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Finansministerens forord 

Det går godt i Danmark. Beskæftigelsen er den højeste nogensinde, og ledigheden er 
den laveste i mere end 30 år. Velstanden er steget. Og den offentlige økonomi er 
stærk. De seneste års store overskud på den offentlige saldo har blandt andet betydet, 
at den offentlige nettogæld er væk.  
 
En stærk offentlig økonomi er en forudsætning for at opretholde og forbedre det 
danske velfærdssamfund. Regeringens 2015-plan giver plads til yderligere investerin-
ger i en moderne offentlig sektor, som leverer velfærd af høj kvalitet. 
 
Med sommerens aftaler med kommuner og regioner har regeringen sikret, at der 
fortsat kan ske markante forbedringer på de borgernære serviceområder. Der er aftalt 
et betydeligt løft på sundhedsområdet. Det giver mulighed for øget aktivitet på syge-
husene, flere behandlinger og kortere ventetider. Desuden er det aftalt at afsætte flere 
midler i kommunerne til børn, ældre, socialområdet og genoptræning. Kommunerne 
og regionerne tilføres tilsammen et løft på 3,9 mia. kr. i 2008.  
 
Med kvalitetsreformen foreslår regeringen en lang række af initiativer, der skal sikre, 
at den offentlige sektor leverer service af høj kvalitet og er en attraktiv arbejdsplads.  
 
Gode og tidssvarende rammer i den offentlige sektor er centralt – for patienten og 
personalet på sygehuset, for den ældre og hjemmehjælperen, for børnene og medar-
bejderne i daginstitutionen. Derfor ønsker regeringen at foretage omfattende og mål-
rettede investeringer i den offentlige sektor. 
 
Finanslovforslaget for 2008 indeholder initiativer på en lang række andre områder, 
bl.a. forhøjelse af børnefamilieydelsen for børn under 3 år, en øget forsknings- og 
uddannelsesindsats samt initiativer for hjemløse og udsatte børn og unge. Det er et 
finanslovforslag med fokus på velfærd og kvalitet.  
 
Regeringen inviterer på den baggrund Folketingets partier til forhandlinger om fi-
nansloven for 2008.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Thor Pedersen 
Finansminister 
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Større initiativer i 2008 
 

 
  2008  

 Mio. kr.   
    
 Kvalitetsreformen   
 Pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor  1.6001  
    
 Fortsatte forbedringer på de borgernære serviceområder mv.   
 Fortsat vækst på sundhedsområdet  2.260  
 Reserve til nye sundhedsinitiativer  200  
 Generelt løft til børn, ældre, socialområdet og genoptræning  1.600  
 Forhøjelse af børnefamilieydelsen  400  
    
 Svage og udsatte grupper   
 Svage og udsatte grupper, fokus på psykiatri, børn og unge og hjemløse  824  
    
 Et stærkt fokus på energi, klima samt natur og miljø   
 Klimaindsats   540  
 Forberedelse af miljøtopmøde i 2009  35  
 Forstærket vand- og naturindsats  239  
 Natur- og kulturgenopretningsprojekt ved Åmosen  81  
 Øvrige natur- og miljøinitiativer  88  
    
 Fortsatte investeringer i fremtiden   
 Globaliseringspulje til forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri vækst ift. 2007  2.000  
 Takstløft til handelsskolerne (hhx)  60  
 Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark  65  
 Dansk deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2010 i Kina  75  
 Regional udvikling   75  
    
 Et stærkt internationalt engagement    
 Forøgelse af bistanden til verdens fattigste  200  
 Terrorsikring af danske repræsentationer i udlandet  26  
    
 Øvrige initiativer   
 Styrket fødevarekontrol  66  
 Videreførelse af en stærk kriminalforsorg – reserve  230  
 Et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab  43  
 Digitaliseringsstrategi 2007-2010  91  
    
 I alt  10.798  
  

1) Der er afsat i alt 10 mia. kr. til en pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor i perioden 2008-2011  
 som led i regeringens kvalitetsreform, heraf 1,6 mia. kr. i 2008.  
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1. Hovedlinier 

Regeringens 2015-plan – Mod nye mål – Danmark 2015 – fastlægger de overordnede 
rammer og sigtepunkter for den økonomiske politik i de kommende år. Frem mod 
2015 giver de økonomiske rammer i planen blandt andet plads til, at de offentlige 
serviceudgifter kan stige i takt med samfundsøkonomien, fortsættelse af skattestop-
pet og en fuldt finansieret nedsættelse af skatten på arbejde.  
 
Med Danmark 2015 er der fastlagt en holdbar linje i finanspolitikken, så serviceni-
veauet kan fastholdes og udbygges, uden at skatterne senere skal sættes op. 2015-
planen sikrer plads til, at den offentlige service kan udbygges i takt med velstandsud-
viklingen i samfundet. Finanslovforslaget for 2008, herunder kvalitetsreformen og 
aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2008, er således finansieret 
inden for rammerne af 2015-planen. 
 
Regeringen har med finanslovforslaget for 2008 fokus på velfærd og kvalitet.  
 
I 2008 har regeringen afsat 3,9 mia. kr. ekstra til sundhed, børn, ældre, socialområdet 
og genoptræning som led i aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 
2008. Der er hermed skabt solide rammer for en fortsat udbygning af den borgernæ-
re service. Udgiftsløftet betyder blandt andet, at sygehusene kan øge aktiviteten 
mærkbart med flere behandlinger, kortere ventetider og mulighed for brug af ny me-
dicin.  
 
Regeringen har endvidere afsat en kvalitetspulje på i alt 10 mia. kr. i perioden frem til 
2011. Med puljen prioriteres en række nye initiativer, der skal styrke kvaliteten på 
sundheds-, børne- og ældreområdet og i den offentlige sektor generelt.  
 
Regeringen vil herudover etablere en kvalitetfond på 50 mia. kr. frem til 2018. 
Fonden skal medgå til investeringer i den offentlige sektor, der kan skabe gode 
fysiske rammer for en velfærd af høj kvalitet.   
 
Med finanslovforslaget for 2008 prioriterer regeringen betydelige midler til blandt 
andet nye klima- og miljøinitiativer, forskning og uddannelse som følge af globalise-
ringsaftalen, udsatte grupper, forøgelse af bistanden til verdens fattigste, styrkelse af 
fødevarekontrollen og en handlingsplan for tiltrækning af større idrætsbegivenheder 
til Danmark.  
 
Samlet indeholder finanslovforslaget for 2008 initiativer for 10,8 mia. kr. i 2008.   
 
På finanslovforslaget for 2008 er der overskud i arbejdsmarkedsfonden. Med gæl-
dende regler betyder det, at satsen for arbejdsmarkedsbidraget (bruttoskatten) skal 
sættes ned fra 8,0 pct. til 7,5 pct. i 2008. Reglerne betyder imidlertid også, at ar-
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bejdsmarkedsbidraget skal sættes op igen, hvis ledigheden igen stiger fra det nuvæ-
rende historisk lave niveau. Derfor vil regeringen sætte den automatiske regulering af 
arbejdsmarkedsbidraget ud af kraft og fastholde satsen for arbejdsmarkedsbidraget 
på 8,0 pct. i 2008 og frem. Ellers vil denne ordning kunne forstærke en stigning i le-
digheden. 
 
De midler, der frigøres herved, anvendes i overensstemmelse med skattestoppet til 
målrettede skattenedsættelser, som skal bidrage til at øge arbejdsudbud og beskæfti-
gelse. Herudover satsreguleres overførselsindkomsterne særskilt, jf. Mod nye mål – 
Danmark 2015. Endvidere foreslår regeringen at videreføre suspensionen af SP-
bidraget. 
 
De større initiativer på finanslovforslaget for 2008 præsenteres nedenfor. 
 
Målrettede investeringer i bedre velfærd og større arbejdsglæde  
 
� 10 mia. kr. mere til initiativer for bedre kvalitet. Der afsættes en pulje på 

1,6 mia. kr. i 2008 og i alt 10 mia. kr. i perioden 2008-2011 til initiativer i rege-
ringens kvalitetsreform, der skal sætte ekstra kraft på kvalitetsudviklingen i den 
offentlige sektor.   

 
� Kvalitetsfond på 50 mia. kr. til øgede investeringer i den offentlige ser-

vicesektor. Regeringen vil etablere en kvalitetsfond på 50 mia. kr. frem til 
2018. Fonden skal medfinansiere investeringer i moderne sygehuse og appara-
tur og bedre fysiske rammer i plejesektoren, skoler, daginstitutioner mv.  

 
Fortsatte forbedringer på de borgernære serviceområder  
 
� Sundhedsområdet løftes med 2.260 mio. kr. I forbindelse med aftalen om 

regionernes økonomi for 2008 tilføres sundhedsområdet 2.260 mio. kr. mere, 
heraf 1.650 mio. kr. til sygehusene, 20 mio. kr. til psykiatri og 590 mio. kr. til 
sygesikringsområdet. Aftalen medfører blandt andet flere behandlinger, af-
kortning af ventetider og indførelse af ny medicin.  

 
� 200 mio. kr. i reserve til nye initiativer på sundhedsområdet. Der afsættes 

herudover en årlig reserve på 200 mio. kr. på finanslovforslaget til blandt an-
det nye vacciner og en forstærket fysioterapeutisk indsats. 

 
� 1.600 mio. kr. mere til ældre, børn, socialområdet og genoptræning. Med 

aftalen om kommunernes økonomi for 2008 får kommunerne et markant løft 
til de borgernære serviceområder.  

