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Det aktuelle konjunkturbillede viser, at genopretningen af dansk økonomi har fået lidt mere 
fart i løbet af 2013. Der er tegn på fremgang i anden halvdel af 2013, og fremgangen forven-
tes at fortsætte i de kommende år med BNP-vækstrater på 1,6 pct. i 2014 og 1,9 pct. i 2015.  
 
Det er en hovedprioritet for regeringen at sikre sunde offentlige finanser og samtidig under-
støtte vækst og arbejdspladser. Regeringen fører derfor en økonomisk politik, der bidrager til 
at øge BNP-væksten i 2014, og som samtidig holder sig inden for en ansvarlig ramme. Der-
med fastholdes troværdigheden om finanspolitikken og tilliden til dansk økonomi. 
 
Regeringen har vist en ansvarlig og balanceret vej i den økonomiske politik. Regeringens po-
litik skaber rum til både at udvikle den fælles velfærd og til at sikre bedre betingelser for 
vækst og beskæftigelse i den private sektor, samtidig med at den økonomiske politik ligger 
inden for de finanspolitiske rammer af budgetloven og EU’s finanspagt.   
 
I foråret 2013 indgik regeringen Aftaler om Vækstplan DK, der indeholder initiativer for mere 
end 90 mia. kr. frem mod 2020 til at sikre stærkere virksomheder og flere arbejdspladser. Det 
er et sigtepunkt i planen, at den private beskæftigelse skal øges med 150.000 fuldtidsperso-
ner frem mod 2020. Samtidig er der med Vækstplan DK fastsat ansvarlige rammer om øko-
nomien, som giver klarhed over, hvor meget de offentlige udgifter kan stige frem mod 2020, 
når det samtidig sikres, at økonomien er langtidsholdbar.  
 
I forsommeren 2013 indgik regeringen økonomiaftaler med kommunerne og regionerne for 
2014, som blandt andet indeholder en prioritering af sundhedsområdet og den borgernære 
velfærd.  
  
Med finanslovsaftalen for 2014 gennemfører regeringen nye balancerede løsninger for dansk 
økonomi. Med initiativerne i finanslovaftalen for 2014 løftes velfærdsområdet med 5 mia. kr. 
over de næste fire år. Samtidig fremrykkes de planlagte stigninger i beskæftigelsesfradraget i 
skattereformen samt allerede besluttede skatte- og afgiftslempelser fra Vækstplan DK, hvilket 
isoleret set bidrager til at understøtte vækst og beskæftigelse på kort sigt. Med aftalen sikres 
desuden en fortsat stor indsats for grøn omstilling, miljø og infrastruktur. 
 
 
 
 
 
 
 

1. En politik i balance
Nyt kapitel 
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Figur 1 
Aftale om finansloven for 2014 – initiativer i perioden 2014-17 
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Regeringen fastholder en ansvarlig linje i den økonomiske politik. Det strukturelle underskud i 
2014 er beregnet til 0,5 pct. af BNP.  
 
I forbindelse med fremsættelsen af finanslovforlaget i august blev det strukturelle offentlige 
underskud beregnet til 0,4 pct. af BNP i 2014. Der blev i forbindelse med finanslovforslaget 
lagt vægt på at have en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP, idet der 
er usikkerhed knyttet til opgørelsen af den strukturelle saldo.  
 
 

Faktaboks 
Den faktiske og strukturelle saldo  

 Faktisk offentlig saldo: Den offentlige saldo viser det offentliges over- eller underskud og defineres som 
forskellen mellem offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen følger nationalregnskabets principper. Den 
offentlige sektor er afgrænset som stat, kommuner, regioner, a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond. 

 
 Strukturel offentlig saldo: Den strukturelle offentlige saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo kor-

rigeret for konjunkturernes påvirkning af de offentlige udgifter og indtægter og andre midlertidi-
ge/ekstraordinære forhold. 

 
 
Aftalen om finansloven vurderes overordnet at være omtrent neutral for den strukturelle saldo 
i 2014 i forhold til finanslovforslaget for 2014, idet der med aftalen er disponeret over et råde-
rum på ca. 0,8 mia. kr. i forlængelse af de tekniske ændringsforslag til finansloven. 
 
Det større beregnede strukturelle underskud i 2014 – end skønnet i august – skal ses i sam-
menhæng med nye skøn for de offentlige finanser, der blandt andet omfatter en justering af 
skønnet for skatteindtægter, som slår igennem på den strukturelle saldo. Hertil kommer lave-
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re beregnede strukturelle indtægter fra Nordsøen på baggrund af det Internationale Energi-
agenturs (IEA) nye langsigtede prognose for oliepriserne og en lavere forventet dollarkurs. 
 
Det strukturelle underskud i 2014 er således i overensstemmelse med grænsen i budgetlo-
ven og Finanspagten. Samtidig er der udsigt til, at finanspolitikken opfylder kravet i Danmarks 
EU-henstilling om at bringe det faktiske offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP 
senest i 2013. I foråret 2014 vil EU-Kommissionen på baggrund af det faktiske underskud i 
2013 og sin prognose for underskuddene i 2014 og 2015 vurdere, om Danmark kan få op-
hævet sin henstilling. 
 
 

Boks 1 
Finanspolitikken i 2014 

 Prioritering af velfærd: Finanslovsaftalen indeholder blandt andet et varigt løft af ældreområdet på 1 
mia. kr. årligt fra 2014 og frem.  

 
 Efterlever kravene i EU-henstillingen: Senest i 2013 bringes det offentlige underskud holdbart ned un-

der 3 pct. af BNP, og den strukturelle saldo forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013. 
 
 Understøtter vækst og beskæftigelse: Finanspolitikken og øvrige politisk-økonomiske tiltag fra og med 

2012 bidrager til at øge BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2014.  
 
 Understøtter lave renter: Troværdighed om den økonomiske politik bidrager til at fastholde tilliden til 

dansk økonomi og et fortsat lavt renteniveau. 
 
 Overholder budgetlovens rammer: Skønnet strukturelt underskud på højst 0,5 pct. af BNP i 2014. 

 
 
Samtidig bidrager den økonomiske politik til at holde hånden under vækst og beskæftigelse. 
Regeringens samlede økonomiske politik siden 2012 understøtter den økonomiske aktivitet i 
2014 med knap ½ pct. Samlet set bidrager regeringens økonomiske politik til at løfte den pri-
vate beskæftigelse med ca. 13.500 personer i 2014 i forhold til en situation, hvor der havde 
været ført en neutral finanspolitik. Bidraget til den private beskæftigelse er nedjusteret i for-
hold til den seneste prognose fra august, blandt andet fordi det offentlige køb af varer og tje-
nester fra den private sektor og udgifterne til indkomstoverførsler i 2012 og 2013 er lavere 
end tidligere forudsat. I forhold til finanslovforslaget fra august vurderes aftalen om finanslo-
ven for 2014 isoleret set at være omtrent neutral for vækst og beskæftigelse i 2014. 
 
Virkningen på den samlede beskæftigelse i 2014 af finanspolitikken og øvrige økonomisk-
politiske tiltag siden 2012 udgør knap 10.000 personer mod et skøn på 7.000 personer i au-
gust. Det større bidrag til den samlede beskæftigelse skal ses i lyset af et større bidrag fra 
den offentlige beskæftigelse, mens bidraget fra den private beskæftigelse som nævnt er ned-
justeret i forhold til august. 
 
Den ansvarlige linje i den økonomiske politik bidrager til at fastholde troværdigheden til den 
økonomiske politik og tilliden til dansk økonomi. Det er medvirkende til, at vi kan fastholde la-
ve renter til gavn for både husholdningerne og erhvervslivet. De lave renter er med til at un-
derstøtte økonomien yderligere. 
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Finanspolitikken i 2014 kan opdeles på nogle hovedområder, som uddybes nedenfor. 
 

Prioritering af offentlig velfærd 
Der er kommet styr på de offentlige udgifter med den nye budgetlov, samtidig med at der sik-
res plads til en afdæmpet vækst i det offentlige forbrug frem mod 2020. Aftaler om Vækstplan 
DK giver plads til en årlig vækst i det offentlige forbrug på i gennemsnit 0,6 pct. svarende til 
ca. 3 mia. kr. 
 
Med finanslovaftalen for 2014 løftes velfærdsområdet med 5 mia. kr. i 2014-17, svarende til 
et årligt løft på ca. 1¼ mia. kr., jf. figur 3.  
 

Figur 2 
Gennemsnitlig offentlig forbrugsvækst frem mod 
2020  
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Figur 3 
Løft af velfærdsområdet i finanslovaftalen for 
2014 
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Den styrkede indsats på velfærdsområdet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 er fi-
nansieret inden for rammerne af de afsatte reserver på finanslovforslaget for 2014. Driftsud-
gifterne på finansloven for 2014 overholder dermed det statslige delloft for driftsudgifter.  
 

Boks 2 
Initiativer på velfærdsområdet i Aftale om Finansloven for 2014  

 Et markant løft af ældreområdet (1 mia. kr. årligt fra 2014 og frem) 
 
 Mindre tvang i psykiatrien (150 mio. kr. i 2014 og 50 mio. kr. årligt i 2015-17) 

 
 Nyt dansk center for partikelterapi på kræftområdet (statsligt tilskud på i alt 275 mio. kr. i 2014-17)  
 
 Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier (70 mio. kr. årligt i 2014-17) 
 
 Bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer (36 mio. kr. i alt i 2014-17) 
 
 Bedre boligforhold for unge (21 mio. kr. i 2014 og 10 mio. kr. årligt i 2015-16) 

 
 Indsats mod hjemløshed hos unge (20 mio. kr. årligt i 2014-17)  
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Finanslovsaftalen for 2014 indeholder blandt andet et markant og varigt løft af ældreområdet. 
Der er afsat 1 mia. kr. årligt fra 2014 og frem til at sikre en bedre ældrepleje. Midlerne skal 
løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. 
 
Finanslovsaftalen indeholder desuden en styrket indsats for bedre psykiatri med mindre an-
vendelse af tvang og et statsligt tilskud til et nyt dansk center for partikelterapi, der skal sikre 
en mere præcis og skånsom behandling af kræft primært hos børn.  
 
Samtidig styrkes indsatsen på det sociale område, blandt andet ved en større forebyggelses-
indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier, ved at sikre bedre boligforhold 
for unge under uddannelse og ved at styrke indsatsen mod vold i familier og hjemløshed 
blandt unge.   

Ansvarlighed i den økonomiske politik 
Regeringens økonomiske politik lever op til de finanspolitiske rammer, som følger af budget-
loven og EU-henstillingen.  
 
Med den indgåede finanslovsaftale er finanspolitikken i 2014 i overensstemmelse med bud-
getloven og de fastsatte udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.  
 
I forhold til finanslovforslaget vurderes aftalen om finansloven overordnet at være omtrent 
neutral for den strukturelle saldo i 2014, idet der er disponeret over et råderum på ca. 0,8 
mia. kr. i forlængelse af de tekniske ændringsforslag til finansloven. 
 
Baseret på den nye prognose for dansk økonomi og de offentlige finanser vurderes under-
skuddet på den strukturelle saldo at udgøre 0,5 pct. af BNP i 2014. Dermed er underskuddet 
fortsat i overensstemmelse med budgetloven. 
 
Det større beregnede strukturelle underskud i 2014 – end skønnet i august – skal ses i sam-
menhæng med nye skøn for de offentlige finanser, der blandt andet omfatter en justering af 
skønnet for skatteindtægter, som slår igennem på den strukturelle saldo. Hertil kommer lave-
re beregnede strukturelle indtægter fra Nordsøen på baggrund af det Internationale Energi-
agenturs nye langsigtede prognose for oliepriserne og en lavere forventet dollarkurs. Opgø-
relsen af den strukturelle saldo er forbundet med usikkerhed.  
 
Hovedkravet i Danmarks EU-henstilling indebærer, at Danmark senest i 2013 skal have bragt 
underskuddet på den faktiske offentlige saldo holdbart under 3 pct. af BNP. EU-henstillingen 
vil således kunne ophæves i foråret 2014, hvis det faktiske underskud i 2013 og EU-
Kommissionens skøn for Danmarks offentlige underskud i 2014-15 er under 3 pct. af BNP.  
 
De offentlige underskud i 2013-15 skønnes at holde sig under 3 pct. af BNP. Der er dermed 
udsigt til, at finanspolitikken opfylder hovedkravet i Danmarks EU-henstilling. EU-
Kommissionens efterårsprognose bekræfter foreløbigt denne vurdering. 
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Der er udsigt til et faktisk underskud i 2015 på 2,9 pct. af BNP, hvilket er tæt på Stabilitets- og 
Vækstpagtens grænse på 3 pct. af BNP. Det skønnede underskud i 2015 er på linje med 
skønnet i Danmarks Konvergensprogram 2013.  
 

Figur 4 
Offentlige underskud 
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Figur 5 
Offentlige underskud uden særlige midlertidige 
indtægter 
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Hvis der korrigeres for særlige midlertidige indtægter – herunder knyttet til omlægningen af 
kapitalpensioner i forlængelse af skatteaftalen fra 2012 og Aftaler om Vækstplan DK – vurde-
res det offentlige underskud fortsat at være inden for 3 pct. af BNP i 2013-15.  
 

Vækst og jobskabelse 
Samlet set skønnes finanspolitikken og øvrige politisk-økonomiske tiltag i 2012-14 at øge 
BNP-niveauet med knap ½ pct. i 2014. Den økonomiske politik bidrager til at øge den private 
beskæftigelse med ca. 13.500 personer i 2014.  
 
Bidraget til den private beskæftigelse er nedjusteret i forhold til den seneste prognose fra au-
gust, blandt andet fordi det offentlige køb af varer og tjenester i den private sektor og udgif-
terne til indkomstoverførsler er lavere i 2012 og 2013 end forudsat i august. I forhold til fi-
nanslovforslaget fra august vurderes aftalen om finansloven for 2014 isoleret set at være om-
trent neutral for vækst og beskæftigelse i 2014. 
 
Virkningen på den samlede beskæftigelse i 2014 af finanspolitikken og øvrige økonomisk-
politiske tiltag siden 2012 udgør knap 10.000 personer mod et skøn på 7.000 personer i au-
gust. Det større bidrag til den samlede beskæftigelse skal ses i lyset af et større bidrag fra 
den offentlige beskæftigelse, mens bidraget fra den private beskæftigelse som nævnt er ned-
justeret i forhold til august. 
 
I 2014 bidrager den planlagte finanspolitik til aktiviteten gennem investeringer i stat, kommu-
ner og regioner, renovering af almene boliger samt med finanslovsaftalens initiativer til inve-
steringer i psykiatrien og et nyt dansk center for partikelterapi, som skal styrke kræftbehand-
lingen.     
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Dermed skønnes udgifterne til offentlige investeringer at udgøre ca. 44 mia. kr. eller 2,3 pct. 
af BNP i 2014. Det er et meget højt niveau set i historisk perspektiv. 
 

Figur 7 
Aktivitets- og beskæftigelsesvirkning i 2014 af 
finanspolitikken mv. i 2012-14 
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Figur 8 
Historisk højt offentligt investeringsniveau 
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Som en del af finanslovsaftalen for 2014 forbedres virksomhedernes vilkår allerede i 2014 
ved at fremrykke skatte- og afgiftslempelser for ca. 0,8 mia. kr. fra Vækstplan DK. Dermed 
bliver det mere attraktivt at skabe arbejdspladser i Danmark.  
 
Samtidig indeholder aftalen et højere beskæftigelsesfradrag og et øget fradrag for modreg-
ning for indkomst i kontanthjælpen, der betyder, at man får mere ud af at arbejde. Endvidere 
øges midlerne til jobrotation til i alt 1,2 mia. kr. i 2014.   
 
Der er i efteråret indgået en aftale, der sikrer finansiering for 28½ mia. kr. til Togfonden DK. I 
forbindelse med Finansloven for 2014 afsættes de første midler fra Togfonden med henblik 
på at forbedre den kollektive trafik i Danmark. Akkumuleret hen over perioden 2014-2026, 
hvor anlægsarbejdet pågår, vurderes investeringerne i Togfonden at øge beskæftigelsen i 
bygge- og anlægserhvervene og relaterede serviceerhverv med godt 20.000 årsværk.  
 

