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1. Økonomisk politik inden 
for ansvarlige rammer  
Nyt kapitel 

 
 

De senere års tilrettelæggelse af den økonomiske politik har bidraget til at holde hånden 
under økonomien. Det er blandt andet sket gennem historisk høje offentlige investeringer og 
de indgåede vækstaftaler, der forbedrer danske virksomheders vilkår.  

Der forventes i den aktuelle prognose en gradvis fremgang i dansk økonomi med BNP-
vækstrater på knap 1½ pct. af BNP i 2015 og 2 pct. i 2016. De aktuelle vækstudsigter er 
nærmere beskrevet i Økonomisk Redegørelse, december 2014.  

Pensionspakken og finansloven for 2015 viderefører regeringens balancerede økonomiske 
politik med fokus på at skabe bedre velfærd, flere job og sikre, at Danmark kommer godt ud 
af krisen inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik.  

Med aftalen om finansloven for 2015 løftes velfærden på blandt andet sundheds- og dagtil-
budsområdet, og der indføres en ny kontantydelse for jobsøgende, der har opbrugt retten til 
dagpenge og arbejdsmarkedsydelse.  

Den aktuelle vurdering af dansk økonomi og de offentlige finanser er baseret på en opdateret 
vurdering af konjunktursituationen – der blandt andet afspejler de seneste oplysninger om 
udviklingen herhjemme og virkningen af det internationale konjunkturbillede – samt virknin-
gen af den indgåede aftale om finansloven for 2015 mv.   

 
Offentlige finanser inden for ansvarlige rammer 
I forlængelse af EU-Kommissionens forårsprognose 2014 blev Danmarks EU-henstilling 
ophævet i juni 2014. Ophævelsen af EU-henstillingen skal ses i lyset af, at Danmark har 
opfyldt hovedkravet i EU-henstillingen om at nedbringe det offentlige underskud holdbart 
under 3 pct. af BNP.  

Skøn for den faktiske offentlige saldo i 2014-15  

• Forventet overskud på den faktiske offentlige saldo på ca. 34¼ mia. kr. i 2014 (1¾ pct. af BNP)  
 

• Forventet underskud på den faktiske offentlige saldo på ca. 49¾ mia. kr. i 2015 (2,5 pct. af BNP) 
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I EU-Kommissionens efterårsprognose 2014, der blev offentliggjort i starten af november, 
skønnes underskuddet på den offentlige saldo ligeledes at udgøre under 3 pct. af BNP i 
overensstemmelse med rammerne i EU's Stabilitets- og Vækstpagt.   
 
I den aktuelle vurdering ventes de seneste års underskud på de offentlige finanser at blive 
vendt til et overskud i 2014. Det offentlige overskud i 2014 skønnes at udgøre ca. 34¼ mia. 
kr. (1¾ pct. af BNP) og skal navnlig ses i lyset af, at indtægterne fra pensionsafkastskatten 
og omlægningen af kapitalpensionsordninger forventes at blive markant højere end tidligere 
skønnet.  
 
Med finansloven for 2015 og de kommunale og regionale budgetter for 2015 er den økono-
miske politik i 2015 tilrettelagt inden for rammerne af budgetloven og EU's Stabilitets- og 
Vækstpagt. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik er med til at fastholde tilliden til 
dansk økonomi og bidrager til en positiv udvikling i økonomien. 
 

 
I de kommende år skønnes der et offentligt underskud på 2,5 pct. af BNP i 2015 og 2,6 pct. 
af BNP i 2016. Lige som i EU-Kommissionens prognose vurderes der at være en vis margin 
til EU's underskudsgrænse i 2015 og 2016. 
 

Figur 1 
Den offentlige saldo i decembervurderingen 
 
 

 

Figur 2 
Den offentlige saldo i EU-Kommissionens 
forårs- og efterårsprognose 
 

 
  
Kilde: EU-Kommissionens forårs- og efterårsprognose 2014, Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Faktaboks 
Den faktiske og strukturelle saldo  

• Faktisk offentlig saldo: Den faktiske offentlige saldo viser den offentlige sektors over- eller underskud 
og defineres som forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen følger nationalregn-
skabets 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 
korrigeret for konjunkturernes påvirkning af de offentlige udgifter og indtægter og andre midlertidi-
ge/ekstraordinære forhold. 

 
Med Pensionspakken (oktober 2014) er muligheden for at omlægge kapitalpensioner til al-
derspensioner med en skatterabat forlænget til 2015. Samtidig gives der mulighed for, at 
personer over 60 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) kan få 
opsparingen udbetalt i 2015 med en skatterabat på 2,5 pct. Pensionspakken skønnes samlet 
set at medføre et provenu på ca. 15 mia. kr. i 2015 svarende til ca. ¾ pct. af BNP. 
 
Pensionspakken reducerer risikoen for, at det offentlige underskud i 2015 overstiger 3 pct. af 
BNP og at Danmark modtager en ny EU-henstilling. 
 
Skønnene for den offentlige saldo i 2014 og 2015 er påvirket af midlertidige forhold som følge 
af omlægningen af kapitalpensioner og udbetalingen af opsparede midler i LD. Eksklusive 
midlertidige forhold skønnes et offentligt underskud på ca. 1½ pct.af BNP i 2014 og ca. 3¼ 
pct. af BNP i 2015, jf. figur 3.  
 

 
 

Figur 3 
Den offentlige saldo med og uden midlertidige bidrag fra særskilte tiltag 

 

-4

-3

-2

-1

0

1

2

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2013 2014 2015 2016
Offentlig saldo Offentlig saldo ekskl. midlertidige bidrag fra særskilte tiltag

Grænse ifg. Stabilitets- og Vækstpagten 

Pct. af BNP Pct. af BNP 



Kapitel 1 Økonomisk politik inden for ansvarlige rammer 
 

Budgetoversigt 3 · December 2014 8 

Det strukturelle underskud skønnes at udgøre 0,6 pct. af BNP i 2015. Det strukturelle under-
skud er dermed øget med 0,1 pct. af BNP i forhold til skønnet i august, som var baseret på 
finanslovforslaget for 2015.  

Det lidt større underskud på den strukturelle saldo kan blandt andet henføres til merudgifter 
på asylområdet som følge af et højere skønnet antal asylansøgere end forudsat i august. 
Denne opjustering afspejler ændrede skøn for udgifterne, dvs. den er ikke en følge af ændre-
de regler eller ændret politik.   
 
Budgetlovens underskudsgrænse for det strukturelle underskud gælder på tidspunktet for 
fremlæggelsen af finanslovforslaget for det pågældende år. Efterfølgende kan der i henhold 
til budgetlovens bestemmelser ikke gennemføres diskretionære tiltag, der indebærer en 
væsentlig svækkelse af den strukturelle saldo, hvis det strukturelle underskud udgør 0,5 pct. 
af BNP. Aftalen om finansloven for 2015 er fuldt finansieret inden for de afsatte reserver på 
finanslovforslaget mv., jf. nedenfor. 
 
I 2016 skønnes der foreløbigt et underskud på den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. Den 
økonomiske politik i 2016 fastlægges i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regio-
nernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om 
finansloven.  
 
De skønnede underskud på den strukturelle saldo er udtryk for, at manøvrerummet i den 
økonomiske politik er udnyttet fuldt ud. I takt med at fremgangen i dansk økonomi ventes at 
tage til i styrke over de kommende år, vil der være behov for gradvist at øge afstanden til 
budgetlovens underskudsgrænse og gøre fremskridt mod kravet om strukturel balance i 
2020.   
 
Aftalerne om finansloven for 2015 
Aftalen om finansloven for 2015 viderefører den balancerede linje i den økonomiske politik 
med en lang række initiativer på flere kerneområder.  

Der er indgået i alt fire delaftaler om finansloven for 2015, som er offentliggjort i publikationen 
Aftaler om finansloven for 2015 fra november 2014. Aftalerne omfatter nye initiativer for i alt 
ca. 5,6 mia. kr. i 2015, jf. tabel 1.  

På velfærdsområdet indeholder finanslovsaftalen blandt andet et markant kvalitetsløft af 
sundhedsområdet. Med aftalen er der således afsat 6½ mia. kr. til en styrkelse af sundheds-
området i perioden 2015-2018. Indsatsen på sundhedsområdet skal blandt andet gå til en 
styrket indsats mod kræft og kroniske sygdomme, en styrkelse af de praktiserende læger, 
øget kapacitet på medicinske afdelinger og styrket sundhedspleje for sårbare grupper. 

Med finansloven for 2015 tilføres daginstitutionsområdet 1 mia. kr. i perioden 2015-18 til 
ansættelse af pædagogisk personale i landets børnehaver, vuggestuer og dagplejer. Der 
afsættes desuden en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i årene efter til en klippe-
kortsordning til hjemmehjælp, hvor de ældre selv er med til at bestemme, hvad klippene skal 
bruges til. 
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Tabel 1 
Nye initiativer i Aftaler om finansloven for 2015 

Mio. kr., 2015-priser 2015 

Velfærd  

Markant kvalitetsløft til sundhedsområdet 600 

Mere pædagogisk personale i dagtilbud 250 

Klippekort til ekstra hjemmehjælp 75 

Styrket indsats for inklusion i folkeskolen 25 

Satspulje – psykiatri  350 

Satspulje – øvrige initiativer 489 

Kontantydelse og kontanthjælp  

Ny midlertidig kontantydelse 610 

Afskaffelse af gensidig forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet 295 

Bedre vilkår for kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere  51 

Det grønne og transport  

Grøn omstillingsramme (miljø, natur og økologi)  100 

Styrket klimaindsats 100 

Statsligt tilskud til Aalborg letbane 92 

Arbejdstilsyn og social dumping  

Styrket indsats mod social dumping 50 

Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader 31 

Asyl og udviklingsbistand  

Løft af udviklingsbistand 8001) 

Pulje til modtagelse af flygtninge i kommunerne i 2015 250 

Initiativer på asylområdet 27 

Kvinfo (nydanske kvinder på arbejdsmarkedet)  2 

Øvrige  

Udmøntning af forskningsreserve  857 

Filmaftale 573 

Bekæmpelse af skattely 10 

Initiativer i alt 5.637 

  

1) Udviklingsbistanden tilføres i alt 1,0 mia. kr. med Aftale om Finansloven for 2015. Heraf falder 200 mio. 
kr. i 2014 som følge af fremrykning af projekter fra 2015 til 2014, der finansieres af reserven til nye bevil-
lingsforslag i 2014.  
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Finanslovaftalen indeholder også en styrket indsats vedrørende inklusion i folkeskolen, samt 
en aftale om udmøntningen af satspuljemidlerne til blandt andet psykiatriområdet. 

Som en del af aftalen om finansloven for 2015 forbedres vilkårene for kontanthjælpsmodtage-
re ved en fuld afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt for samlevende. Der indføres 
samtidig en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkeds-
ydelse. Den nye kontantydelse sikrer, at personer, der opbruger retten til dagpenge og ar-
bejdsmarkedsydelse i 2015, vil være sikret offentlig forsørgelse i op til tre år.  

Der tilføres 400 mio. kr. over fire år til grøn omstilling i form af en styrket indsats vedrørende 
miljø og økologi samt udvikling af bæredygtigt byggeri mv. På klimaområdet tilføres 300 mio. 
kr. over tre år til udbredelse af nye teknologier på varmeområdet. 

På asylområdet er der afsat en pulje på 250 mio. kr., der skal understøtte kommunernes 
modtagelse af flygtninge i 2015. I overensstemmelse med internationale retningslinjer er der 
omprioriteret 1½ mia. kr. af udviklingsbistanden i 2015 med henblik på at håndtere merudgif-
terne til asylmodtagelse i 2015. 

De øvrige initiativer i finanslovaftalen omfatter blandt andet en øget indsats mod social dum-
ping og en udmøntning af forskningsreserven til forsknings- og innovationsinitiativer, herun-
der til Danmarks Innovationsfond og Det Frie forskningsråd mv.  

Aftalen er fuldt finansieret inden for de afsatte reserver på finanslovforslaget mv. Finansie-
ringselementerne mv. i Aftaler om finansloven for 2015 udgør således ligeledes i alt 5,6 mia. 
kr. i 2015, jf. tabel 2. Dermed sikres det, at Aftaler om finansloven for 2015 gennemføres 
inden for rammerne af budgetloven og de fastsatte udgiftslofter. 

Tabel 2 
Finansieringselementer i Aftaler om finansloven for 2015 

Mio. kr., 2015-priser 2015 

Driftsreserver på FFL15  

Centrale reserver  2.541 

Nedjustering af EU-bidrag 700 

Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.  127 

Satspuljen 839 

Forskningsreserven 857 

Drifts og tilskudsmidler til Filmaftale  573 

Finansieringselementer i alt 5.637 

  
 
Inden for ansvarlige rammer er der således med den samlede finanslovsaftale prioriteret 
ressourcer til at øge investeringerne i danskernes sundhed, at sikre mere tryghed på ar-
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bejdsmarkedet og forbedre vilkårene både for de ældre og for børn i skoler og daginstitutio-
ner. 

Nøgletal for den offentlige økonomi 
Skønnene for de offentlige og statslige finanser er beskrevet nærmere i de efterfølgende 
kapitler. De væsentligste nøgletal for den offentlige økonomi fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 3 
Offentlige nøgletal for 2013-16 

 2013 2014 2015 2016 

Offentlig saldo (mia. kr.)1) -20,0 34,2 -49,7 -52,7 

Offentlig saldo (pct. af BNP)1) -1,1 1,8 -2,5 -2,6 

Strukturel offentlig saldo (pct. af strukturelt BNP)2) -0,1 -0,5 -0,6 -0,5 

DAU-saldo (mia. kr.)3) 5,8 -2,1 -13,6 - 

DAU-saldo (pct. af BNP) 0,3 -0,1 -0,7 - 

Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -1,2 14,4 -32,5 - 

Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) -0,5 0,9 1,5 0,1 

Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 0,3 3,1 0,6 -2,5 

Etårig finanseffekt (pct. af BNP)  -0,6 0,2 0,2 -0,2 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske initiativer 
fra og med 2012 (BNP-niveau)4) 0,2 0,0 -0,1 -0,3 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk  
politiske initiativer fra og med 2012 (vækstbidrag i pct. af BNP)4) -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 

 

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) DAU- saldoen er udtryk for over/underskuddet på statens finanser (statens drifts-, anlægs- og udlåns-

budget).  
4) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige 

finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken samt effekten af øvrige økonomisk politiske 
initiativer, som øger investeringer på klima- og energiområdet, i renoveringer af almene boliger samt 
effekten af investeringsvinduet mv. 
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2. Offentlige finanser og  
finanspolitikken  
Nyt kapitel 

 
 
Resumé 

• Danmarks EU-henstilling blev ophævet på ECOFIN-mødet i juni i 2014. Ophævelsen af EU-
henstillingen skal ses i lyset af, at Danmark – i overensstemmelse med hovedkravet i EU-henstillingen 
– har bragt det offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP i 2013. 

 
• Den ansvarlige linje i den økonomiske politik bidrager til at fastholde tilliden til dansk økonomi og un-

derstøtter dermed det lave renteniveau. 
 

• Den offentlige saldo skønnes at udvise et overskud på 34¼ mia. kr. i 2014 (1,8 pct. af BNP). I de efter-
følgende år skønnes et offentligt underskud på 49¾ mia. kr. (2,5 pct. af BNP) i 2015 og 52¾ mia. kr. 
(2,6 pct. af BNP) i 2016.  

 
• Skønnene for de offentlige finanser er påvirket af store midlertidige indtægter fra omlægningen af kapi-

talpensioner mv. Eksklusive midlertidige indtægter fra disse særskilte tiltag skønnes et offentligt under-
skud på ca. 1½ pct. af BNP i 2014 og ca. 3¼ pct. af BNP i 2015.  
 

• Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,6 pct. af BNP i 2015 og er dermed lidt større 
end skønnet ved fremsættelsen af finanslovforslaget i august. Opjusteringen af det strukturelle under-
skud afspejler ændrede skøn for udgifterne, dvs. den er ikke en følge af ændrede regler eller politik.   

 
• I 2016 skønnes der foreløbigt et underskud på den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. Den økonomi-

ske politik i 2016 bliver fastlagt med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi, finanslov-
forslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for 2016. 
 

• På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter, der er omfattet af de to statslige dellofter, og 
foreløbige regnskabsoplysninger for kommuner og regioner i 1.-3. kvartal 2014 forventes de fastsatte 
udgiftslofter at kunne overholdes i 2014.  

 
• Finansloven for 2015 og kommunernes og regionernes budgetter for 2015 er i overensstemmelse med 

de gældende udgiftslofter i 2015.  
 

• Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitik og øvrige initiativer, som er gennemført fra og med 2012, 
skønnes gradvist at aftage. Virkningen på BNP skønnes således at være omtrent neutral i 2014 og 
2015.  

 
• Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 0,9 pct. i 2014, 1,5 pct. i 2015 og 0,1 pct. i 2016. Real-

væksten i det offentlige forbrug i 2015 og 2016 afspejler blandt andet de højere offentlige forbrugsudgif-
ter på asylområdet mv. i 2015.  

 
• De offentlige investeringer fastholdes på et højt niveau i 2014-16, som ligger mærkbart over det histori-

ske gennemsnit. 
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2.1 Offentlige finanser 
 
I forlængelse af EU-Kommissionens forårsprognose 2014 blev Danmarks EU-henstilling 
ophævet i juni 2014, idet hovedkravet om at bringe det offentlige underskud holdbart under 3 
pct. af BNP var opfyldt. 

Med udgangspunkt i den aktuelle vurdering af dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, 
december 2014 skønnes den faktiske offentlige saldo i 2014-16 fortsat at være inden for 
rammerne af underskudsgrænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt på 3 pct. af BNP.  

I 2014 skønnes der i modsætning til den seneste prognose i august et overskud på den of-
fentlige saldo på ca. 34¼ mia. kr. (svarende til ca. 1¾ pct. af BNP), jf. figur 2.1 og tabel 2.1. 
Det offentlige overskud i 2014 vil i givet fald være det første siden 2008. På baggrund af den 
aktuelle vurdering skønnes et offentligt underskud på 2,5 pct. af BNP i 2015 og 2,6 pct. af 
BNP i 2016. Med de aktuelle skøn for 2015 og 2016 er der således en vis margin til grænsen 
for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP. 

 
Skønnet for den offentlige saldo i 2014 er baseret på finansloven for 2014, ministeriernes 
udgiftsopfølgning for statens udgifter frem til og med september 2014 og foreløbige regn-
skabsoplysninger om kommunernes og regionernes udgifter frem til 3. kvartal.  

I 2015 er skønnene for de offentlige finanser baseret på finansloven for 2015 og kommuner-
nes og regionernes budgetter for 2015. Skønnene indregner således de budgetterede virk-
ninger af Pensionspakken, Aftaler om Vækstpakke 2014 og Forlig om reform af beskæftigel-
sesindsatsen. Finanspolitikken i 2015 er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og de 
fastsatte udgiftslofter. 

Figur 2.1 
Den offentlige saldo 
 
  

 

Figur 2.2 
Den offentlige saldo ekskl. midlertidige 
bidrag fra særskilte tiltag 
 

 
  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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For 2016 er skønnene for de offentlige finanser blandt andet baseret på konjunkturvurderin-
gen, de dele af finansloven for 2015, der bærer med over i 2016 samt beregningstekniske 
forudsætninger om udgangspunktet for det offentlige forbrug og de offentlige investeringer 
mv. i 2016 fra det seneste mellemfristede 2020-forløb fra august, jf. Opdateret 2020-forløb: 
Grundlag for udgiftslofter 2018, august 2014.    

 
Som følge af Danmarks Statistiks hovedrevision af nationalregnskabet i september 2014 er 
opgørelsen af de offentlige finanser ændret i forhold til den seneste vurdering i august. Revi-
sionen har relativt begrænsede virkninger på den offentlige saldo, jf. boks 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 
Faktisk og strukturel saldo, 2010-2016 

Mia. kr., årets priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Offentlig saldo i alt -49,1 -38,0 -68,4 -20,0 34,2 -49,7 -52,7 

Heraf stat1)  -47,4 -40,7 -68,6 -22,4 - - -  

Heraf kommuner og regioner1) 
-2,0 2,1 -0,3 2,4 - - -  

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

Pct. af BNP        

Offentlig saldo  -2,7 -2,1 -3,7 -1,1 1,8 -2,5 -2,6 
Offentlig saldo ekskl. særlige  
midlertidige forhold  - - -2,2 -3,0 -1,5 -3,2 -2,5 

Strukturel offentlig saldo  -1,3 -0,4 -0,8 -0,1 -0,5 -0,6 -0,5 
 

 
 
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. 
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Skønnene for de offentlige finanser skal ses i lyset af, at den økonomiske politik er planlagt 
inden for rammerne af EU's Stabilitets- og Vækstpagt, budgetloven og de fastsatte udgiftslof-
ter i 2014 og 2015, jf. afsnit 2.2.   

Skønnene for den offentlige saldo i 2014 og 2015 er påvirket af store midlertidige indtægter 
fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner mv., jf. boks 2.2. Med Pensionspakken er 
muligheden for at omlægge kapitalpensioner forlænget til 2015, og samtidig kan personer 
over 60 år få udbetalt opsparede midler i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med en skattera-
bat. Eksklusive særlige midlertidige bidrag skønnes et offentlige underskud på ca. 1½ pct. af 
BNP i 2014 og 3¼ pct. af BNP i 2015, jf. figur 2.2 ovenfor. 

Boks 2.1 
Virkningen på den offentlige saldo af Danmarks Statistiks hovedrevision af 
nationalregnskabet  

Danmarks Statistiks hovedrevision af nationalregnskabet indebærer en række ændringer i opgørelsen af de 
offentlige finanser, som både afspejler nye internationale retningslinjer samt forbedrede datakilder og me-
toder.  
 
Revisionen omfatter blandt andet en ændret afgrænsning af sektoren for offentlig forvaltning og service, 
som den offentlige saldo måles for. Med revisionen er Banedanmark, Skov- og Naturstyrelsen, A/S Øre-
sund og Danmarks Radio (fra og med 2007) flyttet ind under offentlig forvaltning og service, mens privat-
skoler og efterskoler flyttes fra offentlig forvaltning og service til den såkaldte NPISH-sektor. NPISH er non-
profit institutioner rettet mod husholdninger og omfatter blandt andet velgørende organisationer og idræts-
foreninger mv.  
 
Hovedrevisionen har samlet set en relativt begrænset virkning på den faktiske offentlige saldo. Opgørelsen 
af den offentlige saldo i 2015 ændres således kun marginalt som følge af overgangen fra det tidligere nati-
onalregnskab (ESA95) til det nye nationalregnskab (ESA2010), jf. tabel a. 
 
Tabel a. Virkningen på den offentlige saldo i 2015 af overgangen til nyt nationalregnskab  

Mia. kr.    2015 

Offentlig saldo ifølge Danmarks Statistiks budgetversion (ESA95) -59,9 

- Øresund Landanlæg -0,5 

- Danmarks Radio +0,3 

- PSO -0,1 

- Privatskoler, efterskoler mv. +0,1 

- Andet +0,4 

Offentlig saldo ifølge Danmarks Statistiks budgetversion (ESA2010) -59,7 
 

Kilde: Danmarks Statistiks budgetversion for 2015 – der tager udgangspunkt i finanslovforslaget for 2015 
og aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2015 – baseret på henholdsvis ESA 95 og 
ESA 2010. 

 
Den nye nationalregnskabsopgørelse af den offentlige saldo ændrer ikke på de fastsatte underskudsgræn-
ser for den faktiske og strukturelle offentlige saldo i henholdsvis EU's Stabilitets- og Vækstpagt og budget-
loven. 
 
Nationalregnskabsrevisionens betydning for opgørelsen af de offentlige finanser er beskrevet nærmere i 
boks 2.3 nedenfor og i appendiks 5.A i Økonomisk Redegørelse, december 2014. 
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På baggrund af den nye prognose for dansk økonomi og opdaterede skøn for de offentlige 
finanser er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 0,6 pct. af BNP i 2015, jf. figur 
2.3. Skønnet for det strukturelle underskud i 2015 er opjusteret med 0,1 pct. af BNP i forhold 
til skønnet i augustvurderingen.  

Budgetlovens underskudsgrænse gælder i udgangspunktet for det skønnede strukturelle 
underskud i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for et givet finansår. Der kan 
dog ikke i perioden efter fremsættelsen af finanslovforslaget gennemføres diskretionære tiltag 
med væsentlige negative konsekvenser for den strukturelle saldo i forhold til grænsen på -½ 
pct. af BNP.   

Det lidt større underskud på den strukturelle saldo i 2015 kan blandt andet henføres til mer-
udgifter på asylområdet mv. som følge af et højere skønnet antal asylansøgere end forudsat i 
august. Denne opjustering afspejler ændrede skøn for udgifterne, dvs. den er ikke en følge af 
ændrede regler eller politik. Aftalen om finansloven for 2015 er fuldt finansieret inden for de 
afsatte reserver på finanslovforslaget mv.og påvirker således ikke isoleret set i forhold til 
augustskønnet. 

I 2016 skønnes der foreløbigt et underskud på den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. 
Skønnet for den strukturelle saldo i 2016 afspejler blandt andet en forudsat fuld udnyttelse af 
driftslofterne i stat, kommuner og regioner samt virkningen af de skønnede udgifter under det 
statslige delloft for indkomstoverførsler, som aktuelt skønnes at ligge ca. 4 mia. kr. under det 
fastsatte udgiftsloft (inkl. udsvingsbuffer).  

Den økonomiske politik i 2016 vil blive fastlagt i forbindelse med aftalerne om kommunernes 
og regionernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger 
om finansloven for 2016. 

Boks 2.2 
Midlertidige bidrag til den offentlige saldo i 2013-2015 

Den offentlige saldo i 2013-2015 påvirkes af ekstraordinære provenuer som følge af skatterabatten knyttet 
til omlægningen af kapitalpensioner – der med Pensionspakken er forlænget til 2015 – samt de forudsatte 
udbetalinger fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) i 2015, der ligeledes er en følge af Pensionspakken. 
Engangsindtægterne er af Skatteministeriet opgjort til 29,2 mia. kr. i 2013 og skønnes med betydelig usik-
kerhed at udgøre 58 mia. kr. i 2014 og knap 15 mia. kr. i 2015. Hertil kommer fremrykkede ordinære ind-
tægter fra kapitalpensionsbeskatningen, som følge af at personer over 60 år i højere grad vælger at få ud-
betalt kapitalpensionen i disse år, hvor skattebetalingen er lavere. Indtægterne herfra skønnes til 5¼ mia. 
kr. i 2013 og 2¼ mia. kr. i 2014. 
 
Desuden er der midlertidige indtægter fra pensionsafkastskat på 2 mia. kr. i 2013 og 2014 som følge af 
omlægninger i pensionssektoren fra ordninger med garanteret afkast til ordninger, hvor afkastet afspejler 
markedsafkastet i de enkelte år.  
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I 2014 skønnes et strukturelt underskud på 0,5 pct. af BNP. Det skønnede strukturelle under-
skud i 2014 er lavere end hidtil forudsat, blandt andet som følge af nedjusteringen af det 
offentlige forbrug i 2014.  
 
Det bemærkes, at i forhold til vurderingen i august er det hovedreviderede nationalregnskab 
implementeret i vurderingen af de offentlige finanser og konjunktursituationen. På baggrund 
heraf er metoderne til beregning af den strukturelle saldo og konjunkturgab opdateret. En 
beskrivelse af Finansministeriets metode til beregning af den strukturelle saldo er tilgængelig 
på www.fm.dk. 

Ændring af skønnet for den faktiske saldo i 2014-15 siden august 
I forhold til augustvurderingen er skønnene for den faktiske offentlige saldo forbedret med ca. 
56¼ mia. kr. i 2014 og ca. 10¼ mia. kr. i 2015, jf. tabel 2.2. Forbedringen skyldes især en 
opjustering af de offentlige indtægter. 

De højere skønnede offentlige indtægter i 2014 og 2015 skal navnlig ses i sammenhæng 
med højere forventede indtægter fra pensionsafkastskatten på ca. 25 mia. kr. i 2014 og 4¾ 
mia. kr. i 2015. Opjusteringen i 2014 afspejler et væsentligt lavere forventet niveau for renter-
ne ultimo 2014 end lagt til grund i augustvurderingen. I 2015 er de forventede indtægter fra 
pensionsafkastskatten opjusteret som følge af en lavere forventet rentestigning gennem året 
og en forventet højere pensionsformue ultimo 2014.   

De forventede offentlige indtægter i 2014 og 2015 er desuden opjusteret i lyset af et højere 
skønnet provenu fra omlægningen af kapitalpensionsordninger i 2014 og den forudsatte 
provenuvirkning af Pensionspakken fra oktober. På baggrund af foreløbige oplysninger om 
omfanget af omlægninger i 2014 er det skønnede provenu i 2014 således opjusteret med ca. 
28 mia. kr. i forhold til skønnet i august. Med Pensionspakken er muligheden for at omlægge 

Figur 2.3 
Skønnet udvikling i strukturel saldo  
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Kilde: Egne beregninger. 
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kapitalpensioner til alderspensioner forlænget til 2015. Samtidig vil det være muligt for perso-
ner over 60 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) at få opsparin-
gen udbetalt i 2015 med en skatterabat på 2,5 pct.-point. Pensionspakken skønnes samlet 
set at indebære et provenu på ca. 15 mia. kr. i 2015. 

Mens de forventede indtægter fra pensionsafkastskat og omlægningen af kapitalpensioner 
mv. er opjusteret markant i forhold til augustvurderingen, er skønnet for de forventede ind-
tægter fra Nordsøen nedjusteret med ca. 2 mia. kr. i 2014 og ca. 4 mia. kr. i 2015. Nedjuste-
ringen skal ses i lyset af en lavere forventet oliepris (opgjort i danske kroner) end skønnet i 
august. Den forventede udvikling i olieprisen er blandt andet baseret på Det Internationale 
Energiagenturs (IEA) seneste skøn for olieprisen fra medio november.  

På udgiftssiden er det offentlige forbrug nedjusteret med ca. 3¼ mia. kr. i 2014 i lyset af 
foreløbige regnskabsoplysninger frem til 3. kvartal for stat, kommuner og regioner, som indi-
kerer lavere forbrugsudgifter i stat og kommuner sammenlignet med budgetterne. I 2015 er 
det nominelle offentlige forbrug opjusteret med ca. 1 mia. kr., hvilket blandt andet skal ses i 
lyset af øgede udgifter på asylområdet, samt udmøntningen af de afsatte reserver på FFL15 i 
forbindelse med Aftalen om finansloven for 2015 

De offentlige investeringer er opjusteret med ca. 1¾ mia. kr. i 2014 og 3½ mia. kr. i 2015 
sammenlignet med skønnet i august. Opjusteringen af de offentlige investeringer afspejler 
primært et højere investeringsniveau i de reviderede regnskabstal for 2013 – der forventes at 
bære med over i de efterfølgende år – samt højere forventede udgifter til forskning og udvik-

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

Mia. kr.  2014 2015 

Ændring af skøn for den offentlige saldo  56,3 10,2 

Heraf:    

- Pensionspakke og omlægning af kapitalpensioner  28,0 14,9 

- Pensionsafkastskat  25,2 4,8 

- Selskabsskat (ekskl. kulbrinteskat)  1,5 1,3 

- Nordsø-indtægter (inkl. udbytter fra Nordsø-fonden)  -1,9 -3,9 

- Offentligt forbrug  3,2 -1,0 

- Offentlige investeringer  -1,8 -3,5 

- EU-bidrag og omdisponering af udviklingsbistand mv.   1,1 1,9 

- Øvrige udgifter og indtægter (residual)  1,0 -4,3 
 

 
 
Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer.  Ændringerne si-

den august for de enkelte delposter er skønsmæssigt renset for virkningen af hovedrevisionen. Æn-
dringerne under ”Øvrige udgifter og indtægter”, som er en residual, omfatter samtlige øvrige forhold 
– herunder blandt andet konjunktur og hovedrevision.  