 
� Bedre vilkår for børnefamilierne. Der afsættes 400 mio. kr. til forhøjelse af 

børnefamilieydelsen for børn under tre år. Yderligere er der inden for ram-
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merne af regeringens kvalitetsreform afsat 550 mio. kr. i 2008 til bedre kvalitet 
i dagtilbud, herunder afskaffelse af lukkedage på almindelige hverdage. 

 
Svage og udsatte grupper 
 
� 824 mio. kr. til svage og udsatte grupper. Regeringens forslag til udmønt-

ning af satspuljen for 2008 vil blandt andet indeholde større initiativer vedrø-
rende psykiatriområdet, sikring af lige muligheder samt en ny strategi for ind-
satsen mod hjemløshed. 

 
Fokus på klima og energi samt natur og miljø 
 
� 540 mio. kr. til opfyldelse af den danske klimaforpligtelse til reduktion 

af CO2-udledning mv. Midlerne vil blandt andet medgå til en reserve til kli-
maprojekter, som skal sikre den danske opfyldelse af kvotedirektivet. 

 
� 35 mio. kr. til forberedelse af internationalt klimatopmøde i Danmark. 

Der afsættes en reserve til eventuelle ekstraordinære udgifter i 2008 til forbe-
redelse af klimatopmødet i 2009. 

 
� 239 mio. kr. til sikring af et renere vandmiljø og mere natur. Som led i 

rammeaftalen om en forstærket vand- og naturindsats fra 2006 udmøntes 239 
mio. kr. i 2008 til nye initiativer.  

 
� 81 mio. kr. til et omfattende natur- og kulturgenopretningsprojekt i 

Åmosen. Projektet skal både forbedre mulighederne for friluftsliv og bidrage 
til implementering af vandramme- og habitatdirektiverne.  

 
� 88 mio. kr. til øvrige natur- og miljøinitiativer. Midlerne vil blandt andet 

medgå til fortsatte afværgeforanstaltninger ved Kærgård Plantage, startkapital 
til nationalparker samt til nye initiativer for forbedringer på affaldsområdet.   

 
Fortsatte investeringer i fremtiden 
 
� 2.000 mio. kr. mere til forskning, uddannelse, innovation og iværksætte-

ri. Som led i aftalen om udmøntningen af globaliseringspuljen bliver der ud-
møntet 2.000 mio. kr. mere til forskning, uddannelse, innovation og iværksæt-
teri i 2008.  

 
� 60 mio. kr. i takstløft til handelsskolerne (hhx). For at styrke handelssko-

lerne (hhx-uddannelsen) tildeles de et årligt takstløft på 60 mio. kr. fra 2008. 
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� 65 mio. kr. til handlingsplan for tiltrækning af større idrætsbegivenhe-
der. Handlingsplanen skal medvirke til at sikre, at Danmark får flere værtska-
ber for store internationale idrætsbegivenheder. 

 
� 75 mio. kr. til dansk deltagelse i verdensudstillingen EXPO 2010. Der 

afsættes en samlet ramme på 75 mio. kr. til forberedelse og deltagelse i ver-
densudstillingen i Shanghai i 2010. 

 
� 75 mio. kr. til regional udvikling. Som led i aftalen om regionernes økono-

mi for 2008 afsættes 75 mio. kr. yderligere til regional udvikling. 
 
Et stærkt internationalt engagement  
 
� 200 mio. kr. mere i udviklingsbistand. Bistanden til verdens fattigste for-

øges med 500 mio. kr. i 2008, hvilket korrigeret for prisudviklingen svarer til 
et realløft på 200 mio. kr. Den danske udviklingsbistand på 14,4 mia. kr. i 
2008 udgør 0,8 pct. af BNI, og Danmark er dermed blandt de lande i verden, 
der yder mest. 

 
� 26 mio. kr. til terrorsikring af danske repræsentationer i udlandet. De 

danske repræsentationer i udlandet sikres mod terror og andre voldelige an-
greb for 26 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011. 

 
Øvrige initiativer 
 
� 66 mio. kr. til fødevarekontrollen i 2008. Som led i forliget om fødevare-

kontrollen fra maj 2007 mellem regeringen og Folketingets partier er grundla-
get skabt for en effektiv og tidssvarende fødevarekontrol i Danmark.   

 
� 230 mio. kr. til en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen. Der afsættes en 

reserve på 230 mio. kr. i 2008 stigende til 320 mio. kr. i 2011, i alt 1.065 mio. 
kr., med henblik på en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen, der kan sikre 
fortsat gode rammer for forsorgens virke.  

 
� 43 mio. kr. til et nyt radiokommunikationssystem. Der afsættes i alt 380 

mio. kr., heraf 43 mio. kr. i 2008, i perioden 2008-2011 til etablering af nyt ra-
diokommunikationssystem for det samlede redningsberedskab. 

 
� 91 mio. kr. til en ny digital strategi for den offentlige sektor. Regeringen, 

KL og Danske Regioner vil afsætte i alt 268 mio. kr. i perioden 2007-2010 til 
en strategi for fremme af digital offentlig forvaltning, heraf 91 mio. kr. i 2008.  
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2. Kvalitetsreformen 

Regeringen fremlagde den 21. august 2007 sin strategi for høj kvalitet i den offentlige 
service Bedre velfærd og større arbejdsglæde. Kvalitetsreformen skal sætte ekstra kraft på 
kvalitetsudviklingen i den offentlige sektor.  
 
Reformen indeholder 180 konkrete initiativer. En række af initiativerne er 
tværgående for den offentlige service, mens andre retter sig mod at styrke kvaliteten 
inden for sundheds-, børne- eller ældreområdet.  
 
En del af initiativerne i kvalitetsreformen bygger på de trepartsaftaler, som 
regeringen, KL og Danske Regioner indgik med LO og AC den 17. juni 2007 og med 
FTF den 1. juli 2007. Med trepartsaftalerne er der skabt bedre rammer for 
rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for attraktive offentlige 
arbejdspladser og bedre ledelse i de offentlige institutioner. 
 
Regeringen har afsat en pulje på 10 mia. kr. over de næste 4 år, heraf 1,6 mia. kr. i 
2008, til at gennemføre initiativerne i kvalitetsreformen. 
 
Kvalitetsreformens initiativer kan sammenfattes under 5 overskrifter. 
 
1. Brugerne i centrum 
Klare kvalitetsstandarder skal sikre borgerne kvalitet på vigtige områder. De ældre 
skal møde færre forskellige hjemmehjælpere i hjemmet. Daginstitutionernes 
lukkedage på almindelige hverdage skal afskaffes. Mennesker med livstruende kræft 
skal have klar besked og i gang med udredning og behandling straks. Brugerne skal 
have adgang til kontaktpersoner, som kan yde vejledning, fx under længerevarende 
sygehusophold.  
 
2. Attraktive arbejdspladser og god ledelse 
Regeringen vil investere i mennesker – dygtige medarbejdere og attraktive arbejds-
pladser. Medarbejdernes muligheder for løbende opkvalificering af deres kompe-
tencer skal forbedres. Efteruddannelsesindsatsen for blandt andet hjemmehjælpere, 
pædagoger og sygeplejersker skal styrkes. Ufaglærte medarbejdere skal have tilbud 
om en faglig uddannelse. Medarbejdere over 25 år skal have voksenelevløn, når de 
tager en erhvervsrettet ungdomsuddannelse.  
 
Arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser skal forbedres, og sygefraværet 
reduceres. Der skal blandt andet foretages regelmæssige målinger af medarbejdernes 
tilfredshed og trivsel.  
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Ledelsen af den offentlige sektor skal styrkes blandt andet via bedre uddannelse af 
ledere af offentlige institutioner. Og ni principper for god offentlig service skal 
inspirere arbejdet med en stærk servicekultur på de offentlige arbejdspladser. 
 

Boks 1 
Trepartsaftalerne – udvalgte initiativer 

 
Uddannelse af medarbejdere 
� 1.100 flere pladser på social- og sundhedsuddannelserne 
� 1.000 flere pladser på pædagogisk grunduddannelse    
� Øget optag på mellemlange videregående uddannelser 
� Opkvalificering af 15.000 ikke-faguddannede medarbejdere 
� Voksenelevløn til medarbejdere over 25 år, som tager erhvervsrettet uddannelse 
 
Efteruddannelse 
� 700 mio. kr. til efteruddannelsespulje ved de kommende overenskomster 
� Lavere deltagerbetaling 
� Specialuddannelse af sygeplejersker på kræftområdet 
 
Bedre ledelse 
� Lederuddannelse for institutionsledere mv. 
� Fleksibel masteruddannelse i ledelse 
� Evaluering af ledere med inddragelse af medarbejdere 
 
Mere attraktive arbejdspladser 
� Styrket arbejdsmiljø  
� Regelmæssig måling af medarbejdernes tilfredshed og trivsel 
� Årlig medarbejderudviklingssamtale til alle 
 
900 mio. kr. til seniorordninger 
 

 
3. Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering 
Fokus på faglig kvalitetsudvikling og nytænkning skal styrkes. Brugertilfredshed og 
den faktiske kvalitet skal måles på blandt andet plejehjem, daginstitutioner og 
sygehusafdelinger for at understøtte arbejdet med den faglige serviceudvikling. 
Akkreditering af sygehuse, plejehjem og andre institutioner skal sikre et systematisk 
og målrettet arbejde med at udvikle kvaliteten. Innovation og nytænkning skal 
fremmes. 
 
Øget anvendelse af mål- og resultatstyring og afbureaukratisering skal give med-
arbejdere og ledelse større frihed i opgaveløsningen. Det lokale selvstyre skal styrkes, 
og kommunerne skal udarbejde kvalitetskontrakter med borgerne.  
 