Budgetoversigt 3, december 2013 
Skønnene for de offentlige og statslige finanser i decembervurderingen er beskrevet nærme-
re i de efterfølgende kapitler. De væsentligste nøgletal for den offentlige økonomi fremgår af 
tabellen nedenfor.  
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Tabel 1 
Offentlige nøgletal for 2012-15 

 2012 2013 2014 2015 

Offentlig saldo1) (mia. kr.) -71,9 -3,0 -22,8 -57,6 

Offentlig saldo1) (pct. af BNP) -3,9 -0,2 -1,2 -2,9 

Strukturel offentlig saldo2) (pct. af BNP) -0,8 -0,2 -0,5 -0,4 

DAU-saldo (mia. kr.) -75,7 11,9 -12,9 - 

DAU-saldo (pct. af BNP) -4,2 0,6 -0,7 - 

Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -81,6 -1,0 -2,8 - 

Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,4 0,3 1,5 0,6 

Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 7,7 -2,3 2,1 -8,4 

Etårig finanseffekt (pct. af BNP)  0,1 -0,4 0,4 -0,2 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politi-
ske initiativer3) (BNP-niveau) 0,3 0,2 0,4 0,0 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk  
politiske initiativer3) (vækstbidrag i pct. af BNP) 0,3 0,0 0,2 -0,5 

          

 1) Omfatter stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garanti-
fond). 

2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt særlige 
 forhold, der blandt andet er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 
 3) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige 

finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken i 2012 og 2013 samt effekten af øvrige øko-
nomisk politiske initiativer i 2012 og 2013, som øger investeringer på klima- og energiområdet, i re-
noveringer af almene boliger samt effekten af investeringsvinduet mv. 
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Bilag A. Aftaler om finansloven for 2014 
Der er indgået i alt 5 delaftaler om finansloven for 2014, som er offentliggjort i publikationen 
Aftaler om finansloven for 2014 fra november 2013. Aftalerne omfatter nye initiativer for i alt 
ca. 4,6 mia. kr. i 2014, jf. bilagstabel A.1. Der er endvidere indgået delaftaler om udmøntning 
af forskningsreserven i 2014, en ny kemikalieindsats i 2014-2017 og udmøntning af satspul-
jen for 2014. 
 

Bilagstabel A.1 
Nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2014 

Mio. kr., 2014-priser 2014 

Velfærd  

Løft af ældreområdet 1.000 

Mindre tvang i psykiatrien 150 

Nyt dansk center for partikelterapi på kræftområdet 40 

Bedre boligforhold for unge 21 

Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier 70 

Bekæmpelse af vold i familier og nære relationer 5 

Indsats mod hjemløshed for unge 20 

Satspulje 351 

Fremrykning af afgiftslempelser fra vækstplanen  

Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift 310 

Forhøjelse af grænsen for skattekreditter til forskning og udvikling 200 

Minimumsafgift på brændsel til proces 75 

Forlængede momskreditter for små virksomheder1) 90 

Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring 55 

Styrket beskæftigelse  

Højere beskæftigelsesfradrag1) 495 

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere1) 110 

Højere jobfradrag for kontanthjælpsmodtagere 60 

Jobrotation for beskæftigede og ledige 322 

Det grønne område  

Grøn omstilling 200 

Kemikalieindsats 46 

Øvrige  

Udmøntning af forskningsreserve  859 

Indsats mod social dumping 74 

Initiativer i alt 4.553 

 1) Provenuerne er opdateret i forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget om fremrykning af skatte- og 
afgiftslempelser fra Aftaler om Vækstplan DK og forhøjelse af beskæftigelsesfradrag m.v. Lovforslaget er 
sendt i høring den 6. december 2013. 

 



Kapitel 1 En politik i balance
 

Budgetoversigt 3 · December 2013 14 

Finansieringselementerne mv. i Aftaler om finansloven for 2014 udgør ligeledes i alt 4,6 mia. 
kr. i 2014, jf. bilagstabel A.2. Dermed sikres det, at Aftaler om finansloven for 2014 gennem-
føres inden for rammerne af budgetloven og de på FFL14 fastsatte udgiftslofter. 
 
 

Bilagstabel A.2 
Finansieringselementer i aftalerne om finansloven for 2014 

Mio. kr., 2014-priser 2014 

Driftsreserver på FFL14  

Reserve til indsats mod social dumping 75 

Reserve til grøn omstilling mv. 200 

Reserve til socialt udsatte børn og unge 70 

Reserve til bekæmpelse af vold i familien 5 

Uspecificeret reserve til finansloven for 2014 585 

Reserve til ungdomsboligudspil 21 

Reserve til kemikaliehandlingsplan 10 

Satspuljen 351 

Forskningsreserven 859 

Øvrige driftsreserver 150 

Anlægsreserve på FFL14 1.000 

Tekniske ændringsforslag mv. 800 

Øvrige (budgetforbedringer, omprioriteringer mv.)  

8. fase af Statens indkøbsprogram 60 

Rebudgettering af landdistriktsmidler 100 

Arbejdsmarkedets feriefond (opsparing) 200 

Øvrige finansieringselementer 94 

Finansieringselementer i alt 4.580 
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2. Offentlige finanser og  
finanspolitikken 

Nyt kapite 

 

 
Resumé 

 Underskuddet på de offentlige finanser skønnes til 3 mia. kr. i 2013 (0,2 pct. af BNP) og 22¾ mia. kr. i 
2014 (1,2 pct. af BNP). I 2015 skønnes et offentligt underskud på godt 57½ mia. kr. (2,9 pct. af BNP). De 
offentlige underskud skønnes dermed at ligge under 3 pct. af BNP på linje med kravet i Danmarks EU-
henstilling. 

 
 Eksklusive særlige midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner mv. skønnes det offentli-

ge underskud til 1,9 pct. af BNP i 2013 og 3,0 pct. af BNP i 2014. Når der korrigeres for de midlertidigt 
lavere ordinære indtægter fra kapitalpensionsbeskatningen på godt 1½ mia. kr., udgør underskuddet 2,8 
pct. af BNP i 2015. 

 
 Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,5 pct. af BNP i 2014. Dermed er finanspolitikken 

for 2014 planlagt i overensstemmelse med budgetloven – men helt til grænsen – idet det årlige struktu-
relle underskud ikke må overstige ½ pct. af BNP. Skønnet for det strukturelle underskud i 2014 er øget 
med 0,1 pct. af BNP i forhold til august. Det skal blandt andet ses i lyset af justerede skøn for skatteind-
tægterne, som slår igennem på den strukturelle saldo, samt lavere strukturelle indtægter fra Nordsøen. 

 
 I 2015 er det strukturelle underskud beregnet til 0,4 pct. af BNP på linje med vurderingen i Danmarks 

Konvergensprogram 2013.  
 
 Finansloven for 2014 overholder de fastsatte udgiftslofter. De statslige udgifter under delloftet for drifts-

udgifter er budgetteret helt op til loftet (dog med en reserve til uforudsete udgifter), mens udgifterne un-
der det statslige delloft for indkomstoverførsler ligger ca. 2¼ mia. kr. under loftet. 

 
 Den ansvarlige linje i finanspolitikken bidrager til at fastholde troværdigheden til den økonomiske politik 

og understøtter derned det lave renteniveau.  
 
 Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 skønnes til ca. 0,2 pct. i 

2013 og 0,4 pct. i 2014. Dermed vurderes finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer at 
bidrage med 0,2 pct.  til BNP-væksten i 2014. 

 
 Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 0,3 pct. i 2013 og 1,5 pct. i 2014. Realvæksten i det of-

fentlige forbrug er – navnlig i lyset af et lavere skøn for forbrugsudgifterne i 2013 – nedjusteret i 2013 og 
opjusteret i 2014 i forhold til vurderingen i august. I 2015 er der forudsat en realvækst på 0,6 pct. med af-
sæt i det mellemfristede 2020-forløb. 

 
 Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes til -2¼ pct. i 2013 og godt 2 pct. i 2014. Set i et histo-

risk perspektiv er der planlagt et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer i de kommende år. De 
offentlige investeringer skønnes således at udgøre 2,3 pct. af BNP i 2013 og 2014, mens der er forudsat 
en gradvis tilpasning til 2,1 pct. af BNP i 2015.  
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2.1 Offentlige finanser 
 
Skønnene for den offentlige saldo i 2013-15 tager afsæt i den aktuelle vurdering af dansk 
økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2013. 
 
Skønnet for den offentlige saldo i 2013 er endvidere baseret på finansloven for 2013, ministe-
riernes udgiftsopfølgning i oktober for statens udgifter frem til 3. kvartal 2013, foreløbige 
regnskabsoplysninger om udgifterne i kommuner og regioner frem til 3. kvartal 2013 samt af-
talen mellem regeringen og KL fra januar 2013 om inden for en uændret samlet budgetram-
me at hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013 mod tilsvarende lavere serviceud-
gifter. Derudover er der taget højde for effekterne af resultatet af forårets overenskomster på 
det offentlige område, Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og de dele af Aftaler om 
Vækstplan DK, som har virkning allerede i 2013. 
 
For 2014 afspejler det aktuelle skøn for den offentlige saldo finansloven for 2014 og en fore-
løbig status for kommunernes og regionernes budgetter for 2014. Hertil kommer virkningen af 
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse og Aftaler om Vækstplan DK – herunder aftaler-
ne om kontanthjælpsreform, SU-reform, grænsehandel mv.  
 
Skønnene for de offentlige finanser i 2015 er baseret på den forventede konjunkturudvikling, 
virkningen af de elementer af aftalerne om finansloven for 2014, som rækker ind i 2015, og 
en række beregningstekniske forudsætninger med afsæt i det mellemfristede 2020-forløb.  
 
 

Tabel 2.1 
Faktisk og strukturel offentlig saldo, 2009-2015 

Mia. kr., årets priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Offentlig saldo i alt -46,1 -47,9 -36,6 -71,9 -3,0 -22,8 -57,6 

Heraf stat1)  -33,6 -45,1 -38,0 -70,5 - - - 

Heraf kommuner og regioner1) -11,0 -3,2 0,7 -1,9 - - - 

Heraf sociale kasser og fonde2) -1,5 0,4 0,7 0,4 - - - 

Pct. af BNP   

Offentlig saldo  -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -0,2 -1,2 -2,9 

Offentlig saldo ekskl. særlige midlertidi-
ge forhold  - - - -2,4 -1,9 -3,0 -2,8 

Strukturel offentlig saldo  -0,8 -1,7 -0,9 -0,8 -0,2 -0,5 -0,4 

    

1) Opgørelsen af saldoen fordelt på stat, kommuner og regioner afspejler ikke fuldt ud, at det er staten, 
der via overførsler til kommuner og regioner samt muligheden for statsgaranterede skattegrundlag i 
vidt omfang bærer risikoen for konjunkturbetingede udsving i udgifter og indtægter. 

2) A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
På baggrund af den økonomiske politik og vurderingen af dansk økonomi skønnes det offent-
lige underskud til ca. 3 mia. kr. i 2013 og 22¾ mia. kr. i 2014, jf. tabel 2.1. Det svarer til 0,2 
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pct. af BNP i 2013 og 1,2 pct. af BNP i 2014. I 2015 skønnes det offentlige underskud til godt 
57½ mia. kr. svarende til 2,9 pct. af BNP. 
 
De aktuelle saldoskøn viser, at der er omtrent balance på de offentlige finanser i 2013, og at 
de faktiske offentlige underskud i 2013-15 skønnes at ligge under 3 pct. af BNP på linje med 
kravet i Danmarks EU-henstilling, jf. figur 2.1.  
 
Ifølge EU-henstillingen skal Danmark senest i 2013 have bragt underskuddet på den faktiske 
offentlige saldo holdbart under 3 pct. af BNP, som er grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten. 
EU-henstillingen vil således kunne ophæves i foråret 2014, hvis det faktiske underskud i 
2013 og EU-Kommissionens skøn for Danmarks offentlige underskud i 2014-15 er under 3 
pct. af BNP.1  
 
I EU-Kommissionens efterårsprognose er det offentlige underskud skønnet til 1,7 pct. af BNP 
både i 2013 og 2014 og 2,7 pct. af BNP i 2015, jf. figur 2.2.  
 

Figur 2.1  
Den faktiske offentlige saldo med og uden  
særlige midlertidige forhold i 2012-15 
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Figur 2.2  
EU-Kommissionens skøn for det offentlige  
underskud  
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Anm.: I figur 2.1 udgøres det særlige midlertidige bidrag i 2012 af udgifterne til tilbagebetaling af efterløns-
bidraget på 28½ mia. kr. I 2013-14 udgøres det midlertidige bidrag af engangsindtægter i forlængelse 
af omlægningen af kapitalpensioner, omtegning af gennemsnitsrenteprodukter samt fremrykkede 
ordinære indtægter fra beskatningen af kapitalpensioner, som også påvirker 2015.  

Kilde: EU-Kommissionens efterårsprognose 2013, Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Den offentlige saldo er i 2013-14 påvirket af ekstraordinære skatteprovenuer som følge af ra-
batordningen knyttet til omlægningen af kapitalpensionsordninger, der var en del af skattere-
formen fra juni 2012, og som med Aftaler om Vækstplan DK blev forlænget til 2014. En-
gangsindtægterne herfra skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre 25 mia. kr. i 2013 og 

 

1 EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på såkaldt EDP-form, hvor EDP står for ”excessive de-
ficit procedure”. Det er derfor også den opgørelsesmetode, som henstillingen knytter sig til. Forskellen mellem 
den offentlige saldo opgjort på EDP-form og efter nationalregnskabets principper – som er den opgørelse, der 
bruges i Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigten – har historisk været ret begrænset. Saldoen på EDP-form 
har således normalt udvist et lidt større overskud eller lidt mindre underskud end den nationalregnskabsmæssige 
opgørelse svarende til ca. 0,1-0,2 pct. af BNP, jf. også Danmarks Konvergensprogram 2013.  
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30 mia. kr. i 2014, hvortil kommer fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensionsbe-
skatningen, der skønnes til 5 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014.  

I 2015 bortfalder engangsindtægterne knyttet til omlægningen, idet indtægterne fra den ordi-
nære beskatning af kapitalpensioner dog anslås at blive godt 1½ mia. kr. lavere afledt af 
fremrykning af kapitalpensionsudbetalinger til 2013-14. 
 
I pensionssektoren foregår en omlægning fra ordninger med et garanteret afkast i de enkelte 
år til ordninger, hvor afkastet i de enkelte år afspejler markedsafkastet. Det bidrager til midler-
tidige indtægter på 2 mia. kr. fra pensionsafkastskatten i 2013 og 2014. 
 
Eksklusive disse særlige midlertidige indtægter skønnes det offentlige underskud til 1,9 pct. 
af BNP i 2013 og 3,0 pct. af BNP i 2014. Når der korrigeres for de midlertidigt lavere ordinæ-
re indtægter fra kapitalpensionsbeskatningen på godt 1½ mia. kr., udgør underskuddet 2,8 
pct. af BNP i 2015, jf. figur 2.1.  
 
I lyset af den usikkerhed, der knytter sig til de midlertidige indtægter, er skønnene for den of-
fentlige saldo i 2013 og 2014 forbundet med ekstraordinær stor usikkerhed.  
 
Skønnene for den offentlige saldo skal ses i lyset af, at den økonomiske politik er tilrettelagt, 
så de offentlige finanser efterlever kravene i budgetloven og EU-henstillingen. Finanspolitik-
ken i 2014 er fastsat i overensstemmelse med budgetloven og de fastsatte udgiftslofter. 
 
Baseret på den nye prognose for dansk økonomi og de opdaterede skøn for de offentlige fi-
nanser er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 0,5 pct. af BNP i 2014, jf. figur 
2.3. Dermed er underskuddet fortsat i overensstemmelse med budgetloven, men er steget 
helt op til budgetlovens grænse. 
 