Kilde: Egne skøn. 
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ling end tidligere forudsat. Udgifterne til forskning og udvikling er med nationalregnskabsrevi-
sionen flyttet fra det offentlige forbrug og blevet en del af de offentlige investeringer. I 2014 
modgås merudgifterne delvist af lavere forventede statslige anlægsudgifter på transportom-
rådet. 

Sammenlignet med vurderingen i august er der desuden indregnet mindreudgifter til EU-
bidrag og udviklingsbistand mv. på samlet ca. 1 mia. kr. i 2014 og 2 mia. kr. i 2015. De skøn-
nede udgifter til udviklingsbistand i 2015 afspejler de omdisponeringer, der er foretaget i 
forbindelse med håndteringen af de forventede merudgifter til asylmodtagelse mv. i 2015, 
som er omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og som indgår i det offentlige forbrug.   
 

2.2 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 
 
Finanspolitikken i 2014 og 2015 er fastsat i overensstemmelse med budgetloven og de gæl-
dende udgiftslofter. Udgiftslofterne fastsættes løbende for en 4-årige periode på baggrund af 
de mellemfristede fremskrivninger. 

På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter omfattet af de to statslige dellofter 
og kommunernes og regionernes budgetter for 2014 forventes udgiftslofterne at kunne over-
holdes i 2014, jf. tabel 2.3. De statslige udgiftslofter i 2014 er desuden forventet overholdt i 
forbindelse med de forudgående udgiftskontroller i maj og september.   

Den efterfølgende udgiftskontrol i staten foretages senest ved udgangen af første kvartal 
2015 på baggrund af de endelige regnskabstal for de loftbelagte statslige udgifter. 

De aktuelle skøn for udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter ligger ca. 4 mia. kr. 
under det fastsatte udgiftsloft. Skønnet for de statslige udgifter under delloftet for indkomst-
overførsler er ligeledes ca. 4 mia. kr. lavere end udgiftsloftet1, jf. også kapitel 3.   

På baggrund af foreløbige regnskabsoplysninger om udgifterne i kommuner og regioner i 1.-
3. kvartal 2014 vurderes det kommunale og de regionale udgiftslofter ligeledes at kunne 
overholdes i 2014. 

 

 

1 Det bemærkes, at den opgjorte afvigelse mellem den samlede prognose og dellofterne skal ses i lyset af, at der i 
henhold til budgetlovens § 8 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåre-
ne 2014-2017 § 5 forventes foretaget en administrativ korrektion af udgiftslofterne som følge af Bloktilskudsakt-
stykket for 2015 samt Aftale om reform af Sygedagpengesystemet fra december 2013 og Aftale om reform af erhvervsuddannel-
serne fra februar 2014. 
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Tabel 2.3 
Loftbelagte udgifter i 2014 

 

 Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2014-priser) Driftudgifter 
Indkomst-

overførsler Driftsudgifter 
Sundheds-

udgifter 
Udviklings-

opgaver 

Loft 185,8 252,4 230,1 102,6 2,9 

Budget 185,8 250,4 230,1 102,71) 2,9 

Skøn i december 2014 181,8 248,4 - - - 
 

 
 

1) De budgetterede udgifter til sundhed er marginalt højere end det regionale delloft for sundhedsudgif-
ter (afspejler udgifter finansieret af kommunerne).  

 
På finansloven for 2015 er de statslige udgifter under delloftet for driftsudgifter budgetteret 
ca. ¼ mia. kr. under udgiftsloftet. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at en del af 
de centrale forhandlingsreserver på finanslovforslaget for 2015 er udmøntet på anlægsbud-
gettet som led i den politiske aftale. Iværksættelsen af nye diskretionære tiltag uden for loftet 
indebærer, at delloftet for driftsudgifter ikke samtidig kan disponeres fuldt ud, uden at der 
samlet set vil ske en svækkelse af den strukturelle saldo. Dette er i henhold til budgetloven 
ikke muligt i 2015, hvor skønnet for underskuddet på den strukturelle saldo er opgjort til 0,6 
pct. af BNP. 

Udgifterne under det statslige delloft for indkomstoverførsler er på finanslovforslaget for 2015 
budgetteret til 254,1 mia. kr., hvilket er 3½ mia. kr. lavere end det gældende udgiftsloft på 
257,6 mia. kr. Dette skal blandt andet ses i lyset af lavere budgetterede udgifter til sygedag-
penge og førtidspension end skønnet i forbindelse med loftfastsættelsen og den afsatte ud-
svingsbuffer til uforudsete udgifter på 1 mia. kr.  

En foreløbig opgørelse af de kommunale budgetter for 2015 viser, at kommunerne budgette-
rer med serviceudgifter, der ligger knap 0,2 mia. kr. under det fastsatte udgiftsloft. Kommu-
nerne planlægger samtidig at afholde anlægsudgifter for knap 0,2 mia. kr. mere end aftalt. 
Kommunernes budgetter er dermed samlet set inden for rammerne af økonomiaftalen for 
2015. 

På baggrund af foreløbige oplysninger om regionernes budgetter for 2015 vurderes de regio-
nale udgiftslofter også at være overholdt.  
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I forbindelse med den endelige budgettering på finansloven for 2015 er det statslige delloft 
for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler i 2015-2018 blevet justeret. 
Justeringerne afspejler blandt andet korrektioner i lyset af Aftalen om Finansloven for 2015. 
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. En nærmere gennemgang af justeringerne af de gældende lofter for 
2015-2018 fremgår af bilag 1. 
 

2.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Som følge af tilbageslaget i 2008-09, har finanspolitikken været tilrettelagt med henblik på at 
understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de finanspolitiske rammer. Samlet 
set har udgiftspolitikken været lempelig og det høje forbrugs- og investeringsniveau har isole-
ret set været med til at understøtte økonomien. Her har fremrykningen af en række investe-
ringer til perioden 2012-14 spillet en vigtig rolle.  

Generelt er det derfor vurderingen, at finanspolitikken fortsat understøtter aktivitet og beskæf-
tigelse i 2014. De beregnede aktivitetsvirkninger er imidlertid målt i forhold til det allerede 
lemplige niveau i 2011, hvilket betyder, at BNP-vækstbidraget fra finanspolitikken i snæver 
forstand er aftagende og negativ fra og med 2013, jf. tabel 2.5. 

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 være neutral i 2014, jf. tabel 2.5.   

I 2015 og især i 2016, hvor væksten i BNP ventes at tage yderligere til, vurderes finanspoli-
tikken og de øvrige tiltag samlet set at bidrage negativt til BNP (målt i forhold til det lempelige 
niveau i 2011). BNP-niveauet skønnes påvirket med -0,1 pct. af BNP i 2015 og -0,3 pct. af 
BNP i 2016. I takt med at den økonomiske fremgang tager fart og dansk økonomi genopret-

Tabel 2.4 
Loftbelagte udgifter i 2015 

 

 Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2015-priser) Driftudgifter 
Indkomst-

overførsler Driftsudgifter 
Sundheds-

udgifter 
Udviklings-

opgaver 

Loft 190,1 257,6 234,7 104,7 3,0 

FL15 og kommunale og 
regionale budgetter 189,8 254,1 234,5 104,91) 3,0 

 

 
1) De budgetterede udgifter under det regionale delloft for sundhedsudgifter inkluderer godt 200 mio. kr. 

til løft af psykiatrien med Satspuljeaftalen for 2015-2018, der blev indgået i juni 2015 efter indgåelse af 
økonomiaftalen for 2015. Det regionale delloft for sundhedsudgifter vil som følge heraf blive korrigeret 
i lyset af en ændret opgavefordeling mellem stat og regioner, og opfølgningen på udgifterne  under det 
regionale delloft for sundhedsudgifter vil tage udgangspunkt i det korrigerede udgiftsloft. 
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tes, er det centralt, at den lempelige finanspolitik gradvist trækkes tilbage, så udgifterne 
nærmer sig det niveau, der er i overensstemmelse med finanspolitisk holdbarhed. 

 

Tabel 2.5   
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 

Pct. af BNP 2013 2014 2015 2016 

BNP-niveau     

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,2 0,0 -0,1 -0,3 

- heraf flerårig finanseffekt -0,4 -0,5 -0,3 -0,5 

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

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

     

Vækstbidrag     

Finanspolitik og øvrige initiativer (vækstbidrag) -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 

- heraf etårig finanseffekt -0,6 0,2 0,2 -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. 

I forhold til vurderingen i august er virkningen på BNP-niveauet nedjusteret med 0,1 pct.af 
BNP i 2014 og opjusteret 0,1 pct.af BNP i 2015. Nedjusteringen i 2014 afspejler primært et 
mindreforbrug i stat og kommuner. I 2015 vurderes aktivitetsvirkningen stadig at være nega-
tiv, men opjusteret siden augustvurderingen pga. dels af lavere offentligt forbrug i 2014 (og 
derigennem større vækstbidrag i 2015) samt omprioritering fra udviklingsbistand til merudgif-
ter på asylområdet mv. 

Et-årig finanseffekt  
Som nævnt skønnes et svagt negativt vækstbidrag til BNP-væksten fra finanspolitikken og de 
øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012. Dog trækker den etårige finanseffekt i 
modsat retning i 2014 og 2015 og bidrager således med 0,2 pct. af BNP i hhv. 2014 og 2015, 
jf. tabel 2.6.  
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Tabel 2.6  
Etårig finanseffekt, 2012-2016  

  2012 2013 2014 2015 2016 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP           

Udgifter i alt 0,0 -0,3 0,2 0,2 -0,2 

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

Etårig finanseffekt, i alt 0,11) -0,61) 0,2 0,2 -0,2 
 

1)  Inkl. udbetaling af efterlønsbidrag i 2012 og bortfaldet af efterlønsudbetalingerne i 2013.  
Kilde: Egne beregninger. 

 
Finanseffekten på 0,2 pct. af BNP i 2014 skal ses i lyset af den forudsatte vækst i det offentli-
ge forbrug og virkningen af Vækstplan DK, herunder fremrykningen af skatte- og afgiftslem-
pelser i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014. Sammenlignet med skønnet i au-
gust er finanseffekten nedjusteret med 0,2 pct.-point, hvilket primært skyldes en nedjustering 
af det offentlige forbrug i 2014. 
 
Siden august er finanseffekten i 2015 opjusteret fra -0,1 pct. af BNP til 0,2 pct. af BNP. Den-
ne udvikling skal primært ses i lyset af opjusteringen af væksten i det offentlige forbrug samt 
opjusteringen af skønnet over de offentlige investeringer. Finanslovsaftalen for 2015 vurderes 
at være omtrent neutral for BNP-væksten i 2015. 

 I 2016 skønnes den etårige finanseffekt til -0,2 pct. af BNP, hvilket bl.a. skal ses i sammen-
hæng med den lavere skønnet vækst i det offentlige forbrug og den forudsatte tilpasning af 
de offentlige investeringer. 
 

2.4 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 

Det offentlige forbrug 
Ifølge Danmarks Statistiks seneste regnskabsbaserede opgørelse fra november er de nomi-
nelle offentlige forbrugsudgifter opgjort til ca. 504 mia. kr. i 2013, jf. tabel 2.7.  

Siden augustvurderingen har Danmarks Statistik offentliggjort et hovedrevideret national-
regnskab (ESA2010), der generelt indebærer, at de nominelle offentlige forbrugsudgifter er 
reduceret. Opgørelsen af det offentlige forbrug i decembervurderingen kan derfor ikke direkte 
sammenlignes med opgørelsen i augustvurderingen. 
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Danmarks Statistik har opgjort realvæksten i det offentlige forbrug til -0,5 pct. i 2013, når der 
vel at mærke tages udgangspunkt i den nye output-baserede metode, jf. boks 2.3. Det bør 
bemærkes, at metodeændringen til at beregne realvæksten er af teknisk karakter, og det 
påvirker ikke det nominelle niveau for det offentlige forbrug.  

Ifølge den hidtidige input-baserede metode, der måler hvor mange ressourcer, som anven-
des til offentligt forbrug, er realvæksten opgjort til 0,1 pct. i 2013. Den lavere (input-baserede) 
realvækst i 2013 sammenlignet med opgørelsen i augustvurderingen skyldes blandt andet en 
relativ kraftig vækst i offentlige udgifter til forskning og udvikling. Disse udgifter er efter natio-
nalregnskabsrevisionen trukket ud af det offentlige forbrug og i stedet klassificeret som of-
fentlige investeringer, jf. afsnit om offentlige investeringer nedenfor. Endvidere er opgørelsen 
påvirket af andre forhold vedrørende hovedrevisionen af nationalregnskabet. 

Der er for nuværende ikke et entydigt billede af, om realvæksten i det offentlige forbrug givet 
ved output-metoden generelt er større eller mindre end opgjort ved input-metoden. Dette skal 
ses i lyset af, at realvæksten i det offentlige forbrug er lavere i de senere år ud fra output-
baserede principper, mens den indebærer højere reale vækstrater end efter input-metoden i 
de foregående år. Indtil videre forudsættes det derfor i forbindelse med skøn for realvæksten 
i det offentlige forbrug i 2014, 2015 og 2016, at der ikke er nogen forskel på opgørelsen 
ifølge de to metoder. Denne praksis vil kunne ændre sig i takt med, at der opnås større viden 
om de historiske forskelle mellem de to opgørelsesmetoder. 

 

Tabel 2.7 
Skøn for det offentlige forbrug, 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 

Niveau, mia. kr., årets priser     

Decembervurdering 504,0 512,4 526,5 536,6 

Realvækst, pct.      

Augustvurdering (hidtidig metode) 0,7 1,3 0,8 - 

Decembervurdering     

- Output-baseret (ny metode) -0,5 0,9 1,5 0,1 

- Input-baseret (hidtidig metode)1) 0,1 0,9 1,5 0,1 
 

 
Anm.: Opgørelsen af det offentlige forbrug i augustvurderingen afspejler det tidligere nationalregnskab 

(ESA95), hvor realvæksten i det offentlige forbrug er opgjort efter den input-baserede metode. Det 
offentlige forbrug er i decembervurderingen baseret på det hovedreviderede nationalregnskab 
(ESA2010). 
1) I forbindelse med offentliggørelsen af det kvartalsvise nationalregnskab for 3. kvartal 2014 d. 28. 
november 2014 har Danmarks Statistik foretaget en teknisk revision, der medfører at realvæksten 
(ved input-metoden) i det offentlige forbrug er nedrevideret fra 0,3 pct. til 0,1 pct. i 2013. Det af-
spejler en nedjustering af de afskrivnigner, der er knyttet til det offentlige forbrug. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Boks 2.3 
Ny output-baseret metode til at opgøre realvæksten i det offentlige forbrug 

I forbindelse med hovedrevisionen af nationalregnskabet er der indført en ny metode til beregning af den 
offentlige produktion i faste priser. Metodeændringen er indarbejdet i nationalregnskabet fra 2008, og den 
påvirker den opgjorte realvækst i det offentlige forbrug sammenlignet med de hidtidige principper. Den nye 
metode påvirker ligeledes opgørelsen af BNP-væksten. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug bliver i det nye nationalregnskab opgjort ud fra en såkaldt output-baseret 
metode1), som tager afsæt i den mængde serviceydelser, der bliver produceret i offentlig forvaltning og ser-
vice. Det kan fx være antallet af operationer på hospitalerne, elevtimer i skolerne mv.  Den nye metode mu-
liggør i princippet produktivitetsmålinger af den offentlige produktion, om end der knytter sig stor usikkerhed 
til opgørelsen. Det skyldes blandt andet, at der i den output-baserede opgørelse ikke bliver korrigeret for kva-
litetsændringer i de eksisterende produkter. Fx vil det ikke fremgå som en mængdestigning, hvis en lærer 
bliver bedre til at undervise.  
 