4. Flere hænder til nærvær og omsorg 
Indsatsen for at rekruttere og fastholde medarbejdere i den offentlige sektor skal 
styrkes. Antallet af uddannelsespladser og praktikpladser skal øges, så der uddannes 
flere medarbejdere til blandt andet ældreområdet. Flere deltidsansatte skal have 
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mulighed for at arbejde på fuld tid eller i flere timer. Der skal afsættes midler til 
effektivt at fremme, at flere ældre medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. 
Og der skal opstilles måltal for ansættelse af flere med anden etnisk baggrund. 
 

Tabel 1 
Kvalitetspulje: 10 mia. kr. i driftsudgifter til bedre kvalitet 

 
 Mia. kr. (2008-2011)   
 1. Brugerne i centrum  2  
  Bl.a.   
     - Ingen lukkedage i daginstitutioner på almindelige hverdage   
     - Færre forskellige hjemmehjælpere   
     - Faste kontaktpersoner på bl.a. sygehuse og i ældreplejen    
    - Bedre behandlingsforløb for kroniske syge   
    
 2. Attraktive arbejdspladser og god ledelse  4  
     Bl.a.   
     - Efteruddannelse af medarbejdere   
     - Indsats for bedre arbejdsmiljø   
     - Styrket uddannelse af institutionsledere   
    
 3. Nytænkning, lokalt selvstyre og afbureaukratisering 2  
     Bl.a.   
     - Oplysninger om brugertilfredshed og kvalitet   
    - Systematisk kvalitetsudvikling på plejehjem og daginstitutioner (akkreditering)   
     - Flere midler og friere rammer for innovation   
    - Afbureaukratisering med inddragelse af medarbejdere   
    
 4. Flere hænder til nærvær og omsorg 2  
     Bl.a.   
     - Øget optag på en række uddannelser    
     - Deltidsansatte får bedre mulighed for at arbejde mere   
     - Midler til fastholdelse af ældre medarbejdere   
    
 Driftsudgifter i alt 10  
   

 
5. Kvalitetsfond til investeringer i tidssvarende bygninger og udstyr 
Regeringen vil etablere en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr., der skal medfinansiere et 
løft i de offentlige investeringer frem til 2018. Kvalitetsfonden skal anvendes til at 
medfinansiere nye og bedre fysiske rammer for de centrale borgernære service-
områder samt arbejdskraftbesparende teknologi. Beløbet skal udmøntes i perioden 
frem mod 2018. 
 
Halvdelen af beløbet – dvs. 25 mia. kr. – skal medfinansiere byggeri og udstyr inden 
for sundhedsområdet, herunder til enestuer. De resterende 25 mia. kr. skal blandt 
andet gå til medfinansiering af bedre bygninger, lokaler og udstyr på ældre-, skole- og 
børneområdet. Blandt andet til tidssvarende og bedre fysiske rammer til børn i 
daginstitution. Midlerne skal også anvendes til udvikling og udbredelse af nye 
arbejdsformer og ny teknologi, der giver bedre kvalitet og mere tid til omsorg.  
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Tabel 2 
Kvalitetsfond: 50 mia. kr. til investeringer i bedre kvalitet 

  
Mia. kr. (2009-2018) 

  

 1. Sundhedsvæsen: Nybyggeri af sygehuse, samling af højt specialiserede  
 behandlinger og modtagelse af akutte patienter, enestuer mv. 

25  

 2. Nybyggeri og modernisering af ældre- og plejeboliger, skoler og   
 daginstitutioner, arbejdskraftbesparende teknologi og arbejdsformer samt  
 reserve til uforudsete investeringsbehov 

 
 

25  

 

 Investeringer i alt 50  
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3. Fortsatte forbedringer på de borgernære serviceområder 

Regeringen har siden 2001 tilført betydelige midler til den borgernære service.  
 
Med finanslovforslaget for 2008, herunder kommuneaftalerne for 2008, foreslår re-
geringen endnu et markant løft i ressourcerne til den borgernære service.  
 
I 2008 vil der således blive brugt 45 mia. kr. mere på den offentlige service end i 
2001. Størstedelen anvendes på de borgernære serviceområder i kommuner og regi-
oner, herunder sundhedsområdet, socialområdet og til undervisning.  
 
Den største vækst sker på sundhedsområdet inkl. plejehjem, hvor der i alt vil blive 
brugt 21 mia. kr. ekstra i 2008 i forhold til 2001. Midlerne har blandt andet givet mu-
lighed for flere operationer og behandlinger på sygehusene.   
 
På socialområdet (ældre, daginstitutioner og udsatte grupper mv.) ventes der brugt 11 
mia. kr. mere i 2008 end i 2001. Tilsvarende ventes udgifterne til uddannelse at vokse 
med ca. 11 mia. kr. fra 2001 til 2008.  
 

Figur 1  
45 mia. kr. ekstra til serviceområderne i 2008 i forhold til 2001 
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Anm.: I overensstemmelse med internationale klassifikationer af de offentlige udgifter er udgifterne til plejehjem 

medregnet til sundhedsudgifterne.  
Kilde: Danmark Statistik samt skøn og egne beregninger. 
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De offentlige udgifter til service er vokset mere end samfundsøkonomien som hel-
hed i årene 2002-2007 sammenlignet med perioden 1993-2001, jf. figur 2.a. I Mod nye 
mål – Danmark 2015 er der plads til en vækst i serviceudgifterne, der er lidt større end 
væksten i økonomien som helhed, således at serviceudgifterne kan udgøre op til 26½ 
pct. af samfundsøkonomien i 2015.  
 

Figur 2.a Figur 2.b 
Offentlige serviceudgifter som andel af  
samfundsøkonomien 

Offentlige serviceudgifter, realvækst i  
forhold til 2001 
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Fra 2001 til 2007 ventes en samlet realvækst i de offentlige serviceudgifter på 37 mia. 
kr., jf. figur 2.b. Inden for rammerne af Mod nye mål – Danmark 2015 kan serviceudgif-
terne vokse med yderligere 37 mia. kr. fra 2007 til 2015, således at der i 2015 vil være 
tale om en samlet vækst på i alt 74 mia. kr. i forhold til 2001. 
  
Udviklingen i den offentlige beskæftigelse  
Den offentlige beskæftigelse er steget siden 2001.  
 
I tråd med udgiftsudviklingen er den offentlige beskæftigelse i perioden 2001-2006 
samlet set øget med i alt 7.600 fuldtidspersoner, jf. figur 2. I kommuner og amter er 
beskæftigelsen øget med 10.900 fuldtidspersoner fra 2001 til 2006, selvom ca. 5.000 
årsværk på skatte- og inddrivelsesområdet blev overflyttet fra kommunerne til staten 
ultimo 2005. Den statslige beskæftigelse er reduceret med ca. 3.300 fuldtidspersoner i 
samme periode. Udviklingen i den statslige beskæftigelse skal blandt andet ses i sam-
menhæng med, at antallet af værnepligtige er reduceret med ca. 3.000 årsværk fra 
2001 til 2006. 
 
Nationalregnskabets opgørelse af den offentlige beskæftigelse viser tilsvarende en 
vækst på ca. 5.000 personer, ekskl. aktiverede ledige i offentlig virksomhedspraktik, jf 
figur 3 og boks 2. 
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Figur 3 
Vækst i den offentlige beskæftigelse 2001-2006 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

Boks 2 
Danmarks Statistiks opgørelse af den offentlige beskæftigelse 

 
Danmarks Statistik anvender forskellige kilde- og metodegrundlag i ATP-opgørelsen og nationalregnskabet. 
Det kan især fremhæves, at aktiverede ledige i offentlig virksomhedspraktik ikke indgår i ATP-opgørelsen, 
fordi de modtager overførselsindkomst og dermed ikke betaler ATP-bidrag som beskæftigede. Virksom-
hedspraktik adskiller sig derved fra andre typer af beskæftigelsesaktivering, hvor de aktiverede typisk  
modtager lønindkomst. Hvis nationalregnskabet skal sammenlignes med ATP-opgørelsen, bør den  
offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet således opgøres ekskl. aktiverede ledige i virksomhedspraktik. 
 
Fra 2001 til 2006 viser såvel ATP-opgørelsen som nationalregnskabet en stigning i den offentlige  
beskæftigelse opgjort ekskl. aktiverede ledige i virksomhedspraktik.  
 

 
Også de offentlige investeringer er øget betydeligt i de senere år. I årene 2002-2006 
er det gennemsnitlige årlige niveau for de offentlige investeringer således steget til 
knap 29 mia. kr. mod knap 26 mia. kr. i årene 1997-2001. Og investeringerne ventes 
at stige yderligere til knap 30 mia. kr. årligt i 2007-2008. 
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Figur 4 
Gennemsnitligt årligt niveau for de offentlige investeringer 
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Kilde: Danmark Statistik og egne beregninger. 
 
De samlede skattefinansierede anlægsinvesteringer i kommuner og amter er fra 2001 
til 2006 steget med i alt ca. 6 mia. kr. Der er blandt andet investeret mere i ældreboli-
ger og sygehuse.  
 

Figur 5.a Figur 5.b 
Anlægsinvesteringer i ældreboliger mv. Anlægsinvesteringer i sygehuse 
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Anm.: Opgjort som bruttoanlægsudgifter. Kommuner, amter, Bornholms Regionskommune, Københavns og Fre-

deriksberg Kommuner og HUR, eksklusive H:S. ”Ældreboliger mv.” dækker funktioner vedr. ældreboliger 
og plejehjem. Korrigeret for fejlkontering på 5.30.  

