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RESUME.
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KONKLUSION.
Der kan – og må - skabes finansiering af genopretning af velfærd og
grøn omstilling frem til 2033 - uanset forsvarsaftalen.

Indledning:
1. Forsvarsaftale tømmer råderummet.
Med ’Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik’ 2 har Sregeringen, V, K, RV og SF besluttet at hæve forsvarsudgifterne gradvist
frem til 2033 med en årlig forhøjelse på 18 mia. kr. ved periodens
slutning. De øgede forsvarsudgifter skal vel at mærke finansieres inden
for det økonomiske råderum.
Imidlertid var dette allerede forud for ’Det nationale kompromis’ meget
begrænset, idet der kun ville være omkring 5 mia. kr. tilbage i 2030 i frit
råderum 3, hvis ’det demografiske træk’ skal respekteres (dvs. hvis
velfærdsniveauet skal forblive uændret, selv om der kommer flere
modtagere). S-regeringen og forligspartierne har derfor grebet til den
udvej at skabe finansiering for de øgede forsvarsudgifter ved at øge
grænsen for det strukturelle underskud i budgetloven fra det hidtil
gældende -½ pct. til -1 pct. og ved at planlægge efter et underskud på -½
pct. af BNP.
) Det skal for en god ordens skyld understreges, at der ikke med denne analyse er taget
stilling til ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” som sådan. Formålet er alene
at belyse de økonomiske konsekvenser af aftalen - som den foreligger - for velfærden og den
grønne omstilling samt ikke mindst hvilke alternative kilder til finansiering heraf, som
forefindes – hvis ”Det nationale kompromis” gennemføres?
2

) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen: Mette Frederiksens økonomiske hovedpine: Råderummet er
næsten væk, s. 2. figur 1.
https://www.mm.dk/artikel/mette-frederiksens-oekonomiske-hovedpine
3
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Gennem dette tiltag øges ’bruttoråderummet’ frem til 2033 til 53 mia.
kr. En stor del af dette skal ifølge regeringen dog stadig afsættes til at
dække ’det demografiske træk’ på velfærden, som frem til 2033 vil
koste godt 35½ mia. kr. Tilbage er et frit råderum på blot 17½ mia. kr.
Tabel: Råderum, demografisk træk og forsvarsudgifter frem til 2033. 4

Kunstgrebet med at hæve underskudsgrænsen skaber med andre ord
kun lige netop plads til at finansiere stigningen i forsvarsudgifterne på
18 mia. kr. ’Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik’
tømmer således hermed fuldstændigt det økonomiske råderum frem til
2033 (forudsat at det demografiske træk respekteres).

2. Genopretning af velfærden og grøn omstilling
trænger sig på.
Dermed opstår et problem, idet andre områder også kalder på
investeringer i samme periode.
Der er for det første har udgifterne til velfærden gennem 10´erne ikke
modsvaret velstandsudviklingen. Der er dermed et stort efterslæb i
forhold til det fulde(udvidede demografiske træk at indhente. For det
andet har velfærdsudgifterne knap nok matchet befolkningsudviklingen,
4

) Kilde: Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter
tømmer hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
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hvorfor serviceniveau og standard i sundhedsvæsen, ældrepleje,
folkeskole og på daginstitutionsområdet er udhulet. Der er derfor et
stort ressourceefterslæb og dermed også behov for en genopretning i
forhold til det umiddelbare/enkle demografiske træk. Og for det tredje
trænger også andre økonomiske udfordringer trænger sig på. Navnlig
må det forudses, at der vil være et behov for yderligere investeringer i
grøn omstilling ud over de allerede aftalte og de, som der evt. skabes
finansiering til, gennem en grøn skattereform.
Den nærmere størrelse af disse YDERLIGERE FINANSIERINGSBEHOV FOR
VELFÆRDEN OG DEN GRØNNE OMSTILLING frem til 2030 analyseres i
det følgende.

3. Efterslæb for offentlig sektor i forhold til
velstandsudviklingen.
Som anført har det været sådan gennem 10’ erne, at velfærdsudgifterne
ikke fulgte med velstandsudviklingen, ja i perioden endog ikke fulgte
med befolkningsudviklingen. 5 Fortsætter den offentlige sektor nu også
de næste 10 år med at falde bag den generelle økonomiske vækst, vil
det betyde en alvorlig relativ forringelse af velfærden i forhold til
udviklingen af den økonomiske vækst og i den private service.
Ser vi alene på perioden 2023 til 2030, vil opfyldelse af det umiddelbare
demografiske træk samlet set beslaglægge godt 25 mia. kr. i
råderummet, mens opfyldelse af det fulde demografiske træk totalt
opgjort vil kræve 48 mia. kr. Der vil således koste et samlet realløft på
23 mia. kr. yderligere, hvilket svarer til en årlig gennemsnitlig realvækst
fra 2023 til 2030 på omkring + 3 mia. kr.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
5
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Figur: Fuldt dem. Træk 6, disponibelt Råderum 7 og manko mht. til
dækning af fuldt dem. Træk 2023 – 2030 – mia. kr. (2021 – priser).
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Forlænger vi gennemførelsesperioden fra 2023 til 2033 vokser på den
ene side behovet for realvækst i slutåret til 32 mia. kr., men da på den
anden side perioden forlænges med 3 år vil det stadig årligt i
gennemsnit koste et realløft omkring + 3 mia. kr.
Tabel: Behov for yderligere ressourcetilførsel ud over umiddelbart
demografiske træk til opfyldelse af fuldt demografisk træk: Samlet
behov for hele perioden og årlig gennemsnitlig realvækst 2023 til
2030/2033.
Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret

Behov for yderligere årlig
gns. stigning i
ressourcetilførsel

1. For perioden
2023 til 2030

23

3

2. For perioden
2023 til 2033

32

3

) Kilde: Egen beregning baseret på DK 2025, jf. afsnit 1, kap.3.

6

) Jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter tømmer
hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
og jf. afsnit 1, kap. 3.
7
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4. Sundhedsvæsenet i krise.
Men der trænger sig ikke blot en generel opdatering af den offentlige
sektor på fremover i de kommende år. For de centrale velfærdsektorer
gør der sig også gældende, at der bagudrettet – navnlig igennem
10’erne – gennem en borgerlig økonomisk sparepolitik er sket en
udhuling af ressourcegrundlaget herfor og en dermed følgende
forringelse af bemanding og service. 8
Dermed trænger der sig også en opgave på i de kommende år med at
genoprette standard, ressourcer og bemanding samt arbejdsforhold
indenfor de centrale sektorer af offentlig velfærdsservice. Det gælder
ikke mindst i sundhedsvæsenet, der på mange måder er i akut krise som
følge af mange års massiv udmarvning gennem sparepolitik, krav om
årlige produktivitetsforøgelser og manglende lønløft. 9 Regeringens
sundhedsreform tilfører her kun små midler og indeholder dermed ikke
en løsning.
For det første gør der sig et behov gældende for at genoprette
ressourceefterslæbet fra 10’ erne for sundhedsvæsenet i forhold til fuldt
demografisk træk.
Bevillingsmæssigt blev det i 10´erne af skiftende regeringer - men
navnlig de borgerlige under Løkke - sat på lavvækst.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
8

) Jf. Lund, Henrik Herløv: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
9
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Figur: Årlig realvækst i regionernes sundhedsbudgetter 2000 – 2019. 10

Denne vækste var langt fra tilstrækkeligt til at følge med velstandsudviklingen (det fulde demografiske træk). Og at opfylde det fulde
demografiske træk er navnlig for sundhedsvæsenet helt afgørende, idet
det ellers ikke har midler til den konstant hastige udvikling af ny
medicin, ny teknologi og nye behandlinger.
Som et resultat af underfinansieringen i forhold til det fulde demografiske træk stod sundhedsvæsenet ved VLAK – regeringens fald i 2019
med et ressourceefterslæb på op mod - 10 mia. kr. For kernen i
sundhedsvæsenet, det regionale sundhedsområde, udgjorde
efterslæbet pr. udgangen af 10’erne op mod – 7½ mia. kr. årligt.11

10

) Kilde til 2000 - 2016. Jakob Kjellberg og Anna Kollerup Iversen: Flere ældre og nye behandlinger – hvad
koster det. Vive, dec. 2018.
https://www.vive.dk/da/udgivelser/flere-aeldre-og-nye-behandlinger-11194/
Kilde 2017 - 2020: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 (Aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021Aftalte, budgetterede og regnskabsførte sundhedsudgifter i regionerne 2007 - 2020 Finansministeriet 23.06.21, side 2, tabel 2.
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/3/svar/1796212/2420490/index.htm
) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
11
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For det andet kræver genopretning af sundhedsvæsenet en tilbagerulning af det ressourcedræn fra sundhedsvæsenet, som kravene om
årlige produktivitetsløft på 2 procent medførte navnlig fra 2010 til 2018.
Figur: År til år produktivitetsudviklingen på sygehusene 2003-204 til
2017 - 2018, pct. 12

Produktivitetskravet betød i 10´erne hvert år et krav om en forøgelse af
produktionsværdien på 1,3 mia. kr. Set over 10’erne som helhed løber
besparelsen op i op mod 9 mia. kr. eller godt 1,1 mia. kr. i årligt
gennemsnit.
For det tredje gør der sig et stærkt behov gældende for ressourcetilførsel til sundhedsvæsenet for at kunne indhente udhuling af
bemandingen med og lønefterslæb for sundhedspersonalet.
Prisen for både ressourceudsultningen og den yderligere camouflerede
besparelse gennem produktivitetskravene har været en kraftig
opskruning af arbejdstempoet. Det har kombineret med utilfredshed
med lønforhold – navnlig i sygeplejerskegruppen – ført til personaleflugt
og problemer med at rekruttere, hvilket tegner til en fortsat stor
personalemangel i sundhedsvæsenet i mange år frem.
12)