Man skal derfor være varsom med at tolke på udviklingen i realvæksten ved den output-baserede metode, 
da den kan dække over flere forhold. Herunder forbedrede standarder (fx vil færre skoleelever i klasserne 
isoleret set bidrage til en svagere output-baseret realvækst i det offentlige forbrug) eller ændret produktivitet i 
den offentlige sektor.   
 
Hidtil er det offentlige forbrug i nationalregnskabet blevet opgjort ud fra, hvor mange ressourcer der anven-
des (input).  Det vil fx sige ressourceforbruget til offentligt ansattes arbejdstimer og køb af varer og tjenester 
fra den private sektor. Danmarks Statistik offentliggør fortsat tal for den reale offentlige forbrugsvækst opgjort 
efter den hidtidige input-baserede metode.  
 
Realvæksten i de tilførte ressourcer (input) til det offentlige forbrug er fortsat den relevante opgørelse i for-
bindelse med det økonomiske råderum til offentligt forbrug frem mod 2020, der i Opdateret 2020-forløb, au-
gust 2014 er opgjort til ca. 20 mia. kr. 
 
Det nominelle offentlige forbrug (dvs. de offentlige forbrugsudgifter opgjort i årets priser) vil være det samme 
ved den nuværende input-baserede metode og den nye output-baserede metode.  
 
Derimod er opgørelsen af de nominelle offentlige forbrugsudgifter påvirket af en række andre ændringer i 
forbindelse med hovedrevisionen af nationalregnskabet. Det skyldes blandt andet en ændret afgrænsning af 
den offentlige sektor2), en ændret beregning af såkaldt imputerede bidrag til tjenestemandspensioner, og at 
udgifter til forskning og udvikling omklassificeres fra forbrug til offentlige investeringer. I perioden 2008-2013 
er det nominelle offentlige forbrug i gennemsnit reduceret med ca. 16 mia. kr. i forhold til det tidligere natio-
nalregnskab. Det afspejler imidlertid ikke, at der bliver brugt færre ressourcer i den offentlige sektor, men 
derimod at en række offentlige udgifter mv. er omklassificeret i det nye nationalregnskab. 

1) Metodeændringen vedrører udelukkende den ikke-markedsmæssige offentlige produktion af individu-
elle ydelser. Det individuelle offentlige forbrug dækker bl.a. over uddannelse, sundhed mv. Realvæk-
sten i det kollektive offentlige forbrug såsom politi, forsvar, administration mv. vil fortsat blive opgjort 
efter de input-baserede principper. I 2013 udgjorde det individuelle offentlige forbrug ca. 70 pct. af de 
samlede forbrugsudgifter, mens det kollektive offentlige forbrug udgjorde de resterende ca. 30 pct. 

2) Fx bliver Danmarks Radio (fra og med 2007) og Banedanmark en del af offentlig forvaltning og ser-
vice, mens privatskoler, friskoler mv. ikke længere er en del af sektoren. 

 

 



Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken 
  

Budgetoversigt 3 · December 2014 27 

I 2014 skønnes de offentlige forbrugsudgifter at udgøre ca. 512½ mia. kr. Skønnet for det 
nominelle offentlige forbrug i 2014 er som udgangspunkt baseret på en nationalregnskabs-
mæssig opgørelse2 af finansloven for 2014 samt af kommune- og regionsbudgetterne for 
2014. 

I forhold til de offentlige budgetter er skønnet for de offentlige forbrugsudgifter i 2014 samlet 
set nedjusteret med ca. 4 mia. kr. Det skal primært ses i lyset af foreløbige regnskabs-
oplysninger frem til 3. kvartal 2014, der indikerer lavere forbrugsudgifter i stat og kommuner 
sammenlignet med budgetterne.  

Det bemærkes, at skønnet for det offentlige forbrug i 2014 allerede i forbindelse med majvur-
deringen blev nedjusteret med ca. 2 mia. kr. sammenlignet med de offentlige budgetter. En 
del af nedjusteringen dækkede imidlertid over miltære materialeanskaffelser, der efter natio-
nalregnskabsrevisionen ikke længere klassificeres som offentligt forbrug, men offentlige 
investeringer.  

Nedjusteringen af det offentlige forbrug (i forhold til de offentlige budgetter) vurderes således 
samlet set at være ca. 3 mia. kr. større, end hvad der var lagt til grund i maj- og augustvurde-
ringen, når der tages hensyn til at miltære materialeanskaffelser ikke længere indgår i det 
offentlige forbrug. 

I lyset af blandt andet nedjusteringen af de nominelle forbrugsudgifter i 2014 skønnes en real 
forbrugsvækst på 0,9 pct. i 2014 mod 1,3 pct. i augustvurderingen jf. figur 2.4. Det bemær-
kes, at et lavere skøn for prisvæksten for det offentlige forbrug sammenlignet med august-
vurderingen isoleret set bidrager til en lidt større realvækst i 2014.  

Danmarks Statistiks opgørelse af nationalregnskabet frem til 3. kvartal 2014 indikerer, at 
skønnet for det offentlige forbrug er nogenlunde på linje med den faktiske udvikling, jf. figur 
2.5. Udviklingen i det offentlige forbrug fordelt på kvartaler er dog generelt behæftet med en 
vis usikkerhed, herunder særligt de foreløbige såkaldte flashopgørelser (det vil aktuelt sige 3. 
kvartal 2014). 

 

 

 

2 Den nationalregnskabsmæssige opgørelse af de offentlige budgetter i 2014 er baseret på samme grundlag som 
opgørelsen i augustvurderingen, men afspejler ændringerne som følge af implementeringen af det hovedrevidere-
de nationalregnskab (ESA2010).  



Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken 
 

Budgetoversigt 3 · December 2014 28 

Med afsæt i Aftale om finansloven for 2015 herunder håndteringen af merudgifterne til asyl 
mv., de tekniske ændringsforslag til finanslovforslaget samt en foreløbig opgørelsen af de 
kommunale og regionale budgetter for 2015 mv. skønnes de nominelle offentlige forbrugsud-
gifter at udgøre omkring 526½ mia. kr. i 2015.  

Aftalen om finansloven for 2015, herunder håndteringen af merudgifterne til asyl mv., vurde-
res at øge det offentlige forbrug med godt 1 mia. kr. i 2015 sammenlignet med finanslovsfor-
slaget for 2015. Kommunernes serviceudgifter vurderes på baggrund af den foreløbige opgø-
relse af budgetterne for 2015 at ligge omkring 0,2 mia. kr. udner det aftalte niveau i økonomi-
aftalen for 2015.  

Med udgangspunkt i de lavere forbrugsudgifter i 2014 og justeringerne af de nominelle udgif-
ter i 2015 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug til 1,5 pct. i 2015, hvor der også er 
taget højde for en lavere prisvækst end forudsat i august. Den lavere prisvækst på det offent-
lige forbrug afspejler primært en lavere prisinflation i 2015, og at skønnet for budgetvirknin-
gen af de offentlige lønstigninger er nedjusteret. 

Den større realvækst i det offentlige forbrug i 2015 sker inden for rammerne af budgetterne 
og de fastsatte udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. 

I 2016 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,1 pct. sva- 
rende til et nominelt udgiftsniveau på 536½ mia. kr. Skønnet for det offentlige forbrug i 2016 
er fastlagt på baggrund af den forudsatte realvækst i Opdateret 2020-forløb, august 2014, 
der er i overensstemmelse med udgiftslofterne.  

De øgede offentlige forbrugsudgifter i 2015 vedrørende asyludgifter mv. indebærer isoleret 
set en lavere realvækst i det offentlige forbrug fra 2015 til 2016 sammenlignet med Opdateret 
2020-forløb, august 2014, jf. boks 2.4. 

Figur 2.4  
Realvækst i det offentlige forbrug,  
2012-2016 
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Figur 2.5  
Udvikling i det offentlige forbrug, 2007-2016 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.  
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Den offentlige beskæftigelse 
Den offentlige beskæftigelse (inkl. orlov) udjgorde ca. 820.300 personer i 2013, hvilket er 
lavere end det rekordhøje niveau på knap 850.000 personer i midten af 2010, men højere 
end det gennemsnitlige niveau i perioden 2001-2008 på godt 816.000 personer. 

Den offentlige beskæftigelse (inkl. orlov) er ifølge nationalregnskabet aftaget fra 3. kvartal 
2013 til 3 kvartal 2014, jf. figur 2.6. Det bemærkes, at der en del usikkerhed forbundet med 
det kvartalsvise nationalregnskab. 

Den samme udvikling genfindes i Danmarks Statistiks beskæftigelsestatistik for lønmodtage-
re, der viser, at den offentlige fuldtidsbeskæftigelse er aftaget i samme peride, jf. figur 2.7. 
Det skal især ses i lyset af udviklingen i staten og kommunerne, mens fuldtidsbeskæftigelsen 
er steget i regionerne.  

 

Boks 2.4 
Skønnet for det offentlige forbrug i 2015 og 2016 

Det offentlige forbrug er opjusteret med ca. 2½ mia. kr. i 2015 som følge af en øget aktivitet på asylområdet. 
De øgede merudgifter er delvist finansieret ved omprioriteringer inden for den samlede udviklingsbistand. 
Det bidrager alt andet lige til en forøgelse af realvæksten i det offentlige forbrug på ca. 0,5 pct.-point i 2015 
sammenlignet med det forudsatte i augustvurderingen.  
 
I skønnet for det offentlige forbrug i 2016 forudsættes det som udgangspunkt, at størstedelen af de øgede 
udgifter til asyl mv., der vedrører det offentlige forbrug, er midlertidige og bortfalder i 2016. Denne forudsæt-
ning skal ses i lyset af, at udgiftsniveauet  i 2015 efter normal praksis er budgetteret etårigt i forbindelse med 
ændringsforslagene til finanslovsforslaget. Det medfører isoleret set en mindre realvækst i det offentlige for-
brug på ca. 0,5 pct.-point fra 2015 til 2016 sammenlignet med det forudsatte i Opdateret 2020-forløb, august 
2014. 
 
Det relativt lave skøn for realvæksten i det offentlige forbrug i 2016 skyldes således primært udgifter til asyl 
mv., som øger niveauet for det offentlige forbrug i 2015. Hvis det offentlige forbrug i 2015 og 2016 betragtes 
under et, er der samlet set skønnet en stigning på ca. 1,6 pct. over de to år.  
 
Merudgifterne til asyl mv. er på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed og afhænger i høj grad 
af den faktiske udvikling i antallet af asylansøgere.   
 
Det bemærkes, at såfremt merudgifterne til asyl mv. (der vedrører det offentlige forbrug) bliver mindre end 
skønnet i decembervurderingen, reducerer det – alt andet lige - realvæksten i det offentlige forbrug i 2015, 
mens realvæksten bliver tilsvarende højere i 2016. Det illusterer, at midlertidige og meget usikre forhold kan 
medføre betydelige udsving i realvæksten i det offentlige forbrug i enkelte år.  
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Med afsæt i den svage udvikling i den offentlige beskæftigelse gennem de første tre kvartaler 
af 2014 skønnes den offentlige beskæftigelse (inkl. orlov) at falde med ca. 3.000 personer fra 
2013 til 2014, jf. tabel 2.8. Dette skøn forudsætter, at den offentlige beskæftigelse vokser i 4. 
kvartal 2014.  

Det bør bemærkes, at der ikke er en direkte sammenhæng mellem realvæksten i det offentli-
ge forbrug og udviklingen i den offentlige beskæftigelse, da det blandt andet afhænger af 
fordelingen mellem udgifter til offentligt løn og varekøb, omfanget af støttet offentlig beskæfti-
gelse, udlicitering af opgaver mv. Fx faldt den offentlige beskæftigelse med ca. 10.000 fra 
2011 til 2012, mens der var en realvækst (målt ved input-metoden) i det offentlige forbrug på 
ca. 0,4 pct.  

 

 

Figur 2.6 
Offentlig beskæftigelse ifølge 
nationalregnskabet 
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Figur 2.7 
Offentlig beskæftigelse ifølge 
beskæftigelsesstatistik 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 henholdsvis 2. kvartal 2008 og 2. 
kvartal 2013. Nationalregnskabets beskæftigelsesopgørelse er grundlæggende baseret på det såkaldte 
arbejdstidsregnskab (ATR). I figur 2.7 er fuldtidsbeskæftigelsen i  kommunerne korrigeret (stiplet 
linje) for det midlertidige fald i 2. kvartal 2013, der vedrører lærerkonflikten.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Danmarks Statistik offentliggør i forbindelse med det kvartalsvise nationalregnskab ikke 
længere den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov. Det har imidlertid været den opgørelse, 
som tidligere har været benyttet som det primære offentlige beskæftigelsesbegreb i konjunk-
turvurderingerne. Fremover vil der blive udarbejdet konjunkturskøn for den offentlige beskæf-
tigelse inkl. orlov, som er Danmarks Statistiks primære beskæftigelsesbegreb i nationalregn-
skabet.  

Dermed kan skønnene for den offentlige beskæftigelse i 2014 og 2015 i december-
vurderingen ikke direkte sammenlignes med det forudsatte i augustvurderingen, som var 
baseret på opgørelsen af offentlige beskæftigede ekskl. orlov.  

Det bemærkes endvidere, at hovedrevisionen af nationalregnskabet påvirker opgørelsen af 
den offentlige beskæftigelse sammenlignet med det hidtidige nationalregnskab (ESA95). 
Revisionen indebærer, at det offentlige beskæftigelsesniveau generelt er reduceret. Det 
skyldes blandt en ændret afgrænsning af offentlig forvaltning og service, hvor fx privatskoler, 
friskoler mv. ifølge nationalregnskabet ikke længere indgår i denne sektor.   

Der skønnes en stigning i den offentlige beskæftigelse på 4.000 personer fra 2014 til 2015. 
Det er 1.000 personer flere end forudsat i augustvurderingen. Det skal blandt andet ses i 
sammenhæng med, at den skønnede realvækst i det offentlige forbrug er opjusteret i 2015.  

I 2016 skønnes der - blandt andet med afsæt i en realvækst i det offentlige forbrug på 0,1 pct 
- en uændret offentlig beskæftigelse. 

Offentlige investeringer  
I forbindelse med Danmarks Statistiks hovedrevision af nationalregnskabet er niveauet for de 
offentlige investeringer blevet højere. Det skyldes primært, at offentlige udgifter til forskning 
og udvikling er omkategoriseret og fremover indgår i de offentlige investeringer. Tidligere 
indgik disse udgifter i det offentlige forbrug. Derudover indgår Banedanmarks investeringer 

Tabel 2.8 
Skøn for den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet, 2013-2016 

 

1.000 personer 2013 2014 2015 2016 

Augustvurdering (hidtidig NR) - ekskl. orlov     

Korrigeret for lærerkonflikten 829,7 833,7 836,7 - 

- stigning ift. året før -1,3 4,0 3,0 - 

     

Decembervurdering (nyt NR) - inkl. orlov     

Hovedrevideret NR 820,3 817,3 821,3 821,3 

- stigning ift. året før -0,7 -3,0 4,0 0,0 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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og materielinvesteringer i forsvaret også fremover i de offentlige investeringer som investe-
ringer i bygninger og anlæg mv.  

Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort de offentlige investeringer til 69,3 mia. kr. i 2013 
(målt i årets priser), jf. tabel 2.9. Det indebærer en real stigning på 0,3 pct. i 2013 fra et ellers 
historisk set højt niveau i 2012, hvor de offentlige investeringer (målt i pct. af BNP) var øget til 
det højeste niveau i mere end 30 år.  

