitet inden for låneomlægninger og bolighandler. I modsat retning trækker ned-
justeringer af energiafgiftsprovenuet i lyset af et forventet lavere brændsels- og benzinforbrug på ½ 
mia. kr. i 2005 og knap ¾ mia. kr. i 2006.        
 
Det øvrige skatteprovenu er nedjusteret med knap 7 mia. kr. i 2005 og godt 7¾ mia. kr. i 2006. Heraf 
omfatter knap 6¾ mia. kr. i 2005 og knap 7½ mia. kr. ATP-bidraget, der med ATP-fondens flytning til 
den private sektor ikke længere indgår i de offentlige indtægter. Resten af nedjusteringen kan henfø-
res til en nedjustering af indtægterne fra efterlønsbidraget i begge år samt en nedjustering af indtæg-
terne fra A-kassebidraget i 2006. 
 
De øvrige indtægter er nedjusteret med ½ mia. kr. i 2005 og opjusteret med en ½ mia. kr. i 2006.  
Tekniske forhold bidrager til en nedjustering på godt 1¾ mia. kr. i begge år. Heraf vedrører godt ¼ 
mia. kr. ATP-fondens indtægter fra overskud af offentlig virksomhed, der i lyset af fondens flytning til 
den private sektor ikke er medregnet til de offentlige indtægter. Som led i en større saldoneutral tek-
nisk revision, der følger af Danmarks Statistiks metode- og datarevision, er de imputerede, dvs. be-
regnede bidrag til fremtidige tjenestemandspensionsforpligtelser revideret ned med 1½ mia. kr. i 
2005 og 2006. De beregnede udgiftsbidrag, der indgår i det offentlige forbrug, modsvares fuldt ud af 
beregnede indtægter. Revisionen afspejler, at Danmarks Statistik nu tager højde for, at en del kom-
muner har forsikringsdækket deres tjenestemandspensionsforpligtelser. De beregnede udgiftsbidrag 
til tjenestemandspensionsforpligtelser er derfor revideret ned, hvilket indebærer en tilsvarende ned-
revision af de beregnede indtægter. Som følge af dobbeltregningen af såvel faktiske som beregnede 
udgifter til fremtidige tjenestemandspensionsforpligtelser har niveauet for de offentlige forbrugsud-
gifter været overvurderet. Det har dog samtidig vist sig, at det offentlige varesalg og dermed forbru-
get har omfattet betalinger fra forsikringsselskaber til kommunerne med henblik på faktiske udbeta-
linger til pensionerede tjenestemænd. Det har isoleret set medført en undervurdering af niveauet for 
de offentlige forbrugsudgifter som følge af et for højt varesalg. Som led i revisionen har Danmarks 
Statistik flyttet de forsikringsdækkede tjenestemandspensioner til den private sektor analogt til til-
gangen for arbejdsmarkedspensionerne, og i den forbindelse er det offentlige varesalg og udgifterne 
til kommunale tjenestemandspensioner revideret ned, jf. også ovenfor. Samlet set er revisionen neu-
tral for den offentlige saldo og det offentlige forbrug, idet neutraliteten skal ses i sammenhæng med, 
at de beregnede bidrag til fremtidige tjenestemandspensionsforpligtelser på det kommunale område 
approksimeres med de faktiske udbetalinger af tjenestemandspensioner. Som følge af ændrede skøn 
er de øvrige indtægter opjusteret med 1¼ mia. kr. i 2005 og 2¼ mia. kr. i 2006. Opjusteringen skyl-
des primært forventede merindtægter fra overskudsdelingen af Nordsø-aktiviteterne på godt ¾ mia. 
kr.  i 2005 og ca. 2¼ mia. kr. i 2006. Dertil kommer en opjustering af øvrige kapitalindtægter på ½ 
mia. kr. i begge år. I modsat retning trækker nedjusteringer af andre indtægtsposter, herunder over-
skuddet fra Nationalbanken, på i alt knap ½ mia.kr. i 2006. 
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Figur 4.1 
Revision af udgifts- og indtægtsskøn, 2005-2006 
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Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer i form af øgede udgifter eller reducerede indtægter, mens positive 

tal afspejler saldoforbedringer som følge af lavere udgifter eller flere indtægter. 
 

 
Udviklingen i udgifts- og skattetryk 
Fra 2001 til 2006 skønnes der et fald i det samlede offentlige udgiftstryk på knap 2 
pct.-enheder af BNP, jf. tabel 4.3. Faldet skal især ses i sammenhæng med udviklingen 
i renteudgifterne og det skønnede fald i renteudgiftstrykket på ca. 1¾ pct.-enheder, 
der følger af lavere gældskvote og rentesatser. 
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Tabel 4.3 
Udgifts- og skattetryk, 2000-2006 

 
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ændr. 
2001-
2006 

 