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i
sundhedssektoren. XIV delrapport, s.8, figur 2.1. https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebendeoffentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
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Figur: Udbud/efterspørgsel efter sygeplejersker 2014 – 2030. 13

Nærmere bestemt kæmper sygeplejerskerne og andre kvindefag
indenfor sundhedsvæsenet med et historisk lønefterslæb på over 15
procent i forhold til (mande) fag med tilsvarende uddannelseslængde
som sygeplejen. Hvis lønefterslæbet for sygeplejersker skal dækkes fx
ved at lønnen hæves til niveauet for politibetjente, vil det årligt koste
minimum 2 mia. kr. og op til 4 mia. kr. 14. Hertil kommer afledte
virkninger for andre faggrupper blandt sundhedspersonalet, herunder
Sosu’ er. Samlet er der formentlig brug for et akkumuleret lønløft på 5
mia. kr.
Samlet er der til genopretning af sundhedsvæsenet behov brug for
tilførsel af årligt 22 mia. kr. Skal dette ske gradvist og lineært fra 2023 til
2030 vil det årligt i gennemsnit kræve en realvækst i de økonomiske
) Kilde: DSR – analyse: Notat Prognose for sygeplejemangel 2030. Prognosen er udarbejdet
af Center for Regional og Turismeforskning (CRT)
https://dsr.dk/sites/default/files/50/notat_prognose_for_sygeplejemangel_2030.pdf
13

14

) Jf Svar fra Skatteminister Morten Bødskov i forbindelse med lovforslag B 203 om ligestilling mellem

forskellig offentlige faggrupper på spørgsmål 2 fra Samira Nawa (RV) af 16. april 2021
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B293/spm/2/svar/1786186/2400988/index.htm
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midler til sundhedsvæsenet på omkring + 3 mia. kr. Antages det
gennemført over en lidt længere perioden frem til 2033 vil det kræve et
årligt gennemsnitligt realløft på omkring + 2 mia. kr.
Tabel: Samlet behov for årlig realvækst i ressourcetilførsel m. h. p.
genopretning af sundhedsvæsenet: Behov for samlet årlig realvækst i
slutåret og behov for årlig gennemsnitlig realvækst. (mia. kr.)
Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret

Behov for årlig gns.
realstigning i
ressourcetilførsel

1. For perioden 2023 til 2030
(afrundet)

22

3

2. For perioden 2023 til 2033
(afrundet)

22

2

5. Genopretning af kommunal velfærd.
Endvidere vil der være behov for genopretning og løft af velfærden også
på de kommunale områder: Ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner.
Gennem 10’ erne er der sket en tiltagende stramning af kommunernes
økonomi, hvilket på alle områderne har medført forringelse af
udgiftsniveauet og normeringerne, hvilket videre betydet reduceret
standard og serviceniveau.
Hvad angår for det første ÆLDREPLEJEN fulgte de kommunale udgifter
til ældre i det meste af 10´erne frem til 2017 ikke med stigningen i
antallet af ældre. Kommunerne brugte tværtimod mindre på den
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enkelte ældre. Målt ved udgiften pr. ældre er standarden således fra
2008 til 2017 faldet med 8 procent. 15
Figur: Udgifter pr. ældre over 65/67 år, 2007 – 2017 og 2018 - 2020, gns,
løbende priser. 16

Navnlig hjemmehjælp er blevet ramt af sparepolitikken. Siden 2008 er
antallet af hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover faldet
med 7,5 mio. timer. Det svarer til et fald på 26 pct. 17
Der er således behov for et markant løft i de kommende år.
Ældresagen vurderer, at behovet for løft af bemanding og økonomi på
PLEJEHJEMMENE udgør ca. 3.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft
på godt 1,4 mia. kr. Mens der er behov for at hæve normeringen i
hjemmehjælpen med 3900 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på 1,8
mia. kr. 18
I alt må behovet for løft af bemanding og økonomi i ældreplejen
vurderes at udgøre op mod 7.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft
på omkring 3,2 mia. kr., hvilket fra 2023 til 2030 i årligt gennemsnit vil
) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunalt regnskab for nettoudgifter pr. ældre, tabel
NGLK.
http://www.statistikbanken.dk/10188
15

Kilde: Figur af egen tilvirkning baseret på Indenrigsministeriets nøgletal, ældreomsorg,
ældreudgifter pr. 65+/67+ årige.
www.noegletal.dk
16

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmehjælp. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
17

) Egen vurdering, jf. analyse i rapporten.
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kræve en realvækst på + 0,4 mia. kr. og frem til 2033 en årlig
gennemsnitlig realvækst på +0,3 mia. kr.
Hvad angår for det andet FOLKESKOLEN har også den lidt under
10’ernes sparepolitik. Navnlig er der blevet sparet på folkeskolens
vigtigste ressource - lærerne. Fra 2009 til 2020 er antallet af lærere i
folkeskolen faldet med 10.34 fuldtidsstillinger dvs. med 19 procent.
Ganske vist er elevtallet også faldet i perioden, men kun med 10 pct.
Faldet i elevtallet kan således kun forklare omkring halvdelen af
reduktionen i antal lærerstillinger. 19
Figur: Udvikling i antal fuldtidslærerstillinger (ekskl. vikarer) og elevtal
2009 – 2019. 20 Indeks 2009 = 100.

Som en konsekvens heraf er klassekvotienten da også steget i
folkeskolen gennem det meste af 10’ erne. Reduktionen i antallet af
lærerstillinger er sket samtidigt med, at folkeskolens opgaver er blevet
øget markant gennem inklusionsloven og gennem en kraftig forøgelse af
elevernes timetal med ”folkeskolereformen” i 2013.

) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
19

) 20) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
20
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Et bud på behovet for et løft i folkeskolen må tage som udgangspunkt,
at der som fremgået igennem 10’ erne er forsvundet 5.000
lærerstillinger fra folkeskolen udover, hvad faldende elevtal berettiger.
Et yderligere element i opgørelsen af ressourcebehovet fremover til
folkeskolen er imidlertid, at elevernes undervisningstid efter
skolereformen steg med 25 procent.
Der bør selvsagt kompenseres for denne øgede undervisningsopgave
med en tilsvarende forøgelse af lærertallet, som således ikke skal øges
med 5000 alene, men med 6.250 lærere. Det samlede behov for
ressourceforøgelse til folkeskolen er således omkring 3½ milliard kroner.
Skal det ske gennem en gradvis og lineær forøgelse af de økonomiske
midler til folkeskolen, kræver det frem til 2030 en gennemsnitlig årlig
forøgelse heraf på lidt over + 0,4 milliard kroner, mens man frem til
2033 kan ”nøjes” med en årlig gennemsnitlig realvækst på +0,3 mia. kr.
Endelig har for det tredje også den kommunale
DAGINSTITUTIONSSEKTOR været genstand for sparepolitik. Målt i faste
priser og pr. indskrevet barn er de kommunale dagtilbudsudgifter til 0 –
10-årige faldet i hele landet med l0,8 pct. fra 2008 til 2017.
Figur: Kommunale nettoudgifter til dagtilbud pr. 0 – 10-årig 2008 – 2021
(kr., faste 2022 priser). 21

21)

Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunale regnskabstal for nettoudgifter pr 0 – 10-årig i faste priser 2008 – 2021.
http://www.statistikbanken.dk/10188
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Samtidig er pædagogerne over tid blevet pålagt en stigende mængde af
andre opgaver end børnepasning, fx til dokumentation, møder
administration og ledelse.
Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig
forringelse af normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på
børnepasningen. Fra pr 2000 til 2018 er den reelle normering i
normering i vuggestuer (kun målt ved anvendt tid på børnene) er
forringet med 16 pct. og den reelle normering i børnehaver (målt)
forringet med omkring 30 pct.
Dagplejeområdet har dog adskilt sig fra de øvrige store kommunale
velfærdsservice-områder ved fra 2020 til 2022 af S – regeringen og det
nye flertal at være blevet genstand for omfattende bestræbelser på at
løfte standarden gennem indførelse af minimumsnormeringer fra 2020
til 2025. Fra 2020 til 2024 er der blevet afsat omkring 5 mia. kr.
(afrundet) svarende til et årligt gennemsnitligt løft på op mod 1000 mio.
kr. i perioden 2020 til 2025. Ifølge BUPL svarer den samlede bevilling
2020 og 2021 til et samlet akkumuleret løft frem til 2025 på 5.000
pædagogiske årsværk i forhold til gældende i 2019. 22
MEN: I de kommende år vil der ifølge Danmarks Statistiks
befolkningsfremskrivning vil komme flere børn i 0-5 års-alderen. I 2025
vil der komme ca. 32.000 flere fuldtidsindskrevne børn i
daginstitutionerne svarende til en stigning på godt 14 pct.
Det betyder, at der skal ansættes 7.250 flere pædagoger oven i
minimums-normeringerne. Tælles daginstitutionsledere med i målet om
3 voksne pr. barn i vuggestuer og 6 voksne pr barn i børnehaver, skal
der hermed frem til 2025 alt i alt ske en forøgelse af normeringerne med
+ 9.700 årsværk.
I forhold til den stigning i normeringerne i daginstitutionssektoren, som
kræves af det stigende børnetal, vil være behov for et dobbelt så stort
22) BUPL: Loven om minimumsnormeringer: Kort fortalt. 09.05.22.
https://bupl.dk/politik-og-presse/maerkesager/loven-om-minimumsnormeringer-kort-fortalt
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løft dvs. et akkumuleret behov for tilførsel af yderligere 5 mia. kr. Skal
dette yderligere løft gennemføres fra 2023 til 2030 kræver det en årlig
gennemsnitlig realvækst i de økonomiske midler til kommunal dagpleje
på i årligt gennemsnit lidt over 600 mio. kr. Forlænges perioden herfor
frem til 2033 kræves en årlig gns. realvækst på 0,5 mia. kr.
SAMLET vil genopretning af serviceniveauet i disse store brede
kommunale serviceområder vil derfor kræve en samlet realvækst i de
økonomiske midler til i denne centrale del af velfærden på omkring 12
mia. kr. årligt i slutåret, hvilket årligt i gennemsnit undervejs fra 2023 til
2030 vil kræve et realløft på op mod + 1½ mia. kr., men frem til 2033
kan ”nøjes” med + 1 mia. kr.
Tabel: Behov for realvækst i økonomiske midler til genopretning af
kommunal velfærd: Samlet behov for årlig realvækst i slutåret og behov
for årlig gennemsnitlig realvækst i perioden 2023 til 2030/2033.
Samlet behov
for årlig
realvækst i
slutåret

