
 
 

Faktaark  30. september 2022 
  

  

Finanspolitisk råderum og prioriteringer frem mod 2030 

Danmarks stærke udgangspunkt og sunde økonomiske strukturer bidrager til, at 
der fortsat er både råderum og handlemuligheder i årene frem mod 2030. Samlet 
set skønnes det finanspolitiske råderum at udgøre 48 mia. kr. frem mod 2030 kor-
rigeret for midlertidige udgifter relateret til COVID-19 og håndteringen af situati-
onen i Ukraine mv.  

Det finanspolitiske råderum er et mål for den højest mulige offentlige forbrugs-
vækst – givet øvrig besluttet politik og forudsætninger i øvrigt – inden for sigte-
punktet om strukturel balance på de offentlige finanser i 2025 og et balancekrav 
på -0,5 pct. af BNP i 2030. Råderummet for de enkelte år udmøntes hvert år i for-
bindelse med tilrettelæggelsen af finanspolitikken – dvs. i forbindelse med økono-
miaftaler med kommuner og regioner samt finanslovforslaget og de efterfølgende 
aftaler om finansloven.  

I forbindelse med 2030-planen skiftes der basisår, således at det finanspolitiske rå-
derum nu opgøres i forhold til udgiftsniveauet i 2023. Det skal ses i lyset af, at rå-
derummet i 2023 disponeres i forbindelse med finanslovforslaget og finansloven 
for 2023. Den skønnede offentlige forbrugsvækst i 2023 afspejler ikke længere en 
beregningsteknisk mulig vækst i det offentlige forbrug (hvilket er tilfældet for 
årene 2024-2030), men afspejler derimod konkrete prioriteringer på finanslov-
forslaget for 2023 mv. 

Regeringen prioriterer at dække et basisløft af den offentlige velfærd på 21¼ mia. 
kr. frem mod 2030. Hertil kommer, at der er afsat en beregningsteknisk reserva-
tion i det finanspolitiske råderum til løft af forsvarsudgifterne på i alt 11¾ mia. kr. 
i 2030. Det efterlader 15 mia. kr. til nye velfærdsprioriteringer og klima mv., jf. ne-
denfor.  

Tabel 1 
Finanspolitisk råderum og prioriteringer frem mod 2030 

Mia. kr. (2023-priser) 2030 (målt ift. 2023) 

Finanspolitisk råderum 48 

heraf løft af forsvarsudgifterne1) 11¾  

heraf basisløft af den offentlige velfærd2) 21¼  

heraf velfærd og klima mv. 15  

 

 
1) Inden for de finanspolitiske rammer er der samlet set afsat en beregningsteknisk reservation til løft af 

forsvarsudgifterne på 15½ mia. kr. Dels som en beregningsteknisk reservation i råderummet på 11¾ mia. 
kr., og dels som en beregningsteknisk reservation under den offentlige investeringsramme på 3¾ mia. kr. 

2) Basisløftet af den offentlige velfærd er opgjort som væksten i det demografiske træk, der både omfatter 
udgiftstrækket på det individuelle og kollektive offentlige forbrug, herunder forsvarsudgifter. 

Anm.: Det finanspolitiske råderum er korrigeret for midlertidige forhold relateret til COVID-19 og håndteringen af 
situationen i Ukraine mv.  

Kilde: DK2030 – et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030, september 2022.  



 Side 2 af 2 

Grønt råderum, reserve til bedre velfærd mv. og mål om nyt prioriteringsrum 
Af det tilbageværende finanspolitiske råderum på 15 mia. kr. er 2½ mia. kr. til re-
serveret til grønt råderum i 2030. Samlet set er der etableret et grønt råderum på 
1½ mia. kr. i 2024 og 3¼ mia. kr. årligt fra 2025- 2040, dvs. i alt 53½ mia. kr., til 
større og længerevarende investeringer i klima, klimasikring, grøn energi og miljø. 
I 2030 udgør det grønne råderum 2½ mia. kr. efter en del blev udmøntet i forbin-
delse med Aftale om grøn skattereform for industri mv. (juni 2022). 

Når der tages højde for nævnte centrale prioriteringer (basisløft af velfærden, løft 
af forsvarsudgifterne og grønt råderum), er der et begrænset øvrigt finanspolitisk 
råderum på 12½ mia. kr. over syv år svarende til ca. 1¾ mia. kr. årligt. Heraf af-
sættes frem mod 2030 et beløb på 5 mia. kr. til velfærd, herunder sundhed, og 2½ 
mia. kr. til tryghed (kriminalitetsbekæmpelse mv.). Samtidig reserveres 5 mia. kr. til 
bundne opgaver og uforudsete behov, jf. tabel 1. 

Herudover fastsætter regeringen et mål om at skaffe nyt prioriteringsrum på 15 
mia. kr. i 2030 til nye investeringer i fremtiden. Danmark kan mere III viser veje til 
at kunne frigøre 4½ mia. kr. i 2030, og med Danmark kan mere I er det allerede af-
talt at sanere erhvervsstøtten for mindst 3½ mia. kr. Dermed har regeringen sam-
let set anvist veje til at indfri mere end halvdelen af målsætningen på 15 mia. kr. i 
2030.   

 

Tabel 2 
Grønt råderum, reserve til bedre velfærd mv. og mål om nyt prioriteringsrum frem mod 2030 

Mia. kr. (2030-priser) 2030 (målt ift. 2023) 

Velfærd og klima mv. 15 

heraf grønt råderum i 20301) 2½  

Heraf reserve til bedre velfærd mv. 12½  

- Velfærd, herunder sundhed 5 

- Tryghed 2½  

- Bundne opgaver og uforudsete behov 5 

  

Målsætning om nyt prioriteringsrum frem mod 2030 15 

- Danmark kan mere I (sanering af erhvervsstøtten)2) 3½  

- Danmark kan mere III 4½  

 

 
1) Der er samlet set etableret et grønt råderum på 53½ mia. kr. i 2024-2040. I 2030 udgør det grønne råderum 

2½ mia. kr. efter en del blev udmøntet med Aftale om grøn skattereform for industri mv. (juni 2022). 
2) I forbindelse med Danmark kan mere I blev det aftalt, at erhvervsstøtten skal saneres for mindst 3½ mia. kr.  
Kilde: DK2030 – et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030, september 2022. 
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