 Pct. af BNP          
 Forbrug 25,1 25,7 26,4 26,4 26,6 26,1 25,8 0,1  
 Overførsler 16,4 16,5 16,8 17,3 17,2 16,9 16,7 0,1  
 Investeringer 1,7 1,9 1,8 1,6 1,8 1,8 1,7 -0,2  
 Renteudgifter 4,3 4,0 3,8 3,4 3,2 2,8 2,4 -1,7  
 Øvrige udgifter 5,4 5,3 5,4 5,3 5,3 5,0 5,0 -0,3  
 Udgiftstryk1) 53,0 53,5 54,1 54,1 54,1 52,5 51,6 -1,9  
 Personskatter mv.2) 21,9 22,2 22,0 21,7 21,3 21,2 21,1 -1,1  
 Arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 -0,1  
 Pensionsafkastskat 1,0 0,1 0,1 0,4 1,4 1,3 0,4 0,4  
 Selskabsskatter 3,3 2,8 2,9 2,8 3,2 3,6 3,3 0,5  
 Moms 9,6 9,6 9,7 9,6 9,8 9,9 9,9 0,3  
 Øvrige indirekte skatter 7,6 7,8 7,9 7,8 7,9 7,9 7,7 -0,1  
 Øvrige skatter 1,8 1,7 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 -0,6  
 Skattetryk 49,5 48,6 48,3 47,9 49,1 49,3 47,9 -0,7  
 Renteindtægter 1,7 1,8 1,5 1,4 1,5 1,4 1,3 -0,5  
 Øvrige indtægter 4,3 4,5 4,7 4,6 4,8 4,6 4,5 0,0  
 Told mv. til EU3) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0  
 Indtægtstryk1) 55,3 54,7 54.4 53,9 55,3 55,1 53,5 -1,2  
  

1) Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks nye reviderede 
opgørelse. Det offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgif-
ter til afskrivninger, og i lyset heraf er det valgt at fastholde den hidtidige opgørelsesmetode. Danmarks 
Statistiks opgørelse af de offentlige udgifter omfatter ikke det offentlige varesalg, der er flyttet til ind-
tægtsopgørelsen, ligesom der ikke længere indgår beregnede afskrivninger i de offentlige udgifter og de 
offentlige indtægter. På den baggrund afviger udgifts- og indtægtstrykket definitorisk fra opgjorte tryk, 
der er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser.   

2) Personskatter mv. omfatter kildeskatter, vægtafgift fra husholdninger, arve- og gaveafgift samt andre 
personlige skatter. 

3) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i skatte-
trykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i indtægtstrykket.   

 

 

 
Fra 2001 til 2006 skønnes det offentlige forbrugstryk at være omtrent uændret, idet 
stigningen på knap 1 pct. af BNP fra 2001 til 2004 ventes afløst af et fald fra 2004 til 
2006. Forbrugstrykket i årene 2001-2003 skal ses i sammenhæng med en afdæmpet 
BNP-vækst.   
 
Blandt andet i lyset af den konjunkturelle afmatning steg overførselsudgifterne sva-
rende til godt ¾ pct. af BNP fra 2001 til 2003, men faldt i 2004 og ventes at falde 
yderligere frem mod 2006 i takt med en bedring af konjunkturerne. Den afdæmpede 
stigning i satsreguleringsprocenten på 2 pct. om året i 2005 og 2006, der følger af den 
private lønstigningstakt i 2003 og 2004, bidrager desuden til den aftagende udgifts-
andel for overførslerne. 
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Det skønnede fald i investeringsudgifterne på knap ¼ pct.-enhed af BNP fra 2001 til 
2006 skal ses i sammenhæng med et højt offentligt investeringsniveau i 2001 navnlig 
på folkeskoleområdet. 
 
Skattetrykket skønnes at falde med knap ¾ pct.-enheder af BNP fra 2001 til 2006 
primært som følge af et lavere personskattetryk, der blandt andet skal ses i sammen-
hæng med personskattenedsættelserne i Forårspakken. Faldet i de øvrige skatter 
skyldes primært omlægningen af SP-bidraget, der fra og med 2002 ikke indgår i skat-
teindtægterne.    
 
Omvendt skønnes pensionsafkastskatten og selskabsskatten, herunder fra Nordsø-
aktiviteterne, at bidrage til en stigning i skattetrykket på knap 1 pct. af BNP fra 2001 
til 2006. Den skønnede stigning i pensionsafkastskattetrykket skal ses i lyset af et eks-
traordinært lavt provenu i 2001, mens den skønnede stigning i selskabsskattetrykket 
navnlig følger af forventede mérindtægter fra Nordsø-aktiviteterne afledt af en for-
ventet højere oliepris.  
 
Der skønnes en stigning i momsprovenuet svarende til godt ¼ pct.-enhed af BNP, 
der skal ses i sammenhæng med en ændret efterspørgselssammensætning, herunder 
et større privatforbrug. 
 
Renteindtægtstrykket ventes reduceret med ½ pct. af BNP fra 2001 til 2006, hvilket 
sammen med det skønnede fald i skattetrykket forklarer faldet i det offentlige ind-
tægtstryk.       
 