Kilde: Kommunale og amtslige regnskabstal 2001-2006, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Fortsat vækst på sundhedsområdet  
Regeringen har i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2008 sikret 
økonomiske rammer for sundhedsvæsenet i 2008, der giver plads til en fortsat øget 
aktivitet på sygehusene, herunder flere behandlinger, afkortning af ventetiderne og 
indførelse af ny medicin. Samlet tilføres sundhedsområdet et løft på knap 2,3 mia. kr. 
i 2008. 
 

Tabel 3 
Hovedelementer i aftalen om regionernes økonomi for 2008 på sundhedsområdet 

 
  2008  

 Mio. kr.   
 Aktivitet på sygehusene, sygehusmedicin og øvrige sygehusudgifter  1.650  
 Psykiatri  20  
 Sygesikringsmedicin i 2008  290  
 Øvrig sygesikring  300  
 I alt  2.260  
   

 
I aftalen er der taget hensyn til fremrykningen af det udvidede frie sygehusvalg, der 
træder i kraft 1. oktober 2007. Fremrykningen betyder, at patienter får ret til behand-
ling på et privat hospital i Danmark eller i udlandet, hvis ventetiden i det offentlige 
sygehusvæsen overstiger 1 måned.  
 
Med aftalen løftes puljen til meraktivitet på strålebehandlingsområdet med yderligere 
100 mio. kr. og udgør dermed 208 mio. kr. Der igangsættes konkrete initiativer til 
forbedringer af forløbene for danske kræftpatienter på baggrund af analyserne vedrø-
rende effektivisering af strålebehandlingen. Derudover er der aftalt en låneadgang på 
900 mio. kr. til investeringer i apparatur, herunder scannere og strålekanoner. 
 
Regeringen har desuden tilkendegivet, at livstruende kræftformer kræver akut hand-
ling. Regeringen vil derfor drøfte dette med Danske Regioner og inddrage finansie-
ringen heraf i forhandlingerne om finansloven for 2008. 
 
Væksten giver flere behandlinger og opererede på sygehusene 
Væksten på sundhedsområdet siden regeringens tiltrædelse har blandt andet medført 
en væsentlig stigning i antallet af operationer. I 2006 blev der således opereret samlet 
set 22 pct. flere patienter end i 2001. Ligeledes blev der i 2006 behandlet henholdsvis 
117.000 og 112.000 flere medicinske patienter og kirurgiske patienter end i 2001.  
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Figur 6.a Figur 6.b 
Antal behandlede patienter på sygehusene Antal opererede patienter 
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Anm.:  Behandlede borgere omfatter både kirurg- 
 isk og medicinsk behandlede borgere. 
Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 

Anm.: Antal operationer omfatter ikke operatio-
ner foretaget på skadestuer.  

Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 
Reserve til nye sundhedsinitiativer 
Regeringen har udover midlerne i regionsaftalen for 2008 afsat en årlig reserve på 
200 mio. kr. på finanslovforslaget til finansiering af initiativer på sundhedsområdet, 
blandt andet til indførelsen af nye vacciner og til den fysioterapeutiske indsats. Ud-
møntningen og finansieringen af reserven vil indgå i forhandlingerne om finansloven 
for 2008. 
 
Generelt løft til børn, ældre, socialområdet og genoptræning 
Med kommuneaftalen for 2008 er der sikret en fortsat stabil udbygning af den 
borgernære service med flere midler til børneområdet, ældrepleje, genoptræning og 
socialområdet. Der er aftalt et samlet løft i kommunernes serviceudgifter i 2008 på 
1,6 mia. kr. 

Herudover er der aftalt en lånepulje på 800 mio. kr. til yderligere investeringer i 
blandt andet folkeskolen. Hertil kommer, at der over 3 år frigives deponerede midler 
på 2 mia. kr. årligt, som også kan anvendes til investeringer i blandt andet folkesko-
len.  

Aftalerne med kommunerne og regionerne er fuldt finansieret. Kommunerne og re-
gionerne får et balancetilskud fra staten, som indgår i bloktilskuddene. Tilskuddet er 
fastsat, så der samlet set er balance mellem udgifter og indtægter. I forhold til kom-
munerne betyder det, at staten ”finansierer” virkningen af skattestoppet gennem en 
tilpasning af balancetilskuddet.   
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Boks 3 
Finansiering af kommuneaftalerne 
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Bedre vilkår for børnefamilierne 
Regeringen har sænket den maksimale forældrebetalingsandel for et pasningstilbud 
for børn op til skolealderen fra 33 til 25 pct.  
 
Regeringen vil med virkning fra 1. januar 2008 endvidere forhøje børnechecken med 
2.000 kr. årligt pr. barn under 3 år. For en almindelig børnefamilie med ét barn i dag-
pleje og ét barn i børnehave vil den nedsatte forældrebetaling og den forøgede bør-
nefamilieydelse samlet set betyde, at familien har 11.400 kr. mere til rådighed om 
året. 
 

Tabel 4 
Gevinst i 2008 i disponibel indkomst for LO-familie med et barn i dagpleje og et barn i  
børnehave 

 
  Kr.  

 Initiativ   
 Fald i betaling til dagpleje 6.900  
 Fald i betaling til børnehave 2.400  
 Øget børnefamilieydelse 2.000  
 I alt  11.400  
  

Anm.: Der er angivet ændringen i disponibel indkomst efter bolig- og daginstitutionsudgift. Grundet søsken-
derabat slår nedsættelsen igennem med 50 pct. for barnet i børnehave. Afvigelsen af den samlede ned-
sættelse fra de enkeltvise nedsættelser skyldes afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på Finansministeriets familietypemodel.  
 

 

 
Regeringen har herudover prioriteret kvaliteten i børnepasningen. Der er allerede 
udmøntet 1 mia. kr. på finanslovene for 2006 og 2007 til bedre kvalitet i børnepas-
ningen. Som led i kvalitetsreformen vil regeringen anvende yderligere 1 mia. kr. til 
forbedring af kvaliteten i dagtilbud. Regeringen vil blandt andet afskaffe lukkedage 
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på almindelige hverdage. Børnefamilier skal have sikkerhed for, at dagtilbuddet ikke 
er lukket almindelige hverdage.  
 

Boks 4 
Forbedringer for børn og børnefamilier siden 2001 

 

Siden 2001 er der gennemført en række væsentlige forbedringer for børn og børnefamilier. 
 
� Højere børnefamilieydelse for børn under tre år: Fra 1. januar 2008 øges børnefamilieydelsen 

med 2.000 kr. om året pr. barn under 3 år. 
� Kvalitet i dagpasning: Der er afsat i alt 2 mia. kr. i perioden 2006-2009 til bedre kvalitet i dag-

tilbud. Der er på finanslovene for 2006 og 2007 udmøntet i alt 1 mia. kr. til projekter for udsatte 
børn, natur- og idræt i dagtilbud, kost og bevægelse, børnemiljøvurderinger, bedre legeplads-
sikkerhed, sprogscreening og -stimulering, forbedring af de fysiske rammer samt mulighed for 
fripladsordning til forældrebetalte madordninger. Den resterende mia. kr. vil blive udmøntet 
som led i kvalitetsreformen til bl.a. nedbringelse af antallet af lukkedage, opkvalificering og ef-
teruddannelse af ledere og pædagoger mv.  

� Barselsudligningsordning: 1. oktober 2006 er der etableret en barselsudligningsordning, hvor 
arbejdsgivere deler omkostningerne ved medarbejderes barsel. 

� Pasningsgaranti: Fra 1. juli 2006 er der landsdækkende pasningsgaranti for børn i alderen ½ år 
og indtil skolestart. 

� Nedsat forældrebetaling: Den maksimale forældrebetalingsandel for børn under 3 år er nedsat 
fra 33 til 25 pct. fra 1. januar 2006 og tilsvarende reduceret for børn fra 3 år og frem til skolealde-
ren fra 1. januar 2007.  

� Pædagogiske læreplaner: Fra 2004 er der indført pædagogiske læreplaner i dagtilbud, så alle 
børn – også de socialt udsatte – kan blive bedre rustet til at starte i skolen. 

� Længere og mere fleksibel barselsorlov: Fra 2002 er der ret til 1 års fleksibel barselsorlov. 
� Frit valg: Frit valg mellem private og offentlige leverandører, frit valg til dagtilbud og klubtilbud 

i andre kommuner, tilskud til privat pasning og mulighed for tilskud til pasning af egne børn. 
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4. Svage og udsatte grupper 

Regeringen har siden 2001 iværksat en lang række initiativer for samfundets svage og 
udsatte grupper, blandt andet som led i den årlige udmøntning af satspuljen.  
 
Regeringen ønsker at give gruppen af udsatte en mere meningsfuld tilværelse blandt 
andet ved at hjælpe dem i beskæftigelse. Regeringen har endvidere prioriteret be-
kæmpelse af negativ social arv, iværksat en behandlingsgaranti for stof- og alkohol-
misbrugere, foretaget en udvidelse af støtte- og kontaktpersonsordningen samt frem-
lagt en handlingsplan for handicapområdet. Endelig har regeringen nedsat Rådet for 
Socialt Udsatte samt indgået to omfattende psykiatriaftaler. 
  
Regeringen vil forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper yderligere. Regeringen 
foreslår derfor, at satspuljen for 2008 prioriteres inden for følgende overordnede 
områder: 
 
� 120 mio. kr. til psykiatri i 2008: Regeringen foreslår, at der afsættes mere end 1 

mia. kr. til en yderligere styrkelse af psykiatrien i perioden 2008-2011. Midlerne 
foreslås blandt andet målrettet en udrednings- og behandlingsret i børne- og 
ungdomspsykiatrien og det retspsykiatriske område. 