I forhold til finanslovforslaget vurderes aftalen om finansloven overordnet at være omtrent 
neutral for den strukturelle saldo i 2014, idet der er disponeret over et råderum på ca. 0,8 
mia. kr. i forlængelse af de tekniske ændringsforslag til finansloven. 
 
I forbindelse med finanslovforslaget for 2014 blev der beregnet et strukturelt underskud på 
0,4 pct. af BNP i 2014, hvilket indebar en sikkerhedsmargin på 0,1 pct. af BNP til budgetlo-
vens underskudsgrænse.  
 
Det større beregnede strukturelle underskud i 2014 – end skønnet i august – skal blandt an-
det ses i sammenhæng med nye skøn for de offentlige finanser, der blandt andet omfatter en 
justering af skønnet for skatteindtægter, som slår igennem på den strukturelle saldo. Hertil 
kommer lavere beregnede strukturelle indtægter fra Nordsøen på baggrund af det Internatio-
nale Energiagenturs (IEA) nye langsigtede prognose for oliepriserne og en lavere forventet 
dollarkurs. 
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Figur 2.3 
Skønnet udvikling i strukturel saldo 
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Kilde: Egne beregninger. 
                    
I 2015 skønnes et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP, hvilket er på linje med skønnet i 
Danmarks Konvergensprogram 2013. Dermed er der i 2015 umiddelbart en relativt lille sik-
kerhedsmargin til budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP. Det gælder også i forhold til Stabi-
litets- og Vækstpagtens grænse for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Finanspolitikken 
i 2015 fastlægges i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 
2015 og finansloven for 2015. 
 
I opgørelsen af den strukturelle offentlige saldo korrigeres for ekstraordinære og midlertidige 
forhold, herunder tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012 og de midlertidige indtægter for-
bundet med omlægningen af kapitalpensioner. Herudover korrigeres der for udsving i pensi-
onsafkastskatten, konjunkturerne og andre midlertidige forhold, som påvirker den faktiske of-
fentlige saldo.  
 
I både 2014 og 2015 vurderes de statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler at 
ligge noget under det fastlagte udgiftsloft. Hvis udgifterne øges op til loftet, vil det svække 
den strukturelle saldo i forhold til de nuværende skøn. 
 
De konkrete udgiftslofter for driftsudgifter i stat, kommuner og regioner samt statslige udgifter 
til overførsler er i udgangspunktet fastlagt, så de er konsistente med, at budgetlovens struktu-
relle underskudsgrænse på ½ pct. af BNP kan overholdes. Det skal ses i lyset af, at udgifts-
lofterne fastsættes på baggrund af et mellemfristet forløb til 2020, som hvert år opfylder bud-
getlovens grænse for den strukturelle saldo. 
 
Opdateringer af fremskrivningsgrundlaget, herunder opdaterede skøn for de offentlige fi-
nanser og strukturelle forhold i økonomien kan i praksis medføre, at vurderingen af den 
strukturelle saldo kan blive bedre eller værre end forudsat i det oprindelige forløb.  

Ændring af faktisk saldo i 2013-14 siden august  
Det faktiske offentlige underskud er nedjusteret med ca. 28¼ mia. kr. i 2013 og ca. 15¾ mia. 
kr. i 2014, når der sammenlignes med skønnene fra august, jf. tabel 2.2. I 2015 er det skøn-
nede offentlige underskud stort set uændret i forhold til Danmarks Konvergensprogram 2013.  
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De lavere skønnede offentlige underskud i 2013 og 2014 skal blandt andet ses i sammen-
hæng med, at det forventede provenu fra omlægningen af kapitalpensioner er opjusteret med 
10 mia. kr. i 2013 og 13 mia. kr. i 2014 (inkl. virkningen af et højere niveau for de ordinære 
indtægter). Opjusteringen af de midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensions-
beskatningen afspejler større faktiske indtægter frem til november 2013 og meldinger fra 
pensionsbranchen om større anvendelse af ordningen end hidtil forventet. 
 

Tabel 2.2 
Ændring af skøn for den offentlige saldo i forhold til august 

Mia. kr. 2012 2013 2014 

Ændring af skøn for den offentlige saldo 5,5 28,2 15,7 

Heraf   

- omlægning af kapitalpensioner - 10,0 13,0 

- selskabsskatter 0,0 5,7 5,2 

- pensionsafkastskat 1,4 5,0 -2,1 

- Nordsø-indtægter 0,0 -0,1 -3,2 

- offentligt forbrug 2,2 5,0 0,6 

- offentlige investeringer 1,1 -2,0 0,0 

- offentlige indkomstoverførsler 0,7 4,0 3,0 

- øvrige udgifter og indtægter 0,2 0,5 -0,7 

    

Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Det lavere offentlige underskud i 2013 skal desuden ses i sammenhæng med en nedjustering 
af de offentlige forbrugsudgifter på 5 mia. kr. og udgifterne til indkomstoverførsler på 4 mia. 
kr. Hertil kommer et højere forventet provenu fra selskabsskatten på ca. 5¾ mia. kr. Det skal 
ses i lyset af et større forventet overskud i selskaberne på baggrund af Skatteministeriets 
regnskabstal vedrørende 2012. Provenuet fra pensionsafkastskatten er opjusteret med 5 mia. 
kr. i lyset af en højere forventet aktiekurs. I modsat retning trækker blandt andet en opjuste-
ring af de offentlige investeringsudgifter på 2 mia. kr.   
 
I 2014 skal det lavere skønnede underskud ligeledes ses i lyset af en opjustering af provenu-
et fra selskabsskatterne på ca. 5¼ mia. kr. og en nedjustering af de offentlige udgifter til ind-
komstoverførsler på ca. 3 mia. kr. Omvendt bidrager lavere indtægter fra Nordsøen på 3¼ 
mia. kr. som følge af en lavere forventet oliepris og en nedjustering af indtægterne fra pensi-
onsafkastskatten på 2¼ mia. kr. i lyset af en større forventet rentestigning isoleret set til at 
øge det offentlige underskud i forhold til august.  
 
Ændringerne i skønnene for den offentlige saldo i 2013-14 i forhold til august er beskrevet 
nærmere i bilag 2. 
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2.2 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 
 
Finanspolitikken i 2014 er fastsat i overensstemmelse med budgetloven og de fastsatte ud-
giftslofter. 
 
De statslige udgifter under det statslige delloft for driftsudgifter er på finansloven for 2014 
budgetteret til 185,8 mia. kr., hvilket er helt op til loftet, jf. tabel 2.3. Eventuelle merudgifter 
under delloftet for driftsudgifter vil således skulle finansieres ved modgående mindreudgifter 
eller via den afsatte reserve til uforudsete udgifter på finansloven. 
 
De statslige udgifter under delloftet for indkomstoverførsler udgør 250,4 mia. kr. på finanslo-
ven for 2014. De budgetterede udgifter er dermed ca. 2¼ mia. kr. lavere end det fastsatte 
delloft. De statslige mindreudgifter skal ses i lyset af nye, lavere skøn for blandt andet syge-
dagpenge og førtidspension samt den udsvingsbuffer til uforudsete udgifter, der er knyttet til 
delloftet for indkomstoverførsler, og som udgør 1 mia. kr. i Lov om fastsættelse af udgiftslof-
ter.  
 

Tabel 2.3 
Loftbelagte udgifter i 2014 

Mia. kr. (2014-priser) 

Statsligt  
delloft for 

driftsudgifter 

Statsligt  
delloft for  
indkomst-
overførsler 

Kommunalt 
udgiftsloft 

Regionalt  
delloft for 
sundheds-

udgifter 

Regionalt  
delloft for  

udviklings-
opgaver 

Loft 185,8 252,7 230,1 102,6 2,9 

FL14 og kommunernes 
og regionernes foreløbi-
ge budgetter for 2014 185,8 250,4 230,0 102,6 2,9 

  
 
Der er i henhold til budgetloven foretaget enkelte teknisk betonede korrektioner af udgiftslof-
terne i lyset af aftalen om finansloven for 2014. Korrektionerne er beskrevet i bilag 1. 
 
Den foreløbige opgørelse af kommunernes budgetter for 2014 viser, at kommunerne har 
budgetteret med serviceudgifter på samlet ca. 230,0 mia. kr. Det er umiddelbart 0,1 mia. kr. 
lavere end det kommunale udgiftsloft, som er i overensstemmelse med aftalerne fra juni om 
kommunernes økonomi i 2014.  
 
På baggrund af de foreløbige oplysninger om regionernes budgetter for 2014 vurderes de re-
gionale udgifter under såvel delloftet for sundhedsudgifter og delloftet for udviklingsopgaver 
at ligge inden for det fastsatte udgiftsloft.  
 
I Aftale om finansloven for 2014 indgår en række initiativer på det kommunale og regionale 
områder, herunder en ramme til initiativer på ældreområdet, et løft af psykiatrien, initiativer 
overfor socialt udsatte børn og unge mv. En del af disse initiativer udmøntes via bloktilskuds-
aktstykket til kommuner og regioner og vil derfor blive afsat på DUT-reserver under de stats-
lige udgiftslofter.  
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Korrektionen af de statslige, kommunale og regionale lofter, som følge af initiativer, der ud-
møntes via bloktilskudsaktstykket vil i henhold til budgetlovens § 8 stk.1 først blive foretaget 
efter vedtagelsen af bloktilskudsaktstykket i juni 2014.  
 
 

2.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Den samlede finanspolitik og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes 
at øge BNP-niveauet med ca. 0,2 pct. af BNP i 2013 og 0,4 pct. i 2014, jf. tabel 2.4.   
 
 

Tabel 2.4   
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 

Pct. af BNP 2012 2013 2014 2015 

BNP-niveau   

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,3 0,2 0,4 0,0 

- heraf flerårig finanseffekt 0,1 -0,4 -0,1 -0,3 

- heraf øvrig finanspolitik1) 0,1 0,3 0,1 -0,1 

- heraf øvrige investeringer2) 0,1 0,3 0,4 0,4 

   

Vækstbidrag   

Finanspolitik og øvrige initiativer (vækstbidrag) 0,3 0,0 0,2 -0,5 

- heraf etårig finanseffekt 0,1 -0,4 0,4 -0,2 

  
 
Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2012.      

Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra summen af de enkelte aktivitetsbidrag i tabellen. 
1) I øvrig finanspolitik indregnes et merbidrag fra BoligJobordningen, investeringsvinduet og selskabs-

skattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger udover den direkte provenuvirkning af 
ordninger, der indgår i finanseffektberegningen.  

2) Øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af energiaftalen, boligaftalen, investerin-
ger i Landsbyggefonden, klimainvesteringer på spildevandsområdet (jf. aftalen om kommunernes økono-
mi for 2013) samt fremrykning af aktiviteter i Femern-Bælt forbindelsen, som det er aftalt i forbin-
delse med Vækstplan DK.  

Kilde:  Egne beregninger. 
 
Udover finanspolitikken i snæver forstand – målt ved finanseffekten – er der i det samlede 
skøn for aktivitetsvirkningen indregnet et bidrag fra øvrig finanspolitik og øvrige investeringer.  
 
Bidraget fra øvrig finanspolitik dækker over et yderligere aktivitetsbidrag fra investeringsvin-
duet, Boligjobordningen og selskabsskattelettelsen i forbindelse med Aftaler om Vækstplan 
DK i forhold til den direkte provenuvirkning, som finanseffektberegningen tager udgangspunkt 
i.  
 
Bidraget fra øvrige investeringer dækker over investeringer, som følger af Aftale om den dan-
ske energipolitik (marts 2012), en stigning i eller fremrykning af renoveringerne af almene bo-
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liger som led i kickstarten og boligaftalen (maj 2012), et løft i klimainvesteringer ifølge kom-
muneaftalen for 2013 samt investeringer i forlængelse af Aftaler om Vækstplan DK (april 
2013) mv. Initiativerne følger af politiske beslutninger, men indgår ikke i finanseffekten, fordi 
de ikke er en del af de offentlige finanser ifølge nationalregnskabet.  
 
Finanspolitikken og de øvrige initiativer fra og med 2012 vurderes samlet at løfte beskæfti-
gelsen i den private sektor med ca. 12.500 i 2013 og 13.500 i 2014 i forhold til en situation, 
hvor der havde været ført en neutral finanspolitik i perioden. Bidraget til den private beskæfti-
gelse er nedjusteret i forhold til augustvurderingen. Det skal blandt andet ses i lyset af et re-
duceret bidrag fra de offentlige udgifter til køb af varer og tjenester i den private sektor og fra 
indkomstoverførsler til husholdningerne.  
 
Inklusive en tilpasning i den offentlige beskæftigelse i forhold til 2011 (efter forudgående sto-
re stigninger i den offentlige beskæftigelse) er virkningen på den samlede beskæftigelse om-
trent neutral i 2013. Virkningen på den samlede beskæftigelse i 2014 af finanspolitikken og 
øvrige økonomisk-politiske tiltag siden 2012 udgør knap 10.000 personer mod et skøn på 
7.000 personer i august. Det større bidrag til den samlede beskæftigelse skal ses i lyset af et 
større bidrag fra den offentlige beskæftigelse, mens bidraget fra den private beskæftigelse 
som nævnt er nedjusteret i forhold til august. 
 
Vækstbidraget fra finanspolitikken og de øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 set under ét skønnes at være omtrent neutral for BNP-væksten i 2013 og bidrage med 
0,2 pct. til BNP-væksten i 2014. Heri indgår et bidrag fra den etårige finanseffekt på -0,4 pct. 
af BNP i 2013 og 0,4 pct. af BNP i 2014, jf. tabel 2.5. Finanslovsaftalen for 2014 vurderes at 
være omtrent neutral for BNP-væksten i 2014. 
 
 

Tabel 2.5  
Etårig finanseffekt, 2009-2015  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP  

Udgifter i alt 1,1 0,2 -0,5 -0,1 -0,1 0,4 -0,2 

Indtægter i alt 0,2 0,3 -0,1 0,1 -0,3 0,0 -0,1 

Etårig finanseffekt, i alt 1,3 0,5 -0,6 0,11) -0,41) 0,4 -0,2 

SP-udbetalinger 0,3 0,0 -0,2 - - - - 

    
 
Anm.: Den etårige finanseffekt er påvirket af lærerkonflikten i 2. kvartal 2013, der isoleret set reducerer 

den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet med ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013. 
1)  Inkl. udbetaling af efterlønsbidrag i 2012 og bortfaldet af efterlønsudbetalingerne i 2013.  
Kilde: Egne beregninger. 

 
Den skønnede etårige finanseffekt på -0,4 pct. af BNP i 2013 afspejler navnlig bortfaldet af 
tilbagebetalingerne af efterlønsbidrag fra 2012. Finanseffekten i 2013 indregner blandt andet 
aftalerne om finansloven for 2013, konsekvenserne af de offentlige overenskomster i foråret 
2013 og Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Dertil kommer indfasningen af de se-
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neste års skattereformer, herunder, skatte- og afgiftsstigninger i medfør af Forårspakke 2.0, 
genopretningsaftalen fra maj 2010, finansloven for 2012 og skattereformen fra juni 2012. 
 
I 2014 skønnes den etårige finanseffekt til 0,4 pct. af BNP. Skønnet for den etårige finansef-
fekt i 2014 skal navnlig ses i lyset af den forudsatte vækst i det offentlige forbrug og virknin-
gen af Vækstplan DK, herunder fremrykningen af skatte- og afgiftslempelser i forbindelse 
med aftalen om finansloven for 2014. Skønnet for 2014 er baseret på kommunernes og regi-
onernes foreløbige budgetter for 2014 og finansloven for 2014, der blandt andet afspejler 
virkningen af Aftaler om Vækstplan DK og Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.  
 
I konjunkturvurderingen er finanspolitikken for 2015 baseret på de elementer af finansloven 
for 2014, der rækker ind i 2015, og den forudsatte vækst i det offentlige forbrug ifølge det 
mellemfristede 2020-forløb i Danmarks Konvergensprogram 2013. Med afsæt heri skønnes 
finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 at være omtrent 
neutrale for BNP-niveauet i 2015. Den konkrete finanspolitik i 2015 fastlægges først i forbin-
delse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2015, finanslovforslaget for 
2015 og den efterfølgende finanslovsaftale. 
 