Det offentlige forbrug og den offentlige beskæftigelse, 2002-2006 
Danmarks Statistik har oprevideret det offentlige forbrug i årene 2002-2004, jf. tabel 
4.4. Den nominelle vækst er således oprevideret svarende til 0,3 pct.-enheder pr. år 
fra knap 4,0 pct. til godt 4,2 pct. i gennemsnit om året. 
 

Tabel 4.4 
Revision af det offentlige forbrug, vækst 2002-2004 

 
  Før revision Efter revision Ændring  

 Gnst. årlig vækst, pct.     
 Nominel vækst 4,0 4,2 0,3  
 Pris- og lønvækst1)  2,6 2,7 0,1  
 Realvækst1) 1,3 1,5 0,2  
  

1) 2000-priser. 
 

 

 
Samtidig er pris- og lønvæksten oprevideret med 0,1 pct.-enhed, og på den baggrund 
er realvæksten oprevideret med 0,2 pct.-enheder til 1,5 pct. i gennemsnit pr. år. Op-
revisionen skal navnlig ses i sammenhæng med indarbejdelsen af de kommunale 
regnskaber for 2004, der isoleret set bidrager til en oprevision af det offentlige for-
brug med 2 mia. kr. svarende til en real mérvækst på ca. 0,5 pct.-enheder i 2004.  

 
64 Budgetoversigt 2 · August 2005 



  Kapitel 4. Offentlige finanser og finanspolitikken

Regeringen har aftalt med de kommunale parter, at der etableres et system, der frem-
over sikrer en bedre aftaleoverholdelse.   
 
I årene 2002-2004 udgør realvæksten i det offentlige forbrug i alt 4,5 pct. Eksklusive 
afskrivninger udgør realvæksten i alt 4,2 pct. i årene 2002-2004 svarende til en gen-
nemsnitlig realvækst på ca. 1,4 pct. om året. Det svarer til en mérvækst på 0,5 pct. 
om året i forhold til det forudsatte1. Samlet set er realvæksten i det offentlige forbrug 
i 2002-2004 væsentligt lavere end i perioden 1993-2001, hvor realvæksten er opgjort 
til knap 2,4 pct. i gennemsnit om året.  
 
Realvæksten er revideret op til i alt 2,0 pct. i 2004, jf. tabel 4.5. Udover virkningen af 
kommuneregnskaberne for 2004 bidrager en nedrevision af det offentlige forbrug i 
2003, jf. ovenfor, til den højere realvækst i 2004.  
 

Tabel 4.5 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2002-2006 

 
 

 2002 2003 2004 
2002-
2004 2005 2006 

 

 Realvækst, pct.        
 Maj 2,1 1,0 0,7 4,0 0,6 0,5  
 August 2,2 0,3 2,0 4,5 0,3 0,5  
 - Stat 0,2 -2,7 1,8 -0,7 -0,1 1,4  
 - Amter og kommuner 3,0 1,5 2,1 6,8 0,4 0,2  
   

 
Statens forbrug er reduceret i årene 2002-2004, og det er således væksten i amter og 
kommunerne, der forklarer den samlede udgiftsvækst i perioden. Danmarks Statistik 
har endnu ikke udarbejdet detaljerede tal for forbrugsudviklingen på udgiftsområder, 
men med afsæt i tal for de kommunale regnskaber, kan i størrelsesordenen 85 pct. af 
udgiftsvæksten i årene 2002-2004 henføres til henholdsvis undervisning (godt 20 
pct.), socialområdet (ca. 20 pct.) og sundhedsområdet (knap 45 pct.), herunder syge-
huse og medicin. 
 
Som følge af oprevisionen af forbruget i 2004 er realvæksten i 2005 justeret ned fra 
0,6 pct. i majvurderingen til 0,3 pct. Set under ét skønnes realvæksten i forbruget i 
årene 2003-2005 at være omtrent uændret i forhold til majvurderingen.   
 
Skønnet for det offentlige forbrug i 2005 er baseret på de offentlige budgetter for 
2005 og kommuneaftalerne for 2006, idet der samtidig er taget højde for Danmarks 
Statistiks metode- og datarevision. I forventning om faldende medicinudgifter i 2005 
afspejler kommuneaftalerne for 2006 en aftalt mérvækst i sygehusudgifterne på knap 
½ mia. kr. i 2005. I lyset af den seneste udvikling i medicinpriserne er der nogen 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1I Økonomisk Redegørelse, januar 2002, blev realvæksten i det offentlige forbrug forudsat til 1,3 pct. i 2002 og 0,7 pct. 
2003, og i Økonomisk Redegørelse, maj 2003, blev realvæksten forudsat til 0,7 pct. i 2004 i forbindelse med aftalen om 
personskattenedsættelser. Den forudsatte realvækst udgør således samlet set 2,7 pct. i årene 2002-2004 svarende til en 
gennemsnitlig realvækst på 0,9 pct. om året. 
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usikkerhed om udviklingen i medicinudgifterne i 2005 og dermed de nominelle for-
brugsudgifter i 2005. Betydningen for den skønnede realvækst i det offentlige for-
brug afhænger af, i hvilket omfang prisudviklingen på medicin vil blive afspejlet i den 
offentlige prisudvikling.    
 