Behov for
Behov for
yderligere årlig yderligere årlig gns.
gns. realstigning i
realstigning i
ressourceressourcetilførsel
tilførsel
2023 -2030
2023 -2033

1. Til genopretning af
ældrepleje

3,2

0,4

0,3

2. Til genopretning af
folkeskole

3,5

0,4

0,3

3. Til genopretning af
dagpleje

5

0,6

0,5

I alt yderligere
finansierings behov til
kommunal velfærd
(afrundet)

12

1,5

1
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6. Gennemførelse af grøn omstilling.
Endelig må der frem til 2030 og muligvis også i de nærmeste år herefter
forventes at skulle gøres betydelige investeringer i grøn omstilling for at
nå klimamålet om 70 procents reduktion af udledningen af drivhusgasser. Skønnene fra henholdsvis Klimarådet 23, S – regeringen 24 og
CEPOS 25 for de samlede omkostninger ved den grønne omstilling for
hele perioden 2020 til 2030 i 2030 årligt udgør mellem 17½ og 22½ mia.
kr. – middeltal omkring 20 mia. kr.
Klimarådet vurderede før den netop aftalte grønne skattereform, at der
frem til 2030 resterede omkring halvdelen af de tilsigtede co2
reduktioner i 2030 = omkring 10 mio. tons CO2. Ifølge aftalen om en
grøn skattereform bidrager denne til yderligere reduktion med op mod
4½ mio. tons. Dvs. af reduktionsmankoen resterer nu omkring 55
procent. Fulgte udgifterne reduktionerne lineært vil der nu restere
udgifter på omkring 5½ mia. kr.
Klimarådet har imidlertid anslået, at omkostningerne for den grønne
omstilling samlet set vil stige gradvist frem gennem 20´erne, således at
tyngden ligger i de sidste år frem mod 2030. Samme billedes fornemmer
man i regeringens klimaprogram. Ud fra denne betragtning må det –
med et usikkert skøn – anslås, at af Klimarådets skøn resterer omkring
1/2 af de samlede omkostninger ved den grønne omstilling på

) Kilde: Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 8. marts 2020.
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
23

) Kilde: Klima -, Energi – og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2020, RESUME. figur 2, s.
8. September 2020.
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-ermuligt-1
24

25

) Jf. Brøns-Pedersen, Otto: De samfundsøkonomiske meromkostninger ved at bruge andre
redskaber end CO2e-pris til at nå 70 pct. Klimamål. CEPOS, notat.
https://cepos.dk/media/5964/de-samfundsoekonomiske-meromkostninger-ved-at-brugeandre-redskaber-end-co2e-pris-til-at-naa-70-pct-klimamaal.pdf .
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indeværende tidspunkt. Dvs. at der inkl. den aftalte grønne
skattereform omkring 10 mia. kr.
Klima-, Energi – og Forsyningsministeriet vurderer i klimaprogram 2021
– inkl. Landbrugsaftalen, men ekskl. forslaget til grøn skattereform –, at
omkostningerne ved den resterende del af realiseringen af 70 pct. målet skønnes at være i størrelsesordenen 10 – 15 mia. kr. i 2030 i
samfundsøkonomiske omkostninger” 26.
Imidlertid er som anført nu aftalt en grøn skattereform, som indebærer,
at reduktionsmankoen falder til 55 procent af før skattereformen.
Anlægges igen en lineær betragtning svarer det til en reduktion af de
resterende samfundsøkonomiske omkostninger ifølge Klimaministeriet
til mellem 5½ og 8 mia. kr. – middeltal 7 mia. kr.(afrundet)
Et bud på behovet for samlet årlig realvækst i de økonomiske midler til
den udestående grønne omstilling lyder på denne baggrund på mellem
7 og 10 mia. kr. i slutåret – middeltal 8½ mia. kr. (afrundet), hvilket
årligt frem til 2030 vil kræve et realløft på lidt over + 1 mia. kr. Tænkes
det at tidsmålet for 70 procents reduktionen IKKE nås i 2030, men at
processen forsinkes og dermed fortsætter frem til 2033, vil kravet til
årligt gennemsnitligt realløft i stedet kunne reduceres ned mod + 0,8
mia. kr.
Tabel: Behov for realvækst i økonomiske midler til grøn omstilling:
Behov for årlig realvækst i slutåret og behov for årlig gennemsnitlig
realvækst henholdsvis 2023 til 2030 respektive 2023 til 2033.
Samlet behov for
realvækst i
ressourcetilførsel
til grøn omstilling i
slutåret

Behov for årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 – 2030

Behov for årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 – 2033

) Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2021, s. 8 – midten.
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
26
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I ALT (afrundet)

8½

1

0,8

7. Samlet oversigt over yderligere
finansieringsbehov 2023 til 2030/2033.
Skal velfærden således for det første følge med velstandsudviklingen og
for det andet både regionalt og i kommunerne genoprettes efter års
borgerligt økonomisk sparepolitik, vil det kræve betydelige
merinvesteringer, nærmere bestemt en samlet årlig realvækst på 65
mia. kr. i 2030 og 75 mia. kr. i 2033. Hvilket svarer til en årlig
gennemsnitlig realvækst frem til 2030 på omkring + 8½ mia. kr. og frem
til 2033 på omkring + 7 mia. kr.
Beløbet er betydeligt, men skal på den anden side sammenholdes med,
at udhulingen af velfærden gennem borgerlig økonomisk politik er
foregået vedvarende siden årtusindskiftet og navnIig har været markant
fra 2010 til 2018. 27 Jf. del III har velfærdsbesparelserne tjent til i
perioden at give skattelettelser på årligt mellem 65 og 80 mia. kr.
Omfanget af skattelettelserne taget i betragtning kan det derfor ikke
overraske, at genopretning af velfærden ligervis vil kræve en stor
ressourcetilførsel.
Tabel: Behov for realvækst ud over umiddelbare demografiske træk
2023 til 2030 til genopretning af velfærd og gennemførelse af grøn
omstilling: Samlet behov for årlig realvækst i slutåret og årlig
gennemsnitlig realvækst. 2023 til 2030/2033. Mia. kr., årets priser.
Samlet behov
for årlig
realvækst i

Behov for årlig gns.
Behov for årlig
realvækst i
gns. realvækst i
ressourcetilførsel ressourcetilførsel

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
27
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slutåret

2023 til 2030

2023 til 2033

1. Til opfyldelse af
fuldt demo-grafiske
træk for den samlede
offentlige sektor

23 */32 **

3

3

2. Til genopret-ning
af sundheds-væsenet

22

3

2

3. Til genopret-ning
af kommu-nal
velfærd

12

1½

1

4. Til det videre
forløb af den grønne
omstilling

8½

1

0,8

65 */ 75 **

8½

7

I alt (afrundet)

Note: * frem til 2030. ** frem til 2033
Men som udhulingen er sket gradvist, forudsættes det i denne rapport,
at genopretningen – som foran anført – ligeledes gennemføres over en
årrække.
Antages genopretning af velfærden at kunne blive gennemført gradvis i
perioden 2023 til 2033, ville det kræve, at velfærden årligt fra 2023 til
2030 i gennemsnit løftes realt med omkring 8 mia. kr. Mens en lidt
længere genopretningsperiode fra 2023 til 2033 ville muliggøre en lidt
lavere årlig gennemsnitlig realvækst på omkring 7 mia. kr.
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8. Sådan kan råderummet udbygges!
28

Spørgsmålet melder sig derfor, hvorledes der kan tilvejebringes
finansiering af de kommende udgiftskrav - navnlig af fortsatte
velfærdsforbedringer, genopretning af velfærden og lønløft samt grøn
omstilling – når/hvis råderummet tømmes af øgede forsvarsudgifter?
Svaret er, at der ER mulighed for at udbygge råderummet frem til
2030/2033 gennem at øge de offentlige indtægter.
Det kan for det første ske ved at fremskynde pensionsbeskatningen.
Den danske stat har aktuelt et tilgodehavende på omkring 1.500 mia.
kr., som efter gældende regler først beskattes ved udbetaling af
pensionerne dvs. over en længere årrække.
Figur: Samlet pensionsformue 2020 (netto ekskl. udskudt skat) samt
udestående skat på pensionsformue. 29
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Udskudt pensionsskat

) Dette afsnit er en opdatering af Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden
(III): Udhulingen af skattesystemet 2001 – 2019. Juni 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
28

29) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
og jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
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Denne pensionsbeskatning kunne i stedet fremrykkes til
indbetalingstidspunktet. Indregnes hele den udskudte
pensionsbeskatning i dag, vil gevinsten være 2-3 procent af BNP
svarende til en årlig forbedring af de offentlige finanser på mellem 40 og
60 mia. kr.
For det andet er der den mulighed at udbygge skatteindtægterne
gennem at tilbagerulle de skattelettelser, som primært borgerlige
regeringer har givet de seneste årtier, fortrinsvis til de velstillede. I varig
virkning er der på indkomstskat, afgifter og ejendomsskat givet lettelser
på omkring årligt 65 - 80 mia. kr.
Figur: Årligt provenutab pga. lettelse af indkomstskat, afgifter og
skattestop /boligbeskatning 2001 – 2025, umiddelbar og varig virkning
(mia. kr., 2019 - niveau) 30 31
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) Kilde: Foranstående tabel.
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Figuren er nærmere uddybet gennem tabel i bilag 2.
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varig virkning, netto
Lettelser af afgifter og bóligskatter
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Sådanne indgreb over for de økonomisk privilegerede vil aldrig været
lette. Med en blå regering vil de være helt utænkelige.
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SAMMENFATNING.
Indledningsvist redegøres for analysens problemstilling. Herefter falder analysen i 3
dele: DEL 1 omhandler konsekvenserne af ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” 32 for det økonomiske råderum frem til 2030/2033. DEL 2
undersøger nærmere finansieringsbehovet til genopretning og opdatering af
velfærden samt finansieringsbehovet til gennemførelse af den grønne omstilling
frem til 2030/2033. Og DEL 3 diskuterer strategier for udbygning af råderummet,
således at der kan finansiering af ovenstående: En borgerlig økonomisk – politisk
strategi på bekostning af velfærden og en progressiv strategi for at udbygge
råderummet gennem at fremrykke pensionsbeskatning og tilbagerulle
skattelettelser.
Det skal for en god ordens skyld understreges, at der ikke med denne analyse er
taget stilling til ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” som sådan.
Formålet er alene at belyse de økonomiske konsekvenser af aftalen - som den
foreligger - for velfærden og den grønne omstilling samt ikke mindst hvilke
alternative kilder til finansiering heraf, som forefindes – hvis ”Det nationale
kompromis” gennemføres?

Problemstilling for denne rapport.
S - regeringen, V, K, Radikale og SF har indgået et såkaldt ”Nationalt kompromis om
dansk sikkerhedspolitik” 33 , som bl.a. indebærer et løft af forsvaret med 18 mia. kr.
årligt i 2033, således at de samlede forsvarsudgifter hermed udgør til 2 pct af BNP
Dette finansieres i det væsentlige gennem at øge grænsen for det offentlige
underskud fra ½ til 1 pct. af BNP og at planlægge et underskud på de offentlige

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
32

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
33
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finanser på - 0,5 pct af BNP i stedet for som hidtil at sigte efter balance i de
offentlige finanser i 2030.
På den ene side øges råderummet i 2033 med 18 mia. kr. årligt gennem således at
løfte underskudsgrænsen og planlægge med underskud på ½ på ½ pct. af BNP. På
den anden side forøges forsvarsudgifterne frem til 2033 som anført med netop 18
mia. kr. årligt. Råderummet forbliver således tømt frem til 2030. Tilmed strammer
aftalen op på finanspolitikken frem mod 2030, således at den finanspolitiske
holdbarhed øges 34, men råderummet dermed reduceres.
Velfærden forudsættes af S – regeringen på den ene side tilført midler svarende til
befolkningsudviklingen dvs. at velfærdsudgifterne årligt i gennemsnit øges svarende
til det (umiddelbare/enkle) demografiske træk. Men når råderummet herudover
tømmes af stigningen i forsvarsudgifter, rejser dette på den anden side spørgsmålet
om, hvorledes der kan skabes finansiering til en række yderligere økonomiske
udfordringer frem til 2030?
Efter at velfærden i 10’ erne i – som led i borgerlig økonomisk politik og deraf
følgende prioritering af skattelettelser - ikke har fulgt det fulde/udvidede
demografiske træk og i perioder ikke engang opfyldte det umiddelbare demografisk
træk 35 trænger sig for det første en opjustering af ressourcetilførslen til velfærden
på, så velfærden generelt frem til 2030 løftes i overensstemmelse med
velstandsudviklingen. Og for det andet trænger sig frem til 2030 yderligere
nødvendige investeringer på i sundhedsvæsenet og i ældrepleje, folkeskole og
daginstitutioner, så velfærden kan blive genoprettet efter sparepolitikkens
nedskæringer 2010 til 2018. 36 Og endelig må det for det tredje også vurderes at
blive nødvendigt med yderligere investeringer i grøn omstilling?
) jf. Thiemann, Per: Dyrt forsvar og mangel på hænder presser velfærden. Politiken,
06.05.22.
https://politiken.dk/oekonomi/art8755559/%C2%BB%C3%89n-ting-er-sikker-%E2%80%93g%C3%B8r-man-ingenting-bliver-det-en-lang-men-sikker-deroute-forvelf%C3%A6rdssamfundet%C2%AB
34

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
35

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
36
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Eftersom der med forsvarsaftalen ikke er økonomisk råderum til en sådan
genopretning og opdatering af velfærden og til de yderligere nødvendige
investeringer i grøn omstilling bliver det for gennemførelsen heraf nødvendigt med
en udbygning af råderummet. Derfor vil i denne rapport for det første nærmere
redegøre for forsvarsaftalens konsekvenser for råderummet; for det andet
analysere, hvilke yderligere finansieringsbehov genopretning og opdatering af
velfærden samt den grønne omstilling indebærer samt endelig for det tredje
diskutere muligheder og strategier for at tilvejebringe finansiering heraf?

Del I: ”Det nationale kompromis” tømmer det
økonomiske råderum.

1.1. Konsekvenser af ”Nationalt kompromis” for økonomisk råderum.
”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 37 øger forsvarsudgifterne
frem mod 2033 med 18 mia. kr. årligt. Dette får store konsekvenser for det såkaldte
økonomiske råderum.
Undersøgelsen viser, at i forvejen – før ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” - tegnede det ifølge den hidtidige langtidsøkonomiske plan,
DK2025 38, både i 2025 og 2030 til finanspolitisk smalhals. Hvis velfærdsudgifterne
som aftalt mellem S – regeringen og støttepartierne i ”Forståelsespapiret” skulle

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, side 1 - midten.
06.03.22. https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansksikkerhedspolitik.pdf
37

) Kilde: DK 2025, s. 63, figur 3B1.
https://fm.dk/media/18224/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-danskoekonomi_web_a.pdf
38
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følge befolkningsudviklingen, men blot bevare velfærdens standard, ville der både i
2025 og 2030 kun være et frit, disponibelt råderum på 3 – 5 mia. kr.
Figur: Opdateret råderum i 2025 og 2030 ved balance på den offentlige saldo i 2030,
mia. kr. 39 (før Det nationale kompromis om Dansk sikkerhedspolitik)

I aftalen om ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” øges
råderummet ganske vist med 18 mia. kr., idet grænsen for det strukturelle
underskud i ”Budgetloven” hæves fra ½ til 1 pct. og idet der i stedet for balance på
de offentlige finanser i 2030 nu planlægges med et underskud på ½ pct.
Nærmere bestemt vokser det samlede råderum gennem dette tiltag frem til 2033 til
53 mia. kr. årligt. En pæn del heraf af råderummet skal ifølge regeringen dog stadig
afsættes til at dække det (umiddelbare) demografiske træk på velfærden, således at
velfærdsudgifterne følger stigningen i befolkningstallet, således at standarden
bibeholdes. Det vil frem til 2033 koste godt 35½ mia. kr. Dette efterlader kun et frit
råderum på 17½ mia. kr. i 2033. 40
Imidlertid skal ifølge ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik”
forsvarsudgifterne øges til 2 pct. årligt i 2033 41 dvs. i 2033 årligt stige med netop 18
) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen: Mette Frederiksens økonomiske hovedpine: Råderummet
er næsten væk, s. 2. figur 1.
https://www.mm.dk/artikel/mette-frederiksens-oekonomiske-hovedpine
39

) Kilde: Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter
tømmer hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
40

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, side 1 - midten.
06.03.22. https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansksikkerhedspolitik.pdf
41
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mia. kr. i forhold til i dag. 42 Og disse udgifter skal ifølge aftalen finansieres indenfor
råderummet. ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” spiser dermed
fuldstændigt råderummet op frem til 2033.
Tabel: Råderum, demografisk træk og forsvarsudgifter frem til 2033. 43

1.2. Forsvarsaftalen strammer tilmed finanspolitikken
Med hensyn til velfærden sikrer aftalen om ”Det nationale kompromis” som anført
således på den ene side, at det gældende serviceniveau i velfærden kan fastholdes
ved, at udgifterne kan øges i takt med, at der bliver flere ældre og børn.
MEN: På den anden side vil der ikke være midler til at serviceniveauet i velfærden
kan øges i takt med velstandsudviklingen dvs. til at velfærden opdateres og
videreudvikles. Dermed vil befolkningen opleve en relativ velfærdsforringelse i den
offentlige sektor – den offentlige service vil blive mindre og mindre tidssvarende. 44

) Hansen, Mads Lundby: NATO-mål om forsvarsudgifter på 2 pct. af BNP koster 18 mia.
kr. CEPOS, 27.02.22.
https://cepos.dk/media/6096/nato-maal-om-forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-koster-18-miakr-kraever-ny-finansiering-raaderummet-raekker-ikke.pdf
42

) Kilde: Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter
tømmer hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
43

44

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter, s. 8
- forneden. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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Velfærden har pga. borgerlig økonomisk politik gennem hele 10’erne ikke fulgt
velstandsudviklingen, ja har periodisk ikke engang kunnet matche
befolkningsudviklingen. Ifølge Det nationale kompromis tegner denne situation til at
fortsætte de næste 10 år, således at velfærden i 2033 vil være blevet relativt
forringet igennem 20 år.
Tilmed øger forsvarsaftalen ikke bare forsvarsudgifterne, men strammer tilmed
finanspolitikken frem mod 2030, idet det planlagte underskud i 2030 reduceres med
-0,2 pct. af BNP svarende til årligt 4 mia. kr. Denne stramning af finanspolitikken
risikerer at skulle finansieres gennem direkte velfærdsbesparelser.