I 2014 skønnes et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer på 71,9 mia. kr., svarende 
til en realvækst på 3,1 pct. i forhold til 2013. Det er en opjustering på 1,8 mia. kr. ift. august, 
som bl.a. kan henføres til et højere niveau for de offentlige investeringer i regnskabet for 
2013 i Danmarks Statistiks opgørelse fra november 2014, der bærer med over i de efterføl-
gende år. I modsat retning trækker et mindreforbrug på transportområdet og et mindreforbrug 
på forsvarets materielinvesteringer.  

De offentlige investeringer i det kvartalsvise nationalregnskab er omtrent uændrede i 3. kvar-
tal 2014 efter en øget investeringsaktivitet gennem 1. og 2. kvartal 2014. Udviklingen peger i 
retning af, at de offentlige investeringer ligger omtrent på linje med skønnet for årsniveauet 
for 2014. Udviklingen i de offentlige investeringer fordelt på kvartaler er dog generelt behæf-
tet med usikkerhed, og skønnet for de offentlige investeringer tager således primært afsæt i 
en vurdering af investeringsudgifterne i de offentlige budgetter for 2014. 

Tabel 2.9 
Offentlige investeringer, 2013-2016 

  2013 2014 2015 2016 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 69,3 71,9 73,1 72,4 

- heraf bygninger og anlæg mv. 50,0 52,8 53,7 52,7 

- heraf forskning og udvikling 19,4 19,1 19,5 19,8 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) 0,3 3,1 0,6 -2,5 

- heraf bygninger og anlæg mv. -0,9 5,2 0,6 -3,3 

- heraf forskning og udvikling 3,7 -2,3 0,6 -0,3 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 3,7 3,8 3,7 3,6 

- heraf bygninger og anlæg mv. 2,6 2,8 2,7 2,6 

- heraf forskning og udvikling 1,0 1,0 1,0 1,0 

   
 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Med afsæt i Aftalen om finansloven for 2015, 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 73,1 mia. kr. i 2015. Det indebærer en real stig-
ning på ½ pct. fra 2014 til 2015. Niveauet for de offentlige investeringer i 2015 dækker over 
offentlige investeringer i bygninger og anlæg mv. på godt 53½ mia. kr. og offentlige investe-
ringer i forskning og udvikling på 19½ mia. kr. Dermed ligger de offentlige investeringer i 
perioden 2012-2015 mærkbart over investeringsniveauet i perioden 1995-2011 jf. figur 2.9. 

I forhold til augustvurderingen er de nominelle offentlige investeringer opjusteret med 3,5 mia. 
kr. i 2015. Opjusteringen af de offentlige investeringer følger blandt andet af indarbejdelsen 
af Femern landanlæg og en delvis videreførelse af det højere niveau for de offentlige investe-
ringer i regnskaberne for 2013, jf. ovenfor. Derudover afspejler en foreløbig opgørelse af de 
kommunale budgetter højere anlægsudgifter for ca. 0,2 mia. kr. mod tilsvarende lavere ser-
viceudgifter.  

Frem mod 2020 er der forudsat en gradvis tilpasning af de offentlige investeringer fra de 
senere års historisk set høje niveau, som blandt andet følger af fremrykninger og forøgelser. 
Forudsætningen for disse fremrykninger og løft af de offentlige investeringer har netop været, 
at der skulle ske en normalisering af de offentlige investeringer i de efterfølgende år. 

Med udgangspunkt i Opdateret 2020-forløb, august 2014 er der beregningsteknisk forudsat 
et offentligt investeringsniveau på 72,4 mia. kr. i 2016, hvilket svarer til et realvækstfald på 
2,6 pct. ift. 2015. Det afspejler en gradvis tilpasning af de offentlige investeringer fra det 
historisk set høje niveau i de senere år. De offentlige investeringer i 2016 forudsættes dog 
fortsat at ligge højere end gennemsnittet i perioden 1995-2011, jf. 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. 

Figur 2.8 
Offentlige investeringer, mia. kr.,  
2007-2016 
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Figur 2.9 
Offentlige investeringer, pct. af BNP,  
1995-2016 
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  Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn.  
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Disse investeringer afspejler politiske beslutninger, selvom de indgår i de private investerin-
ger i nationalregnskabet. Det drejer sig blandt andet om, investeringerne i metroen i Køben-
havnsområdet, tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen samt massive 
investeringer i energiinfrastruktur i regi af i Energinet.dk, jf. figur 2.11. Hertil kommer øgede 
investeringer i blandt andet energieffektiviseringer og vedvarende energi afledt af energiafta-
len. 

Derudover ventes der et fortsat højt, men gradvist aftagende niveau for renoveringer af al-
mene boliger. Det skal ses i lyset af fremrykning og forøgelse af Landsbyggefondens renove-
ringsramme de senere år.  Som følge af Boligaftalen fra november 2014 er Landsbyggefon-
dens investeringsramme til renovering af almene boliger udvidet frem til og med 2020. Med 
boligaftalen 2014 er renoveringsrammen forhøjet med 2,2 mia. kr. årligt til i alt 4,2 mia. kr. 
årligt i 2015 og 2016. Derudover er der afsat mellem 2,6 mia. kr. og 2,3 mia. kr. årligt i årene 
2017-2020. Som følge heraf ventes renoveringsaktiviteten (investeringsafløbet) at ligge fort-
sat højt på 5,1 mia. kr. i 2015, 3,6 mia. kr. i 2016 og 2,5-2,8 mia. i 2017-2020, jf. figur 2.10. 
Boligaftalen har dermed forlænget investeringsniveauet frem mod 2020. 

Samlet set er der således udsigt til et højt investeringsniveau for offentlige og politisk initiere-
de anlægsprojekter frem mod 2020. Det vil understøtte aktiviteten og beskæftigelsen i de 
kommende år.  

 

  

Figur 2.10 
Landsbyggefondens investeringsramme 
til renovering og investeringsafløb,  
2010-20 

0
2
4
6
8
10
12

0
2
4
6
8

10
12

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ny investeringsramme (november 2014)
Investeringsramme/tilsagn
Investeringsafløb (gældende rammer)
Nyt afløb

Mia. kr., 2015-priser Mia. kr., 2015-priser

 

Figur 2.11 
Investeringer i Metro Cityringen, Femern 
Bælt-forbindelsen og Energinet.dk,  
2010-2020 
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    Kilde: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 

 
Kilde: Transportministeriet og Klima, Energi og 

Bygningsministeriet. 
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2.5 Udvikling i udgifts- og indtægtstryk 
 
De samlede offentlige indtægter er opgjort til 54,8 pct. af BNP i 2013 og skønnes at blive 
øget til 57½ pct. af BNP i 2014, hvorefter de skønnede offentlige indtægter ventes reduceret 
til ca. 51¾ pct. af BNP frem mod 2016, jf. tabel 2.10. Udviklingen skal overvejende ses i lyset 
af den skønnede udvikling i skattetrykket. 

Skattetrykket skønnes således at stige fra 47¾ pct. af BNP i 2013 til ca. 51¼ pct. af BNP i 
2014 for derpå at blive reduceret til knap 46 pct. af BNP i 2016.  

Udviklingen i skattetrykket skal blandt andet ses i lyset af, at de midlertidige personskatte-
indtægter i 2013-15 afledt af omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen og udbetalinger 
fra opsparede midler i LD falder bort i 2016. De ekstraordinære indtægter fra kapitalpensi-
onsomlægningen er af skatteministeriet opgjort til 29,2 mia. kr. i 2013 og skønnes at udgøre 
58 mia. kr. i 2014. Hertil kommer øgede indtægter i 2013 og 2014 fra ordinære indfrielser af 
eksisterende kapitalpensioner, der skønsmæssigt udgør ca. 5¼ mia. kr. i 2013 og 2¼ mia. kr. 
i 2014. I forlængelse af den indgåede Pensionspakke skønnes der midlertidige indtægter på 
ca. 15 mia. kr. i 2015 (¾ pct. af BNP) som følge af de forudsatte udbetalinger fra LD og for-
længelsen af muligheden for at omlægge kapitalpensioner til 2015. 

Udviklingen i skattetrykket skal desuden ses i lyset af det forventede ekstraordinære provenu 
fra pensionsafkastskat på 3 pct. af BNP i 2014, der i 2015 og 2016 forventes reduceret til et 
niveau svarende til det forudsatte strukturelle niveau på omkring 1 pct. af BNP. 

De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret fra 1,3 pct. af BNP i 2013 til 0,7 pct. 
af BNP i 2016. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inklusive udbytter) kan blandt andet 
henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteindtægter samt lavere udbytter 
fra Nordsøen. Herudover ventes der faldende indtægter fra Kreditpakken (Bankpakke II) i takt 
med pengeinstitutternes løbende tilbagebetaling af de af staten ydede kapitalindskud. 
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Tabel 2.10 
Udgifts-, indtægts- og skattetryk, 2010-2016  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pct. af BNP         

Forbrug  27,6 26,8 26,9 26,7 26,8 26,8 26,4 

Indkomstoverførsler  17,7 17,7 17,9 18,1 18,2 18,2 17,9 

Investeringer  3,3 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 

Renteudgifter  1,9 2,0 1,8 1,7 1,5 1,5 1,3 

Øvrige udgifter  5,4 5,7 7,2 5,6 5,5 5,3 5,2 

Udgiftstryk 1)  55,9 55,6 57,6 55,9 55,8 55,5 54,4 

         

Personskatter mv.2)  19,9 20,0 20,2 22,5 23,9 21,6 20,8 

Arbejdsmarkedsbidrag  4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 

Pensionsafkastskat  2,0 2,1 2,3 1,1 3,0 1,1 1,1 

Selskabsskatter  2,3 2,2 2,6 2,7 2,7 2,6 2,5 

Moms  9,5 9,6 9,7 9,6 9,7 9,7 9,7 

Øvrige indirekte skatter  6,9 7,0 7,0 7,3 7,2 7,2 7,1 

Øvrige skatter3)  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skattetryk  45,5 45,6 46,6 47,8 51,3 46,9 45,9 

Renteindtægter4)  1,3 1,4 1,3 1,3 0,9 0,9 0,7 

Øvrige indtægter5)  6,5 6,8 6,1 5,8 5,6 5,4 5,3 

Told mv. til EU6)  -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk1)  53,2 53,6 53,9 54,8 57,6 53,0 51,8 

 

 
1) Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger fra Danmarks Statistiks 

opgørelse.  Udgifts- og indtægtstrykket er således beregnet inklusive afskrivninger og med udgifterne til 
det offentlige forbrug (netto) henført til udgiftssiden. På den baggrund afviger udgifts- og indtægtstryk-
ket definitorisk fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

2) Personskatter mv. omfatter indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og ar-
veafgift samt andre personlige skatter. 

3) Medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd i offentlige selskaber mv.  
4) Inklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
5)       Overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sekto-

rer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af både bruttorestindkomst og bidrag til 
tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra overskudsdeling og statsdeltagelse i 
forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen, rørledningsafgift samt kulbrinteskat. 

6)       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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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 
væksten i BNP. Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgifts-
regler giver derimod et mere retvisende billede. 

Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at blive reduceret fra ca. 56 pct. af BNP i 2013 til 
ca. 54½ pct. af BNP i 2016, jf. tabel 2.11. 

Det offentlige forbrugstryk skønnes at udgøre ca. 26¾ pct. af BNP i 2014 svarende til ni-
veauet i 2013, hvorefter de offentlige forbrugsudgifters andel af BNP ventes reduceret til ca. 
26½ pct. af BNP frem mod 2016. Det afspejler primært den forventede stigning i nominelt 
BNP og en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige forbrugsudgifter. 

Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes aktuelt til 0,9 pct. i 2014 og 1,5 pct. i 2015. I 
2016 er der beregningsteknisk forudsat en realvækst i det offentlige forbrug på 0,1 pct. Det 
skal blandt andet ses i lyset af de midlertidigt højere offentlige forbrugsudgifter på asylområ-
det i 2015. 

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes ligeledes at stige svagt som andel af BNP 
fra 2013 til 2014. Herefter forventes de offentlige investeringers andel af samfundsøkonomien 
gradvist at aftage fra 3,8 pct. af BNP i 2014 til 3,6 pct. af BNP i 2016. Med det planlagte og 
forudsatte offentlige investeringsniveau i 2014-16 fastholdes de offentlige investeringer på et 
højt niveau, som ligger mærkbart over det historiske gennemsnit for perioden 1995-2011. I 
forlængelse af det ekstraordinært høje niveau i de foregående år er der forudsat en vis til-
pasning af de offentlige investeringer i 2015 og 2016. Det samlede investeringsniveau under-
støttes af markante investeringer i offentlige virksomheder og selskaber mv., som er politisk 
initierede, men som i nationalregnskabet indgår i de private investeringer.  

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler skønnes at udgøre godt 18 pct. af BNP i 2014 og 
2015, hvilket er omtrent på linje med udgifternes andel af BNP i 2013. Herefter forventes 
udgifterne til indkomstoverførsler at reduceres til et niveau på knap 18 pct. af BNP i 2016 
blandt andet som følge af faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i lyset af den forud-
satte gradvise bedring af konjunkturerne og faldende udgifter til efterløn i takt med forkortel-
sen af efterlønsperioden. I modsat retning trækker blandt andet stigende udgifter til folkepen-
sion i lyset af den demografiske udvikling.  

Subsidierne forventes at blive reduceret svagt fra 2¼ pct. af BNP i 2013 til ca. 2 pct. af BNP i 
2016. Udviklingen i udgifterne til subsidier afspejler blandt andet faldende udgifter til løntil-
skud og jobrotation mv.  
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De øvrige primære udgifter ventes at udgøre ca. 3¼ pct. af BNP i 2014-16, hvilket er en 
smule lavere end disse udgifters andel af BNP i 2013.   

De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1¾ pct. af BNP i 2013 til knap 1½ 
pct. af BNP i 2016. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammen-
hæng med det lave renteniveau, der både reducerer rentebetalingerne i forbindelse med 
optagelse af ny gæld og refinansiering af den eksisterende gæld. 
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3. Statens finanser 
Nyt kapitel 

 
 

 
Resumé 

• I 2014 forventes et underskud på statens finanser – DAU-saldoen – på ca. 2 mia. kr. svarende til 0,1 
pct. af BNP. På finansloven for 2015 er der budgetteret med et underskud på DAU-saldoen på 13½ 
mia. kr. svarende til 0,7 pct. af BNP.  
 

• Sammenlignet med augustvurderingen er det skønnede DAU-underskud reduceret med ca. 32 mia. kr. 
i 2014. Det lavere underskud kan henføres til, at skønnet for de statslige indtægter er opjusteret med 
ca. 31 mia. kr., herunder primært indtægterne fra personskatter mv. I samme retning trækker lavere 
statslige udgifter på ca. 1 mia. kr.  

 
• De statslige indtægter skønnes aktuelt at udgøre 686 mia. kr. i 2014, mens de statslige udgifter skøn-

nes at udgøre ca. 688 mia. kr. 

 
• I 2015 ses samme udvikling i som i 2014. Sammenlignet med finanslovforslaget fra august er det 

skønnede DAU-underskud således reduceret med 31½ mia. kr. i 2015 primært som følge af en mar-
kant opjustering af de skønnede statslige indtægter på 30½ mia. kr. Udviklingen dækker blandt andet 
over øgede indtægter fra pensionsafkastskatten og personskatter, mens lavere indtægter fra erhvervs-
skatter og moms trækker i modsat retning. 

 
• På finansloven for 2015 budgetteres der med indtægter på 692½ mia. kr., mens statens udgifter udgør 

godt 706 mia. kr., hvilket svarer omtrent til de budgetterede udgifter på finanslovforslaget. 

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

på 14,4 mia. kr. i 2014, mens der skønnes et nettokasseunderskud på 32,5 mia. kr. i 2015 på finanslo-
ven. 