 
� 150 mio. kr. til Handlingsplan for Lige Muligheder i 2008: Regeringen vil 

fremlægge en handlingsplan, der skal styrke de personlige ressourcer hos børn og 
unge, der er udsatte eller er i risiko for at blive udsatte, samt styrke forældrene, så 
børnene og de unge bliver i stand til at udnytte livets muligheder og skabe sig en 
god tilværelse med ansvar for eget liv. Regeringen foreslår, at der afsættes i alt 
600 mio. kr. hertil i perioden 2008-2011. 

 
� 270 mio. kr. til udsatte grupper i 2008: Regeringen ønsker at forbedre forhol-

dene yderligere for samfundets mest udsatte grupper, blandt andet hjemløse og 
stof- og alkoholmisbrugere. Regeringen vil blandt andet foreslå en strategi til be-
kæmpelse af ufrivillig hjemløshed. Samlet foreslår regeringen, at der afsættes ca. 
1,1 mia. kr. hertil i perioden 2008-2011. 

 
� 284 mio. kr. til handicappede, integration og svage grupper på arbejds-

markedet samt øvrige initiativer i 2008: Regeringen ønsker at forbedre vilkå-
rene for handicappede, sætte fokus på integrationen og styrke beskæftigelsesind-
satsen for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet. Der foreslås afsat knap 
1,2 mia. kr. hertil i perioden 2008-2011. 
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Tabel 5 
Regeringens forslag til udmøntning af satspuljen for 2008 

 
  2008 2009 2010 2011  

 Mio. kr.      
 Psykiatri 120 268 303 336  
 Handlingsplan for Lige Muligheder 150 150 150 152  
 Udsatte grupper 270 279 279 279  
 Handicappede, integration og svage  

grupper på arbejdsmarkedet samt øvrige initiativer 2841 267 307 317 
 

 I alt  824 964 1.039 1.084  
  

1)  Inklusive 38 mio. kr., som regeringen vil søge satspuljepartiernes tilslutning til at omprioritere.  
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5. Fokus på klima og energi samt natur og miljø 

Regeringen har siden 2001 prioriteret en omkostningseffektiv miljø- og energipolitik 
højt. Der er blandt andet gennemført større initiativer for luftkvaliteten og vandmil-
jøet samt fremlagt en flerårig kemikaliehandlingsplan og en klimaallokeringsplan, der 
sikrer, at Danmark indfrier sin forpligtelse i forhold til Kyoto-aftalen. I de kommen-
de år vil regeringen forstærke indsatsen yderligere med særligt fokus på klimaområ-
det, vandmiljø og naturgenopretning. 
 
En ambitiøs energi- og klimaindsats  
Regeringen har fremlagt en national klimaallokeringsplan. Klimaplanen sikrer, at ud-
ledningen af CO2 reduceres med 21 procent i forhold til udledningerne i 1990. Der-
med indfries Danmarks internationale klimaforpligtelse i perioden 2008-2012. Væ-
sentlige elementer i planen er blandt andet: 
 
� 72 mio. kr. frem mod 2012 til overvågning og måling af optag af CO2 i marker 

og skove, heraf 20 mio. kr. i 2008. 
� 15 mio. kr. årligt i to år til fremme af anvendelse af energieffektive varme-

pumper mv. i private husstande. 
� 50 mio. kr. til gennemførelse af klimaprojekter, der reducerer CO2-udled-

ningen i blandt andet Østeuropa og udviklingslande. Midlerne lægges oveni de 
ca. 1,3 mia. kr., der allerede er afsat i perioden 2003-2009. 

� 450 mio. kr. til eventuel dækning af dansk forpligtelse i CO2-kvotedirektivet, 
hvis Danmark ikke kompenseres for det såkaldte basisårsproblem. 

 
Desuden iværksætter regeringen en række øvrige initiativer, som skal bidrage til at 
imødegå klimaudfordringerne, herunder: 
 
� 11 mio. kr. i 2008-2010 til en fremtidig organisering af klimatilpasningsindsat-

sen, herunder til opsætning af en dansk klimatilpasningsportal. 
� Indførelse af et påbud til olieselskaberne om salg af 5,75 procent biobrændstof 

fra og med 2010 samt omlægning af bilafgifter.  
� Etablering af enhed til at understøtte private virksomheders køb af JI/CDM-

kreditter (klimaprojekter, der reducerer CO2 udledningen i Østeuropa og ud-
viklingslande).  

 
Regeringen har herudover fremlagt et udspil til en national energistrategi frem mod 
2025. Energistrategien skal sikre Danmark en robust, omkostningseffektiv og miljø-
rigtig energiforsyning. Målene er blandt andet at forøge andelen af vedvarende energi 
til mindst 30 procent af energiforbruget i 2025 samt at fordoble forskningsindsatsen 
frem mod 2010.  
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Tabel 6 
Klima – nye initiativer  

 
  2008 2009 2010 2011  

 Mio. kr.      
 Monitorering af CO2-optag i marker og skove 20 25 13 2  
 Kampagne til fremme af varmepumper 15 15 - -  
 Yderligere midler til finansiering af klimaprojekter 50 - - -  
 Reserve til sikring af overholdelse af kvotedirektivet 450 - - -  
 Organisering af klimatilpasningsindsats 5 3 3 -  
 Reserve til forberedelse af internationalt miljøtopmøde i 

2009 35 - - - 
 

   

 
Internationalt klimatopmøde i Danmark i 2009 
I Danmark er vi frontløbere, når det gælder energibesparende tiltag og grønne tekno-
logier, som kan bidrage til at begrænse den globale CO2-udledning. Regeringen har 
ved en målrettet indsats sikret Danmark værtskabet for klimatopmødet i 2009. Det 
giver Danmark en unik mulighed for at præge den internationale miljødagsorden i de 
kommende år. 
 
Kyoto-protokollen, der begrænser industrilandenes udledninger, skal følges op af en 
ny klimaaftale for tiden efter 2012. Regeringen vil arbejde for, at der ved det interna-
tionale topmøde i Danmark i 2009 kan indgås en ny aftale om globale CO2-
reduktioner efter 2012. Aftalen skal give de nødvendige svar på klimaudfordringen 
og bygge på løsninger, der bedst muligt forener hensyn til miljø, vækst og levevilkår 
samt tilgodeser hensynet til den langsigtede forsyningssikkerhed for energi. 
 
De samlede udgifter til afholdelse af topmødet i 2009 og finansieringen heraf vil bli-
ve afklaret i løbet af 2008 og afsat på finansloven for 2009. Udgifter til forberedelse i 
2008 afholdes inden for de eksisterende rammer. Herudover afsætter regeringen en 
reserve til ekstraordinære udgifter i 2008 på 35 mio. kr.    
 
Natur og Miljø 
Regeringen foreslår en række initiativer, der skal bidrage til opfyldelse af regerings-
grundlagets målsætninger om mere naturgenopretning, sikring af habitater, en styrket 
indsats for renere vand samt rejsning af mere skov: 
 
� Regeringen vil som led i rammeaftalen fra 2006 mellem regeringen og Dansk 

Folkeparti om en forstærket vand- og naturindsats udmønte yderligere 332 
mio. kr. i 2008-2009, heraf 239 mio. kr. i 2008, til flere habitater, et renere 
vandmiljø og flere naturoplevelser for borgerne mv.  

 
� Regeringen vil med en samlet ramme på 178 mio. kr. over seks år igangsætte 

et omfattende natur- og kulturgenopretningsprojekt i Åmosen. Projektet skal 
sikre natur og kultur af international værdi, forbedre mulighederne for frilufts-
liv samt bidrage til implementering af vandramme- og habitatdirektiverne.  
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� Regeringen vil etablere flere nationalparker, der kan rumme enestående natur- 
og kulturhistoriske værdier og give muligheder for friluftsliv og naturoplevel-
ser. Der afsættes i forlængelse af aftalen om nationalparker mellem regeringen, 
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti 20 mio. kr. i startkapital til de nye nationalparker over en toårig pe-
riode.  

 
� Regeringen vil afsætte i alt 15 mio. kr. ekstra til afværgeforanstaltninger ved 

Kærgård Klitplantage, således man igen på sigt kan færdes uden restriktioner i 
det naturskønne område ved plantagen.   

 
� Regeringen ønsker en forstærket indsats for kontrol med transport af farligt 

affald til lande uden for EU. Der afsættes 2 mio. kr. årligt til dette formål. Som 
led i aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Soci-
aldemokratiet og Socialistisk Folkeparti om organisering af affaldssektoren af-
sættes desuden 14 mio. kr. i 2008 til et nyt affaldsdatasystem, som skal sikre en 
mere effektiv service og administrativ regelforenkling i affaldssektoren. 

 
� Regeringen ønsker at nedbringe sagsbehandlingstiderne i Naturklagenævnet. 

Regeringen foreslår derfor et bevillingsløft til Naturklagenævnet på 4 mio. kr. i 
2008, der skal sikre en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling. 

 
� Der er herudover afsat yderligere 50 mio. kr. årligt til kortlægning af og op-

rydning på jordforurenede grunde som følge af aftalen om regionernes øko-
nomi for 2008. 

 
Tabel 7 
Natur og miljø – nye større initiativer  

 
  2008 2009 2010 2011 

 Mio. kr.      
 Forstærket vand- og naturindsats  239  93  -  -  
 Natur- og kulturgenopretningsprojekt i Åmosen  81  25  15  20  
 Startkapital til nationalparker  10  10  -  -  
 Kærgård Plantage – afværgeforanstaltninger  8  8  -  -  
 Kontrol med transport af farligt affald  2  2  2  2  
 Nyt affaldsdatasystem  14  -  -  -  
 Naturklagenævnet  4  3  2  2  
 Jordforurenede grunde  50  50  50  
 I alt  408  191  69  74  
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6. Fortsatte investeringer i fremtiden 

Regeringen har siden 2001 lagt stor vægt på at ruste Danmark og den danske øko-
nomi til en stadigt mere globaliseret verden.   
 