1.3. MEN: Yderligere økonomiske udfordringer står i kø.
Dermed opstår et problem, idet andre områder også kalder på investeringer i
samme periode.
Der er for det første har udgifterne til velfærden gennem 10´erne ikke modsvaret
velstandsudviklingen. Der er dermed et stort efterslæb i forhold til det
fulde(udvidede demografiske træk at indhente.
For det andet har velfærdsudgifterne knap nok matchet befolkningsudviklingen,
hvorfor serviceniveau og standard i sundhedsvæsen, ældrepleje, folkeskole og på
daginstitutionsområdet er udhulet. Der er derfor også behov for en genopretning i
forhold til det umiddelbare/enkle demografiske træk.
Og for det tredje trænger også andre økonomiske udfordringer trænger sig på.
Navnlig må det forudses, at der vil være et behov for yderligere investeringer i grøn
omstilling ud over de allerede aftalte og de, som der evt. skabes finansiering til,
gennem en grøn skattereform.
Den nærmere størrelse af disse YDERLIGERE FINANSIERINGSBEHOV FOR VELFÆRDEN OG DEN GRØNNE OMSTILLING frem til 2030 analyseres i det følgende.
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Del II: STORE YDERLIGERE FINANSIERINGSBEHOV
FREM TIL 2030 TIL GRØN OMSTILLING OG
GENOPRETNING AF VELFÆRD.
Men en række yderligere økonomiske udfordringer og finansieringsbehov trænger
sig på frem til 2030/2033 udover de i ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” indeholdte stigende forsvarsudgifter samt udgifter til
opretholdelse af velfærdens standard.
Disse yderligere økonomiske udfordringer frem til 2030/2033 drejer sig som
fremgået foran nærmere bestemt om udgifter til genopretning af regional og
kommunal velfærd og udgifter til gennemførelse af den grønne omstilling.

2.1. Opfyldelse af fuldt demografisk træk i den offentlige sektor som
helhed.
Som anført så vil der med forsvarsaftalen på den ene side i det statsfinansielle
råderum frem til 2030/2033 være ressourcer til, at velfærdsudgifterne fra 2023 og
frem stiger i samme takt som antallet af børn og gamle, således at velfærden
bevarer sin nuværende standard.
MEN: På den anden side sluger forhøjelsen af forsvarsudgifterne som vist i del I
resten af råderummet. Det betyder for velfærden og den offentlige sektor generelt,
at der de næste 10’ år i det eksisterende råderum ikke vil være økonomiske midler
til, at velfærden opdateres og videreudvikles i takt med velstandsudviklingen.
Skal der nærmere bestemt være midler til fx ny medicin, ny teknologi, nye tilbud og
bedre kvalitet, så kræver det netop, at velfærdsudgifterne følger
velstandsudviklingen dvs. opfylder det fulde/udvidede demografiske træk.
I forvejen har det været sådan gennem 10’ erne, at velfærdsudgifterne ikke fulgte
med velstandsudviklingen, ja i perioden endog ikke fulgte med befolknings-
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udviklingen. 45 Fortsætter den offentlige sektor nu også de næste 10 år med at falde
bag den generelle økonomiske vækst, vil det betyde en alvorlig relativ forringelse af
velfærden i forhold til udviklingen af den økonomiske vækst og i den private service.
Spørgsmålet er da, hvor stort et yderligere finansieringsbehov det indebærer, hvis vi
fra 2023 til 2030 alligevel vil lade velfærdsudgifterne dvs. udgifterne for den
offentlige sektor generelt stige modsvarende det fulde demografiske træk? Dette er
foran nærmere undersøgt i kapitel 3.
Undersøgelsen viser, at ser vi alene på perioden 2023 til 2030, vil opfyldelse af det
umiddelbare demografiske træk samlet set beslaglægge godt 25 mia. kr. i
råderummet, mens opfyldelse af det fulde demografiske træk totalt opgjort vil
kræve 48 mia. kr. Der vil således koste et samlet realløft på 23 mia. kr. yderligere,
hvilket svarer til en årlig gennemsnitlig realvækst fra 2023 til 2030 på omkring + 3
mia. kr.
Figur: Fuldt dem. Træk 46, disponibelt Råderum 47 og manko mht. til dækning af fuldt
dem. Træk 2023 – 2030. Mia. kr. (2021 – priser).
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) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
45

) Kilde: Egen beregning baseret på DK 2025, jf. afsnit 1, kap.3.

46

) Jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter tømmer
hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
og jf. afsnit 1, kap. 3.
47

41

Forlænger vi gennemførelsesperioden fra 2023 til 2033 vokser på den ene side
behovet for realvækst i slutåret til 32 mia. kr., men da på den anden side perioden
forlænges med 3 år vil det stadig årligt i gennemsnit koste et realløft omkring + 3
mia. kr.
Tabel: Behov for yderligere ressourcetilførsel ud over umiddelbart demografiske
træk til opfyldelse af fuldt demografisk træk: Samlet behov for hele perioden og
årlig gennemsnitlig realvækst 2023 til 2030/2033.
Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret

Behov for yderligere årlig
gns. stigning i
ressourcetilførsel

1. For perioden
2023 til 2030

23

3

2. For perioden
2023 til 2033

32

3

2.2. Genopretning af (det regionale) sundhedsvæsen.
Men der trænger sig ikke blot en generel opdatering af den offentlige sektor på
fremover i de kommende år. For de centrale velfærdsektorer gør der sig også
gældende, at der bagudrettet – navnlig igennem 10’erne – gennem en borgerlig
økonomisk sparepolitik er sket en udhuling af ressourcegrundlaget herfor og en
dermed følgende forringelse af bemanding og service. 48
Dermed trænger der sig også en opgave på i de kommende år med genopretning af
standard, ressourcer og bemanding samt arbejdsforhold indenfor de centrale
sektorer af offentlig velfærdsservice. Det gælder ikke mindst i sundhedsvæsenet,
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
48
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der på mange måder er i akut krise som følge af mange års massiv udmarvning
gennem sparepolitik, krav om årlige produktivitetsforøgelser og manglende lønløft.
49

Da udmarvningen som sagt har været omfattende, vil genopretning af sundhedsvæsenet kræve betydeligt øgede investeringer heri i de kommende år frem til 2030.
S – regeringen erkender behovet for at opgradere sundhedsvæsenet og vil derfor på
den ene side gennem ”aftale om en sundhedsreform” 50 omstrukturere fordelingen
af sundhedsopgaver mellem regioner og kommuner, så de ”nære” opgaver løses i
kommunerne. MEN: ”Sundhedsreformen” er på den anden side som anført primært
en strukturreform og tildeler ikke sundhedsvæsenet som sådan øgede bevillinger i
større omfang. Reformen indeholder således på ingen måde bare tilløb til at
genoprette sundhedsvæsenet efter 10’ erne udhuling.
For det første gør der sig et behov gældende for at genoprette ressourceefterslæbet
fra 10’ erne for sundhedsvæsenet i forhold til fuldt demografisk træk.
Bevillingsmæssigt blev det i 10´erne af skiftende regeringer - men navnlig de
borgerlige under Løkke - sat på lavvækst.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
49

50) Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Konservative,
Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet,
Kristendemokraterne og Liselotte Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere. Aftale
om en sundhedsreform. 20.05.22.
https://sum.dk/nyheder/2022/maj/bred-aftale-om-sundhedsreformen
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Figur: Årlig realvækst i regionernes sundhedsbudgetter 2000 – 2019. 51

Et udtryk herfor er, at i perioden 2000 til 2009 udgjorde den gennemsnitlige årlige
realvækst for regionernes sundhedsudgifters vedkommende 2,6 procent, men i
perioden 2010 til 2019 faldt den til 0,7 procent i årligt gennemsnit.
Væksten har knap og nap været tilstrækkelig til at dække de stigende udgifter som
følge af flere børn og gamle (det umiddelbare demografiske træk), men væksten var
langt fra tilstrækkeligt til at følge med velstandsudviklingen (det fulde demografiske
træk). Og at opfylde det ikke bare det enkle, men også det fulde demografiske træk
er navnlig for sundhedsvæsenet helt afgørende, idet det ellers ikke har midler til den
konstant hastige udvikling af ny medicin, ny teknologi og nye behandlinger.
Som et resultat af underfinansieringen i forhold til det fulde demografiske træk stod
sundhedsvæsenet ved VLAK – regeringens fald i 2019 med et ressourceefterslæb på

51

) Kilde til 2000 - 2016. Jakob Kjellberg og Anna Kollerup Iversen: Flere ældre og nye behandlinger – hvad
koster det. Vive, dec. 2018.
https://www.vive.dk/da/udgivelser/flere-aeldre-og-nye-behandlinger-11194/
Kilde 2017 - 2020: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 (Aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021Aftalte, budgetterede og regnskabsførte sundhedsudgifter i regionerne 2007 - 2020 Finansministeriet 23.06.21, side 2, tabel 2.
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/3/svar/1796212/2420490/index.htm
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op mod - 10 mia. kr. For kernen i sundhedsvæsenet, det regionale sundhedsområde,
udgjorde efterslæbet pr. udgangen af 10’erne op mod – 7½ mia. kr. årligt.52
For det andet kræver genopretning af sundhedsvæsenet en tilbagerulning af det
ressourcedræn fra sundhedsvæsenet, som kravene om årlige produktivitetsløft på 2
procent medførte navnlig fra 2010 til 2018.
Figur: År til år produktivitetsudviklingen på sygehusene 2003-204 til 2017 - 2018,
pct. 53

Produktivitetskravet betød i 10´erne hvert år et krav om en forøgelse af
produktionsværdien på 1,3 mia. kr. Da det skulle præsteres uden tilsvarende
forøgelse af ressourcerne, har været tale om en løbende indirekte besparelse. Set
over 10’erne som helhed løber besparelsen op i op mod 9 mia. kr. eller godt 1,1 mia.
kr. i årligt gennemsnit.
For det tredje gør der sig et stærkt behov gældende for ressourcetilførsel til
sundhedsvæsenet for at kunne indhente lønefterslæb for sundhedspersonalet.