 
• Statsgælden skønnes at stige med ca. 17 mia. kr. fra knap 487 mia. kr. i 2013 til knap 504 mia. kr. i 

2015. Målt som andel af BNP skønnes statsgælden at være stort set uændret på ca. 25¾ pct. fra 2013 
til 2015. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 
 
I 2014 forventes et underskud på statens drifts-, anlægs-, og udlånsbudget (DAU-saldoen) på 
ca. 2 mia. kr. svarende til 0,1 pct. af BNP. 

På finansloven for 2015 er der budgetteret med et DAU-underskud på 13½ mia. kr. svarende 
til 0,7 pct. af BNP. DAU-underskuddet i 2015 dækker over, at der på finansloven for 2015 er 
budgetteret med statslige indtægter på 692½ mia. kr. og udgifter på godt 706 mia. kr., jf. tabel 
3.1. 

Tabel 3.1 
Statens finanser 2014-2015 

 2014                                    2015 

 August December Ændring FFL15 FL15 Ændring 

Mia. kr., årets priser       

Indtægter 654,9 686,0 31,1                                                                                                                                                                                                                                    661,9 692,5 30,6 

Udgifter 689,1 688,1 -1,1 706,9 706,2 -0,7 

       

DAU-saldo -34,2 -2,1 32,1 -45,0 -13,6 31,4 

       

DAU-saldo (pct. af BNP) -1,8 -0,1 1,7 -2,3 -0,7 1,6 
 

 
Sammenlignet med vurderingen i august, er det skønnede DAU-underskud reduceret med 
ca. 32 mia. kr. i 2014. Det lavere DAU-underskud kan primært henføres til, at de skønnede 
statslige indtægter er opjusteret med ca. 31 mia. kr., mens lavere statslige udgifter på ca. 1 
mia. kr. ligeledes trækker i retning af et mindre DAU-underskud end ventet i august. 

Opjusteringen af de skønnede indtægter kan primært tilskrives et endnu højere provenu fra 
rabatordningen i forbindelse med omlægning af kapitalpensionsordninger end hidtil forudsat, 
hvilket øger indtægterne fra personskatter i 2014. Derudover er de skønnede indtægter fra 
erhvervsskatter også opjusteret i forhold til vurderingen i august.  

De statslige indtægter skønnes aktuelt at udgøre 686 mia. kr. i 2014, mens de statslige udgif-
ter skønnes at udgøre ca. 688 mia. kr. 

Det budgetterede DAU-underskud i 2015 er ligeledes reduceret markant sammenlignet med 
augustvurderingen (31½ mia. kr.). Det lavere DAU-underskud kan tilskrives højere forven-
tede indtægter fra pensionsafkastskatten og personskatter, mens lavere indtægter fra er-
hvervsskatter og moms isoleret set trækker i modsat retning. De statslige udgifter er om-
trent uændrede i 2015, idet udgifterne samlet set er nedjusteret med ¾ mia. kr. sammenlig-
net med finanslovforslaget fra august.  
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De øgede indtægter fra personskatter i 2015 skal ses i sammenhæng med Pensionspakken 
fra oktober 2014, som dels forlænger rabatordningen ved omlægning af kapitalpensions-
ordninger til også at inkludere 2015, og dels indfører en skatterabat på omlægning og udbe-
taling af midler fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond på 2,5 pct.-point. 

Stigningen i de statslige indtægter fra 2014 til 2015 på 6½ mia. kr. dækker blandt andet 
over en stigning i momsindtægterne samt et ekstraordinært højt provenu fra pensionsaf-
kastskatten i 2015. I modsat retning trækker et fald i indtægterne fra personskatter samt et 
forventet fald i statens indtægter fra Nordsøen. 

De lavere indtægter fra personskatter i 2015 skal ses i lyset af, at det midlertidige provenu 
fra omlægning af kapitalpensionsordninger skønnes at udgøre ca. 58 mia. kr. i 2014, mens 
det midlertidige provenu fra regeringens samlede pensionspakke skønnes at udgøre ca. 15 
mia. kr. i 2015. 

Opgjort i 2015-priser skønnes de statslige udgifter (eksklusiv renteudgifter) at stige med 8¾ 
mia. kr. fra 2014 til 2015, når de budgetterede udgifter på finansloven for 2015 sammenlig-
net med det aktuelle udgiftsskøn for 2014. Stigningen kan blandt andet henføres til de lofts-
belagte driftsudgifter, idet budgetteringen på FL15 afspejler, at en del af den forudsatte 
vækst i det offentlige forbrug i 2015 udmøntes i staten. Dertil kommer, at der forventes et 
lavere niveau af loftsbelagte driftsudgifter og indkomstoverførsler samt statslige anlægsud-
gifter end budgetteret på finansloven for 2014.  

Skønnene for statens indtægter og udgifter i 2014 og 2015 uddybes i afsnit 3.2 og 3.3. 
 

3.2 Statens indtægter 
 
I 2014 ventes statens samlede indtægter at udgøre 686 mia. kr., jf. tabel 3.2. Indtægterne er 
opjusteret med ca. 31 mia. kr. i forhold til august. Merindtægterne kan altovervejende henfø-
res til højere skønnede provenuer fra især personskatter, men også erhvervsskatterne. I 
modsat retning trækker et lavere skøn for momsprovenuet i 2014. 

På finansloven for 2015 er statens indtægter budgetteret til 692½ mia. kr., hvilket er 30½ mia. 
kr. højere end forudsat på finanslovforslaget for 2015 fra august. De højere indtægter dækker 
primært over et højere skøn for pensionsafkastskatten og provenuet fra personskatter. Om-
vendt er indtægterne fra erhvervsskatter og moms nedjusteret siden finanslovforslaget for 
2015. 
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Statens indtægter i 2014 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2014 siden augustvurderingen er beskrevet 
nedenfor. 

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (329,7 mia. kr.) er opjusteret med 28¼ mia. kr. i 
forhold til augustskønnet. Opjusteringen skal ses i lyset af et opjusteret skøn over det ekstra-
ordinære provenu som følge af rabatordningen i forbindelse med omlægning og udbetaling af 
kapitalpensioner. Det ekstraordinære provenu er siden august opjusteret fra 30 til 58 mia. kr. 

Erhvervsskatter til staten, netto (66,3 mia. kr.) er opjusteret med 7¼ mia. kr. i forhold til au-
gustskønnet. Det skal dels ses i lyset af et højere forventet selskabsskatteprovenu i ind-
komståret 2014 end tidligere lagt til grund, samt et højt niveau for restskatter vedrørende 
indkomståret 2013. 

Momsindtægterne (171,7 mia. kr.) er nedjusteret med 3¾ mia. kr. siden august. Det kan 
primært henføres til et lavere privatforbrug. Med Aftaler om Vækstplan DK fra 2013 blev 
momskredittiderne for små og mellemstore virksomheder ændret, hvilket medfører en beta-
lingsforskydning, som reducerer momsindtægterne i 2014 opgjort på DAU-form. Skønnet for 

Tabel 3.2 
Statens indtægter i 2014 og 2015 

 2014 2015 

 Aug. Dec. Ændr. FFL15 FL15 Ændr. 

Mia. kr., årets priser       

Personskatter og  
arbejdsmarkedsbidrag mv. 301,5 329,7 28,2 281,0 295,1 14,1 

Erhvervsskatter til staten, netto 58,9 66,3 7,3 54,7 50,6 -4,1 

Moms 175,4 171,7 -3,7 190,3 187,4 -2,9 

Registreringsafgift 15,7 15,8 0,0 16,5 16,3 -0,2 

Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,1 21,9 -0,2 23,5 23,1 -0,4 

Energi- og miljøafgifter 36,7 36,5 -0,2 38,4 38,2 -0,3 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 16,4 16,2 -0,2 16,8 16,4 -0,3 

Pensionsafkastskat 19,8 20,3 0,5 32,3 57,7 25,4 

Tinglysningsafgift mv.  5,9 5,9 0,0 6,0 6,1 0,1 

Skatter og sociale bidrag i alt 652,5 684,2 31,6 659,5 691,0 31,4 

       

Øvrige indtægter 2,4 1,8 -0,6 2,4 1,6 -0,8 

       

Indtægter i alt 654,9 686,0 31,0 661,9 692,5 30,6 
 



Kapitel 3 Statens finanser 
 

Budgetoversigt 3 · December 2014 45 

denne betalingsforskydning er opjusteret med 1½ mia. kr. i forhold til august, hvilket også 
bidrager til nedjusteringen af momsprovenuet i 2014.  

Statens indtægter i 2015 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2015 siden finanslovforslaget fra august er 
beskrevet nedenfor. 

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (295,1 mia. kr.) er opjusteret godt 14 mia. kr. i 
forhold til finanslovforslaget. Opjusteringen kan henføres til Pensionspakken fra oktober 
2014, der både indebærer en forlængelse af rabatordningen ved omlægning af kapitalpensi-
oner og en skatterabat ved udbetaling og omlægning af midler fra Lønmodtagernes Dyrtids-
fond. Pensionspakken skønnes at øge de statslige indtægter med knap 15 mia. kr. i 2015. 

Erhvervsskatter til staten, netto (50,6 mia. kr.) er nedjusteret med godt 4 mia. kr. i forhold til 
augustskønnet. Nedjusteringen kan særligt henføres til et lavere forventet niveau af statens 
indtægter fra kulbrinteindvindingen i Nordsøen. 

Momsindtægterne (187,4 mia. kr.) er nedjusteret med knap 3 mia.kr. i forhold til augustskøn-
net. Det kan primært henføres til en nedjustering siden augustvurderingen af væksten i det 
nominelle privatforbrug fra ca. 3 pct. til ca. 2 pct. i 2015. 

Pensionsafkastskatten (57,7 mia. kr.) er opjusteret med 25½ i forhold til august. Provenuet 
fra pensionsafkastskatten på DAU-form i 2015 vedrører indkomståret 2014. Pensionsafkast-
skatten indgår forskudt i nationalregnskabet og statsregnskabet. Vedrørende indkomståret 
2014, indgår provenuet i nationalregnskabet (og dermed de samlede offentlige indtægter) 
altovervejende i 2014, mens provenuet i statsregnskabet (DAU-form) indgår på betalingstids-
punktet, dvs. i 2015. Opjusteringen kan således henføres til et markant højere forventet af-
kast af pensionssektorens beholdning af obligationer og rentederivater i indkomståret 2014, 
der skal ses i lyset af et markant lavere forventet niveau for renterne ultimo 2014 end tidligere 
skønnet. 
 

3.3 Statens udgifter 
 
Med afsæt i den seneste udgiftsopfølgning fra ministerierne skønnes de statslige udgifter 
aktuelt at udgøre ca. 688 mia. kr. i 2014. På finansloven for 2015 er de statslige udgifter 
budgetteret til godt 706 mia. kr. 

Udgangspunktet for budgetteringen på finansloven for 2014 og 2015 er de fastsatte udgifts-
lofter for 2014-2017 (inklusive administrative korrektioner og ændringer), der udgør en øvre 
grænse for de årlige statslige udgifter på de loftsbelagte områder. Finansloven for 2014 er 
den første finanslov, der er udarbejdet inden for det nye styringsregime med udgiftslofter, jf. 
også Budgetoversigt 2, august 2013. 
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Statens udgifter i 2014 
På finansloven for 2014, blev der budgetteret med statslige udgifter på 694¼ mia. kr. Med 
afsæt i ministeriernes Udgiftsopfølgning 1 for 2014 samt de indgående økonomiaftaler med 
kommuner og regioner fra juni 2014 blev udgifterne i forbindelse med augustvurderingen 
nedjusteret til ca. 689 mia. kr.  

Den aktuelle vurdering indebærer en yderligere nedjustering af udgifterne på ca. 1 mia. kr., 
således at de samlede statslige udgifter aktuelt skønnes at udgøre ca. 688 mia. kr. i 2014. De 
lavere udgifter i 2014 kan primært henføres til et fald i de loftsbelagte driftsudgifter, men der 
er også udsigt til lavere statslige anlægsudgifter, jf. tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Statens udgifter i 2014 

 August December Ændring Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser     

Udgifter under delloft for driftsudgifter 183,6                                                                            181,8 -1,8 185,8 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 248,0 248,4 0,4 252,4 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 431,6 430,2 -1,4 438,2 

Anlægsudgifter 15,4 13,9 -1,4  

Ledighedsrelaterede udgifter 16,3 16,6 0,3  

Tilskud mv. til kommuner og regioner  196,6 197,0 0,4  

Renter af statsgæld mv. 20,8 20,5 -0,2  

Øvrige udgifter uden for loft 8,4 9,8 1,4  

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 257,5 257,8 0,3  

     

Statens udgifter i alt 689,1 688,1 -1,1  
 

 
Det aktuelle skøn for statens udgifter i 2014 er baseret på ministeriernes Udgiftsopfølgning 3 
for 2014 fra oktober. De loftsbelagte driftsudgifter skønnes aktuelt at udgøre 181¾ mia. kr. i 
2014, mens de loftsbelagte indkomstoverførsler skønnes at udgøre 248½ mia. kr. De aktuelle 
skøn ligger begge ca. 4 mia. kr. under de respektive statslige dellofter i 2014, hvorfor dellof-
terne forventes overholdt i 2014. 
 
Sammenlignet med august er der tale om en nedjustering af de skønnede loftsbelagte drifts-
udgifter på 1¾ mia. kr. Udviklingen kan primært henføres til en markant reduktion i det dan-
ske EU-bidrag i 2014 samt nye, lavere skøn for aktiviteten på de videregående uddannelser. 
Derudover er der siden augustvurderingen identificeret et generelt mindreforbrug på hoved-
parten af de øvrige ministerområder. Der forventes fortsat mindreudgifter knyttet til forsvaret 
og dets tilhørende myndigheder samt på transportområdet, jf. også Budgetoversigt 1, maj 
2014. 
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Det aktuelle skøn for de loftsbelagte indkomstoverførsler indebærer en stigning i udgifterne 
på ½ mia. kr. sammenlignet med august. Udviklingen dækker over højere skøn for udgifterne 
til barselsdagpenge og jobrotation, mens nedjusterede udgiftsskøn for blandt andet efterløn, 
sygedagpenge, førtidspension og folkepension trækker i modsat retning.  
 
Det bemærkes, at skønnet for udgifterne til barselsdagpenge blev nedjusteret med ca. 1 mia. 
kr. i forbindelse med majvurderingen. Det aktuelle skøn indebærer imidlertid en stort set 
tilsvarende opjustering af udgifterne på knap 1 mia. kr., således at udgifter til barselsdagpen-
ge i decembervurderingen forventes at svare nogenlunde til det budgetterede på finansloven 
for 2014.  
 
Det bemærkes endvidere, at der på baggrund af tillægsbevillingsloven for 2014 forventes 
administrative korrektioner af de to statslige dellofter, der indebærer, at delloftet for driftsud-
gifter og delloftet for indkomstoverførsler sænkes med hhv. 0,5 og 0,1 mia. kr. i 2014. Afstan-
den mellem de skønnede udgifter og to respektive dellofter for 2014 forventes dermed at 
blive reduceret tilsvarende. 
 
De ikke-loftsbelagte udgifter skønnes at udgøre 257¾ mia. kr. i 2014. Sammenlignet med 
augustvurderingen indebærer det aktuelle skøn en opjustering af udgifterne på samlet set ¼ 
mia. kr., hvilket imidlertid dækker over en række modsatrettede bevægelser.  
 
På anlægsbudgettet er de skønnede udgifter i 2014 reduceret med 1½ mia. kr. i forhold til 
august, hvilket blandt andet kan tilskrives transportområdet som følge af ændrede afløbspro-
filer for Ny bane København-Ringsted, Signalprogrammet samt fornyelse og vedligehold på 
vej- og baneområdet. Dertil kommer færre udgifter til materielanskaffelser på forsvarsområ-
det. I modsat retning trækker en opjustering af de ledighedsrelaterede udgifter og de øvrige 
udgifter uden for loft.  
 
I bilag 4 findes en mere detaljeret oversigt over ændringer i skønnene for konkrete udgiftspo-
ster siden augustvurderingen. 