Den planlagte finanspolitik i disse år skal ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat 
er særdeles lempelig med meget lave renteniveauer. Den ansvarlige linje i den økonomiske 
politik, hvor grænserne i såvel budgetloven og EU-henstillingen overholdes, er med til at fast-
holde troværdigheden omkring den økonomiske politik og tilliden til dansk økonomi, hvilket 
bidrager til de aktuelt meget lave renter til gavn for husholdninger, virksomheder og den of-
fentlige økonomi. 
 
 

2.4 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 
 
Det offentlige forbrug 
Danmarks Statistik har opgjort realvæksten i det offentlige forbrug til 0,4 pct. i 2012, jf. tabel 
2.6. Væksten i det offentlige forbrug i 2012 kan primært henføres til regionerne. 
 
Ifølge Danmarks Statistiks seneste regnskabsbaserede opgørelse fra november er de nomi-
nelle offentlige forbrugsudgifter opgjort til 519½ mia. kr. i 2012. Det er godt 2 mia. kr. lavere 
end den forrige opgørelse fra juni, jf. tabel 2.7. De lidt lavere forbrugsudgifter i 2012 kan 
blandt andet henføres til indarbejdelse af regnskaber for de statslige tilskudsinstitutioner 
(gymnasier, erhvervsskoler mv.) samt en nedjustering af de beregnede afskrivninger, der er 
knyttet til det offentlige forbrug. 
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Tabel 2.6 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2008-2015 

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Realvækst, pct.   

Stat1) 0,5 1,7 -0,9 1,3 -0,3 - - - 

Kommuner 2,3 2,5 1,4 -3,1 -0,1 - - - 

Regioner 3,0 1,9 -0,9 -1,2 2,6 - - - 

I alt 1,9 2,1 0,2 -1,4 0,4 0,3 1,5 0,6 

  

Anm.: Det offentlige forbrug fordeles ikke på sektorer i skønnet for 2013-2015. Danmarks Statistik korrige-
rer ikke for den flytning af opgaver, der løbende finder sted mellem de offentlige delsektorer. Vækst-
raterne for 2009 og 2010 er påvirket af omlægningen til et enstrenget beskæftigelsessystem pr. 1/8 
2009, der indebar flytning af opgaver fra staten til kommunerne. 

1) Omfatter endvidere sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond) 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Det bemærkes, at det offentlige forbrug i 2012 har varieret med godt 2 mia. kr. i Danmarks 
Statistiks foreløbige opgørelser i løbet af 2013, hvor der gradvist er indarbejdet endelige 
regnskaber for forskellige sektorområder. Det afspejler, at de foreløbige opgørelser af det of-
fentlige forbrug er behæftet med en vis usikkerhed. 
 

Tabel 2.7 
Skøn for det offentlige forbrug, 2012-2015 

2012 2013 2014 2015 

Niveau, mia. kr., årets priser   

Augustvurdering 521,6 529,2 538,5 - 

Decembervurdering 519,5 524,2 537,9 551,5 

Ændring siden august, mia. kr. -2,2 -5,0 -0,6 - 

Realvækst, pct.    

Augustvurdering 0,7 0,6 0,5 - 

Decembervurdering 0,4 0,3 1,5 0,6 

Ændring siden august, pct.-point -0,3 -0,3 1,0 - 

                         

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
I 2013 skønnes de offentlige forbrugsudgifter at udgøre 524¼ mia. kr. Det er 5 mia. kr. lavere 
end forudsat i august, hvor de offentlige budgetter (med enkelte tekniske korrektioner) var 
lagt til grund for skønnet. Nedjusteringen skal ses i lyset af foreløbige regnskabsoplysninger 
frem til 3. kvartal 2013, der indikerer lavere forbrugsudgifter i forhold til budgetterne i stat og 
kommuner. 
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Nationalregnskabet afspejler et stigende offentligt forbrug i 2. og 3. kvartal efter et mærkbart 
fald i 1. kvartal 2013, jf. figur 2.4. Lærerkonflikten medfører isoleret set et fald i det offentlige 
forbrug i omegnen af 1 mia. kr. i 2. kvartal 2013, hvilket indebærer en lavere vækst i det of-
fentlige forbrug i 2. kvartal 2013 og en tilsvarende større stigning i 3. kvartal 2013. Udviklin-
gen i det offentlige forbrug fordelt på kvartaler er generelt behæftet med en vis usikkerhed, 
som imidlertid er særligt stor i 2013 som følge af lærerkonflikten.  
 

Figur 2.4 
Udvikling i det offentlige forbrug, 2005-2015 
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Figur 2.5 
Realvækst i det offentlige lige forbrug,  
2011-2015 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.  
 
Med afsæt i Aftaler om finansloven for 2014, de tekniske ændringsforslag til finanslovforsla-
get samt en foreløbig status for de kommunale og regionale budgetter for 2014 mv. skønnes 
de nominelle offentlige forbrugsudgifter at udgøre omkring 538 mia. kr. i 2014. Skønnet er 
nedjusteret med godt ½ mia. kr. i forhold til augustvurderingen. Det afspejler primært merud-
gifter til Danmarks EU-bidrag i 2014, som blandt andet modsvares af mindreudgifter til offent-
ligt forbrug under det statslige delloft for driftsudgifter. Hertil kommer, at udgifterne på den 
kommunale serviceramme i de foreløbige budgetter for 2014 ligger omkring 0,1 mia. kr. lave-
re end aftalt i juni. Aftalerne om finansloven for 2014 vurderes isoleret set at være omtrent 
neutrale for det offentlige forbrug i forhold til finanslovsforslaget for 2014. 
 
Den noget større nedjustering af forbrugsudgifterne i 2013 end i 2012 siden augustvurderin-
gen indebærer, at der aktuelt skønnes en real forbrugsvækst på 0,3 pct. i 2013 mod tidligere 
0,6 pct., jf. figur 2.5. De lavere forbrugsudgifter i 2013 bidrager samtidig til en opjustering af 
realvæksten i det offentlige forbrug i 2014 fra 0,5 pct. i august til de nuværende 1,5 pct. Den 
større vækst i det offentlige forbrug i 2014 sker inden for rammerne af budgetterne og de 
fastsatte udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.  
 
I 2015 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. sva-
rende til et nominelt niveau på 551½ mia. kr. Skønnet for det offentlige forbrug i 2015 er fast-
lagt på baggrund af den forudsatte realvækst i Danmarks Konvergensprogram 2013 korrige-
ret for Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, der også indgår i fastlæggelsen af i ud-
giftslofterne. 
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Den offentlige beskæftigelse  
Den offentlige beskæftigelse er gennem de seneste kvartaler steget både ifølge national-
regnskabet, arbejdstidsregnskabet og beskæftigelsesstatistikken for lønmodtagere, jf. figur 
2.6 og 2.7. Det kan indikere, at tilpasningen efter det historisk høje beskæftigelsesniveau i 
2010 kan være ved at være tilendebragt. 
 
Faldet i den offentlige beskæftigelse siden 2010 kan primært henføres til en tilpasning i den 
kommunale beskæftigelse, mens den statslige og regionale beskæftigelse har været for-
holdsvis stabil, jf. figur 2.7. Den nogenlunde uændrede beskæftigelse i staten dækker blandt 
andet over en stigning på uddannelsesområdet, mens den statslige beskæftigelse på andre 
områder er faldet.  
 
 

Figur 2.6 
Offentlig beskæftigelse ifølge  
nationalregnskabet 
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Figur 2.7 
Offentlig beskæftigelse ifølge beskæftigelses-
statistik for lønmodtagere 
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Anm.: Der er korrigeret for sæsonudsving. Strejkerne i foråret 2008 og lærerkonflikten i foråret 2013 med-
førte et midlertidigt fald i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov i hhv. 2. kvartal 2008 og 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Lærerkonflikten i foråret medførte ifølge nationalregnskabet et midlertidigt fald på omkring 
16.000 personer i 2. kvartal 2013 i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov. Det indebærer et 
teknisk betinget fald i den offentlige beskæftigelse på omkring 4.000 personer på årsbasis i 
2013. 
 
Korrigeret for virkningen af lærerkonflikten, skønnes et uændret offentligt beskæftigelsesni-
veau fra 2012 til 2013 på linje med augustvurderingen, jf. tabel 2.8. Det skal ses i lyset af ud-
viklingen i den offentlige beskæftigelse frem til 3. kvartal 2013 samt en forventet vækst i det 
offentlige forbrug på 0,3 pct. for 2013 som helhed. 
 
I 2014 ventes en vækst i den offentlige beskæftigelse på 5.000 personer (korrigeret for virk-
ningen af lærerkonflikten) i lyset af en forudsat realvækst i det offentlige forbrug på 1,5 pct. 
Stigningen i den offentlige beskæftigelse er således opjusteret med 3.000 personer i 2014 si-
den augustvurderingen. I 2015 skønnes den forudsatte realvækst i det offentlige forbrug på 
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0,6 pct. at give anledning til en vækst i den offentlige beskæftigelse i omegnen af 2.000 per-
soner.  
 
Inkluderes virkningen af lærerkonflikten i skønnet for den offentlige beskæftigelse, ventes na-
tionalregnskabet teknisk set at afspejle et fald i den offentlige beskæftigelse på 4.000 perso-
ner i 2013 og en stigning på 9.000 personer i 2014. For at afspejle nationalregnskabets op-
gørelse bedst muligt er dette indarbejdet i talgrundlaget for decembervurderingen. Udviklin-
gen i den offentlige beskæftigelse inklusive virkningen af lærerkonflikten er dog ikke udtryk 
for den reelle udvikling i antallet af offentligt ansatte i 2013 og 2014. 
 
 

Tabel 2.8 
Skøn for den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet (ekskl. orlov), 2012-2015 

 2013 2014 2015 2014 

Antal i 1.000 personer Aug. Dec. Aug. Dec. Dec. Aug. Dec. 

Ændring  

Offentlig beskæftigelse, korrigeret for konflikt 0,0 0,0 2,0 5,0 2,0 2,0 5,0 

 - Inkl. lærerkonflikt (indarbejdet i prognosen) - -4,0 - 9,0 - 

Niveau  

Offentlig beskæftigelse, korrigeret for konflikt 831,1 831,1 833,8 836,1 838,1 

 - Inkl. lærerkonflikt (indarbejdet i prognosen) - 827,1 - 836,1 - 

    

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
Offentlige investeringer 
Danmarks Statistik har opgjort de offentlige investeringer til 43,6 mia. kr. i 2012 (målt i årets 
priser), hvilket svarer til ca. 44¼ mia. kr. opgjort i 2014-priser, jf. figur 2.8. Det indebærer en 
realvækst på 7,7 pct. fra 2011 til 2012. De offentlige investeringsudgifter er dermed øget til 
2,4 pct. af BNP i 2012, jf. figur 2.9. Det er det højeste niveau i 30 år (siden 1981), hvilket især 
skal ses i lyset af fremrykninger af offentlige investeringer i medfør af kickstarten.  
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Figur 2.8 
Offentlige investeringer, mia. kr., 1990-2015  
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Figur 2.9 
Offentlige investeringer, pct. af BNP, 1990-2015  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

  
Set i et historisk perspektiv er der i de kommende år planlagt et fortsat højt niveau for de of-
fentlige investeringsudgifter, som skønnes at udgøre 2,3 pct. af BNP i 2013 og 2014 og 2,1 
pct. i 2015, jf. tabel 2.9. Det planlagte investeringsniveau i 2013-2015 er mærkbart højere 
end i perioden 1990-2011, hvor de offentlige investeringer i gennemsnit udgjorde omkring 1,8 
pct. af BNP. 
 
 

Tabel 2.9 
Offentlige investeringer, 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 43,6 42,7 44,1 41,0 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) 7,7 -2,3 2,1 -8,4 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 2,4 2,3 2,3 2,1 

    

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
 
I 2013 skønnes et offentligt investeringsniveau på 42¾ mia. kr. målt i årets priser. Det er en 
opjustering på 2 mia. kr. i forhold til august, som blandt andet kan henføres til et forventet 
merforbrug på den regionale anlægsramme i forhold til budgetterne for 2013 samt en opjuste-
ring af de forventede statslige investeringer afledt af ministeriernes udgiftsopfølgning i okto-
ber.  
 
Nationalregnskabet afspejler en fortsat stor stigning i de sæsonkorrigerede offentlige investe-
ringer frem til 3. kvartal 2013. Det høje niveau for de offentlige investeringer i nationalregn-
skabet kan dog ikke umiddelbart genfindes i Finansministeriets samlede vurdering af de of-
fentlige investeringer for hele året på baggrund af regnskabsoplysninger frem til og med 3. 
kvartal 2013, jf. ovenfor. Det høje investeringsniveau i nationalregnskabet kan eventuelt hen-
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føres til den anvendte sæsonkorrektion samt en generel usikkerhed i kvartalstallene – herun-
der omkring udviklingen i investeringspriserne. 
 
Med afsæt i Aftaler om finansloven for 2014, de tekniske ændringsforslag til finanslovforsla-
get samt en foreløbig status for de kommunale og regionale budgetter for næste år skønnes 
de offentlige investeringsudgifter at udgøre 44 mia. kr. i 2014, hvilket er på linje med skønnet 
fra august. Det uændrede investeringsniveau i 2014 skal ses i lyset af lavere offentlige inve-
steringer i den konkrete udmøntning af anlægsreserven på finanslovforslaget, hvilket delvist 
modsvares af højere investeringsudgifter ifølge de tekniske ændringsforslag. Dertil kommer, 
at anlægsudgifterne i de foreløbige kommunale budgetter ligger ca. 0,2 mia. kr. højere end 
aftalt i juni, mens de budgetterede serviceudgifter ligger lidt lavere end aftalt. 
 
Med afsæt i den nominelle opjustering af investeringsudgifterne i 2013 samt en nedjustering 
af investeringspriserne skønnes realvæksten i de offentlige investeringer til -2¼ pct. i 2013 og 
godt 2 pct. i 2014. 
 
Med udgangspunkt i Danmarks Konvergensprogram 2013 er der beregningsteknisk forudsat 
et offentligt investeringsniveau på 41 mia. kr. i 2015. Det afspejler en gradvis tilpasning af de 
offentlige investeringer fra det historisk set høje niveau i de senere år, særligt i 2012-2014. 
De offentlige investeringer i 2015 ventes dog fortsat at ligge højere end gennemsnittet i peri-
oden 1990-2011, jf. også figur 2.9. 
 
Udover de offentlige investeringer som opgjort i nationalregnskabet ventes der i de kommen-
de år også markante investeringer i offentlige virksomheder og selskaber, almene boliger mv. 
Disse investeringer afspejler politiske beslutninger, selvom de indgår i de private investerin-
ger i nationalregnskabet. Det drejer sig blandt andet om: 
 
 Massive investeringer i banenettet, herunder blandt andet som følge af udskiftning af 

signalerne, en ny bane fra København til Ringsted samt nye baneinvesteringer afledt af 
Togfonden DK. 

 Investeringerne i Metro Cityringen.  
 Tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen, blandt andet som følge af 

fremrykninger i forbindelse med Vækstplan DK.  
 Et fortsat højt niveau for investeringer i almene boliger, herunder primært som følge af 

fremrykning og forøgelse af Landsbyggefondens renoveringsramme. 
 Øgede investeringer i blandt andet energieffektiviseringer og vedvarende energi afledt af 

energiaftalen. 
 
Samlet set er der således udsigt til et meget højt investeringsniveau for offentlige og politisk 
besluttede anlægsprojekter frem mod 2020, jf. figur 2.10 og 2.11. Det vil understøtte aktivitet 
og beskæftigelse i de kommende år. 
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Figur 2.10 
Investeringer i baner, Metro Cityringen og  
Femern Bælt-forbindelsen, 2009-2020 

0

2

4

6

8
10

12

14

16

18

20

09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0

2

4

6

8
10

12

14

16

18

20

Baneinvesteringer inkl. Togfonden Metro Cityring Femern-forbindelsen

Mia. kr., 2014-priser Mia. kr., 2014-priser

 

Figur 2.11 
Offentlige og politisk besluttede investeringer, 
2012-2020 
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Anm: Der er ikke taget stilling til den konkrete 
udmøntning af investeringerne i regi af 
Togfonden DK.  