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
52

53)

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i
sundhedssektoren. XIV delrapport, s.8, figur 2.1. https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebendeoffentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
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Prisen for både ressourceudsultningen og den yderligere camouflerede besparelse
gennem produktivitetskravene er først og fremmest blevet betalt af medarbejderne
i form af en kraftig opskruning af arbejdstempoet med stress og dårligt arbejdsmiljø
til følge. En pris, som i anden og videre omgang betales af patienterne, når de
betjenes af et overbelastet personale.
Det heraf stigende arbejdspres har kombineret med utilfredshed med lønforhold –
navnlig i sygeplejerskegruppen – ført til personaleflugt, problemer med rekruttere
nye og mangel på uddannede. Hvilket alt sammen yderligere forstærker krisen, idet
det er medvirkende til en fortsat stor personalemangel i sundhedsvæsenet i mange
år frem.
Figur: Udbud/efterspørgsel efter sygeplejersker 2014 – 2030. 54

Tilmed er stigende opgavemængde og voksende arbejdstempo på ingen måde
blevet blot mildnet af kompensation over lønnen. Tværtimod kæmper
sygeplejerskerne og andre kvindefag indenfor sundhedsvæsenet med et historisk
lønefterslæb på over 15 procent i forhold til (mande) fag med tilsvarende
uddannelseslængde som sygeplejen. En løsning heraf er afgørende for at opgaven
med fremover at rekruttere til sundhedsvæsenet skal kunne løses.
) Kilde: DSR – analyse: Notat Prognose for sygeplejemangel 2030. Prognosen er udarbejdet
af Center for Regional og Turismeforskning (CRT)
https://dsr.dk/sites/default/files/50/notat_prognose_for_sygeplejemangel_2030.pdf
54
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Hvis lønefterslæbet for sygeplejersker skal dækkes fx ved at lønnen hæves til
niveauet for politibetjente, vil det årligt koste minimum 2 mia. kr. og op til 4 mia. kr.
55
. Hertil kommer afledte virkninger for andre faggrupper blandt
sundhedspersonalet, herunder Sosu’ er. Samlet er der formentlig brug for et
akkumuleret lønløft på 5 mia. kr. Antages det at skulle gennemføres gradvist og
lineært over en længere periode, vil det fra 2023 til 2030 forudsætte en årlig
gennemsnitlig realvækst på +0,6 mia. kr., mens kravet til årlig gennemsnitlig
realvækst reduceres lidt til +0,5 mia. kr., hvis perioden forlænges fra 2023 til 2033.
Samlet er der til genopretning af sundhedsvæsenet behov brug for tilførsel af årligt
22 mia. kr. Skal dette ske gradvist og lineært fra 2023 til 2030 vil det årligt i
gennemsnit kræve en realvækst i de økonomiske midler til sundhedsvæsenet på
omkring + 3 mia. kr. Antages det gennemført over en lidt længere perioden frem til
2033 vil det kræve et årligt gennemsnitligt realløft på omkring + 2 mia. kr.
Tabel: Samlet behov for årlig realvækst i ressourcetilførsel m. h. p. genopretning af
sundhedsvæsenet: Behov for samlet årlig realvækst i slutåret og behov for årlig
gennemsnitlig realvækst. (mia. kr.)
Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret

Behov for årlig gns.
realstigning i
ressourcetilførsel

1. For perioden 2023 til 2030
(afrundet)

22

3

2. For perioden 2023 til 2033
(afrundet)

22

2

55

) Jf Svar fra Skatteminister Morten Bødskov i forbindelse med lovforslag B 203 om ligestilling mellem

forskellig offentlige faggrupper på spørgsmål 2 fra Samira Nawa (RV) af 16. april 2021
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B293/spm/2/svar/1786186/2400988/index.htm
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2.3. Genopretning af (kommunal) ældrepleje, folkeskole og dagpleje.
Igennem 10’erne er også kommunernes økonomi som led i den borgerlige
økonomiske politik blevet strammet mere og mere. Ældrepleje, folkeskole og
dagpleje er de store brede og udgiftstunge velfærdssektorer indenfor kommunerne.
Den tiltagende stramning af kommunernes økonomi er derfor ikke mindst sket
gennem besparelser her indenfor, hvilket på alle områderne har medført forringelse
af udgiftsniveauet og normeringerne, hvilket videre betydet reduceret standard og
serviceniveau.
Hvad angår for det første ÆLDREPLEJEN har den i rigeligt mål været genstand for
den borgerlige økonomiske politiks sparebestræbelser. Således fulgte de
kommunale udgifter til ældre i det meste af 10´erne frem til 2017 ikke med
stigningen i antallet af ældre. Kommunerne brugte tværtimod mindre på den
enkelte ældre. Pr. ældre er udgifterne således fra 2008 til 2017 faldet med 8
procent. 56
Figur: Udgifter pr. ældre over 65/67 år, 2007 – 2017 og 2018 - 2020, gns, løbende
priser. 57

) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunalt regnskab for nettoudgifter pr. ældre, tabel
NGLK.
http://www.statistikbanken.dk/10188
56

Kilde: Figur af egen tilvirkning baseret på Indenrigsministeriets nøgletal, ældreomsorg,
ældreudgifter pr. 65+/67+ årige.
www.noegletal.dk
57
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Navnlig hjemmehjælp er blevet ramt af sparepolitikken. Siden 2008 er antallet af
hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover faldet med 7,5 mio. timer.
Det svarer til et fald på 26 pct. 58
Der er således langt fra blevet tilført de årligt nødvendige løft af ældreplejen
bemandings – og økonomimæssigt. Der er således behov for et markant løft i de
kommende år.
Jf. ovenfor vurderer Ældresagen at behovet for løft af bemanding og økonomi på
PLEJEHJEMMENE udgør ca. 3.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på godt 1,4
mia. kr. Mens der er behov for at hæve normeringen i hjemmehjælpen med 3900
medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på 1,8 mia. kr.
I alt må behovet for løft af bemanding og økonomi i ældreplejen vurderes at udgøre
op mod 7.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på omkring 3,2 mia. kr., hvilket
fra 2023 til 2030 i årligt gennemsnit vil kræve en realvækst på + 0,4 mia. kr. og frem
til 2033 en årlig gennemsnitlig realvækst på +0,3 mia. kr.

Hvad angår for det andet FOLKESKOLEN har også den lidt under 10’ernes
sparepolitik. Navnlig er der blevet sparet på folkeskolens vigtigste ressource lærerne. Fra 2009 til 2020 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 10.34
fuldtidsstillinger dvs. med 19 procent. Ganske vist er elevtallet også faldet i
perioden, men kun med 10 pct. Faldet i elevtallet kan således kun forklare omkring
halvdelen af reduktionen i antal lærerstillinger. 59

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmehjælp. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
58

) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
59
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Figur: Udvikling i antal fuldtidslærerstillinger (ekskl. vikarer) og elevtal 2009 – 2019.
60
Indeks 2009 = 100.

Som en konsekvens heraf er klassekvotienten da også steget i folkeskolen gennem
det meste af 10’ erne. Reduktionen i antallet af lærerstillinger er sket samtidigt
med, at folkeskolens opgaver er blevet øget markant gennem inklusionsloven og
gennem en kraftig forøgelse af elevernes timetal med ”folkeskolereformen” i
2013.
Et bud på behovet for et løft i folkeskolen må tage som udgangspunkt, at der som
fremgået igennem 10’ erne er forsvundet 5.000 lærerstillinger fra folkeskolen
udover, hvad faldende elevtal berettiger. Jf. foran koster 1800 flere lærere ca. en
milliard. 5000 flere lærere vil således omkring en forøgelse af midlerne til
folkeskolen med mere end 2½ milliard kroner.
Et yderligere element i opgørelsen af ressourcebehovet fremover til folkeskolen er
imidlertid, at elevernes undervisningstid efter skolereformen steg med 25 procent.

) 60) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
60
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Figur: Udviklingen I antal undervisningstimer og lærere 2009/2010 – 2019/2020. 61

Der bør selvsagt kompenseres for denne øgede undervisningsopgave med en
tilsvarende forøgelse af lærertallet, som således ikke skal øges med 5000 alene, men
med 6.250 lærere. Det samlede behov for ressourceforøgelse til folkeskolen er
således omkring 3½ milliard kroner. Skal det ske gennem en gradvis og lineær
forøgelse af de økonomiske midler til folkeskolen, kræver det frem til 2030 en
gennemsnitlig årlig forøgelse heraf på lidt over + 0,4 milliard kroner, mens man frem
til 2033 kan ”nøjes” med en årlig gennemsnitlig realvækst på +0,3 mia. kr.
Endelig har for det tredje også den kommunale DAGPLEJE været genstand for
sparepolitik. Målt i faste priser og pr. indskrevet barn er de kommunale
dagtilbudsudgifter til 0 – 10-årige faldet i hele landet med l0,8 pct. fra 2008 til 2017.