Statens udgifter i 2015 
På finansloven for 2015 er de samlede statslige udgifter budgetteret til godt 706 mia. kr. 
Budgetteringen på finansloven for 2015 dækker over en række teknisk betingede justeringer, 
ændrede skøn samt udmøntning af de afsatte reserver på finanslovforslaget som led i den 
politiske aftale om finansloven for 2015.  

De budgetterede udgifter på finansloven for 2015 svarer samlet set omtrent til budgetteringen 
på finanslovforslaget, idet udgifterne i alt er nedjusteret med ¾ mia. kr., jf. tabel 3.4. 

 



Kapitel 3  
 

Budgetoversigt 3 · December 2014 48 

Tabel 3.4 
Statens udgifter i 2015 

 FFL15 FL15 Ændring Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser     

Udgifter under delloft for driftsudgifter 191,0 189,8 -1,2 190,1 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 253,8 254,1 0,3 257,6 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 444,8 444,0 -0,8 447,7 

Anlægsudgifter 16,3 16,0 -0,3  

Ledighedsrelaterede udgifter 15,0 15,8 0,8  

Tilskud mv. til kommuner og regioner  196,8 196,8 0,0  

Renter af statsgæld mv. 22,5 21,7 -0,9  

Øvrige udgifter uden for loft 11,5 12,0 0,4  

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 262,1 262,2 0,1  

     

Statens udgifter i alt 706,9 706,2 -0,7  
 

 
De budgetterede udgifter under delloftet for driftsudgifter udgør 189¾ mia. kr. i 2015. Budget-
teringen er 1¼ mia. kr. lavere end på finanslovforslaget. Det afspejler, at en del af reserverne 
til forhandling om finansloven for 2015 er udmøntet til initiativer uden for delloftet for driftsud-
gifter. Dette er ligeledes årsagen til, at de budgetterede udgifter under delloftet er marginalt 
lavere end selve delloftet for driftsudgifter i 2015 (¼ mia. kr.)1. Afstanden mellem de budget-
terede udgifter og det fastsatte delloft er i den aktuelle situation ikke udtryk for et råderum, 
der kan disponeres. 

De loftsbelagte statslige udgifter til indkomstoverførsler udgør 254 mia. kr. på finansloven for 
2015. Sammenlignet med finanslovforslaget for 2015 er der tale en opjustering af de budget-
terede udgifter på ¼ mia. kr. Udviklingen kan henføres til (netto)merudgifter på ¾ mia. kr. 
som følge af opdaterede skøn for de loftsbelagte indkomstoverførsler. I modsat retning træk-
ker en ændret indbudgettering af Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, som medfører 

 

1 I de tilfælde, hvor reserverne på finanslovforslaget er udmøntet til initiativer på det ledighedsrelaterede område 
eller under delloftet for indkomstoverførsler, er delloftet for driftsudgifter i henhold til hhv. budgetlovens § 8, 
stk. 2 og § 5 i lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 
nedjusteret tilsvarende. I andre tilfælde, fx hvor reserverne er udmøntet til anlægsudgifter, er der ikke foretaget en 
tilsvarende korrektion af delloftet. Iværksættelsen af nye diskretionære tiltag uden for loft indebærer, at delloftet 
for driftsudgifter ikke samtidig kan disponeres fuldt ud, uden at der samlet set vil ske en svækkelse af den struktu-
relle saldo. Dette er i henhold til budgetloven ikke muligt i 2015, hvor skønnet for underskuddet på den struktu-
relle saldo er opgjort til 0,6 pct. af BNP. 
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lavere udgifter under delloftet for indkomstoverførsler, men tilsvarende højere udgifter uden 
for delloftet. 

Budgetteringen af de loftsbelagte indkomstoverførsler i 2015 ligger 3½ mia. kr. under det 
pågældende delloft inklusive den afsatte udsvingsbuffer til dækning af uforudsete merudgif-
ter, som er forudsat i budgetloven. Udsvingsbufferen, som ved fastsættelsen af udgiftslofter-
ne for 2014-2017 blev fastsat til 1 mia. kr. skal ses i lyset af, at der er usikkerhed knyttet til 
skønnene for de loftsbelagte indkomstoverførsler.  

En række detaljerede oversigter over sammensætningen af de loftsbelagte driftsudgifter og 
indkomstoverførsler findes i bilag 4. 

De ikke-loftsbelagte udgifter (inklusive renteudgifter) udgør godt 262 mia. kr. på finansloven 
for 2015, hvilket svarer til budgetteringen på finanslovforslaget. Den uændrede budgettering 
dækker over højere ledighedsrelaterede udgifter, herunder som følge af opdaterede skøn i 
overensstemmelse den nye prognose for dansk økonomi. Modsat er der sket et fald i de 
budgetterede statslige anlægsudgifter, herunder primært på transportområdet blandt andet 
som følge af ændrede afløb på flere baneprojekter.  

Hvad angår de resterende ikke loftsbelagte udgifter, indebærer finansloven for 2015 en ræk-
ke tekniske og konjunkturafhængige ændringer i budgetteringen sammenlignet med finans-
lovforslaget, herunder merudgifter som følge den ændrede budgettering af beskæftigelsesre-
formen. 
 

3.4  Statens finansieringsbehov og gæld 

Statsgælden i 2014 og 2015 
Statsgælden skønnes at være stort set uændret på 25¾ pct. af BNP fra 2013 til 2015. Op-
gjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 486,9 mia. kr. i 2013 til 503,8 mia. kr. i 2015, 
dvs. samlet set med ca. 17 mia. kr. i løbet af de to år, jf. tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 
Statsgælden 2013-2015 

 2013 2014 2015 Ændr. 2013-15 

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

Indenlandsk gæld 667,8 699,6 687,1 19,3 

Udenlandsk gæld 75,9 57,5 43,4 -32,5 

Statens konto i Nationalbanken -156,7 -194,7 -150,6 6,2 

Fondes formue1) -100,1 -87,3 -76,2 23,9 

     

Samlet statsgæld 486,9 475,0 503,8 16,9 

Samlet statsgæld i pct. af BNP 25,8 24,9 25,7 -0,1 
 

 1) Fondene omfatter Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyg-
gelse og Fastholdelse. Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i 
Nationalbanken. 

 
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.  

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 givet 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 
udbetalinger for staten i et givet år. 

Forskellen mellem nettokassesaldoen og DAU-saldoen kan henføres til beholdningsbevæ-
gelser, periodiseringer og statslige genudlån. 
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Figur 3.1 
Nettokassesaldoen og statsgælden 2000-2015  
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I 2014 skønnes nettokassesaldoen til ca. 14,4 mia. kr. Genudlån forventes at bidrage positivt 
til nettokassesaldoen i 2014 med ca. 21 mia. kr., hvilket primært skyldes tilbagebetalingen af 
kapitalindskud afledt af kreditpakken (Bankpakke II).  

Som følge af den skønnede nettokassesaldo – og kurseffekter ved lånoptagelse mv. – for-
ventes statsgælden at falde med knap 12 mia. kr. fra 2013 til 2014. Fra 2014 til 2015 ventes 
statsgælden at stige med 28¾ mia. kr., hvilket afspejler et fald i DAU-saldoen samt et øget 
omfang af genudlån, jf. tabel 3.6. 
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Tabel 3.6 
DAU-saldo, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2013-2015 

 2013 2014 2015 

 Regnskab Aug. Dec, FFL15 FL15 

Mia. kr., årets priser      

1. DAU-saldo 5,8 -34,3 -2,1 -45,0 -13,6 

      

2. Genudlån mv. (§ 40) -9,5 17,9 21,1 -11,3 -17,2 

- heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken 3,9 27,9 28,1 0,7 0,3 

- heraf udlån til Metroselskabet -2,6 -1,0 -1,8 -4,0 -4,5 

- heraf udlån til Energinet.dk -0,7 -3,5 -3,7 -2,9 -2,9 

- heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -4,4 -4,9 -5,2 -3,4 -3,7 

- heraf Finansiel Stabilitet A/S 0,0 6,9 7,2 2,0 1,8 

      

3. Beholdningsbevægelser og periodisering mv.  
(§ 41) 2,5 -4,6 -4,6 -0,7 -1,7 

Nettokassesaldo (1+2+3) -1,2 -21,0 14,4 -57,1 -32,5 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 1,2 21,0 -14,4 57,1 32,5 

Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af  
obligationer i Den Social Pensionsfond mv.1) -0,9 0,3 2,6 0,9 -3,8 

      

Ændringer i statsgæld (år til år) 0,3 21,3 -11,8 58,0 28,7 
 

 
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 2014 og 2015 afspejles ikke fuldt ud i udviklingen i ØMU-gælden, 
jf. tabel 3.7. ØMU-gælden omfatter prim ært statens, kommunernes og regionernes obligati-
onsgæld. Statens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i ØMU-gælden, hvilket er 
tilfældet i forbindelse med opgørelsen af statsgælden. Desuden modregnes fondenes formue 
i statsgælden, mens der alene korrigeres for deres beholdning af statsobligationer i ØMU-
gældsopgørelsen.   

På trods af en positiv nettokassesaldo i 2014 forventes ØMU-gælden at stige med 10½ mia. 
kr. fra 2013 til 2014, hvilket primært skyldes et øget indestående på statens konto i National-
banken. I 2015 ventes ØMU-gælden at falde med 29¼ mia. kr. på trods af et nettokasseun-
derskud til næste år. Det afspejler, at indeståendet på statens konto i Nationalbanken og 
fondenes beholdning af realkreditobligationer og likvide midler forventes reduceret med godt 
58 mia. kr. i løbet af 2015. Reduktionen af disse beholdninger mere end opvejer det skønne-
de underskud, hvorved ØMU-gælden reduceres. Målt som andel af BNP forventes ØMU-
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gælden at være stort set uændret på 45,1 pct. i 2013 og 2014, mens ØMU-gældskvoten 
ventes nedbragt til 42½ pct. i 2015.  

  

Tabel 3.7 
ØMU-gælden 2013-2015 

 2013 2014 2015 
Ændring  
2013-15 

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

Staten:     

Indenlandsk gæld 667,8 699,6 687,1 19,3 

Udenlandsk gæld 75,9 57,5 43,4 -32,5 

Den Social Pensionsfonds statsobligationsbeholdning  -50,1 -49,6 -53,1 -3,0 

Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -14,4 -17,3 -16,7 -2,3 

Øvrige poster1) 37,6 37,2 37,3 -0,3 

     

Kommuner og regioner:     

Samlet gæld 136,2 136,2 136,2 0,0 

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

     

Sociale kasser og fonde2):     

Gæld 0,4 0,4 0,4 0,0 

     

Samlet ØMU-gæld 851,1 861,6 832,3 -18,8 

Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 45,1 45,1 42,4 -2,7 
 

 
1) Indeholder blandt andet 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 2014 og 2015 er forudsat uændret i forhold til de seneste regn-
skabstal for 2013. 

 
Der skønnes aktuelt en offentlig nettogæld på knap 1 pct. af BNP i 2014 og 3½ pct. af BNP i 
2015, jf. tabel 3.8. I begge år er skønnene for nettogælden usikre, idet udviklingen i netto-
gælden ud over underskuddene på den offentlige saldo også afhænger af kursreguleringer 
på det offentliges aktiver og passiver. Det er den offentlige nettogæld, som er det centrale 
gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. 
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Tabel 3.8 
Den offentlige nettogæld 2013-2015 

  
2013 2014 2015 

Ændring  
2013-15 

Mia. kr., årets priser     
Offentlig nettogæld 50,9 16,7 66,4 15,5 

Offentlig nettogæld i pct. af BNP 2,7 0,9 3,4 0,7 
 

 
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 
statens indestående i Nationalbanken. 

Statens indenlandske finansieringsbehov skønnes til 76 mia. kr. i 2014, hvilket er en nedju-
stering på 33 mia. kr. i forhold til skønnet i august, jf. tabel 3.9. Nedjusteringen afspejler for-
ventningen om et mindre DAU-underskud i 2014 end lagt til grund i augustvurderingen. På 
FL15 skønnes det indenlandske finansieringsbehov at stige til 135 mia. kr. bl.a. som følge af 
forventningen om et stigende DAU-underskud i 2015. 

Tabel 3.9 
Indenlandsk finansieringsbehov 2014 og 2015 

  2014 2015 

  August December FFL15 FL15 

Mia. kr.      

Indenlandsk nettofinansieringsbehov  24 -12 58 34 

Afdrag langfristet gæld mv.1)   53 56 74 72 

Afdrag skatkammerbeviser2)  32 32 30 30 

      

Indenlandsk finansieringsbehov  109 76 162 135 

  
 
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 2014 skønnes aktuelt til 27 mia. kr., hvilket er uæn-
dret i forhold til august, jf. tabel 3.10. I 2015 ventes det udenlandske finansieringsbehov 
ligeledes uændret i forhold til augustvurderingen på 24 mia. kr.  
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Tabel 3.10 
Udenlandsk finansieringsbehov 2014 og 2015 

 2014 2015 

 August December FFL15 FL15 

Mia. kr.     

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -3 -3 -1 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  27 27 23 23 

Afdrag commercial paper (CP)2) 2 3 2 3 

     

Udenlandsk finansieringsbehov 27 27 24 24 

  
 
1) Afdrag langfristet gæld er inklusive 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 2015 er der foretaget en nedjustering 
af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler i forhold 
til de gældende udgiftslofter på finanslovforslaget for 2015, jf. bilagstabel 1.1.  
 

Bilagstabel 1.1 
Korrektioner af statslige udgiftslofter på ÆF15 

2015-priser 2015 2016 2017 2018 

Delloft for driftsudgifter FFL15 i alt (mia. kr.) 191,0 192,5 196,4 199,9 

Korrektioner af delloft for driftsudgifter ÆF15 i alt (mio. kr.) -960 -891 -611 -606 

Korrektioner som følge af Aftaler om finansloven for 2015 -970 -944 -657 -645 

Korrektioner som følge af forlig om beskæftigelsesindsatsen -12 4 -4 -12 

Øvrige korrektioner 22 50 50 50 

Delloft for driftsudgifter i alt (mia. kr.) 190,1 191,6 195,8 199,3 

          

Delloft for indkomstoverførsler FFL15 i alt (mia. kr.) 258,0 258,5 259,3 256,7 

Korrektioner af delloft for driftsudgifter ÆF15 i alt (mio. kr.) -394 -381 -371 -360 

Korrektioner som følge af Aftaler om finansloven for 2015 53 67 78 89 

Korrektioner som følge af forlig om beskæftigelsesindsatsen -451 -448 -448 -448 

Øvrige korrektioner 4 0 0 0 

Delloft for driftsudgifter i alt (mia. kr.) 257,6 258,2 259,0 256,3 

   

 
Korrektionerne af delloftet for driftsudgifter og delloftet for indkomstoverførsler gennemgås 
nedenfor. Der offentliggøres desuden yderligere dokumentation af loftskorrektionerne på 
www.fm.dk. 
 
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. I den forbindelse foretages en efterregulering af de statslige, kom-
munale og regionale lofter, jf. budgetlovens § 8, stk. 1. 
 
 

Bilag 1. Korrektioner af  
udgiftslofterne  
Nyt kapitel 
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Korrektioner som følge af Aftaler om finansloven for 2015 
Med Aftale om finansloven for 2015 gennemføres en række tiltag med betydning for de stats-
lige udgiftslofter: 
 
• Der indføres en ny midlertidig kontantydelse 
• Gensidig forsørgerpligt for samlevende i kontanthjælpssystemet afskaffes  
• De lave forsørgersatser for unge afskaffes 
• Der indføres højere boligsikring til unge forsørgerpar 
• Der indføres særlig støtte til unge under 30 år 
• Modregning af lejeindtægter i kontant- eller uddannelseshjælp afskaffes 
• Der indføres ret til fuld folkepension til flygtninge 
 
Med initiativerne sker en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter til det statslige 
delloft for indkomstoverførsler samt en ændret opgavefordeling mellem stat og kommuner. 
Initiativerne indebærer samlet set merudgifter indenfor delloftet for indkomstoverførsler sva-
rende til 43 mio. kr. i 2015, 57 mio. kr. i 2016, 67 mio. kr. i 2017 og 78 mio. kr. i 2018. Det 
statslige delloft for indkomstoverførsler er opjusteret svarende til initiativernes samlede mer-
udgifter indenfor det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. Lov om fastsættelse af ud-
giftslofter for stat, kommune og regioner for finansårene 2014-2018 § 5, stk. 1. 
 