Der er på den baggrund foretaget væsentlige satsninger på uddannelse, forskning, 
innovation og iværksætteri. Indsatsen skal blandt andet medvirke til at sikre, at Dan-
mark bibeholder en stærk konkurrencekraft i den globaliserede markedsøkonomi. 
 
Fortsatte investeringer i forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri 
I november 2006 indgik regeringen Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen med So-
cialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.  
 
Aftalen følger op på Aftale om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden, der på 
baggrund af beskæftigelsesfremmende reformer tilvejebragte en globaliseringspulje 
på i alt 39 mia. kr. frem til 2012 til markante investeringer i forskning, uddannelse, 
innovation og iværksætteri. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre Danmark 
til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.  
 
Globaliseringspuljen udgør 2 mia. kr. i 2007. I 2008 fordobles globaliseringspuljens 
midler, idet der afsættes i alt 4 mia. kr. til fortsatte investeringer i fremtiden. I 2009-
2010 afsættes yderligere 2 mia. kr. årligt og 1 mia. kr. årligt i 2011-2012. Puljen udgør 
således 10 mia. kr. i 2012.  
 

Tabel 8 
Overordnet udmøntning af globaliseringspuljen 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012  

 Mio. kr., 2007-priser        
         
 I alt  2.000 4.000 6.000 8.000 9.000 10.000  
 Forskning og udvikling 1.000 2.000 3.300 4.600 4.900 5.200  
 Innovation og iværksætteri  350 400 400 500

1)
 500

1)
 500

1)  

 Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 308 781 1.220 1.702 2.232 2.620  
 Flere skal have en videregående uddannelse 200 285 537 650 1.147 1.461  
 Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats 143 534 540 547 217 217  
  

1) Fordelingen af globaliseringspuljen fra 2010-2012 afventer endelig afklaring mellem regeringen og afta-
lepartierne. 

 

 

   
I 2008 løftes basisbevillingerne til universiteterne med i alt cirka 500 mio. kr. sam-
menlignet med 2007. Universiteterne tilføres herudover cirka 300 mio. kr. mere i frie 
forskningsmidler set i forhold til 2007. Endelig øges midlerne til strategisk forskning 
på prioriterede områder som energi, miljø og sundhed med i alt cirka 105 mio. kr. 
fra 2007 til 2008.  
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De offentlige forskningsmidler vil samlet set være øget med 5,2 mia. kr. i perioden 
2006-2010. Regeringens målsætning om offentlige forskningsmidler svarende til 1 
pct. af BNP i 2010 vil dermed være opfyldt. 
 

Figur 7  
Offentlige forskningsmidler i mia. kr. og pct. af BNP 
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På uddannelsesområdet øges bevillingen med cirka 560 mio. kr. fra 2007 til 2008.  
Midlerne er prioriteret dels til en række nye initiativer vedrørende for eksempel re-
form af de korte videregående uddannelser, en udlandsstipendieordning og en tidlig 
indsats over for unge med risiko for ikke at påbegynde en ungdomsuddannelse. 
Dertil kommer den videre indfasning af flerårsaftalen for erhvervsuddannelserne, en 
øget efteruddannelsesindsats, kvalitetsløft på de mellemlange videregående uddan-
nelser samt øget elevtilgang. 
 
Rammen til innovation og iværksætteri øges fra cirka 350 mio. kr. til cirka 400 mio. 
kr. fra 2007 til 2008. De ekstra midler målrettes blandt andet en øget indsats for nye 
og mindre virksomheders vækstvilkår, herunder en styrkelse af de nye regionale 
væksthuse, samt en styrkelse af de erhvervsmæssige potentialer i kultur- og oplevel-
sesøkonomien. 
 
Mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
Voksen- og efteruddannelse spiller en vigtig rolle i forhold til at fastholde og videre-
udvikle arbejdsstyrkens kompetencer. Det gør virksomheder og medarbejdere bedre 
rustet til at møde udfordringerne på fremtidens arbejdsmarked. Globaliseringen og 
den teknologiske udvikling vil også i fremtiden stille større krav til arbejdsstyrkens 
kompetencer. 
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Som led i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 er der derfor afsat 
1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse samt midler til blandt 
andet: 
� En målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive- og regnekurser for 

voksne. 
� 2.000 ekstra voksenlærlingepladser. 
� En forenklet og permanent jobrotationsordning. 
 

Boks 5 
Pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 

 
Regeringen afsatte sammen med partierne bag Aftale om fremtidens velstand, velfærd og  
investeringer i fremtiden en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til driftsudgifter til mere erhvervsrettet 
voksen- og efteruddannelse. Udbetaling fra puljen er afhængig af, at arbejdsmarkedets parter øger 
finansieringsbidraget til en styrket voksen- og efteruddannelsesindsats fremadrettet. 
 
Kompetenceudvikling udgør en vigtig del af de fornyede overenskomstaftaler på det private  
arbejdsmarked. Der oprettes bl.a. kompetenceudviklingsfonde, som skal understøtte  
medarbejdernes øgede brug af voksen- og efteruddannelsestilbud. Fondene finansieres af et årligt 
arbejdsgiverbidrag. Det viser, at arbejdsmarkedets parter har taget medansvar for en styrket  
voksen- og efteruddannelsesindsats. 
 
På den baggrund er det regeringens opfattelse, at kriterierne for udbetaling af puljen på 1 mia. kr. til 
mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er opfyldt. Puljen udmøntes til rammen for  
erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og udbetales fra 2008 og mindst frem til 2010.  
Udbetalingen drøftes med arbejdsmarkedet parter i sensommeren 2007 og aftales med forligsparti-
erne til efteråret. 
 

 
Løft til handelsskolerne (hhx)  
For at styrke hhx-uddannelserne tildeles hhx et årligt takstløft på 60 mio. kr. fra 2008 
og frem, hvoraf 20 mio. kr. finansieres af eksisterende kvalitetsudviklingsmidler.  
 
Takstløftet betyder, at uddannelsestaxametret til hhx øges med 2.400 kr. pr. årselev. 
 
Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark 
Regeringen vil sikre, at Danmark får flere værtskaber for store internationale idræts-
begivenheder. Internationale idrætsbegivenheder kan medvirke til at vække begej-
string og skabe interesse for idræt i det danske samfund. Samtidig er store idrætsbe-
givenheder med til at øge udlandets kendskab til Danmarks styrker og kompetencer. 
 
Med den største satsning inden for eliteidræt siden 1980’erne har regeringen derfor 
fremlagt Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark.  
 
Der er afsat 65 mio. kr. årligt til handlingsplanen i perioden 2008-2011.  
 



  

30 Velfærd og kvalitet · August 2007 

Boks 6 
Eksempler på initiativer i handlingsplan for at tiltrække store idrætsbegivenheder 

 
Handlingsplanen som indeholder i alt 14 initiativer, blandt andet:  
� Støtte til at afholde begivenheder 
� Støtte til at opgradere idrætsfaciliteter til internationale standarder 
� Støtte til mobile anlæg, eks. tribuner og VIP-faciliteter 
� Handicapfaciliteter til afholdelse af internationale mesterskaber i handikapidræt 
� Internationalt kompetenceløft til danske idrætsledere 
� Målretning af indsats i forhold til talenter med internationalt perspektiv 
 

 
Dansk deltagelse ved verdensudstillingen EXPO 2010 i Kina  
Danmark deltager i verdensudstillingen EXPO 2010, der afholdes i Shanghai fra 1. 
maj til 31. oktober 2010. Temaet for EXPO 2010 er ”Better City, Better Life”, hvil-
ket giver mulighed for at præsentere Danmark og dansk erhvervs styrkepositioner 
inden for blandt andet arkitektur og byplanlægning, energibesparelse og miljøforbed-
ring samt sundhed og socialudvikling.      

 
Der forventes deltagelse af i alt 200 lande og internationale organisationer, og et sam-
let besøgstal på omkring 70 mio. mennesker. Der afsættes hertil en samlet ramme på 
i alt 75 mio. kr. i 2008-2010.  
 
Regional udvikling  
Som led i aftalen om regionernes økonomi for 2008 er der aftalt et løft i regionernes 
udviklingsmidler på 75 mio. kr. til initiativer for fremme af regional udvikling. 
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7. Et stærkt internationalt engagement 

Danmark har et ansvar for at bidrage til at skabe sikkerhed og stabilitet i verden og at 
hjælpe verdens fattigste til et bedre liv. Det sker blandt andet ved, at Danmark yder 
en markant og effektiv bistand til verdens fattigste lande.      
 
Forøgelse af bistanden til verdens fattigste 
Regeringen vil på finansloven for 2008 afsætte yderligere ca. 500 mio. kr. i forhold til 
2007, hvilket korrigeret for prisudviklingen svarer til et realløft på 200 mio. kr. Den 
danske udviklingsbistand forventes således at stige til ca. 14,4 mia. kr. i 2008, svaren-
de til 0,8 pct. af BNI i 2008.  
 
Danmark fastholder dermed sin position blandt de lande i verden, der yder allermest 
i udviklingsbistand. 
 

Boks 7 
Prioritering af den danske udviklingsbistand 

 
Regeringen målretter udviklingsbistanden mod blandt andet: 
 
� Det afrikanske kontinent, hvor behovet for udviklingsbistand er størst. Den bilaterale udviklings-

bistand til Afrika øges med ca. 500 mio. kr. i 2008 til i alt ca. 3 mia. kr. Der fokuseres på en langsig-
tet indsats, som understøtter de afrikanske landes egne muligheder for at bekæmpe fattigdom og 
opnå en bedre fremtid.  