I 2006 er skønnet for det offentlige forbrug baseret på finanslovforslaget for 2006 og 
kommuneaftalerne for 2006. Som i maj skønnes realvæksten i det offentlige forbrug 
til 0,5 pct. i 2006. Det svarer til 2 mia. kr., der navnlig er prioriteret til serviceområ-
derne i kommuner og amter, herunder sundhed og sygehuse, ældre og daginstituti-
onsområdet, samt globalisering, herunder forskning og uddannelse.  
 
Den relativt beskedne realvækst i amter og kommuners forbrug og relativt kraftige 
realvækst i statens forbrug i 2006, jf. tabel 4.4., afspejler opgaveomlægningen på skat-
teområdet fra kommunerne til staten. I lyset af denne og forestående opgaveomlæg-
ninger som led i strukturreformen vil den sektorfordelte opgørelse af det offentlige 
forbrug i nogle år være præget af bevægelser af mere teknisk karakter. 
 
Ifølge Danmarks Statistiks reviderede tal for den offentlige beskæftigelse udgør væk-
sten 6.300 personer i årene 2002-2004 mod 13.400 personer i den tidligere opgørelse, 
jf. tabel 4.6. 
   

Tabel 4.6 
Væksten i den offentlige beskæftigelse, 2002-2006 

 
 

 2002 2003 2004 
2002-
2004 2005 2006 

 

 Antal          
 Maj, nationalregnskabet1)  9.900 1.600 1.900 13.400 1.500 1.500  
 August, national-

regnskabet1) 9.900 -4.800 1.200 6.300 
1.500 1.500 

 

 ATP-statistikken,  
fuldtidspersoner2)  

7.500 600 -600 7.500 
- - 

 

 - stat -600 -1.600 -2.800 -5.000 - -  

 - amter  2.400 -900 1.000 2.500 - -  

 - kommuner 5.600 3.100 1.100 9.800 - -  
  

1) Antal personer.  
2) Minimum 30 timer pr. uge. 
 

 

 
Væksten i den offentlige beskæftigelse er dermed revideret ned, herunder navnlig i 
2003, hvilket skal ses i lyset af indarbejdelse af tal for den registerbaserede arbejds-
styrkestatistik.  
 
Den relativt afdæmpede offentlige beskæftigelsesudvikling i de seneste år skal blandt 
andet ses i sammenhæng med omlægninger i forsvaret, herunder tilbuddet om nedsat 
værnepligtstid i 2004. I årene 2002-2004 er personalet i forsvaret reduceret med ca. 
4.800 årsværk. Knaphed på uddannet personale på især sundhedsområdet, øget brug 
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af vikar- og konsulentydelser samt øget anvendelse af private leverandører i lyset af 
frit valg løsninger kan også have spillet en rolle for den afdæmpede beskæftigelses-
udvikling.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug på 2,0 pct. i 2004 afspejler i lyset af den relativt 
beskedne vækst i beskæftigelsen en betydelig vækst i køb af varer og tjenesteydelser.   
 
Som i majvurderingen skønnes den offentlige beskæftigelse at vokse med 1.500 per-
soner om året i 2005 og 2006.  
 
 
4.2 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikkens umiddelbare påvirkning af den økonomiske aktivitet måles ved den 
ét-årige finanseffekt. En positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken medvirker 
til at øge den økonomiske aktivitet, mens en negativ finanseffekt er udtryk for en fi-
nanspolitisk afdæmpning af aktiviteten.   
 
Med udgangspunkt i finanslovforslaget for 2006 og kommuneaftalerne for 2006 
skønnes et omtrent neutralt bidrag til den økonomiske aktivitet fra finanspolitikken i 
2006. Finanseffekten skønnes til knap -0,1 pct. af BNP i 2006, jf. tabel 4.7.  
 

Tabel 4.7 
Finanseffekt, 2000-2006 

 
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006  

 Aktivitetsvirkning, pct. af BNP         
 Udgifter i alt -0,1 0,5 0,2 -0,4 0,5 -0,1 -0,1  
 Indtægter i alt1) -0,2 -0,2 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0  
 Finanseffekt i alt -0,3 0,3 0,3 -0,3 0,9 -0,1 -0,1  
 Midlertidig suspension af SP - - - - 0,1 - -  
  

1) Den midlertidige pensionsopsparing blev som led i Pinsepakken videreført i form af den særlige pen-
sionsopsparing (SP) i 1999. Omlægningen af den særlige pensionsopsparing til en individuel pensions-
ordning fra og med 2001 påvirker ikke finanseffekten. 

 

 

 
Det omtrent neutrale bidrag skal ses i lyset af en forudsat afdæmpet vækst i de of-
fentlige udgifter i 2006, herunder i overførselsindkomsterne, hvilket blandt andet er 
afledt af satsreguleringen på 2 pct.  
 