Kilde: Transportministeriet. 

Kilde: Konvergensprogram 2013, Transportministeri-
et, Ministeriet for By, Bolig og landdistrik-
ter samt Klima, Energi og Bygningsministe-
riet 

 
 

2.5 Udvikling i udgifts- og indtægtstryk 
 
De samlede offentlige indtægter er opgjort til 54,2 pct. af BNP i 2012, og skønnes at stige til 
56 pct. af BNP i 2013, hvorefter de reduceres til 54,5 pct. af BNP i 2014 og 51,8 pct. af BNP i 
2015. Udviklingen skal overvejende ses i lyset af den skønnede udvikling i skattetrykket og 
en gradvis reduktion i de offentlige renteindtægter. 
 
Skattetrykket er opgjort til 48,4 pct. af BNP i 2012. I de efterfølgende år skønnes skattetrykket 
først at stige til 50,6 pct. af BNP 2013 for herefter at falde til 49,5 pct. af BNP i 2014 og 46,9 
pct. af BNP i 2015.  
 
Udviklingen i skattetrykket skal blandt andet ses i lyset af øgede personskatteindtægter som 
følge af det skønnede midlertidige provenu på i alt 55 mia. kr. afledt af omlægningen kapital-
pensionsbeskatningen. Provenuet fordeler sig med 25 mia. kr. (eller 1,3 pct. af BNP) i 2013 
og 30 mia. kr. (eller 1,6 pct. af BNP) i 2014, mens disse midlertidige indtægter falder bort i 
2015. Hertil kommer øgede indtægter i 2013 og 2014 fra ordinære indfrielser af eksisterende 
kapitalpensioner, jf. ovenfor.  
 
Faldet i skattetrykket fra 2013 til 2014 skal i vidt omfang ses i sammenhæng med, at indtæg-
terne fra pensionsafkastskatten stort set skønnes reduceret til det beregnede strukturelle ni-
veau i 2014. Det sker i kølvandet på ekstraordinært høje provenuer fra pensionsafkastskatten 
i årene 2010-13.  
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Ud over bortfaldet af de nævnte midlertidige personskatteindtægter bidrager et yderligere fald 
i de forventede indtægter fra pensionsafkastskatten til, at skattetrykket reduceres ganske 
mærkbart fra 2014 til 2015. 
 

Tabel 2.10 
Udgifts-, indtægts- og skattetryk, 2009-2015  

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP    

Forbrug  29,8 29,0 28,4 28,5 28,2 28,1 27,9 

Overførselsudgifter  17,0 17,3 17,4 17,7 17,7 17,6 17,4 

Investeringer  2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,1 

Renteudgifter  2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 

Øvrige udgifter  5,7 5,9 6,2 7,6 6,2 6,0 5,8 

Udgiftstryk 1)  56,8 56,3 56,4 58,1 56,1 55,7 54,7 

    

Personskatter mv. 2)  22,3 20,4 20,5 20,7 22,8 22,9 20,9 

Arbejdsmarkedsbidrag  4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 

Pensionsafkastskat  0,5 2,1 2,1 2,4 2,2 1,3 0,9 

Selskabsskatter  2,3 2,8 2,8 3,0 3,3 3,2 3,0 

Moms  10,2 9,8 9,9 10,0 10,0 9,9 9,9 

Øvrige indirekte skatter  6,8 7,0 7,0 6,9 7,0 6,9 6,9 

Øvrige skatter 3)  1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 

Skattetryk  47,9 47,7 47,9 48,4 50,6 49,5 46,9 

    

Renteindtægter   1,9 1,6 1,6 1,6 1,4 1,1 1,0 

Øvrige indtægter  4,4 4,5 5,0 4,4 4,1 4,1 4,1 

Told mv. til EU 4)  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk 1)  54,1 53,6 54,3 54,2 56,0 54,5 51,8 

    

1) Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger fra Danmarks Statistiks 
opgørelse. Danmarks Statistik henfører fx det offentliges salg af varer og tjenester, der indgår i opgørel-
sen af det offentlige forbrug, til de offentlige indtægter, mens det samlede offentlige forbrug indgår på 
udgiftssiden i tabellen. På den baggrund afviger udgifts- og indtægtstrykket definitorisk fra Danmarks 
Statistiks opgørelse. 

2) Personskatter mv. omfatter kildeskatter, vægtafgift fra husholdninger, bo- og gaveafgift samt andre per-
sonlige skatter – herunder afgift af kapitalpensionsordninger. 

3) Bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag, efterlønsbidrag mv.).  
4) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i 

skattetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i indtægtstrykket.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Aftale om finansloven for 2014 indebærer, at de i skattereformen planlagte stigninger i be-
skæftigelsesfradraget fremrykkes, således at beskæftigelsesfradraget forhøjes yderligere i 
perioden 2014 til 2017, samt at den planlagte forhøjelse af det ekstra beskæftigelsesfradrag 
for enlige forsørgere fremrykkes, så det har fuld virkning i 2014. Samlet skønnes tiltagene at 
reducere indtægterne fra personskatter med ca. 1 mia. kr. i 2014 og godt ½ mia. kr. i 2015. 
 
De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret fra 1,6 pct. af BNP i 2012 til 1,1 pct. 
af BNP i 2014 og 1,0 pct. af BNP i 2015. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inklusive 
udbytter) kan blandt andet henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteind-
tægter og lavere indtægter fra Nationalbankens overskud. Herudover ventes der faldende 
indtægter fra Bankpakke II (Kreditpakken) i takt med pengeinstitutternes løbende tilbagebeta-
ling af de af staten ydede kapitalindskud. 
 
Det bemærkes, at udviklingen i skatte- og indtægtstrykket generelt ikke er et velegnet mål for 
den økonomiske politiks bidrag til ændringer i skattebelastningen. Det skyldes først og frem-
mest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil 
medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra væk-
sten i BNP. Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgiftsregler 
giver derimod et mere retvisende billede.  
 
I 2012 er udgiftstrykket opgjort til godt 58 pct. af BNP, mens udgifternes andel af BNP ud-
gjorde ca. 56¼ pct. af BNP i 2010-11. Det ekstraordinært høje udgiftstryk i 2012 skal ses i 
sammenhæng med tilbagebetalingen af efterlønsbidrag, der isoleret set øger de offentlige 
udgifter midlertidigt med godt 1½ pct. af BNP.  
 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes til ca. 56 pct. af BNP i 2013, ca. 55¾ pct. af BNP i 
2014 og 54¾ pct. af BNP i 2015, jf. tabel 2.10. Det offentlige udgiftstryk skønnes dermed at 
blive gradvist reduceret fra 2012 til 2015. 
 
Fra 2012 til 2015 ventes det offentlige forbrugstryk reduceret fra 28,5 pct. af BNP til 27,9 pct. 
af BNP. Det skal primært ses i lyset af en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige for-
brugsudgifter, herunder som følge af en moderat lønstigningstakt, virkningen af aftalen mel-
lem regeringen og KL om at veksle kommunale serviceudgifter til anlægsudgifter, Aftaler om 
Vækstplan DK samt Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. 
 
De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at falde fra 2,4 pct. i 2012 til 2,1 pct. i 
2015. Det skal ses i sammenhæng med, at de offentlige investeringer var ekstraordinært høje 
i 2012 som følge af fremrykninger af offentlige investeringer i medfør af kickstarten. De of-
fentlige investeringer skønnes også i 2013 og 2014 at udgøre en større andel af BNP end 
gennemsnittet for perioden 1990-2011 på godt 1,8 pct. af BNP. I forlængelse af det høje ni-
veau i de foregående år er der forudsat en tilpasning af de offentlige investeringer i 2015 til et 
niveau, der fortsat er over det historiske gennemsnit.  
 
De offentlige udgifter til indkomstoverførsler skønnes at falde med ca. ¼ pct. af BNP fra 2012 
til 2015. Det afspejler blandt andet lavere udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i lyset af den 
forventede gradvise bedring af konjunkturerne og kontanthjælpsreformen, der isoleret set re-
ducerer udgifterne til indkomstoverførsler fra og med 2014. I modsat retning trækker højere 
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udgifter til folkepension på grund af den demografiske udvikling og stigende udgifter til SU af-
ledt af større studieoptag.  
 
De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 2,0 pct. af BNP i 2012 til 1,5 pct. af 
BNP i 2015. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng 
med det lave renteniveau, der både reducerer rentebetalingerne i forbindelse med, at der op-
tages ny gæld og i forbindelse med refinansiering af den eksisterende gæld.  
 
De øvrige udgiftsposter ventes reduceret med 1¾ pct. af BNP fra 2012 til 2015. Det skyldes 
primært bortfaldet af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 2012. 
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3. Statens finanser
Nyt kapitel 
 

 

 
Resumé 

 I 2013 forventes aktuelt et overskud på DAU-saldoen på ca. 12 mia. kr. Der er tale om en markant for-
bedring af DAU-saldoen siden vurderingen i august, hvilket både kan henføres til højere indtægter og 
lavere udgifter. 

 
 De statslige indtægter skønnes at udgøre ca. 687½ mia. kr. i 2013. Det er knap 21 mia. kr. mere end 

ventet i august. De højere forventede indtægter kan primært henføres til erhvervsskatter, omlægning af 
kapitalpensioner til alderspensioner og fremrykning af ordinære indfrielser af kapitalpensioner.  

 
 De statslige udgifter forventes aktuelt at udgøre ca. 675½ mia. kr. i 2013. Det er knap 8½ mia. kr. lave-

re end skønnet i august. De lavere udgifter i 2013 er primært knyttet til de statslige driftsudgifter og ind-
komstoverførsler. 

 
 På finansloven for 2014 er der budgetteret med et underskud på ca. 13 mia. kr. på statens finanser. 

Det budgetterede DAU-underskud er betydeligt lavere end på finanslovforslaget for 2014 fra august. 
Det lavere underskud kan primært henføres til højere budgetterede indtægter fra pensionsafkastskat-
ten, erhvervsskatter og omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen samt fremrykning af ordinære 
kapitalpensionsindfrielser.  

 
 Statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skønnes at udvise et underskud 

på 1 mia. kr. i 2013. På finansloven for 2014 skønnes et nettokasseunderskud på 2¾ mia. kr. 
 

 Statsgælden skønnes at stige med godt 6 mia. kr. fra 486½ mia. kr. i 2012 til knap 493 mia. kr. i 2014. 
Målt som andel af BNP skønnes statsgælden at falde fra 26¾ pct. i 2012 til 25¾ pct. i 2014. 
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3.1  Oversigt over statens finanser 
 
I 2013 forventes aktuelt et overskud på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget – den så-
kaldte DAU-saldo – på knap 12 mia. kr. eller 0,6 pct. af BNP. På finansloven for 2014 (FL14) 
er der budgetteret med et DAU-underskud på knap 13 mia. kr. svarende til 0,7 pct. af BNP, jf. 
tabel 3.1. 
 
Sammenlignet med skønnene fra august er DAU-saldoen forbedret med godt 29 mia. i 2013 
kr. og 18¼ mia. kr. i 2014. Der forventes således aktuelt et overskud frem for et underskud 
på statens finanser i 2013, og det budgetterede underskud på finansloven for 2014 er væ-
sentlig mindre end på finanslovforslaget for 2014 (FFL14) fra august. 
 
De markante forbedringer af DAU-saldoen i 2013 og 2014 kan hovedsageligt henføres til hø-
jere statslige indtægter, men lavere statslige udgifter trækker også i samme retning. 
 
 

Tabel 3.1 
Statens finanser 2013-2014 

 2013  2014  

 August December Ændring FFL14 FL14 Ændring 

Mia. kr., årets priser      

Indtægter 666,7 687,4 20,7 666,1 681,6 15,5 

Udgifter 684,0 675,6 -8,4 697,2 694,5 -2,7 

    

DAU-saldo -17,3 11,9 29,2 -31,2 -12,9 18,3 

    

DAU-saldo (pct. af BNP) -0,9 0,6 1,6 -1,6 -0,7 1,0 

   
 
Hvad angår 2013, er et højt provenu fra pensionsafkastskatten med til ekstraordinært at for-
bedre DAU-saldoen. Dertil kommer midlertidige statslige indtægter fra omlægningen af be-
skatningen af kapitalpensioner i medfør af Aftale om skattereform fra juni 2012, fremrykning 
af ordinære kapitalpensionsindfrielser, et meget højt provenu fra erhvervsskatter samt eks-
traordinære statslige mindreudgifter til folkepension og førtidspension, jf. afsnit 3.3.  
 
Set i forhold til skønnet i august er det især nye skøn for provenuet fra erhvervsskatter, om-
lægningen af kapitalpensioner og fremrykning af ordinære kapitalpensionsindfrielser, der bi-
drager til at forbedre DAU-saldoen. Forbedringen skal desuden ses i lyset af en nedjustering 
af de statslige driftsudgifter og indkomstoverførsler. 
 
Hvad angår 2014, er et højt forventet provenu fra pensionsafkastskatten og omlægningen af 
kapitalpensionsordningen ligeledes med til midlertidigt at forbedre DAU-saldoen. Derimod bi-
drager en ændring af momskredittiderne for små og mellemstore virksomheder isoleret set til 
en midlertidig forværring af DAU-saldoen i 2014. 
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I 2014 er det nye skøn for omlægningen af kapitalpensioner og pensionsafkastskatten, der 
bidrager til det betydeligt lavere DAU-underskud sammenlignet med finanslovforslaget. I 
modsat retning trækker en fremrykning fra 2015 til 2014 af ændrede regler vedrørende 
momskreditter for små og mellemstore virksomheder, jf. Aftale om finansloven for 2014.  
 
Udviklingen i statens indtægter og udgifter uddybes nedenfor. 
 
 

3.2 Statens indtægter 
 
I 2013 ventes statens samlede indtægter at udgøre knap 687½ mia. kr., jf. tabel 3.2. Dermed 
er indtægterne opjusteret med 20¾ mia. kr. i forhold til augustskønnet. Merindtægterne skyl-
des primært et højere skønnet provenu fra erhvervsskatterne og højere indtægter fra person-
skatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. 
 
På FL14 er statens indtægter budgetteret til godt 681½ mia. kr., hvilket er 15½ mia. kr. højere 
end på FFL14. Det dækker primært over, at der ventes flere indtægter fra personskatter mv. 
som følge af opjusteret skøn for omlægning af kapitalpensioner til alderspensioner.  
 

Tabel 3.2 
Statens indtægter i 2013 og 2014 

 2013 2014 

 August Dec. Ændr. FFL14 FL14 Ændr. 

Mia. kr., årets priser   

Personskatter og  
arbejdsmarkedsbidrag mv. 281,5 290,6 9,1 291,5 305,5 14,0 

Erhvervsskatter til staten, netto 54,4 64,7 10,3 55,0 57,8 2,9 

Moms 182,3 183,0 0,7 180,7 175,1 -5,6 

Registreringsafgift 14,0 14,5 0,5 14,5 15,7 1,2 

Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,4 22,3 -0,1 22,8 22,4 -0,4 

Energi- og miljøafgifter 38,9 39,0 0,1 38,6 37,9 -0,8 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 16,5 16,5 0,0 16,3 16,2 -0,1 

Pensionsafkastskat 44,1 44,1 -0,1 36,4 41,5 5,1 

Tinglysningsafgift mv.  5,9 5,6 -0,3 6,0 5,8 -0,2 

Skatter og sociale bidrag i alt 660,0 680,3 20,3 661,9 677,9 16,1 

        

Øvrige indtægter 6,7 7,1 0,4 4,2 3,7 -0,5 

        

Indtægter i alt 666,7 687,4 20,7 666,1 681,6 15,5 
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Statens indtægter i 2013 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2013 siden augustvurderingen er beskrevet 
nedenfor. 
 
Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (290,6 mia. kr.) er opjusteret med godt 9 mia. kr. 
i forhold til augustskønnet. Det højere provenu kan primært henføres til et opjusteret skøn for 
provenuet fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner til alderspensioner, fremrykning af 
ordinære kapitalpensionsindfrielser og et højere skøn for bruttolønnen. 
 