 
� Forbedring af kvinders rettigheder og muligheder i verdens fattigste lande. Udviklingsbistanden 

til særlige indsatser til forbedring af kvinders vilkår øges til ca. 200 mio. kr. i 2008 og til ca. 400 
mio. kr. om året i de efterfølgende år.  

 
� Bekæmpelse af hiv/aids. I 2008 afsættes i alt ca. 800 mio. kr. til området, og udviklingsbistanden 

til hiv/aids-bekæmpelse forventes i de kommende år at blive øget til ca. 1 mia. kr. årligt. 
 

 
Terrorsikring af danske repræsentationer i udlandet 
Regeringen vil iværksætte et program for 26 mio. kr. årligt i perioden 2008-2011, 
hvor udenrigstjenestens repræsentationer i udlandet terrorsikres. Programmet skal 
sikre repræsentationerne og de udstationerede og lokalt ansatte medarbejdere mod 
terroranslag, voldelige demonstrationer mv.  
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8. Øvrige initiativer 

Styrket fødevarekontrol 
Regeringen ønsker en bedre fødevarekontrol i Danmark, så virksomhederne over-
holder loven, og færre bliver syge af den mad, de spiser. Regeringen og Folketingets 
partier indgik derfor i maj 2007 et forlig om en markant styrkelse af fødevarekontrol-
len, som indebærer, at fødevarekontrollen tilføres 66 mio. kr. i 2008.  
 
Fødevarekontrollen skal fremover baseres på et nyt tilsynskoncept med stærkt for-
øget fokus på de virksomheder, der udgør de største risici for fødevaresikkerheden. 
Dette indebærer blandt andet flere tilsyn med problemvirksomheder, et kvalitetsløft i 
fødevarekontrollen samt målrettede kampagner og en styrkelse af fødevarekontrol-
lens rejsehold.  
 

Tabel 9 
Styrket fødevarekontrol 

 
  2008 2009 2010  

 Mio. kr.     
 Styrket fødevarekontrol  66  61  57  
 - Kvalitetsløft i tilsynene og styrket fokus på problemvirksomheder   41  39  38  
 - Øget specialisering og bedre rådgivning  13  13  13  
 - Bedre kompetenceudvikling og metodeunderstøttelse  12  9  6  
  

Anm.: Idet en del af fødevarekontrollen er gebyrfinansieret, tilføres fødevarekontrollen en nettobevilling på 
58,0 mio. kr. i 2008, 52,5 mio. kr. 2009 og 48,9 mio. kr. i 2010 på finanslovsforslaget for 2008. 

 

 

 
Fortsat høj forbrugersikkerhed  
Regeringen ønsker at fortsætte indsatsen for en høj forbrugersikkerhed i Danmark. 
På finanslovsforslaget for 2008 er tilskuddet til Forbrugerrådet derfor øget med 3,5 
mio. kr. årligt i 2008 til 2011. Dermed er Forbrugerrådet sikret stabile økonomiske 
rammer og muligheden for en langsigtet planlægning af rådets arbejde.  
 
Videreførelse af en stærk kriminalforsorg 
Et velfungerende retsvæsen og en effektiv håndhævelse af loven er vigtigt for at ska-
be tryghed og sikkerhed for borgerne. Regeringen har prioriteret disse områder højt 
senest i forbindelse med flerårsaftalen for politiet, som blev indgået sidste år. I år 
lægger regeringen på samme vis op til at indlede forhandlinger om en flerårsaftale for 
kriminalforsorgen, der kan fastholde rammerne for en stærk kriminalforsorg med 
hurtig og effektiv afsoning af straf.     
 
Med henblik på at videreføre aktivitetsniveauet i kriminalforsorgen afsættes på fi-
nanslovforslaget en reserve på i alt 1.065 mio. kr. i 2008-2011. Regeringen vil ud-
mønte reserven og finde finansiering hertil sammen med Folketingets partier i for-
bindelse med efterårets finanslovforhandlinger. 
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Tabel 10 
Kriminalforsorgen – rammer for flerårsaftale 

 
  2008 2009 2010 2011 I alt  

 Mio. kr.       
 Reserve 230,0 240,0 275,0 320,0 1.065,0  
 Budgetregulering -230,0 -240,0 -275,0 -320,0 -1.065,0  
   

 
Reform af det grønlandske retsvæsen 
Der skal gennemføres en gennemgribende reform af det grønlandske retsvæsen. Re-
formen vil være den største samlede reform af retsvæsenet i Grønland siden 
1950’erne og indebærer, at retsvæsenet bringes op på et tidssvarende niveau.  
 
På finanslovsforslaget er der afsat i alt ca. 107 mio. kr. i 2008-2011 til reformen. Her-
til kommer udgifterne til etablering af en lukket anstalt mv. i Grønland. Anlægsudgif-
terne hertil vil blive indarbejdet på regeringens forslag til finanslov for 2009.  
 

Boks 8 
Reform af det grønlandske retsvæsen 

 
Hovedelementer i reformen:  
 
� Afsoning i Grønland: Alle grønlandske dømte skal i videst muligt omfang afsone deres straf i  

Grønland. Der etableres derfor lukkede pladser i Nuuk og på Grønlands østkyst. Det er forudsat, at 
grønlænderafsnittet  i Anstalten ved Herstedvester nedlægges i takt med, at der etableres lukke-
de pladser i Grønland. 

 
� Bedre uddannelse af dommere og forsvarere: Kredsdommerne og forsvarerne er ikke jurister, 

men lægfolk. Der etableres derfor et uddannelsesprogram med henblik på at styrke dommernes 
og forsvarernes kompetencer. 

 
� Styrkelse af det grønlandske sprog i retsvæsenet: Der ansættes en række tolke med henblik på, 

at det grønlandske sprog i langt højere grad end i dag kan benyttes i retsvæsenet. 
 
� Etablering af ny juridisk domstol: Der oprettes en ny retsinstans – Retten i Grønland. Dermed vil 

det ikke længere være nødvendigt at sende appelsager til Danmark, bortset fra i de tilfælde, hvor 
der gives mulighed for, at en sag kan prøves ved Højesteret. 

 
 
Et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab 
Regeringen vil sikre, at der kan kommunikeres effektivt i og mellem det samlede be-
redskab – dvs. blandt andet det kommunale og regionale brand- og ambulancebered-
skab, politiet og det statslige redningsberedskab med flere. 
 
Derfor indkøbes adgang til et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til det 
samlede beredskab. Det nye radiokommunikationssystem er designet til at sikre mu-
lighed for en tværgående kommunikation mellem beredskabsmyndighederne. Der-
med styrkes beredskabsmyndighedernes mulighed for en effektiv indsats i forbindelse 
med større ulykker og hændelser, herunder terroranslag. Radiokommunikationssy-
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stemet vil give øget sikkerhed for alle borgere i Danmark. På finanslovsforslaget for 
2008 er der i perioden 2008-2011 afsat i alt ca. 380 mio. kr. hertil.  
 

Tabel 11 
Adgang til nyt radiokommunikationssystem mv. 

 
  2008 2009 2010 2011  

 Mio. kr.     
 Adgang til nyt radiokommunikationssystem mv. 43 83 126 125 
   

 
Digitaliseringsstrategi 2007-2010 
Regeringen, KL og Danske Regioner har afsat i alt 268 mio. kr. i perioden 2007-2010 
til en ny strategi for digitalisering af den offentlige sektor, heraf 91 mio. kr. i 2008. 
Finansieringen afholdes i fællesskab af stat, regioner og kommuner. 
 
Digitaliseringsstrategien består af 35 konkrete initiativer, blandt andet : 
� En fællesoffentlig borgerportal, som skaber én digital indgang til det offentlige 

og i 2008 giver borgerne adgang til en personlig ”min side” funktionalitet  
� En fællesoffentlig NemSMS-service, der giver borgere og virksomheder mu-

lighed for at modtage påmindelser om aftaler med det offentlige via SMS   
� En fællesoffentlig digital dokumentboks, der giver borgere og virksomheder 

muligheder for at modtage alle breve mv. fra det offentlige elektronisk 
� En ny og forbedret digital signatur 
 
Udover digitaliseringsstrategien vil regeringen digitalisere dele af kompetenceudvik-
lingen i staten via digitale interaktive kurser. Disse digitale kurser vil være et omkost-
ningseffektivt supplement og alternativ til traditionel efteruddannelse, der giver de 
statslige ansatte mulighed for hurtigt at tilegne sig et bredt udvalg af kompetencer, 
når der er behov for det og tid til det.  
 
Effektive statslige indkøb  
I den offentlige sektor – som i en række private virksomheder – er der sat fokus på, 
hvordan der købes ind.  
 
På den baggrund blev der i 2006 etableret et statsligt indkøbsprogram. Første fase af 
indkøbsprogrammet med forpligtende indkøbsaftaler på kontormøbler, kontorvarer, 
kontormaskiner samt pc-arbejdsstationer medfører en samlet besparelse i staten på 
380 mio. kr. i 2007. Hertil kommer mindreudgifter ved, at selvejende institutioner 
kan tilslutte sig aftalerne. 
 
I anden fase af indkøbsprogrammet fra 2008 effektiviseres det statslige indkøb inden 
for dele af tele- og datakommunikation og IT-området. De nærmere vilkår og øko-
nomiske konsekvenser afklares i efteråret 2007. 
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9. Hovedtal på finanslovforslaget for 2008 

Statens overskud 
Statens budget omfatter drifts-, anlægs- og udlånsbudgetterne (DAU). Finanslov-
forslaget for 2008 afspejler et DAU-overskud på 61,3 mia. kr. i 2008. 
  