I 2005 skønnes der ligeledes et omtrent neutralt aktivitetsbidrag fra finanspolitikken 
primært som følge af en beskeden udgiftsvækst. I forhold til majvurderingen er 
skønnet for finanseffekten revideret ned, hvilket primært skyldes større udgiftsvækst 
i 2004, der medvirker til en skønnet reduktion af udgiftsvæksten i 2005. Oprevisio-
nen af de offentlige udgifter i 2004 skal især ses i sammenhæng med indarbejdelsen 
af de kommunale regnskaber for 2004. 
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Den større udgiftsvækst i 2004 indebærer sammen med de finanspolitiske lempelser i 
medfør af især Forårspakken en skønnet finanseffekt på 0,9 pct. af BNP i 2004.  
 
Finanspolitikken i 2005 og 2006 skønnes at være forenelig med det forventede forløb 
i den økonomiske aktivitet, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2005.    
 
 
4.3 Strukturel budgetsaldo 
Saldoen på de offentlige finanser afhænger af konjunktursituationen. I perioder med 
høj økonomisk vækst stiger de offentlige indtægter fra skatter og afgifter således rela-
tivt meget, mens udgifterne til overførselsindkomster har en tendens til at falde – 
primært som følge af faldende ledighed. Potentialet for en gunstig udvikling i den of-
fentlige saldo er derfor større i en højkonjunktur med lav ledighed og høj beskæfti-
gelse end i en periode med højere ledighed og lavere beskæftigelse. 
 
Den strukturelle budgetsaldo opgøres som den faktiske offentlige saldo fratrukket det 
positive eller negative bidrag fra konjunkturerne og angiver dermed stillingen på de 
offentlige finanser renset for den givne konjunktursituation. Forskellen mellem den 
faktiske og den strukturelle saldo afhænger af, hvor mange ledige ressourcer der er i 
økonomien. Den strukturelle budgetsaldo er derfor blandt andet bestemt af finans-
politikkens stramhedsgrad og den skønnede strukturelle ledighed. 
 
Udover bidrag fra konjunkturerne korrigeres der i beregningen af den strukturelle 
saldo også for indflydelsen af særlige forhold, som ikke er direkte knyttet til konjunk-
turudviklingen, men som kan have betydelig og varierende indflydelse på de offentli-
ge finanser fra år til år. Det drejer sig især om pensionsafkastskatteprovenuet, der af-
hænger af udviklingen i aktie- og obligationskurserne, og hvor provenuet derfor kan 
fluktuere meget kraftigt, selskabsskatteprovenuet, herunder fra Nordsø-aktiviteterne, 
forskydninger i nettorenteudgifterne samt udviklingen i de offentlige drifts- og kapi-
taloverførsler.  
 
I lyset af metode- og datarevisionen af de offentlige finanser, herunder navnlig flyt-
ningen af ATP-fonden til den private sektor, er det operationelle pejlemærke frem 
mod 2010 for de offentlige overskud justeret til gennemsnitlige årlige overskud på 
den strukturelle budgetsaldo på ½-1½ pct. af BNP.  
 
Den strukturelle budgetsaldo skønnes at udgøre ca. ½ pct. af BNP i 2003 og 2004 og 
knap 1¼ pct. af BNP i 2005 og 2006, jf. figur 4.2. I årene 2004-2006 omfatter den be-
regnede strukturelle saldo et bidrag på 0,3 pct. af BNP, som følger af suspensionen 
af SP-indbetalingerne, og eksklusive dette bidrag skønnes struktursaldoen til godt ¼ 
pct. af BNP i 2004 og i gennemsnit knap 1 pct. af BNP i 2005 og 2006.  
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Figur 4.2 
Faktisk og strukturel budgetsaldo, 1990-2006 
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Eksklusive ATP-fondens overskud er skønnene for den strukturelle saldo i 2005 og 
2006 omtrent uændret i forhold til majvurderingen. Det afspejler, at opjusteringen af 
de faktiske overskud i 2005 og 2006, som især knytter sig til merindtægter fra pensi-
onsafkastskatten og Nordsø-aktiviteterne, i vidt omfang er udtryk for en ekstraordi-
nær styrkelse af de offentlige finanser.    
 
Fra 2002 til 2006 skønnes en forøgelse af den strukturelle saldo på knap ¾ pct.-
enheder af BNP, hvilket især kan henføres til faldende nettorenteudgifter, jf. tabel 4.8.  
 
Efterspørgselssammensætningen bidrager ligeledes til en forbedring af den struktu-
relle saldo siden 2002. En relativt kraftig vækst i privatforbruget i forhold til BNP-
væksten har således bidraget til en forøgelse af den strukturelle saldo gennem en 
større vækst i det indirekte skatteprovenu. I forhold til andre BNP-komponenter er 
afgiftsindholdet i privatforbruget således højt, og relativt større vækst i privatforbru-
get vil derfor trække i retning af en højere strukturel saldo.  
 