Erhvervsskatter til staten (64,7 mia. kr.) forventes at blive 10¼ mia. kr. højere end skønnet i 
august. De højere indtægter kan primært henføres til afregning af restskat vedrørende tidlige-
re år. Desuden forventes provenuet fra selskabsskatten vedrørende indkomståret 2013 at 
være højere end skønnet i august, herunder som følge af et uventet højt provenu vedrørende 
indkomståret 2012. Det høje provenu i 2012 kan blandt andet henføres til en forbedring af 
overskuddet i den finansielle sektor. 
 
Moms (183 mia. kr.) ventes at indbringe ¾ mia. kr. mere end skønnet i august. Opjusteringen 
af momsindtægterne sker på baggrund af regnskabstal for årets første 10 måneder og en 
forudsætning om øget indenlandsk aktivitet i 2. halvår af 2013. 
 
Registreringsafgift (14,5 mia. kr.) er opjusteret med ½ mia. kr. i forhold til augustskønnet. Det 
skal hovedsageligt ses i lyset af en opjustering af det forventede bilkøb i 2013. Regnskabstal 
for 2013 bekræfter denne tendens. 
 
Statens indtægter i 2014 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2014 sammenlignet med FFL14 er uddybet 
nedenfor. 
 
Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (305,5 mia. kr.) er opjusteret med 14 mia. kr. i 
forhold til augustskønnet. Opjusteringen skal blandt andet ses i sammenhæng med et opju-
steret skøn for provenuet fra omlægning af eksisterende kapitalpensioner til alderspensioner, 
ordinære pensionsindfrielser, samt et højere skøn for bruttolønnen. I modsat retning trækker 
fremrykning af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og det ekstra beskæftigelsesfradrag til 
enlige forsørgere som følge af Aftale om finansloven for 2014. 
 
Erhvervsskatter til staten (57,8 mia. kr.) skønnes aktuelt at indbringe knap 3 mia. kr. mere 
end på FFL14. Det skyldes altovervejende det højere forventede niveau for selskabsskatte-
provenuet vedrørende indkomståret 2012, der skønnes at afspejle en normalisering af sel-
skabernes skattepligtige overskud ovenpå finanskrisen. I modsat retning trækker et lavere 
forventet provenu fra Nordsø-aktiviteterne blandt andet som følge af en lavere forventet olie-
pris opgjort i danske kroner. Hertil kommer en nedsættelse af selskabsskattesatsen med ½ 
pct.-point fra 2013 til 2014, der følger af Aftaler om Vækstplan DK, samt fremrykningen af for-
højelsen af grænsen for udbetaling af skattekreditter, der følger af Aftale om finansloven for 
2014. 
 
Momsindtægterne (175,1 mia. kr.) forventes at indbringe 5½ mia. kr. mindre i 2014 end 
skønnet i august. Nedjusteringen skyldes hovedsageligt en forlængelse af momskredittiderne 
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for små virksomheder som med Aftale om finansloven for 2014 bliver fremrykket til 2014. Det 
fremrykkede momskreditinitiativ indebærer en engangsforværring i 2014 på ca. 6½ mia. kr. 
pga. tidsforskydninger i momsbetalingerne til staten. I modsat retning trækker vækst i moms-
grundlaget, hvilket primært skyldes højere momspligtigt privatforbrug og øget investeringsak-
tivitet. 
 
Med Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013 og Aftale om Finansloven for 2014 ændres reg-
lerne for afregning af moms for små og mellemstore virksomheder med henblik på at forbed-
re disse virksomheders likviditet. Det medfører en forskydning henover årsskiftet, som bevir-
ker et fald i momsindtægterne opgjort på finansårsform. Nationalregnskabets opgørelse af 
momsindtægterne er imidlertid upåvirket af de ændrede afregningsregler, idet nationalregn-
skabet følger et optjeningsprincip, der ikke påvirkes af ændrede betalingsfrister. De lempeli-
gere betalingsfrister påvirker dog den offentlige saldo mere indirekte – om end i forholdsvist 
beskedent omfang – i form af højere nettorenteudgifter.  
 
Registreringsafgift (15,7 mia. kr.) skønnes at indbringe knap 1¼ mia. kr. mere end skønnet 
på FFL14. De højere indtægter skyldes en opjustering af forventningerne til bilsalget i 2014. 
 
Energi- og miljøafgifter (37,9 mia. kr.) er nedjusteret med godt ¾ mia. kr. i 2014 i forhold til 
augustskønnet. Dette skyldes primært fremrykningen til 2014 af minimumsafgifter på brænds-
ler til proces og afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift som led i Aftale om finans-
loven for 2014.  
 
Pensionsafkastskat (41½ mia. kr.) ventes at udgøre godt 5 mia. kr. mere end skønnet i au-
gust. Der er således tale om, at provenuet også i 2014 forventes at ligge langt over, hvad det 
vil udgøre i et ”normalår”. Det høje provenu kan altovervejende henføres til et højt forventet 
afkast af aktier vedrørende indkomståret 2013.  
 
 

3.3 Statens udgifter 
 
Med afsæt i den seneste udgiftsopfølgning fra ministerierne skønnes de statslige udgifter ak-
tuelt at blive godt 675½ mia. kr. i 2013. Det er næsten 15 mia. kr. mindre end budgetteret på 
finansloven for 2013 (FL13), der blev vedtaget i december 2012. På FL14 er de statslige ud-
gifter budgetteret til 694½ mia. kr., hvilket er 2¾ mia. kr. lavere end på FFL14.  
 
Statens udgifter i 2013 
På FL13 blev der budgetteret med statslige udgifter på knap 690½ mia. kr., mens den nuvæ-
rende status indebærer statslige udgifter på godt 675½ i 2013, jf. tabel 3.3. Det aktuelle skøn 
er 8½ mia. kr. lavere end i august. Det aktuelle skøn er baseret på ministeriernes seneste 
udgiftsopfølgning i oktober og opdaterede skøn for de konjunkturfølsomme udgiftsposter i 
overensstemmelse med den nye prognose for dansk økonomi. 
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Tabel 3.3 
De statslige udgifter i 2013 

 FL13 August December
Ændring 

FL13 - dec.  
Ændring  

aug. - dec.  

Mia. kr., 2013-priser  

Driftsramme 123,6 123,1 119,8 -3,7 -3,2 

Budgetteringsramme 292,4 291,3 286,4 -6,1 -4,9 

Overførselsbudget 218,2 216,7 217,4 -0,8 0,7 

Anlægsbudget 16,9 14,6 14,2 -2,6 -0,4 

Ministerfordelte udgifter, i alt1) 651,1 645,6 637,9 -13,2 -7,8 

Børne- og ungeydelse mv. 15,2 15,2 15,2 0,0 0,0 

Renter af statsgæld mv. 24,0 23,1 22,5 -1,5 -0,6 

Statens udgifter i alt 690,4 684,0 675,6 -14,8 -8,4 

  

1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter. 
 
De lavere statslige udgifter i 2013 sammenlignet med FL13 kan primært henføres til driftsud-
gifterne og den såkaldte budgetteringsramme, men der er også udsigt til lavere statslige an-
lægsudgifter.  
 
Set i forhold til den forrige udgiftsstatus fra august, er de statslige driftsudgifter nedjusteret 
med 3,2 mia. kr. De lavere udgifter kan først og fremmest henføres til forsvaret, som siden 
august har sænket prognosen for årets forbrug med 0,9 mia. kr. i 2013. Da forsvaret derud-
over har udmøntet de aftalte effektiviseringer i 2013, jf. Forsvarsforliget 2013-2017, udgør de 
skønnede mindreudgifter på forsvarsområdet samlet set 1¾ mia. kr. sammenlignet med 
FL13. 
 
Siden august er der derudover foretaget en nedjustering af skønnet for refusion af købsmoms 
til drift på 0,9 mia. kr. samt en nogenlunde jævnt fordelt nedjustering af driftsudgifterne på de 
øvrige ministerområder på samlet set 1½ mia. kr. 
 
Den statslige budgetteringsramme omfatter overførsler til udlandet, diverse tilskudsordninger 
samt de ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler. Set i forhold til augustskønnet er der 
foretaget en nedjustering af udgifterne på budgetteringsrammen på 4,9 mia. kr.  
 
Ændringen skal ses i lyset af en ekstraordinær udgiftsforskydning mellem staten og kommu-
nerne i 2013, jf. også Budgetoversigt 1, maj 2013. Udgiftsforskydningen er opstået i forbin-
delse med, at opgaven vedrørende udbetaling af folkepension, førtidspension og boligstøtte 
er overdraget fra kommunerne til Udbetaling Danmark i marts 2013. Overgangen skønnes 
isoleret set at medføre midlertidige statslige mindreudgifter på 5,4 mia. kr. til folkepension og 
førtidspension i 2013, idet kommunerne har hjemtaget færre refusioner fra staten. I modsat 
retning trækker midlertidige merudgifter på 0,8 mia. kr. til boligydelse og boligsikring. Dermed 
udgør de statslige mindreudgifter som følge af overgangen til Udbetaling Danmark i alt 4,6 
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mia. kr. i forhold til finanslovsbevillingen. Det bemærkes, at overgangen til Udbetaling Dan-
mark ikke har betydning for de samlede offentlige udgifter, idet de statslige mindreudgifter 
modsvares fuldt ud af kommunale merudgifter.  
 
Ud over de teknisk betonede effekter af overgangen til Udbetaling Danmark er der foretaget 
en yderligere nedjustering af de skønnede statslige udgifter i 2013 til indkomstoverførsler. De 
lavere udgifter kan blandt andet henføres til folkepension, førtidspension og sygedagpenge. I 
modsat retning trækker merudgifter til blandt andet jobrotation og seniorjob. 
 
Set i forhold til vurderingen fra august er der tale om en samlet nedjustering af udgifterne til 
indkomstoverførsler i 2013 på 4,0 mia. kr. Heraf udgør effekterne af overgangen til Udbeta-
ling Danmark isoleret set 2,3 mia. kr.   
 
Det statslige overførselsbudget omfatter blandt andet bloktilskud til kommuner og regioner, 
de ledighedsrelaterede indkomstoverførsler samt en række finansielle udgiftsposter. Set i 
forhold til budgetteringen på FL13 afspejler decemberskønnet statslige mindreudgifter på 0,8 
mia. kr. Udgiftsskønnet for overførselsbudgettet er imidlertid opjusteret med 0,7 mia. kr. siden 
august. Ændringen skyldes bl.a. lavere indtægter fra Danmarks told og sukkerafgifter samt et 
statsligt kapitalindskud i Danpilot.  
 
På det statslige anlægsbudget forventes ligeledes mindreudgifter sammenlignet med FL13. 
De lavere udgifter kan primært henføres til transportområdet, hvor der forventes mindreudgif-
ter til en række vej- og baneprojekter i 2013, herunder som følge af ændrede afløb samt iden-
tificerede billiggørelser. Sammenlignet med vurderingen fra august er der sket en yderligere 
nedjustering af anlægsudgifterne på transportområdet på 1,3 mia. kr. I modsat retning træk-
ker merudgifter til refusion af købsmoms til anlæg på 0,9 mia. kr., hvorved den samlede ned-
justering på anlægsområdet udgør 0,4 mia. kr.  
 
I bilag 4 findes en detaljeret oversigt over ændringer i skønnene på konkrete udgiftsposter si-
den augustvurderingen. 
 
Statens udgifter i 2014 
Udgangspunktet for budgetteringen på FL14 er – i lighed med finanslovforslaget – de fastsat-
te statslige udgiftslofter for 2014-2017. Udgiftslofterne udgør en øvre grænse for de årlige 
statslige udgifter på de loftsbelagte områder. FL14 er den første finanslov, der er udarbejdet 
inden for det nye styringsregime med udgiftslofter. 
 
Det statslige udgiftsloft er delt op i et delloft for driftsudgifter og et delloft for indkomstover-
førsler. Det statslige delloft for driftsudgifter fastsætter en øvre grænse for de statslige netto-
driftsudgifter, udgifter til tilskud mv. og overførsler til udlandet i et givent finansår. Herunder er 
blandt andet omfattet tilskud til drift af selvejende institutioner. Det statslige delloft for ind-
komstoverførsler fastsætter en øvre grænse for de statslige udgifter til de ikke-
ledighedsrelaterede indkomstoverførsler, herunder blandt andet udgifter til folkepension, ef-
terløn og SU.  
 
De budgetterede udgifter på FL14 fordelt på de to statslige dellofter og på ikke-loftsbelagte 
udgifter fremgår af tabel 3.4. 
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Tabel 3.4 
Statens udgifter i 2014 

 FFL14 FL14 Ændring Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser     

Udgifter under delloft for driftsudgifter 185,8 185,8 0,0 185,8 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 251,4 250,4 -1,0 252,7 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 437,2 436,2 -1,0 438,5 

Anlægsudgifter 19,2 17,6 -1,6 - 

Ledighedsrelaterede udgifter 16,2 16,2 0,0 - 

Tilskud mv. til kommuner og regioner  196,6 196,5 -0,2 - 

Renter af statsgæld mv. 21,7 21,6 -0,1 - 

Øvrige udgifter uden for loft 6,3 6,4 0,1 - 

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 260,0 258,3 -1,7 - 

  

Statens udgifter i alt 697,2 694,5 -2,7 - 

  

Anm.: De statslige dellofter er fastlagt med Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-
nansårene 2014-2017 fra juni 2013 inklusiv efterfølgende korrektioner, jf. bilag 1. 

 
De budgetterede udgifter på FL14 udgør 694½ mia. kr., hvilket er 2¾ mia. kr. lavere end på 
finanslovforslaget for 2014 fra august. De lavere udgifter dækker over en række teknisk be-
tingede justeringer, ændrede skøn samt udmøntning af de afsatte reserver på finanslov-
forslaget.  
 
For så vidt angår delloftet for driftsudgifter svarer budgetteringen på FL14 til selve udgiftslof-
tet i 2014 på 185,8 mia. kr. De budgetterede driftsudgifter under delloftet er samlet set uænd-
rede i forhold til FFL14. De indgåede finanslovsaftaler for 2014 er således omtrent neutrale 
for de loftsbelagte driftsudgifter, idet de nye initiativer er finansieret ved udmøntning af de af-
satte reserver på finanslovforslaget, tekniske ændringsforslag, konkrete budgetforbedringer 
mv.  
 
De loftsbelagte statslige udgifter til indkomstoverførsler udgør 250,4 mia. kr. på FL14. De 
budgetterede udgifter er dermed 2¼ mia. kr. lavere end det fastsatte delloft for indkomstover-
førsler, jf. afsnit 2.2. De budgetterede loftsbelagte overførselsudgifter er nedjusteret med ca. 
1 mia. kr. siden FFL14. De lavere udgifter skyldes blandt andet nye skøn for folkepension, 
førtidspension og sygedagpenge i 2014. I modsat retning trækker merudgifter til den særlige 
jobrotation for beskæftigede og ledige som følge af de indgående finanslovsaftaler. Dermed 
fastholdes 2013-niveauet for udgifterne til jobrotation i 2014. 
 
En række detaljerede oversigter over de loftsbelagte driftsudgifter og indkomstoverførslers 
sammensætning kan findes i bilag 4. 
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De budgetterede ikke-loftsbelagte statslige udgifter udgør i alt 258,3 mia. kr. på FL14. De ik-
ke-loftsbelagte udgifter omfatter blandt andet de statslige anlægsudgifter, de ledighedsrelate-
rede udgifter, tilskud til kommuner og regioner, renter af statsgæld samt en række finansielle 
udgiftsposter og nogle få specielle driftsudgiftsposter. 
 
På anlægsbudgettet indebærer FL14 et fald i de budgetterede udgifter på 1,6 mia. kr. i for-
hold til FFL14. Den ændrede budgettering kan blandt andet henføres til transportområdet, 
herunder som følge af ændrede afløb på flere baneprojekter. Dertil kommer en nedskrivning 
af den afsatte anlægsreserve, der udgjorde 1 mia. kr. på FFL14. Dette skal ses i sammen-
hæng med de indgåede finanslovsaftaler for 2014. 
 