 
Statens udgifter 
De samlede statslige udgifter forventes at blive ca. 578¼ mia. kr. i 2008. Størstedelen 
af de statslige udgifter omfatter indkomstoverførslerne. Det er overførsler til perso-
ner i form af f.eks. folkepension, SU og arbejdsløshedsdagpenge. Det forventes, at 
indkomstoverførsler mv. vil udgøre ca. 241 mia. kr. i 2008, hvilket svarer til godt 42 
pct. af de statslige udgifter. 
 
De statslige driftsudgifter forventes at udgøre 110½ mia. kr. i 2008, svarende til ca. 
19 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne omfatter udgifter til de statslige insti-
tutioner, herunder uddannelse, forsvar og politi. 
 
Desuden forventes staten at bruge godt 7½ mia. kr. på anlægsudgifter. Udgifterne 
går blandt andet til at forbedre veje og jernbaner. Renteudgifterne til statens gæld 
mv. skønnes til knap 24¼ mia. kr., hvilket svarer til ca. 4 pct. af de statslige udgifter. 
 
Herudover har staten udgifter for knap 142 mia. kr. til tilskud til regioner og kom-
muner til næste år. Størrelsen af tilskuddet fastsættes hvert år ved forhandlinger mel-
lem staten, kommunerne og regionerne.  
 
Endelig udgør statens øvrige udgifter godt 52¾ mia. kr. i 2008. Det omfatter blandt 
andet udgifter til Danmarks internationale indsats.  
 

Figur 8.a Figur 8.b 
Statens udgifter Statens indtægter 
 

Indkomstoverførsler 
241,1 mia. kr.

Øvrige udgifter 
52,8 mia. kr.

Bloktilskud 
141,9 mia. kr.

Renteudgifter 
24,3 mia. kr.

Anlægsudgifter 
7,6 mia. kr.Driftsudgifter 

110,5 mia. kr.

 

 

 

Afgifter mv. 
112,8 mia. kr.

Øvrige indtægter 
20,5 mia. kr.

Personskatter 
177,7 mia. kr.

Arbejdsmarkedsbidrag 
92,4 mia. kr.

Erhvervsskatter 
55,1 mia. kr.

Moms         
181,2 mia. kr.

 

 



  

36 Velfærd og kvalitet · August 2007 

Statens indtægter 
De statslige indtægter forventes at udgøre ca. 639,6 mia. kr. i 2008. Den største ind-
tægtskilde er momsen, som udgør godt 181 mia. kr. eller godt 28 pct. af de samlede 
indtægter. Herefter følger personskatter, som skønnes at give staten en indtægt på 
knap 178 mia. kr. i 2008. Det svarer til knap 28 pct. af de samlede statslige indtægter. 
 
Afgifter mv., herunder på tobak og alkohol, ventes samlet at medføre en indtægt på 
godt 112¾ mia. kr. i 2008. Det svarer til ca. 18 pct. af de samlede indtægter. 
 
Herudover skønnes arbejdsmarkedsbidrag mv. til næste år at give en indtægt på knap 
92½ mia. kr., svarende til 14 pct. af de samlede indtægter.1 Erhvervsskatterne forven-
tes at udgøre godt 55 mia. kr. eller omtrent 9 pct. af statens indtægter i 2008. 
 
Øvrige indtægter, som tæller blandt andet Nationalbankens overskud, udbytte fra sta-
tens aktier og statens renteindtægter, ventes at indbringe ca. 20½ mia. kr. til næste år. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Det bemærkes, at finanslovforslaget for 2008 er baseret på gældende regler, hvor arbejdsmarkedsbidraget nedsættes 
fra 8 pct. til 7,5 pct. 
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10. Konjunkturer og finanspolitik  

Væksten i dansk økonomi er taget lidt af, men aktiviteten er stadig høj. Beskæftigel-
sen sætter nye rekorder, og ledigheden er i juni faldet til 97.400 personer. Det er det 
laveste niveau siden 1974. Siden ledigheden begyndte at falde omkring årsskiftet 
2003/04, er den nedbragt med næsten 90.000 personer. Langtidsledigheden er nu 
nået ned under 17.000 personer. Beskæftigelsesgraden er samtidig den højeste i EU. 
 
Den faldende ledighed indebærer en historisk mulighed for at skabe beskæftigelse for 
grupper, der har haft vanskeligt ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Antallet af 
langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er faldet markant. Initiativerne i aftalen om 
velfærdsreformer vil forstærke denne udvikling. 
 
Den høje økonomiske aktivitet styrker de offentlige finanser på kort sigt og øger 
dermed tempoet for nedbringelsen af den offentlige gæld. Den offentlige nettogæld 
er væk. Samtidig er udlandsgælden stort set bragt ud af verden, og Danmark har nu 
nettoformue indtægter fra udlandet. 
 
Renterne er steget, og den voldsomme stigning i ejendomspriserne er hørt op. Det 
bidrager til et mere afdæmpet forløb i for dansk økonomi. Såvel privatforbruget som 
investeringerne bidrager til afdæmpningen af den økonomiske vækst.  
 
Væksten i den private efterspørgsel ventes at dæmpes i 2007 og 2008 som følge af 
det stigende renteniveau, og presset på arbejdsmarkedet skønnes at aftage i 2008. 
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Figur 9.a Figur 9.b 
Faktisk og strukturel offentlig saldo Offentlig saldo i EU-15 landene i 2006 
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Figur 9.c Figur 9.d 
Beskæftigelse Ledighed og bruttoledighed 
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Figur 9.e Figur 9.f 
Beskæftigelsesfrekvensen i EU-15 landene 
i 2006 
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Finanspolitikken 
Omdrejningspunktet for regeringens økonomiske politik er en holdbar udvikling i de 
offentlige finanser. Med Mod nye mål – Danmark 2015 er der fastlagt en holdbar linje i 
finanspolitikken, der samtidig giver mulighed for udbygning af serviceniveauet, uden 
at skatterne senere skal sættes op. 
 
De offentlige finanser viste et overskud på ca. 76½ mia. kr. i 2006 svarende til 4,7 
pct. af BNP. I 2007 og 2008 forventes lavere overskud på i størrelsesordenen 3-4 
pct. af BNP. Overskuddet på de offentlige finanser i 2007 ventes at være det største i 
EU, og samtidig er ØMU-gælden blandt de laveste i EU. 
 
Det er især konjunkturbetingede stigninger i indtægterne og lavere dagpengeudgifter i 
takt med faldet i ledigheden samt betydelige indtægter fra Nordsø-aktiviteterne afledt 
af høj oliepris, der i disse år bidrager til store offentlige overskud. 
 
De forventede faktiske overskud i 2007 og 2008 er således også større end de bereg-
nede strukturelle offentlige overskud, der udgør ca. 1½-1¾ pct. af BNP. 
 
Finanspolitikken skønnes at bidrage med 0,3 pct. af BNP til den økonomiske aktivi-
tet i 2008. Lempelsen skal blandt andet ses i lyset af realvæksten i det offentlige for-
brug på 1,7 pct. og realvæksten i de offentlige investeringer på 5,2 pct. i 2008. Dertil 
kommer en lempelse som følge af en forudsat nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget 
i 2008.     
 
På finanslovforslaget for 2008 er der overskud i arbejdsmarkedsfonden. Med gæl-
dende regler betyder det, at satsen for arbejdsmarkedsbidraget (bruttoskatten) skal 
sættes ned fra 8,0 pct. til 7,5 pct. i 2008. Reglerne betyder imidlertid også, at ar-
bejdsmarkedsbidraget skal sættes op igen, hvis ledigheden igen stiger fra det nuvæ-
rende historisk lave niveau. Derfor vil regeringen sætte den automatiske regulering af 
arbejdsmarkedsbidraget ud af kraft og fastholde satsen for arbejdsmarkedsbidraget 
på 8,0 pct. i 2008 og frem. Ellers vil denne ordning kunne forstærke en stigning i le-
digheden. 
 
De midler, der frigøres herved, anvendes i overensstemmelse med skattestoppet til 
målrettede skattenedsættelser, som skal bidrage til at øge arbejdsudbud og beskæfti-
gelse. Herudover satsreguleres overførselsindkomsterne særskilt, jf. Mod nye mål – 
Danmark 2015. Endvidere foreslår regeringen at videreføre suspensionen af SP-
bidraget. 
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Boks 8 
Arbejdsmarkedsfonden 

 
På finanslovforslaget for 2008 er der budgetteret med et overskud på § 34 Arbejdsmarkedsfonden. 
Satsen for arbejdsmarkedsbidraget (bruttoskatten) skal dermed efter gældende regler sættes ned fra 
8,0 pct. til 7,5 pct. i 2008. Reguleringen af overførselsindkomsterne skal afledt heraf hæves fra 2,3 
pct. til 2,9 pct., ligesom reguleringen af en række beløbsgrænser i skattelovningen skal hæves fra 2,6 
pct. til 3,2 pct. 
 
Regeringen foreslår, at den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget sættes ud af kraft alle-
rede fra 2008. Arbejdsmarkedsfonden afskaffes, og satsen for arbejdsmarkedsbidraget fastholdes 
dermed på 8,0 pct. i 2008 og frem. 
 
Dermed undgås fremtidige forhøjelser af bidraget i en situation med svage konjunkturer og under-
skud i arbejdsmarkedsfonden, som kunne forstærke en stigning i ledigheden. 
 
De midler, der frigøres ved at ophæve den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget, an-
vendes i overensstemmelse med skattestoppet til målrettede skattenedsættelser, som skal bidrage 
til at øge arbejdsudbud og beskæftigelse. Herudover reguleres overførselsindkomsterne særskilt, jf. 
Mod nye mål – Danmark 2015. 
 

 
 