Finanspolitikken navnlig i 2004 samt arbejdsudbuddet bidrager omvendt til en reduk-
tion af det strukturelle overskud i perioden.   
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Tabel 4.8 
Den strukturelle budgetsaldo, 2002-2006 

 
  Strukturel saldo Ændring som følge af  

 

 Niveau 
Årlig 

ændr. 
Finans- 
politik1)

Struk- 
turel 

ledig- 
hed2)

Arbejds-
udbud3)

Netto- 
rente- 

udgifter 

Speciel- 
le pos- 

ter4)

Efter- 
spørg- 

sel5)
Andet/ 

residual 

 

 Pct. af 
BNP          

 

 2002 0,4 - - - - - - - -  
 2003 0,6 0,2 0,2 -0,1 -0,3 0,3 0,2 0,1 -0,2  
 2004 0,6 0,0 -0,9 0,0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1  
 2005 1,2 0,6 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2 0,0  
 2006 1,1 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,2 0,0 0,0 -0,1  
 I alt - 0,7 -0,5 0,0 -0,5 0,9 0,3 0,7 -0,1  
 Anm.: Metoden til beregningen af den strukturelle saldo er som udgangspunkt baseret på den metode, der an-

vendes af OECD.  
1) Bidraget fra finanspolitikken, der er baseret på en ADAM beregning, kan som følge af metodeforskelle 

afvige fra de direkte provenuer, der anvendes til beregningen af finanseffekten. Personskatteprovenu-
virkningen af den midlertidige suspension af SP-indbetalingerne i 2004-2006 er medregnet i bidraget fra 
finanspolitikken. 

2) Den strukturelle ledighed angiver det ledighedsniveau, som er foreneligt med en langsigtsholdbar inflati-
on.  

3) Til grund for beregningen ligger arbejdsudbuddet målt i timer.   
4) Specielle poster indeholder blandt andet drifts- og kapitaloverførsler, overskud af offentlig virksomhed, 

indtægter fra Nordsø-aktiviteterne, skatteværdien af nettopensionsindbetalinger samt indførelsen af det 
midlertidige pensionsbidrag i 1998, videreførelsen heraf i form af den særlige pensionsopsparing samt 
omlægningen af den særlige pensionsopsparing til en individuel pensionsordning fra og med 2001.  

5) Strukturelle virkninger for de offentlige finanser af ændringer i efterspørgselssammensætningen, der 
navnlig følger af forskelle i den indirekte beskatning.   
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Bilag 1 

Bilag 1  
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2006 

 
 
 Mia. kr., årets priser   
 Fremrykning af kildeskatteafregning  8,8  
 Afregning af feriepenge 4,7  
 Feriefondens renteindtægter 0,1  
 Statens Bygningsfredningsfond 0,0  
 Aktiesalg, EKR Kreditforsikring 0,3  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -0,3  
 Etablering af Statens Ejendomselskab 0,2  
 Fremrykning af selskabsskat, a conto-ordning 8,9  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 1999 af indkomstskat til kommunerne for 1997 0,1  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1995 -2,4  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 0,2  
 1997 i alt 20,7  
    
 Salg af aktier i TeleDanmark 30,9  
 Omlægning af statslige aktiver 1,9  
 Harmoniseret afregning af lønsumsafgift 0,7  
 Betalingsregler for elafgift (inkl. momseffekt) 0,5  
 Scandlines  0,5 
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -1,2 

 

 Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 1,6  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2000 af indkomstskat til kommunerne for 1998 -1,3  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1996 0,1  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,0  
 1998 i alt 34,7  
    
 Salg af statslige aktiver 1,3  
 Kapitalindskud i COMBUS -0,3  
 Aftale med Naturgas Syd og DONG -1,4  
 Acontoindbetaling vedr. Dansk Tipstjeneste 0,7  
 Pinsepakken -0,7  
 Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 5,2  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2001 af indkomstskat til kommunerne for 1999  0,1  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1997 -0,1  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2001 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 1999  -0,3 
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -1,9 

 

 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 0,2  
 1999 i alt 2,9  
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Bilag 1  
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2006 

 
    
 Mia. kr., årets priser   
 Pinsepakken 0,8  
 Selskabsskat -3,4  
 Overdragelse af statshavne -0,7  
 Kapitaludtræk fra Post Danmark 0,3  
 Ekstraordinær indfrielse af saneringslån (Københavns kommune) 0,5 
 Ekstraordinært udbytte fra PostDanmark og DSB 0,2 
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2002 af indkomstskat til kommunerne for 2000  2,3 
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1998 1,3 
 Frivillige indbetalinger af personskat 0,4 
 Opløsning af Dansk Eksportfinansieringsfond 0,2 
 Omlægning af kredittider for momsen (inkl. afledt effekt på andre afgifter) 12,4 
 Omlægning af kredittider for vandafgiften 0,2 
 Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S -1,0 
 Ændring af procentgodtgørelse 0,5 
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 2,7 
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2002 af ejendomsværdiskat til kommunerne for 2000  0,5 
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2002 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 2000  0,8 
 Kraftvarmeværkers efterbetaling 0,3 
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 1,9 
 Overførsel fra Hypotekbankens reserver 1,0 
 Salg af aktier i Københavns Lufthavn 0,9 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,9 
 2000 i alt 21,3 
    