Hvad angår de resterende ikke-loftsbelagte udgifter indebærer FL14 en række tekniske og 
konjunkturafhængige ændringer i budgetteringen sammenlignet med FFL14.  
 
 

3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 
 
Statsgælden i 2013 og 2014 
Statsgælden skønnes at falde fra ca. 26¾ pct. af BNP i 2012 til godt 25¾ pct. af BNP i 2014, 
jf. tabel 3.5. Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra godt 486½ mia. kr. i 2012 til 
knap 493 mia. kr. i 2014, dvs. samlet set med godt 6 mia. kr. i løbet af to år. 
  

Tabel 3.5 
Statsgælden 2012-2014 

 2012 2013 2014 Ændr. 2012-14 

Nominel gæld ultimo året,  
mia. kr., årets priser  

Indenlandsk gæld 667,3 664,3 679,6 12,3 

Udenlandsk gæld 90,0 76,5 58,2 -31,8 

Statens konto i Nationalbanken -160,3 -151,1 -154,9 5,4 

Fondes formue1) -110,4 -99,4 -90,1 20,3 

   

Samlet statsgæld 486,6 490,3 492,9 6,3 

Samlet statsgæld i pct. af BNP 26,7 26,4 25,8 -0,9 

  

1) Fondene omfatter Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Fonden for Forebyggelse og 
Fastholdelse. Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i National-
banken. 

 
 

Udviklingen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånoptagelse – til 
den såkaldte nettokassesaldo, dvs. likviditetseffekten af statens budget, jf. figur 3.1.  
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Nettokassesaldoen afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter, afgifter 
etc., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler og 
tilskud etc., som staten foretager i løbet af et givent år.  
 
Nettokassesaldoen afviger dermed fra DAU-saldoen, der afspejler forskellen mellem statens 
indtægter og udgifter opgjort efter statsregnskabets principper omkring periodisering mv. Det 
betyder, at DAU-saldoen ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske ind- og ud-
betalinger for staten i et givet år. 
 
Forskellen mellem nettokassesaldoen og DAU-saldoen kan henføres til beholdningsbevæ-
gelser, periodiseringer og statslige genudlån.  
 
 

Figur 3.1 
Nettokassesaldoen og statsgælden 2000-2014 
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I 2013 og 2014 skønnes kun begrænsede nettokasseunderskud på henholdsvis 1 og 2¾ mia. 
kr. DAU-saldoen udgør ca. 12 og -13 mia. kr. i henholdsvis 2013 og 2014. I 2013 modsvares 
DAU-overskuddet af genudlån og beholdningsbevægelser på ca. -13 mia. kr. Til gengæld 
forventes genudlån og beholdningsbevægelser at bidrage positivt til nettokassesaldoen i 
2014 med ca. 10 mia. kr., hvilket delvist modsvarer DAU-underskuddet i samme år. Det posi-
tive bidrag fra genudlån i 2014 skyldes primært en forventet tilbagebetaling af kapitalindskud 
afledt af bankpakke II (kreditpakken). Siden augustvurderingen er skønnet for nettokassesal-
doen i 2013 og 2014 opjusteret med i størrelsesordenen henholdsvis 31¼ og 20 mia. kr., hvil-
ket primært afspejler forbedringen af DAU-saldoen i begge år. 
 
Som følge af de skønnede nettokasseunderskud – og kurseffekter ved lånoptagelse mv. – 
forventes statsgælden at stige med ca. 3¾ mia. kr. fra 2012 til 2013 og yderligere ca. 2½ mia. 
kr. fra 2013 til 2014. 
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Tabel 3.6 
DAU-saldo, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2012-2014 

 2012 2013 2014 

 Stats-
regnskab Aug. Dec. FFL14 FL14 

Mia. kr., årets priser   

1. DAU-saldo -75,7 -17,3 11,9 -31,2 -12,9 

   

2. Genudlån mv. (§ 40) -7,7 -12,2 -10,0 13,0 14,1 

 - heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken 9,9 4,9 2,3 26,2 28,8 

 - heraf udlån til Island 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

- heraf udlån til Irland -1,5 -1,5 -1,5 0,0 0,0 

- heraf udlån til Energinet.dk -7,4 -1,7 -1,7 -2,5 -2,5 

- heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -5,2 -4,5 -3,5 -5,2 -6,1 

- heraf Finansiel Stabilitet A/S 0,2 0,7 1,6 -0,1 3,8 

   

3. Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) 1,8 -2,8 -2,9 -4,5 -4,1 

Nettokassesaldo (1+2+3) -81,6 -32,3 -1,0 -22,7 -2,8 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 81,6 32,3 1,0 22,7 2,8 

Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af obligationer i 
Den Social Pensionsfond mv.1) -9,0 4,5 2,7 0,1 -0,2 

   

Ændringer i statsgæld (år til år) 72,7 36,8 3,7 22,7 2,6 

   

1) Kurseffekter ved lånoptagelse afspejler emissionskurstab eller -gevinster ved udstedelse af statsobliga-
tioner og nettokøb af obligationer i Den Sociale Pensionsfond m.fl. 

 
Udviklingen i statsgælden fra 2012 til 2014 afspejles ikke fuldt ud i udviklingen i ØMU-
gælden, jf. tabel 3.7. ØMU-gælden omfatter primært statens, kommunernes og regionernes 
obligationsgæld. Statens indestående i Nationalbanken modregnes imidlertid ikke i ØMU-
gælden, hvilket er tilfældet i forbindelse med opgørelsen af statsgælden. Herudover korrige-
res der i ØMU-gældsopgørelsen blandt andet for beholdningen af statsobligationer i Den So-
ciale Pensionsfond.  
 
Nominelt skønnes ØMU-gælden at falde fra 828 mia. kr. 2012 til ca. 815½ mia.kr. i 2013. Fal-
det i ØMU-gælden skal ses i lyset af, at indeståendet på statens konto i Nationalbanken og 
fondenes beholdning af realkreditobligationer forventes reduceret med ca. 14 mia. kr. i løbet 
af 2013. Idet reduktionen af disse beholdninger mere end opvejer det forventede statslige 
underskud, reduceres statens obligationsgæld og dermed ØMU-gælden. ØMU-gældens an-
del af BNP (gældskvoten) forventes at falde fra godt 45½ pct. af BNP i 2012 til knap 44 pct. 
af BNP i 2013.  



Kapitel 3 Statens finanser
 

Budgetoversigt 3 · December 2013 50 

Fra 2013 til 2014 forventes ØMU-gælden at falde med knap 1 mia. kr. til 814½ mia. kr. 
Gældskvoten forventes at falde fra knap 44 pct. af BNP i 2013 til godt 42½ pct. af BNP i 
2014. Det skal også ses i lyset af, at BNP (opgjort i løbende priser) skønnes at vokse med 
knap 3 pct. (løbende priser) i 2014.  
 
  

Tabel 3.7 
ØMU-gælden 2012-2014 

 2012 2013 2014 
Ændring  
2012-14 

Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser   

Staten:   

Indenlandsk gæld 667,3 664,3 679,6 12,3 

Udenlandsk gæld 90,0 76,5 58,2 -31,8 

Den Social Pensionsfonds statsobligationsbeholdning -55,0 -51,7 -49,4 5,6 

Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -16,3 -15,4 -15,3 0,9 

Øvrige poster1) 14,0 13,6 13,3 -0,7 

      

Kommuner og regioner:   

Samlet gæld 129,0 129,0 129,0 0,0 

Beholdning af statsobligationer -3,2 -3,2 -3,2 0,0 

      

Sociale kasser og fonde2):   

Gæld 2,3 2,3 2,3 0,0 

   

Samlet ØMU-gæld 828,0 815,4 814,5 -13,6 

Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 45,4 43,9 42,6 -2,8 

  

1) Indeholder bl.a. andre typer kort og langfristede lån til eksempelvis byfornyelse mv. 
2) De sociale kasser og fonde omfatter arbejdsløshedskasserne og Lønmodtagernes Garantifond. Gælden i 

kommunerne, regionerne og fondene i 2013 og 2014 er forudsat uændret i forhold til de seneste regn-
skabstal for 2012. 

 
Der skønnes aktuelt en offentlig nettogæld på 8½ pct. af BNP i 2014, jf. tabel 3.8. Stigningen 
i den offentlige nettogæld siden udgangen af 2011, hvor nettogælden var på godt 2½ pct. af 
BNP, afspejler primært underskuddene på den offentlige saldo i 2012-2014. Det er den of-
fentlige nettogæld, som er det centrale gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finans-
politikkens langsigtede holdbarhed. 
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Tabel 3.8 
Den offentlige nettogæld 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 
Ændring  
2011-14 

Mia. kr., årets priser  

Offentlig nettogæld 47,0 136,4 139,4 162,1 115,1 

Offentlig nettogæld i pct. af BNP 2,6 7,5 7,5 8,5 5,9 

   
 
Statens samlede finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet samt afdrag på kort 
og lang gæld. Finansieringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække på sta-
tens indestående i Nationalbanken.  
 
Statens indenlandske finansieringsbehov i 2013 skønnes til 107 mia. kr., hvilket er 29 mia. kr. 
lavere i forhold til augustvurderingen, jf. tabel 3.9.  
 
Statens indenlandske finansieringsbehov i 2014 skønnes til 84 mia. kr. Faldet i det inden-
landske finansieringsbehov fra 2013 til 2014 på 23 mia. kr. skyldes et forventet lavere afdrag 
på den langfristede gæld og et forventet lavere udestående af skatkammerbeviser ultimo 
2013.  
 
 

Tabel 3.9 
Indenlandsk finansieringsbehov 2013 og 2014 

 2013 2014 

 August December FFL14 FL14 

Mia. kr.     

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 32 1 24 4 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  59 62 48 48 

Afdrag skatkammerbeviser2) 45 45 30 32 

     

Indenlandsk finansieringsbehov 136 107 102 84 

  

1)  Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og 
opkøb uden for året. 

2)  Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående skatkammerbeviser ultimo året inden.  
 
Det udenlandske finansieringsbehov for 2013 skønnes aktuelt til 25 mia. kr., hvilket er uænd-
ret i forhold til augustvurderingen, jf. tabel 3.10. Ligeledes er skønnet for det udenlandske fi-
nansieringsbehov i 2014 uændret på 28 mia. kr.  
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Tabel 3.10 
Udenlandsk finansieringsbehov 2013 og 2014 

 2013 2014 

 August December FFL14 FL14 

Mia. kr.     

Udenlandsk nettofinansieringsbehov 0 0 -1 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  22 22 27 27 

Afdrag commercial paper (CP)2) 2 2 2 2 

     

Udenlandsk finansieringsbehov 25 25 28 28 

  

1) Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og 
opkøb uden for året. 

2) Afdrag commercial paper svarer til udeståendet i commercial paper ultimo året inden.  
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I forbindelse med ændringsforlagene til finansloven for 2014 er der foretaget en nedjustering 
af det statslige delloft for indkomstoverførsler i forhold til de gældende udgiftslofter på finans-
lovforslaget for 2014, jf. bilagstabel 1.1.  
 

Bilagstabel 1.1 
Korrektioner af statslige udgiftslofter på ÆF14 

2014-priser 2014 2015 2016 2017 

Delloft for indkomstoverførsler FFL14 (mia. kr.) 253,1 254,6 255,6 256,1 

Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler ÆF14 i alt 
(mio. kr.) -395,0 -135,0 -135,0 -135,0 

Korrektion som følge af ændrede udgifter uden for loft, jf. 
budgetlovens § 8, stk. 2 (mio. kr.) -95,0 -135,0 -135,0 -135,0 

Korrektion som følge af skatteudgifter, jf. budgetlovens § 8, 
stk. 3 (mio. kr.) -300,0 0,0 0,0 0,0 

Delloft for indkomstoverførsler (mia. kr.) 252,7 254,5 255,5 256,0 

   

 
De enkelte korrektioner af delloftet for indkomstoverførsler gennemgås nedenfor. 
 
De øvrige udgiftslofter er uændrede. Det er forventningen, at der i forbindelse med vedtagel-
sen af bloktilskudsaktstykket vil ske en omfordeling fra det statslige udgiftsloft til de kommu-
nale og regionale lofter, jf. særskilt afsnit nedenfor.  
 

Korrektioner af delloftet for indkomstoverførsler 
 
Korrektion som følge af ændrede udgifter på det ledighedsrelaterede 
område 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjel-
se eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en re-
duktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter. 
 
Med Aftale om finansloven for 2014 indføres et forhøjet fradrag for modregning for indkomst 
for kontanthjælpsmodtagere. Initiativet indebærer merudgifter før tilbageløb på 95 mio. kr. i 
2014 og herefter 135 mio. kr. årligt på det ledighedsrelaterede område. Heraf er udgifterne på 
§ 17.35.01.10 Kontanthjælp forhøjet med 28,5 mio. kr. i 2014 og efterfølgende 40,5 mio. kr. 
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årligt, mens udgifterne på § 17.19.78. Reserver og budgetreguleringer vedrørende indkomst-
overførsler er forhøjet med 66,5 mio. kr. i 2014 og herefter 94,5 mio. kr. årligt. 
 
Det statslige delloft for indkomstoverførsler er derfor nedjusteret med 95 mio. kr. i 2014 og 
herefter 135 mio. kr. årligt fra 2015-2017 svarende til merudgifterne på det ledighedsrelatere-
de område uden for lofterne. 
 
Korrektioner som følge af forhøjede skatteudgifter 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 kan finansministeren foretage en reduktion af de gæl-
dende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en forhøjelse 
af skatteudgifter.  
 
Med Aftale om finansloven for 2014 fremrykkes initiativerne fra Aftaler om Vækstplan DK 
vedrørende forhøjelse af skattekreditter. Dermed sker der en forhøjelse af skatteudgifter før 
tilbageløb og adfærdseffekter i 2014 i forhold til det forudsatte på FFL14 på 300 mio. kr. i 
2014. Mindreindtægterne indbudgetteres i 2015 på § 38.13.01.10. Indkomstskat af selskaber 
m.v. og § 38.11.01. Personskatter, da udbetaling af skattekreditter, der vedrører indkomståret 
2014, først sker i 2015. 
  
Delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med 300 mio. kr. i 2014, idet skattelettelsen fi-
nansieres af midlertidige mindreudgifter til indkomstoverførsler under delloftet for indkomst-
overførsler.  
 

Efterreguleringer af udgiftslofterne i forbindelse med 
bloktilskudsaktstykket 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets Fi-
nansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens 
bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende ud-
giftslofter for stat, kommuner og regioner.  
 
I Aftale om finansloven for 2014 indgår en række initiativer på det kommunale og regionale 
områder, herunder en ramme til initiativer på ældreområdet, et løft af psykiatrien, initiativer 
overfor socialt udsatte børn og unge mv. En del af disse initiativer udmøntes via bloktilskuds-
aktstykket til kommuner og regioner og vil derfor blive afsat på DUT-reserver under de stats-
lige udgiftslofter.  
 