Initiativerne indebærer øgede udgifter på det ledighedsrelaterede område udenfor lofterne. 
Det statslige delloft for driftsudgifter er korrigeret som følge af øgede udgifter på det ledig-
hedsrelaterede område samt som følge af omfordelingen mellem udgiftslofterne, jf. ovenfor. 
Samlet set nedjusteres det statslige delloft for driftsudgifter med 951 mio. kr. i 2015, 925 mio. 
kr. i 2016, 637 mio. kr. i 2017 og 625 mio. kr. i 2018 som følge heraf. Nedjusteringen svarer til 
initiativernes samlede merudgifter på det ledighedsrelaterede område udenfor loft samt mer-
udgifter indenfor det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. budgetlovens § 8, stk. 2 og 4 
samt Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommune og regioner for finansårene 2014-
2018 § 5, stk. 1. Der er i justeringen taget højde for virkningen af tilbageløb. 
 
Med Aftaler om udmøntning af satspuljen for 2015 indføres mulighed for fritidsjob i forbindel-
se med særligt tilrettelagt uddannelse. Initiativet indebærer en omfordeling fra det statslige 
delloft for driftsudgifter til det statslige delloft for indkomstoverførsler. Det statslige delloft for 
indkomstoverførsler er opjusteret med 11 mio. kr. årligt i 2015 til 2018 svarende til merudgif-
terne indenfor det statslige delloft for indkomstoverførsler, jf. Lov om fastsættelse af udgifts-
lofter for stat, kommune og regioner for finansårene 2014-2018 § 5, stk. 1. 
 
Med Aftaler om udmøntning af satspuljen for 2015 indføres bedre samspil mellem uddannel-
seshjælp, SU og den sociale indsats, der medfører merudgifter på det ledighedsrelaterede 
område uden for loft. Det statslige delloft for drift er korrigeret svarende til merudgifterne på 
det ledighedsrelaterede område samt som følge af omfordelingen fra delloftet for driftsudgif-
ter til delloftet for indkomstoverførsler, jf. ovenfor. Delloftet for drift er nedjusteret med 20 mio. 
kr. årligt i årene 2015 til 2018 som følge heraf, jf. budgetlovens § 8, stk. 2. Der er i justeringen 
taget højde for virkningen af tilbageløb. 
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Korrektioner som følge af forlig om beskæftigelsesindsatsen 
Der blev i forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 indarbejdet justeringer af udgiftslofter 
baseret på en foreløbig budgettering af Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 
2014. I forbindelse med ændringsforslagene til finansloven for 2015 er de endelige skøn for 
de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen indarbejdet.  
 
Justeringen indebærer omprioriteringer mellem det statslige delloft for driftsudgifter samt det 
statslige delloft for indkomstoverførsler og udgifter udenfor loft, jf. budgetlovens § 8, stk. 2 og 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommune og regioner for finansårene 2014-2018 
§ 5, stk. 1.  
 
Det statslige delloft for driftsudgifter er korrigeret med -12 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016, -4 
mio. kr. i 2017 og -12 mio. kr. i 2018 som følge af justeringen. Det statslige delloft for ind-
komstoverførsler er nedjusteret med 451 mio. kr. i 2015 og 448 mio. kr. årligt i 2016 til 2018 
som følge af justeringen.  
 
Der henvises til dokumentation af loftskorrektioner i forbindelse med finansloven for 2015, 
hvor de samlede økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen dokumenteres. 
 
Øvrige korrektioner 
Der er i forbindelse med finansloven for 2015 indbudgetteret et merprovenu fra forslag om at 
indføre importmoms på dansksprogede magasiner sendt fra lande uden for EU. Forslaget 
skønnes at indebære en reduktion i skatteudgifter svarende til 25 mio. kr. i 2015 og 50 mio. 
kr. årligt i 2016 til 2018. Det statslige delloft for driftsudgifter er opjusteret svarende til den 
skønnede reduktion i skatteudgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 3. 
 
Der er i forbindelse med finansloven for 2015 indbudgetteret en merudgift fra forslag om at 
tilpasse optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelse, således at perioder med bopæl 
og beskæftigelse i Grønland og på Færøerne sidestilles med bopæl og beskæftigelse i Dan-
mark. Forslaget medfører en omprioritering fra delloftet for driftsudgifter til delloftet for ind-
komstoverførsler. Delloftet for driftsudgifter er nedjusteret med 3 mio. kr. i 2015, og delloftet 
for indkomstoverførsler er opjusteret med 4 mio. kr. i 2015 svarende til merudgifterne af for-
slaget, jf. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommune og regioner for finansårene 
2014-2018 § 5, stk. 1. 
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Bilag 2. Offentlige finanser 
 
 
 
 

Bilagstabel 2.1 
Offentlige finanser, 2010-2016 

Mia. kr., løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Forbrug 495,6 490,6 502,0 504,0 512,4 526,5 536,6 

Overførsler 318,5 324,6 334,5 342,3 348,7 356,6 363,9 

Investeringer 59,8 63,6 70,1 69,3 71,9 73,1 72,4 

Renteudgifter 34,4 36,4 34,3 32,8 28,2 28,9 26,6 

Subsidier 36,7 39,0 40,9 41,1 42,2 40,9 40,1 

Øvrige udgifter 1) 60,4 65,7 92,8 64,1 63,1 63,1 65,2 

Udgifter i alt 2) 1.005,5 1.019,8 1.074,6 1.053,6 1.066,6 1.089,1 1.104,8 

               

Personskatter mv. 3) 357,8 366,8 377,3 424,0 456,3 423,4 423,4 

Arbejdsmarkedsbidrag 80,9 80,4 81,5 82,4 85,0 87,3 90,3 

Pensionsafkastskat 36,5 38,0 43,6 20,0 57,3 21,1 22,1 

Selskabsskatter 41,1 40,3 49,1 50,4 51,9 50,1 50,0 

Moms 171,6 176,4 181,6 181,8 186,1 189,8 196,1 

Øvrige indirekte skatter 125,0 127,7 130,8 137,3 137,9 141,4 145,1 

Øvrige skatter 4) 5,9 6,2 6,1 6,1 6,0 5,8 5,8 

Renteindtægter 23,6 25,1 24,5 24,3 16,7 17,0 14,2 

Øvrige indtægter 5) 117,3 124,1 114,6 110,4 106,6 106,7 108,5 

Told mv. til EU -3,3 -3,2 -3,0 -3,0 -3,1 -3,2 -3,4 

Indtægter i alt 6) 956,4 981,8 1.006,1 1.033,6 1.100,7 1.039,5 1.052,1 

               

Offentlig saldo -49,1 -38,0 -68,4 -20,0 34,2 -49,7 -52,7 

Renter, netto 10,8 11,3 9,8 8,5 11,5 11,9 12,3 

Offentlig primær saldo 7) -38,3 -26,7 -58,6 -11,5 45,7 -37,8 -40,4 
 

 
1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland samt 

bidrag til EU’s budget. 
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2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. Udgiftstrykket er 
her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, hvor alle delelementer i det offentlige for-
brug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskrivninger og indtægter i form af salg af varer og tje-
nesteydelser – henføres til udgiftssiden.   

3) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og 
gaveafgift samt andre personlige skatter.  

4) Øvrige skatter indeholder medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd i offentlige sel-
skaber mv. 

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 både 
bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra over-
skudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvindingen i Nordsøen, rørledningsafgiften 
samt kulbrinteskatten. 

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt andet 
henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke som her til udgiftssiden som en 
del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl. bruttorestind-
komst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørelsen af det offentlige 
forbrug. en samt kulbrinteskatten. 

7) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter. 
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3.1 Statens indtægter 
 
Af bilagstabel 4.1 fremgår de budgetteringsforudsætninger, der ligger til grund for de skønne-
de indtægter i 2014 og 2015. I forhold til vurderingen i august er skønnet for realvæksten i 
BNP nedjusteret med 0,6 pct.-point i 2014, mens væksten i privatforbruget i 2014 er nedju-
steret med 1,2 pct.-point. 
 
I 2015 er skønnet for væksten i BNP nedjusteret i forhold til augustvurderingen med 0,6 pct.-
point, mens skønnet for væksten i privatforbruget er nedjusteret med 0,6 pct.-point. 
 

 

3.2 Statens udgifter 
 
Statens udgifter i 2014 
Af bilagstabel 3.2 fremgår en oversigt over ændringer i skønnene for statens udgifter i 2014 
siden augustvurderingen. Ændringen udgør samlet set 1,1 mia. kr. Opgørelsen er baseret på 
ministeriernes seneste udgiftsopfølgning fra oktober. 

Bilag 3. Statens finanser 
Nyt kapitel 
 
 
 

Bilagstabel 3.1 
Budgetteringsforudsætninger 2014-2015 

 2014 2015 

 Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 

BNP, realvækst i pct. 1,4 0,7 -0,6 2,0 1,4 -0,6 

Privatforbrug, realvækst i pct. 1,3 0,1 -1,2 2,1 1,5 -0,6 

Heraf bilkøb 2,9 0,9 -2,0 1,5 -0,5 -2,0 

Forbrugerpriser, vækst i pct. 0,8 0,6 -0,3 1,2 0,8 -0,4 

Momsgrundlag, vækst i pct. 3,6 2,4 -1,2 2,1 2,0 -0,1 

Nettoledighed, 1.000 personer 104,0 106,4 2,4 96,0 103,2 7,2 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.755 2.767 11,9 2.777 2.786 9,3 

Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr.  1.019 1.015 -4,4 1.051 1.044 -6,7 

Udskrivningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag, 
mia. kr.  1.083 1.082 -1,2 1.118 1.110 -7,0 

Oliepris, kroner pr. tønde 594 567 -26,9 613 524 -89,0 
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Bilagstabel 3.2 
Ændringer i statens udgifter i 2014 siden august 

  Skøn december Ændring 

Mia. kr., årets priser     

Moms- og BNI-bidrag til EU 17,2 -0,9 

Videregående uddannelser og forskning 28,4 -0,3 

Social-, Børne- og Integrationsområdet samt sundhedsområdet 6,7 -0,3 

Transportområdet 8,3 -0,2 

Skatteområdet 5,7 -0,2 

Klima- og energiområdet 1,2 -0,2 

Undervisningsområdet 30,1 -0,1 

Forsvarsområdet 19,2 0,2 

Justitsområdet (inkl. udlændingeområdet) 17,9 0,4 

Øvrige loftsbelagte driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet  47,1 -0,2 

Førtidspension 20,3 -0,4 

Efterløn 18,3 -0,3 

Sygedagpenge 4,6 -0,3 

Folkepension 118,0 -0,2 

Boligydelse til pensionister og boligsikring 9,6 -0,1 

Barselsdagpenge 9,4 0,9 

Jobrotation 2,3 0,7 

SU-stipendier 20,0 0,1 

Øvrige loftsbelagte indkomstoverførsler  45,9 0,0 

Banedanmarks anlægsprojekter 6,3 -0,6 

Forsvarets materielanskaffelser 1,0 -0,3 

Anlægsprojekter på vejområdet 3,9 -0,1 

Øvrige anlægsudgifter 2,7 -0,4 

Indskud i metroselskabet A/S 0,6 0,6 

Aktiedispositioner 1,5 0,9 

Aftale om udvidelse af stormflodsordning 0,4 0,2 

Øvrige ikke-loftsbelagte udgifter 244,1 -0,4 

   

Statens udgifter i alt 688,1 -1,1 
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Statens udgifter i 2015 
Af bilagstabel 3.3 fremgår en detaljeret oversigt over sammensætningen af de loftsbelagte 
driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet i 2015. Udgifterne under delloftet for driftsud-
gifter er samlet set budgetteret til 189¾ mia. kr. på finansloven for 2015. 
 

Bilagstabel 3.3 
Statens driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet i 2015 (loftsbelagte) 

  Mia. kr. Andel i pct. 

Mia. kr., årets priser     

Undervisning og folkeoplysning 31,6 16,7 

Videregående uddannelser, forskning mv. 29,7 15,6 

Forsvar, hjemmeværn og beredskab 18,9 9,9 

Moms- og BNI-bidrag til EU 18,3 9,6 

Justitsområdet (politi, anklagemyndighed, kriminalforsorg og retsvæsen) 16,1 8,5 

Bistand til udviklingslande (§ 6.3) 12,3 6,5 

Socialområdet-, børne- og integrationsområdet samt udlændinge 8,7 4,6 

Transportområdet (veje, jernbaner og kollektiv trafik) 8,6 4,5 

Refusion af købsmoms 7,2 3,8 

Miljø, natur, klima, energi og fødevarer 7,0 3,7 

Kulturområdet samt kirke 5,8 3,1 

Skatteområdet 5,8 3,0 

Tilskud til Grønland og Færøerne 4,4 2,3 

Sundhedsområdet 2,9 1,5 

Udenrigstjeneste. Internationale organisationer mv 2,6 1,4 

Beskæftigelsesområdet 2,1 1,1 

Erhvervs- og vækstområdet 1,8 0,9 

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

Øvrige driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet 5,4 2,9 

   

Udgifter under delloftet for driftsudgifter i alt 189,8 100 

   

Anm.: Afgræsningen af flere driftsposter afviger fra forrige år. Øvrige driftsudgifter, tilskud og over-
førsler til udlandet omfatter § 5 Statsministeriet, § 7.1 Offentlig økonomi, § 10 Økonomi- og 
Indenrigsministeriet og § 35.11 Reserver mv. 

 
Af bilagstabel 3.4 fremgår en detaljeret oversigt over sammensætningen af de loftsbelagte 
indkomstoverførsler i 2015. Udgifterne under delloftet for indkomstoverførsler er samlet set 
budgetteret til 254 mia. kr. på finansloven for 2015. 
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Bilagstabel 3.4 
Statens udgifter til indkomstoverførsler 2015 (loftsbelagte) 

  Mia. kr. Andel i pct. 

Mia. kr., årets priser     

Folkepension 123,0 48,4 

Tjenestemandspensioner 22,9 9,0 

SU-stipendier og lån 21,5 8,5 

Førtidspension 20,2 7,9 

Efterløn 16,4 6,4 

Børnefamilieydelse 14,4 5,7 

Barselsdagpenge 9,8 3,9 

Boligydelser til pensionister og boligsikring 9,6 3,8 

Fleksjob 6,8 2,7 

Sygedagpenge 4,1 1,6 

Børnetilskud 3,0 1,2 

Ordinær og særlig jobrotation 1,2 0,5 

Driftsudgifter ved aktivering 1,0 0,4 

Fleksydelse 0,9 0,4 

Revalidering 0,9 0,4 

Personlige tillæg til pensionister og varmetillæg 0,9 0,3 

Ledighedsydelse 0,6 0,2 

Seniorjob 0,6 0,2 

Elevstøtte/skoleydelse mv. 0,3 0,1 

Godtgørelse til voksen- og efteruddannelse, herunder SVU 0,2 0,1 

Overførsel fra den sociale pensionsfond -12,3 -4,8 

Øvrige indkomstoverførsler 8,0 4,2 

   

Udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i alt 254,1 100 

   

Anm.: Afgræsningen af indkomstoverførslerne stemmer ikke fuldstændig overens med afgrænsningen i 
nationalregnskabet. For visse ordninger, fx førtidspension og sygedagpenge er der også kom-
munale udgifter. Af tabellen fremgår kun de statslige udgifter. Afgrænsningen af driftsudgifter 
ved aktivering afviger endvidere fra forrige år. 
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