 Selskabsskat 8,1  
 Ændret beskatning af husdyrbesætninger  0,4  
 Ekstraordinært aktieudbytte fra DONG m.fl. 1,0  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1999 -0,1  
 Stramning af momskredittider for store virksomheder 14,4  
 Afskaffelse af importmoms -1,9  
 Omlægning af momskredittider for landbrug (inkl. afledt effekt på andre afgifter) 0,5  
 Stramning af kredittid for lønsumsafgift 0,3  
 Pinsepakken  1,1  
 Frivillige skatteindbetalinger  6,3  
 Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent -1,2  
 Ekstraordinært bidrag til EU sfa. omlægning af kredittider for momsen i 2000 -0,5  
 Overdragelse af statshavne -0,1  
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -11,8  
 Naturgas Sjællands overgang til DONG -0,2  
 UMTS-licenser – ekstraordinær indtægt i 2001 i forhold til den årlige indtægt 10 år frem 0,7  
 Indbetaling fra DTU m.fl. vedr. overgang til selveje 1,8  
 Endelig afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 1999 -0,3  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2003 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 2001 0,1  
 Tilbagebetaling af kantinemoms -0,3  
 Statens forsknings- og uddannelsesbygninger -0,6  
 Afregning vedr. told og landbrugsafgifter til EU (refusion af opkrævningsomkostninger) -0,4  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2004 af indkomstskat til kommunerne for 2001 1,6  
 Korrektion vedr. endelig afregning i 2004 af ejendomsværdiskat til kommunerne for 2001 0,4  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 0,8 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,7 
 2001 i alt 19,2 
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Bilag 1  
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2006 

 
    
 Mia. kr., årets priser   
 Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent  1,2  
 Selskabsskat  3,2  
 Pinsepakke  0,8  
 Ekstraordinært bidrag til EU som følge af omlægning af kredittider for momsen i 2001  -0,4  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 2000  -2,3  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -1,7  
 EU-formandskab  -0,8  
 Stramning af kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  14,8  
 Tilbagebetaling af kantinemoms  -0,5  
 Endelig afregning af ejendomsværdiskat til kommunerne for indkomståret 2000  -0,5  
 Endelig afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2000  -0,8  
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  -12,6  
 Omlægning af statslige aktiver   0,7  
 Konkurrenceevnepakke, lempelse af kredittid for mellemstore virksomheder  -1,5  
 Mindreforbrug som følge af reduktion af videreførte midler  0,5  
 Regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 og 100-dages programmet  0,2  
 Ekstraordinært låneafdrag fra DONG  0,5  
 Medarbejderaktieordninger, jf. Coloplastdommen  0,0  
 Mindreudgift vedr. tjenestemandspensioner  1,6  
 Statens forsknings- og uddannelsesbygninger  0,9  
 Afregning vedr. told og landbrugsafgifter til EU (refusion af opkrævningsomkostninger)  0,4  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,1 
 2002 i alt 4,6 
   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -5,9 
 Selskabsskat 7,3 
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 2000 -0,3 
 Endelig afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2001 -0,1 
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -5,4 
 Modregning af regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 og 100-dages programmet    -0,2 
 Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,2 
 Omlægning af statslige aktiver  1,0 
 Én afregningskonto 3,5 
 DONG ekstraordinært afdrag af lån 0,4 
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,3 
 Supplerende engangsydelse til folkepensionister -0,4 
 Grænsehandel -0,3 
 Medarbejderaktieordninger, jf. Coloplast-dommen -1,0 
 Tabt landsretskendelse vedr. momsopgørelse fra selvejende institutioner -0,1 
 Tilbagebetaling af kantinemoms -0,1 
 Afregning til kommunerne for 2000 og tidligere -0,3 
 Tilkendt erstatning i Wanadoo-sagen 0,1 
 Ejendomssalg på ministerområder 0,1 
 Indtægt fra salg af radio-sendetilladelser (P5 og P6) 0,1 
 Teknisk omlægning vedr. SES, kontorejendomme 0,2 
 Førtidig indfrielse af udviklingslån (Indien) 0,5 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,8 
 Ekstraordinær tilbagebetaling af EU-bidrag for 2003 0,6 
 2003 i alt 2,1 
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 Bilag 1 

 
Bilag 1  
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2006 

 
    