Korrektionen af de statslige, kommunale og regionale lofter vil derfor først foretages efter 
vedtagelsen af bloktilskudsaktstykket i juni 2014.  
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Bilagstabel 2.1 
Offentlige finanser, 2009-2015 

Mia. kr., løbende priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Forbrug 495,9 509,6 508,2 519,5 524,2 537,9 551,5 

Overførsler 283,8 304,0 312,5 322,3 328,3 337,4 345,3 

Investeringer 34,3 37,6 40,0 43,6 42,7 44,1 41,0 

Renteudgifter 36,7 36,9 38,6 36,5 33,0 30,4 29,9 

Subsidier 43,1 44,4 45,8 47,3 50,9 51,1 51,6 

Øvrige udgifter 1) 52,1 58,7 64,9 91,7 63,5 63,9 63,8 

Udgifter i alt 2) 945,9 991,3 1010,0 1060,7 1042,7 1064,7 1083,0 

   

Personskatter mv. 3) 371,7 358,9 367,7 377,7 423,9 437,6 414,4 

Arbejdsmarkedsbidrag 79,6 80,9 80,4 81,7 83,0 85,2 87,7 

Selskabsskatter 38,8 49,1 49,9 55,6 61,6 61,1 59,2 

Pensionsafkastskat 8,8 36,5 38,1 43,6 41,5 23,9 18,5 

Moms 169,0 173,1 177,8 181,8 184,9 189,9 196,1 

Registreringsafgift 12,5 14,2 14,3 13,8 15,2 16,4 16,8 

Øvrige indirekte skatter 98,2 105,3 108,6 109,1 111,6 113,0 116,3 

Øvrige skatter 4) 16,4 17,7 18,1 16,6 15,8 16,1 16,3 

Renteindtægter 31,3 27,9 28,9 28,3 26,1 20,9 19,4 

Bruttorestindkomst 32,2 33,9 34,3 35,0 35,3 36,2 37,1 

Øvrige indtægter 5) 41,3 45,8 55,3 45,7 40,8 41,7 43,6 

Indtægter i alt 2) 899,8 943,5 973,4 988,8 1039,7 1042,0 1025,3 

   

Offentlig saldo -46,1 -47,9 -36,6 -71,9 -3,0 -22,8 -57,6 

Renter, netto 5,5 9,0 9,7 8,2 6,9 9,5 10,4 

Offentlig primær saldo 6) -40,6 -38,9 -26,9 -63,8 3,9 -13,3 -47,2 

   

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 opgørelse. Det 
offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgifter til afskrivnin-
ger, mens Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige udgifter ikke omfatter det offentlige varesalg, 
der flyttet til indtægtsopgørelsen. Ligeledes indgår beregnede afskrivninger både i de offentlige udgifter 
og de offentlige indtægter. På den baggrund afviger opgørelsen af de samlede udgifter og indtægter defi-
nitorisk fra Danmarks Statistiks opgørelse.   
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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 (A-kassebidrag og efterlønsbidrag). 
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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I forhold til skønnet i augustvurderingen er det offentlige underskud nedjusteret med 28¼ 
mia. kr. i 2013 og 15¾ mia. kr. i 2014, jf. bilagstabel 3.1. I det følgende gennemgås baggrun-
den for de ændrede skøn. 
 
Nordsø-indtægterne er nedjusteret med 0,1 mia. kr. i 2013 og 3,2 mia. kr. i 2014 primært som 
følge af en markant lavere forventet oliepris i USD. En lavere forventet dollarkurs trækker i 
samme retning. 
 
Indtægterne fra selskabsskatten er opjusteret med 5¾ mia. kr. i 2013 og 5¼ mia. kr. i 2014. 
Opjusteringen skal ses i lyset af større forventet overskud i selskaberne på baggrund af Skat-
teministeriets regnskabstal vedrørende 2012.  
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten er opjusteret med 5 mia. kr. i 2013 og nedjusteret med 
godt 2 mia. kr. i 2014. Justeringerne skal ses i lyset af en forventet højere aktiekurs, mens en 
større forventet stigning i renten trækker i modsat retning.  
 
Det forventede provenu fra omlægningen af kapitalpensionerne er opjusteret med 10 mia. kr. 
i 2013 og 13 mia. kr. i 2014 inklusive virkningen af et højere niveau for de ordinære indtæg-
ter. Opjusteringen af indtægterne fra omlægningen af kapitalpensionsordninger afspejler stør-
re faktiske indtægter frem til november 2013 og meldinger fra branchen om større anvendel-
se af ordningen end hidtil forventet.   
 
Personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag er tilsammen opjusteret med ca. ¼ mia. kr. i 
2013 og nedjusteret med ca. 1 mia. kr. i 2014. Nedjusteringen i 2014 skal ses i lyset af lavere 
forventede udgifter til indkomstoverførsler og virkningen af elementerne i Aftaler om finanslo-
ven for 2014, mens højere lønsum trækker i modsat retning.  
 
Momsindtægterne er opjusteret med ¼ mia. kr. i 2013 og ½ mia. kr. i 2014 på baggrund af 
regnskabstal for de første 10 måneder af 2013. Endvidere forventes et større positivt bidrag 
fra momspligtigt privatforbrug i 2014 end forudsat i august. 
 
Indtægterne fra registreringsafgiften er opjusteret med knap ½ mia. kr. i 2013 og ca. 1 mia. 
kr. i 2014 i lyset af en opjustering af det forventede bilkøb.  
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Indtægterne fra øvrige skatter og afgifter er opjusteret marginalt med ca. 0,1 mia. kr. i 2013 
og nedjusteret med ½ mia. kr. i 2014. 
 

Bilagstabel 3.1 
Ændring af den offentlige saldo i 2012-2014 siden august 

 2012 2013 2014 

Mia. kr., årets priser  

Nordsø-indtægter 0,0 -0,1 -3,2 

Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 0,0 5,7 5,2 

Pensionsafkastskat 1,4 5,0 -2,1 

Kapitalpensioner (omlægning) - 10,0 13,0 

Arbejdsmarkedsbidrag  0,0 0,2 0,4 

Personskatter mv.  3,0 0,1 -1,3 

Moms 0,2 0,3 0,4 

Registreringsafgift 0,0 0,5 1,1 

Øvrige skatter og afgifter -0,5 0,1 -0,5 

Offentligt forbrug 2,2 5,0 0,6 

Offentlige investeringer 1,1 -2,0 0,0 

Overførselsudgifter 0,7 4,0 3,0 

Nettorenteudgifter og udbytter (ekskl. udbytter fra Nordsøen) 0,0 0,6 -0,1 

Subsidier -0,6 -0,8 0,0 

Andre udgifts- og indtægtsposter  -1,9 -0,5 -0,9 

Ændring af den offentlige saldo, i alt 5,5 28,2 15,7 

    

Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer. 
 
Det offentlige forbrug er nedjusteret med 5 mia. kr. i 2013 og 0,6 mia. kr. i 2014 i forhold til 
augustvurderingen. Nedjusteringen af det offentlige forbrug i 2013 skal ses i lyset af foreløbi-
ge regnskabsoplysninger for stat, kommuner og regioner frem til 3. kvartal 2013, der indikerer 
et mindreforbrug i kommunerne og i staten. I 2014 afspejler nedjusteringen blandt andet, at 
merudgifter til EU-bidraget i 2014 indebærer mindreudgifter til offentligt forbrug under det 
statslige delloft for driftsudgifter. Hertil kommer, at kommunernes budgetterede serviceudgif-
ter ligger ca. 0,1 mia. kr. under det aftalte niveau.  
 
De offentlige investeringer er opjusteret med 2 mia. kr. i 2013, mens skønnet for 2014 er 
uændret i forhold til august. Opjusteringen i 2013 skal navnlig ses i lyset af et forventet mer-
forbrug på den regionale anlægsramme i forhold til budgetterne for 2013 samt en opjustering 
af de forventede statslige investeringer afledt af Udgiftsopfølgning 3. I 2014 skal skønnet ses 
i sammenhæng med lavere offentlige investeringer i den konkrete udmøntning af anlægsre-
serven på finanslovforslaget, hvilket delvist modsvares af højere investeringsudgifter i de tek-
niske ændringsforslag. Hertil kommer et højere anlægsniveau i de kommunale budgetter i 
forhold til økonomiaftalen fra juni 2013. 
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Overførselsudgifterne er nedjusteret med 4 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014. Nedjusterin-
gen skal navnlig ses i sammenhæng med lavere udgifter til sygedagpenge som følge af en 
forsinket indfasning af nye regler vedrørende udvidelsen af arbejdsgiverperioden og ophør af 
udbetaling ved søgnehelligdage. Hertil kommer mindreudgifter til førtidspension, der blandt 
andet skal ses i lyset af en revurdering af effekten af overgang til ny førtidspensionsordning, 
samt mindreudgifter til folkepension som følge af lavere gennemsnitlige enhedsomkostninger.  
 
Nettorenteudgifterne er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2013 og omtrent uændrede i 2014 i 
forhold til skønnet i augustvurderingen. Nedjusteringen i 2013 afspejler blandt andet lavere 
forventede rentebetalinger på statsgælden. 
 
Subsidierne er opjusteret med ca. ¾ mia. kr. i 2013, mens skønnet for 2014 er uændret i for-
hold til august. Opjusteringen i 2013 afspejler især højere udgifter til jobrotation og fleksjob. I 
2014 modsvares øgede udgifter til disse ordninger af et lavere skøn for AER-subsidierne. 
 
Ændrede skøn for en række andre udgifts- og indtægtsposter svækker de offentlige finanser 
med ca. ½ mia. kr. i 2013 og knap 1 mia. kr. i 2014. De ændrede skøn afspejler blandt andet 
en opjustering af udgifterne til EU-bidraget på knap ¼ mia. kr. i 2013 og knap ½ mia. kr. i 
2014.  
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4.1 Statens indtægter 
 
Af bilagstabel 4.1 fremgår de budgetteringsforudsætninger, der ligger til grund for de skønne-
de indtægter i 2013 og 2014. I forhold til vurderingen i august er skønnet for realvæksten i 
BNP opjusteret med 0,2 pct.-point i 2013, mens væksten i privatforbruget i 2013 er opjusteret 
med 0,1 pct.-point.  
 
For 2014 er skønnet for væksten i BNP uændret i forhold til augustvurderingen, mens skøn-
net for væksten i privatforbruget er opjusteret med 0,1 pct.-point. 
 

Bilagstabel 4.1 
Budgetteringsforudsætninger 2013-2014 

  2013   2014   

 Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 

BNP, realvækst i pct. 0,2 0,4 0,2 1,6 1,6 0,0 

Privatforbrug, realvækst i pct. 0,4 0,5 0,1 1,2 1,3 0,1 

Heraf bilkøb 4,0 7,5 3,5 1,1 4,0 2,9 

Forbrugerpriser, vækst i pct.  1,0 0,8 -0,2 1,5 1,2 -0,3 

Momsgrundlag, vækst i pct.  1,6 1,7 0,1 2,7 2,7 0,1 

Timeløn for LO/DA-arbejder, vækst i pct.  2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 

Nettoledighed, 1.000 personer 116 117 2 115 115 -1 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.724 2.732 8 2.733 2.749 16 

Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 1.006 1.003 -4 1.033 1.031 -2 

Udskrivningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag, 
mia. kr. 1.048 1.052 3 1.073 1.079 6 

Oliepris, kroner pr. tønde 613 610 -4 661 600 -60 
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4.2 Statens udgifter 
 
 
 

 
Statens udgifter i 2013 
Af bilagstabel 4.2 fremgår en detaljeret oversigt ændringer skønnene for statens udgifter i 
2013 siden augustvurderingen. Ændringen udgør samlet set 8,4 mia. kr. Opgørelsen er base-
ret på ministeriernes seneste udgiftsopfølgning i oktober. 
 

 
 
 
 

Bilagstabel 4.2 
Ændringer i statens udgifter i 2013 siden august 

 Skøn december Ændring 

Mia. kr., årets priser  

Forsvaret 21,0 -0,9 

Refusion af købsmoms til drift 6,9 -0,9 

Øvrige driftsudgifter 91,9 -1,5 

Danmarks moms- og BNI-bidrag til EU 19,6 0,2 

Danmarks toldbidrag til EU 2,1 -0,3 

Øvrige tilskud og overførsler til udlandet 39,8 -0,8 

Folkepension 108,3 -2,6 

Førtidspension 20,4 -1,3 

Boligydelse til pensionister og boligsikring 10,3 0,3 

Sygedagpenge 5,1 -0,5 

Jobrotation 1,3 0,6 

Seniorjob 0,4 0,2 

Øvrige ikke-ledighedsrelaterede indkomstoverførsler 79,1 -0,7 

Bloktilskud til kommuner og regioner 193,5 0,3 

Fremtidens sygehusstruktur 3,5 -0,8 

Indtægter fra told og sukkerafgifter -2,8 0,4 

Konvertering af hybrid kernekapital i bl.a. Vestjysk Bank 0,4 0,4 

Anlægsudgifter på transportministeriets område 10,7 -1,3 

Refusion af købsmoms til anlæg 2,3 0,9 

Renter til statsgæld mv. 22,5 -0,6 

Øvrige udgifter 39,3 0,5 

  

Statens udgifter i alt 675,6 -8,4 
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Statens udgifter i 2014 
Af bilagstabel 4.3 fremgår en detaljeret oversigt over sammensætningen af de loftsbelagte 
driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet i 2014. Udgifterne under delloftet for driftsud-
gifter er samlet set budgetteret til 185,8 mia. kr. på finansloven for 2014. 
 
 

Bilagstabel 4.3 
Statens driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet i 2014 (loftsbelagte) 

Årets priser Mia. kr. Andel i pct. 

  

Videregående uddannelser, forskning mv. 27,8 15,0 

Ungdomsuddannelser 20,3 10,9 

Forsvar, hjemmeværn og beredskab 19,7 10,6 

Moms- og BNI-bidrag til EU 18,1 9,8 

Udviklingsbistand 13,3 7,1 

Politivæsen og anklagemyndigheden 10,0 5,4 

Transportområdet, herunder veje, jernbaner og kollektiv trafik 8,5 4,6 

Købsmomsreserve 7,1 3,8 

Miljø, natur, energi og fødevarer 6,4 3,5 

Kriminalforsorg og retsvæsen 5,4 2,9 

SKAT 4,9 2,6 

Kulturområdet 4,5 2,4 

Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse 4,5 2,4 

Tilskud til Grønland og Færøerne 4,3 2,3 

Socialområdet og integration 3,0 1,6 

Grundskole 2,6 1,4 

Udenrigstjenesten 2,5 1,3 

Indsatser vedr. by, bolig og landdistrikter 0,8 0,4 

Øvrige driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet 22,1 11,9 

  

Udgifter under delloftet for driftsudgifter i alt 185,8 100 

  

Anm.: Afgrænsningen af flere driftsposter kan afvige fra forrige år. Øvrige driftsudgifter, tilskud og over-
førsler til udlandet omfatter blandt andet udgifter til departementer, en række styrelser og øvrige fæl-
lesudgifter.  
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Af bilagstabel 4.4 fremgår en detaljeret oversigt over sammensætningen af de loftsbelagte 
indkomstoverførsler i 2014. Udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler er samlet set 
budgetteret til 250,4 mia. kr. på finansloven for 2014. 
 

Bilagstabel 4.4 
Statens udgifter til indkomstoverførsler i 2014 (loftsbelagte) 

Årets priser Mia. kr. Andel i pct. 

Folkepension 118,6 47,3 

Tjenestemandspensioner 22,7 9,1 

Førtidspension 20,7 8,3 

SU-stipendier og lån 20,4 8,1 

Efterløn 19,0 7,6 

Børnefamilieydelse 14,4 5,8 

Boligstøtte  9,6 3,8 

Barselsdagpenge 9,5 3,8 

Fleksjob 6,5 2,6 

Sygedagpenge 5,3 2,1 

Børnetilskud mv. 3,0 1,2 

Aktivering1) 1,6 0,6 

Godtgørelse til voksen- og efteruddannelse, herunder SVU  1,4 0,5 

Ordinær og særlig jobrotation 1,2 0,5 

Fleksydelse 1,0 0,4 

Revalidering 1,0 0,4 

Personlige tillæg og varmetillæg 0,9 0,3 

Seniorjob 0,7 0,3 

Ledighedsydelse 0,6 0,3 

Elevstøtte/skoleydelse mv. 0,4 0,2 

Overførsel fra den sociale pensionsfond1) -12,5 -5,0 

Øvrige indkomstoverførsler 4,4 1,8 

  

Udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i alt 250,4 100 

   

Anm.:    Afgrænsningen af indkomstoverførslerne stemmer ikke fuldstændig overens med afgrænsningen i
 nationalregnskabet. For visse ordninger, fx førtidspension og sygedagpenge er der også 
 kommunale udgifter. Af tabellen fremgår kun de statslige udgifter. 

1) Afgrænsningen af aktiveringsudgifterne afviger fra forrige år. De lovbundne driftsudgifter til akti-
vering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomstoverførsler indgår således ikke under delloftet 
for indkomstoverførsler. 
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