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 10,9  
 Selskabsskat -2,1  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 2001 -1,7  
 Endelig afregning af ejendomsværdiskat til kommunerne for indkomståret 2001 -0,4  
 Tabt landsretskendelse vedr. momsopgørelse fra selvejende institutioner -0,1  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -1,0  
 Udlodninger fra IØ og IFU samt afvikling af investeringsfonden for vækstmarkeder 1,4  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,5  
 Ekstra bevilling til udbetaling af overarbejde -0,1  
 Aftale vedrørende DUC’s olie- og gasindvinding 2,0  
 Køb af Gastra A/S -1,1  
 Aktieudbytte fra Dong A/S 1,1  
 Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,1  
 Overdragelse af statens aktiepost i Orange Holding 0,1  
 Tilbagebetaling af statsstøtte 1,1  
 Rekapitalisering af TV2/Danmark -0,8  
 2004 i alt 9,9  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 9,4  
 Selskabsskat 4,5  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 2002 0,2  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 8,9  
 Omlægning af statslige aktiver (FL05 §35) 1,2  
 Køb og salg af bygninger og grunde mv. 0,1  
 Ekstraordinært udbytte fra DSB  0,4  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,9  
 Post Danmark 0,2  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 2,2  
 Stiftertilgodehavende i Københavns Havn 0,7  
 Udbetalinger af opsparede  midler til universiteterne -0,8  
 Salg af Statens Bilinspektion 0,5  
 2005 i alt 26,6  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -7,1  
 Selskabsskat 0,6  
 Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 2003 2,1  
 Endelig afregning af ejendomsværdiskat til kommunerne for indkomståret 2003 0,1  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 10,9  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,2  
 Omlægning af statslige aktiver (FL05 §35) 1,6  
 Udlodninger fra IØ og IFU  0,3  
 Salg af ejendomme og grunde 0,1  
 2006 i alt 8,5  
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  Bilag 2

Bilag 2 

Bilag 2 
Offentlige finanser, 2004-2006 

 
  2004 2005 2006  
  Maj Aug. Ændr. Maj Aug. Ændr. Maj Aug. Ændr.  
 Mia. kr.,  
løbende priser 

          

 Forbrug 385,6 388,7 3,1 396,9 398,6 1,7 409,6 411,6 2,0  

 Overførsler 260,6 251,9 -8,7 266,5 258,0 -8,5 271,8 266,3 -5,6  

 Investeringer 25,1 25,8 0,6 26,9 27,1 0,2 27,7 27,9 0,2  

 Renteudgifter 46,0 46,5 0,5 40,2 42,5 2,2 39,6 37,7 -1,8  

 Subsidier 31,8 34,4 2,6 32,8 35,4 2,6 34,0 36,7 2,7  

 Øvrige udgifter1) 45,1 43,5 -1,7 42,5 41,1 -1,3 45,0 43,6 -1,4  

 Udgifter i alt2) 794,3 790,8 -3,5 805,9 802,7 -3,2 827,7 823,8 -3,9  

            

 Personskatter mv.3) 316,4 310,6 -5,8 324,2 323,8 -0,4 332,7 337,6 4,9  

 Arbejdsmarkedsbidrag 64,9 64,1 -0,8 67,1 67,0 -0,1 69,7 69,8 0,1  

 Selskabsskatter 42,1 46,0 3,9 49,9 54,3 4,4 53,0 52,8 -0,2  

 Pensionsafkastskat 15,1 21,1 6,0 8,4 19,5 11,0 5,5 6,8 1,3  

 Moms 142,8 143,5 0,7 149,8 151,1 1,3 155,2 158,3 3,1  

 Registreringsafgift 17,3 17,9 0,6 19,9 20,7 0,8 20,8 21,6 0,8  

 Øvrige indirekte skatter 93,8 94,0 0,2 95,6 96,4 0,8 97,4 97,6 0,2  
 Øvrige skatter4) 23,9 17,1 -6,8 24,1 17,3 -6,9 25,2 17,4 -7,8  
 Renteindtægter 39,1 22,1 -17,0 35,8 22,1 -13,7 33,6 21,0 -12,6  
 Bruttorestindkomst 27,4 28,0 0,6 28,1 28,2 0,1 28,7 28,8 0,1  
 Øvrige indtægter5) 45,0 42,4 -2,6 41,9 41,4 -0,5 42,3 42,8 0,5  
 Indtægter i alt2) 827,9 806,9 -21,0 844,7 841,7 -3,0 864,1 854,6 -9,5  
            
 Offentlig saldo 33,7 16,2 -17,5 38,8 38,9 0,1 36,4 30,8 -5,5  
 Renter, netto 6,9 24,4 17,5 4,4 20,3 15,9 6,0 16,7 10,7  
 Offentlig primær saldo5) 40,6 40,6 0,0 43,3 59,3 16,0 42,4 47,6 5,2  
 1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland samt 

bidrag til EU’s budget. 
2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks nye reviderede 

opgørelse. Det offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgifter 
til afskrivninger, og i lyset heraf er det valgt at fastholde den hidtidige opgørelsesmetode. Danmarks Stati-
stiks opgørelse af de offentlige udgifter omfatter ikke det offentlige varesalg, der flyttet til indtægtsopgø-
relsen, ligesom der ikke længere indgår beregnede afskrivninger i de offentlige udgifter og de offentlige 
indtægter. På den baggrund afviger opgørelsen af de samlede udgifter og indtægter definitorisk fra Dan-
marks Statistiks opgørelse.   

3) Personskatter mv. indeholder: Kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, afgift af 
dødsboer og gaver samt andre personlige skatter.  

4) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (ordinært ATP-bidrag, A-kassebidrag og efterløns-
bidrag). 

5) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapital-
overførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af bi-
drag til tjenestemandspensioner. 

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