) Kilde: DLF: Analysenotat: Færre lærere til flere undervisningstimer. Februar 2021.
https://www.dlf.org/media/14092678/betydeligt-faerre-laerere-til-mange-flereundervisningstimer.pdf
61

51

Figur: Kommunale nettoudgifter til dagtilbud pr. 0 – 10-årig 2008 – 2021 (kr., faste
2022 priser). 62

Samtidig er pædagogerne over tid blevet pålagt en stigende mængde af andre
opgaver end børnepasning, fx til dokumentation, møder administration og ledelse.
Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig forringelse af
normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på børnepasningen. Fra pr
2000 til 2018 er den reelle normering i normering i vuggestuer (kun målt ved
anvendt tid på børnene) er forringet med 16 pct. og den reelle normering i
børnehaver (målt) forringet med omkring 30 pct.

62)

Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunale regnskabstal for nettoudgifter pr 0 – 10-årig i faste priser 2008 – 2021.
http://www.statistikbanken.dk/10188
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Figur: Udvikling i antal børn pr voksen i 2000, 2009, 2014 og 2018 (kun faktisk
børnetid).63
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Dagplejeområdet har dog adskilt sig fra de øvrige store kommunale
velfærdsserviceområder ved fra 2020 til 2022 af S – regeringen og det nye flertal at
være blevet genstand for omfattende bestræbelser på at løfte standarden gennem
indførelse af minimumsnormeringer fra 2020 til 2025. Fra 2020 til 2024 er der blevet
afsat omkring 5 mia. kr. (afrundet) svarende til et årligt gennemsnitligt løft på op
mod 1000 mio. kr. i perioden 2020 til 2025. Ifølge BUPL svarer den samlede bevilling
2020 og 2021 til et samlet akkumuleret løft frem til 2025 på 5.000 pædagogiske
årsværk i forhold til gældende i 2019. 64
MEN: I de kommende år vil der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning
vil komme flere børn i 0-5 års-alderen. I 2025 vil der komme ca. 32.000 flere
fuldtidsindskrevne børn i daginstitutionerne svarende til en stigning på godt 14 pct.
Det betyder, at der skal ansættes 7.250 flere pædagoger oven i minimumsnormeringerne. Tælles daginstitutionsledere med i målet om 3 voksne pr. barn i

63)

Kilde: Tal for 2000, 2009 og 2018 fra Glavind, Niels og Susanne Pade; Børn pr. voksen i
daginstitutioner – udviklingen 1972 – 2018, s. 24, tabel 5 (kun børnetid).
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-prvoksen-3008-2019.pdf
Tal for 2014 er fra Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes
bemanding siden 1986, s. 5, tabel 1. Bureau 200, 2014.
http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.p
df

64) BUPL: Loven om minimumsnormeringer: Kort fortalt. 09.05.22.
https://bupl.dk/politik-og-presse/maerkesager/loven-om-minimumsnormeringer-kort-fortalt
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vuggestuer og 6 voksne pr barn i børnehaver, skal der hermed frem til 2025 alt i alt
ske en forøgelse af normeringerne med + 9.700 årsværk.
I forhold til den stigning i normeringerne i daginstitutionssektoren, som kræves af
det stigende børnetal, indebærer løftet til minimumsnormeringer således på den
ene side en betydelig forbedring, men på den anden side langt fra tilstrækkeligt, idet
der minimum (ledere medregnet som normering) vil være behov for et dobbelt så
stort løft dvs. et akkumuleret behov for tilførsel af yderligere 5 mia. kr.
Skal dette yderligere løft gennemføres fra 2023 til 2030 kræver det en årlig
gennemsnitlig realvækst i de økonomiske midler til kommunal dagpleje på i årligt
gennemsnit lidt over 600 mio. kr. Forlænges perioden herfor frem til 2033 kræves
en årlig gns. realvækst på 0,5 mia. kr.
SAMLET vil genopretning af serviceniveauet i disse store brede kommunale
serviceområder vil derfor kræve en samlet realvækst i de økonomiske midler til i
denne centrale del af velfærden på omkring 12 mia. kr. årligt i slutåret, hvilket årligt
i gennemsnit undervejs fra 2023 til 2030 vil kræve et realløft på op mod + 1½ mia.
kr., men frem til 2033 kan ”nøjes” med + 1 mia. kr.
Tabel: Behov for realvækst i økonomiske midler til genopretning af kommunal
velfærd: Samlet behov for årlig realvækst i slutåret og behov for årlig gennemsnitlig
realvækst i perioden 2023 til 2030/2033.
Samlet behov
for årlig
realvækst i
slutåret

Behov for
Behov for yderligere
yderligere årlig
årlig gns.
gns. realstigning i
realstigning i
ressourceressourcetilførsel
tilførsel
2023 -2030
2023 -2033

1. Til genopretning af
ældrepleje

3,2

0,4

0,3

2. Til genopretning af
folkeskole

3,5

0,4

0,3
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3. Til genopretning af
dagpleje

5

0,6

0,5

I alt yderligere
finansierings behov til
kommunal velfærd
(afrundet)

12

1,5

1

2.4. Yderligere finansieringsbehov til grøn omstilling.
Skønnene for de samlede omkostninger ved den grønne omstilling for hele perioden
2020 til 2030 udgør mellem 17½ og 22½ mia. kr.
Figur: Samlede årlige omkostninger i 2030 ifølge Klimarådet 65 og ifølge regeringens
”Klimaprogram 2020” 66 (middeltal, mia. kr., 2021 – priser) samt ifølge CEPOS 67.
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) Kilde: Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 8. marts 2020.
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
65

) Kilde: Klima -, Energi – og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2020, RESUME. figur 2, s.
8. September 2020.
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-ermuligt-1
66

67

) Jf. Brøns-Pedersen, Otto: De samfundsøkonomiske meromkostninger ved at bruge andre
redskaber end CO2e-pris til at nå 70 pct. Klimamål. CEPOS, notat.
https://cepos.dk/media/5964/de-samfundsoekonomiske-meromkostninger-ved-at-brugeandre-redskaber-end-co2e-pris-til-at-naa-70-pct-klimamaal.pdf .
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Ifølge Klimarådets seneste opgørelse var i 2022 – før grøn skattereform – realiseret
omkring 50 procent af reduktionsmålet i 2030 = omkring 10 mio. tons CO2. Efter den
grønne skattereform skulle dette være reduceret til omkring 5½ mio. tons. Dvs. at
omkring ¼ af reduktionerne i 2030 udestår.
Figur: Manko pr 2023 mht. opfyldelse af 70 procents målet – mio. tons CO2 ækvivalenter. 68
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Imidlertid fremgår det som anført hos såvel Klimarådet som regeringens
klimaprogram at tyngden i omkostningerne ved den grønne omstilling må forventes
at ligge de sidste år frem mod 2030.
Klimarådet har anslået, at der for den grønne omstilling vil blive tale om en
kombineret effekt af lineær og eksponentiel indfasning, hvilket betyder, at
omkostningerne for den grønne omstilling samlet set vil stige gradvist frem mod
2030. Også i regeringen klimaprogram fornemmes, at tyngden i investeringerne
kommer til at ligge i de sidste år frem mod 2030.
Ifølge Klimarådets seneste opgørelse var i 2022 – før grøn skattereform – realiseret
omkring 50 procent af reduktionsmålet i 2030 = omkring 10 mio. tons CO2. Efter den

) Kilde: Egen beregning på grundlag foranstående.

68
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grønne skattereform skulle dette være yderligere reduceret til omkring 5½ mio.
tons. Dvs. at omkring ¼ af reduktionerne i 2030 udestår.
Imidlertid fremgår det – som anført - hos såvel Klimarådet som regeringens
klimaprogram at tyngden i omkostningerne ved den grønne omstilling må forventes
at ligge de sidste år frem mod 2030. I stedet for, at 75 procent af omkostningerne
(ekskl. grøn skattereform) svarende til reduktionsomfanget således skulle være
afholdt på indeværende tidspunkt, må det derfor ud fra ovenstående betragtning –
med et usikkert skøn – anslås, at omkring 1/2 af de samlede omkostninger ved den
grønne omstilling ifølge Klimarådet på indeværende tidspunkt resterer. Dvs. at der
inkl. grøn skattereform resterer udgifter på omkring 10 mia. kr.
Klima-, Energi – og Forsyningsministeriets anfører om restudgiften til grøn omstilling
i klimaprogram 2021 – inkl. Landbrugsaftalen, men ekskl. forslaget til grøn
skattereform – følgende: ”Omkostningerne ved den resterende del af realiseringen
af 70 pct. - målet kan under betydelig usikkerhed skønnes at være i størrelsesordenen 10 - 15 mia. kr. i 2030 i samfundsøkonomiske omkostninger” 69.
Dette var dog før aftalen om en grøn skattereform. Denne aftale reducerer
reduktionsmankoen frem til 2030 med omkring 45 procent. Til rest er at
gennemføre reduktioner på omkring 55 procent, hvilket af det oprindelige skøn for
restudgiften frem til 2030 svarer til resterende samfundsøkonomiske omkostninger
på årligt mellem 5½ mia. og 8 mia. kr. eller omkring 7 mia. kr. (middeltal- afrundet).
Under hensyntagen til såvel Klimarådets mere forsigtige vurdering som regeringens
skøn i Klimaprogrammet af de resterende omkostninger frem til 2030 vurderes der
her således at være årlige omkostninger i 2030 på mellem 7 og 10 mia. kr. til rest for
den grønne omstilling dvs. omkring 8½ mia. kr. (middelværdi, afrundet), hvilket i
årligt gennemsnit svarer til en realvækst i perioden 2023 til 2030 på omkring + 1
mia. kr.

) Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2021, s. 8 – midten.
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
69
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Tænkes det at tidsmålet for 70 procents reduktionen IKKE nås i 2030, men at
processen forsinkes og dermed fortsætter frem til 2033, vil kravet til årligt
gennemsnitligt realløft i stedet kunne reduceres ned mod + 0,8 mia. kr.
Tabel: Behov for samlet realvækst i økonomiske midler til grøn omstilling: Behov for
samlet årlig realvækst i slutåret og behov for årlig gennemsnitlig realvækst
henholdsvis 2023 til 2030 respektive 2023 til 2033.

I ALT (afrundet)

Samlet behov for
realvækst i
ressourcetilførsel
til grøn omstilling i
slutåret

Behov for årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 – 2030

Behov for årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 – 2033

8½

1

0,8

2.5. Samlet oversigt over yderligere finansieringsbehov 2023 til
2030/2033.
Skal velfærden således for det første følge med velstandsudviklingen og for det
andet både regionalt og i kommunerne genoprettes efter års borgerligt økonomisk
sparepolitik, vil det kræve betydelige merinvesteringer, nærmere bestemt en samlet
årlig realvækst på 65 mia. kr. i 2030 og 75 mia. kr. i 2033.
Beløbet er betydeligt, men skal på den anden side sammenholdes med, at
udhulingen af velfærden gennem borgerlig økonomisk politik er foregået
vedvarende siden årtusindskiftet og navnIig har været markant fra 2010 til 2018. 70

Jf. rapportens del III har velfærdsbesparelserne tjent til i perioden at give
skattelettelser på årligt mellem 65 og 80 mia. kr. Omfanget af skattelettelserne
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
70
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taget i betragtning kan det derfor ikke overraske, at genopretning af velfærden
ligervis vil kræve en stor ressourcetilførsel.

Tabel: Behov for realvækst ud over umiddelbare demografiske træk 2023 til 2030 til
genopretning af velfærd og gennemførelse af grøn omstilling: Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret og årlig gennemsnitlig realvækst. 2023 til 2030/2033. Mia. kr.,
årets priser.
Samlet behov
for årlig
realvækst i
slutåret

Behov for årlig
Behov for årlig
gns. realvækst i
gns. realvækst i
ressourcetilførsel ressourcetilførsel
2023 til 2030

2023 til 2033

23 */32 **

3

3

2. Til genopretning af
sundhedsvæsenet

22

3

2

3. Til genopretning af
kommunal velfærd

12

1½

1

4. Til det videre forløb
af den grønne omstilling

8½

1

0,8

65 */ 75 **

8½

7

1. Til opfyldelse af fuldt
demografiske træk for
den samlede offentlige
sektor

I alt (afrundet)
Note: * frem til 2030. ** frem til 2033

Men som udhulingen er sket gradvist, forudsættes det i denne rapport, at
genopretningen – som foran anført – ligeledes gennemføres over en årrække.
Antages genopretning af velfærden at kunne blive gennemført gradvis i perioden
2023 til 2033, ville det kræve, at velfærden årligt fra 2023 til 2030 i gennemsnit
løftes realt med omkring 8½ mia. kr. Mens en lidt længere genopretningsperiode fra
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2023 til 2033 ville muliggøre en lidt lavere årlig gennemsnitlig realvækst på omkring
7 mia. kr.
Figur: Krav til årlig gennemsnitlig realvækst (mia. kr.) for genopretning af velfærd og
gennemførelse af grøn omstilling: Perioden 2023 til 2030 og perioden 2023 til
2033.71
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Del III: SÅDAN KAN RÅDERUMMET UDBYGGES FREM
TIL 2030/2033.

Den borgerligt økonomiske strategi til at udbygge råderummet vil i forlængelse af
den hidtidige borgerlige økonomiske politik siden årtusindskiftet basere sig på
udbudsreformer, som nærmere bestemt drejer sig om ulighedsskabende
skattelettelser og sociale forringelser samt om velfærdsbesparelser.
Alternativet hertil – for at sikre genopretning af velfærden og gennemførelse af den
grønne omstilling - er at udbygge råderummet gennem at øge de offentlige
skatteindtægter.

3.1. Fremrykning af pensionsskat.
En nærliggende måde at øge de statslige skatteindtægter er hente det store
offentlige tilgodehavende ind i form af udskudt skat på pensionsformue, placeret
hos pensionsselskaberne.
Ifølge Det Økonomiske Råd udgør pensionsformuen anno 2020 ca. 150 procent af
BNP svarende til omkring 3.500 mia. kr. 72 Brancheorganisationen ”Forsikring og
pension” har opgjort den samlede pensions-formue i 2020 til et lidt højere niveau på
ialt omkring 3.800 mia. kr. i privattegnede og arbejdsgiver-administrerede
pensionsordninger. 73 Et tredje og noget højere bud kommer fra OECD, der

) Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2020, kap. III: Finanspolitisk holdbarhed, s.
142 - for neden.
https://dors.dk/files/media/rapporter/2020/e20/endelig_rapport/e20_kap.iii_finanspolitisk_hol
dbarhed.pdf
72

) Jf. Forsikring og pension: Pensionsformuer 2020.
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/pensionsformuer/
73
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opgjorde værdien af de samlede aktiver i pensionsopsparing i Danmark i 2020 til
omkring til henved 5.350 mia. kr., inkl. udskudt skat 74.
Figur: Samlet pensionsformue 2020 (netto ekskl. udskudt skat) samt udestående
skat på pensionsformue. 75
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Den samlede pensionsformue udgør således omkring 3.750 mia. kr., hvoraf
pensionshavernes nettopensionsformue (ekskl. udskudt skat) udgør omkring 2.250
mia. kr., idet ca. 1.500 mia. kr. er udskudt skat, som med nugældende regler først
forfalder, når pensionen udbetales. Det er imidlertid statens penge, som
pensionsselskaberne indtil da har fået lov at disponere over.
En oplagt måde at øge de statslige skatteindtægter ville være at hente dele af dette
tilgodehavende ind ved at fremrykke pensionsbeskatningen. Det er nu der er brug
for pengene, ikke om 15 – 20 - 30 år.

74) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. Local currency.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
75) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
og jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
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Den mest vidtgående måde vil være at overgå til straksbeskatning ved at
indbetalingerne ikke længere er fradragsberettigede. Evt. kunne man til en
begyndelse straksbeskatte fremad. Samtidig skal udbetalingerne heraf til sin tid så
tilsvarende være skattefrie. Det vil ikke ramme almindelige lønmodtagere.
Endelig kun den mest bløde variant være, at man gør skattefradraget for
pensionsindbetaling ens for alle. Hvilket heller ikke ville ramme almindelige
lønmodtagere.

3.2. Tilbagerulning af skattelettelser.
En sidste oplagt mulighed for at øge de offentlige skatteindtægter er at tilbagerulle
de skatte – og afgiftslettelser, som en borgerlig økonomisk politik siden
årtusindskiftet har gennemført.
Disse skattelettelser er VK – regeringerne og SRSF – regeringen fortrinsvis givet i
indkomstskatten, men under VLAK – regeringen også i form af afgiftslettelser.
Endvidere er der siden 2001 gennem skattestoppet givet store lettelser i
boligskatterne.
Ifølge AE – rådet er der siden 2002 og frem til 2019 givet for op mod 65 mia. kr., i
skattelettelser. 76
Der er imidlertid i denne beregning alene tale om lettelser i indkomstskatten, idet
afgiftsændringer og skattestop (ændringer i boligbeskatning) IKKE er indregnet.
Endvidere er der tale om umiddelbar virkning dvs. tilbageløb m.m. er ikke indregnet
(varig virkning).
Der er imidlertid også i perioden siden 2002 gennemført ændringer af afgifter og
overførselsindkomster samt gennemført et skattestop og ændringer af boligskatter.
76

) Caspersen, Sune: Årtiers skattelettelser har givet mest til de rige, s. 3, tabel 1. AE -rådet,
03.01.20.
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_aartiers-skattelettelser-hargivet-mest-til-de-rigeste.pdf
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Herunder har der navnlig under VK – regeringerne været gennemført forhøjelser af
andre skatter og afgifter til finansiering af indkomstskattelettelserne, mens der
navnlig under VK – og VLAK – regeringerne siden 2015 har været satset på
nedsættelse af punktafgifter.
Samlet er der efter undertegnede egen beregning siden 2002 i UMIDDELBAR
VIRKNING er efter fradrag af finansiering, men inkl. skattestop, opgjort til omkring
80 mia. kr. Heraf udgør skattestoppet omkring 25 mia. kr.
Efter tilbageløb mm. dvs. I VARIG VIRKNING har undertegnede opgjort provenutabet
ved de samlede skattelettelser (indkomstskat, afgifter og skattestop/boligskatter) til
årligt omkring 55 – 60 mia. kr. Det kan der således vindes ved at rulle disse
skattelettelser tilbage.
Tilbagerulning af disse skattelettelser ville således øge det statslige provenu
betragteligt.
Også her er der mere eller mindre vidtgående måder at gøre det.
En mere blød påbegyndelse kunne være at tilbagerulle skattelettelserne til de
rigeste, begyndende med topskattelettelserne
Figur: Årligt provenutab pga. lettelse af indkomstskat, afgifter og skattestop
/boligbeskatning 2001 – 2025, umiddelbar og varig virkning (mia. kr., 2019 - niveau)
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) Kilde: Foranstående tabel.
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Figuren er nærmere uddybet gennem tabel i bilag 2.
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ANALYSE.
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INDLEDNING.
Problemstilling.
”Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik”.
I forvejen var der frem til 2030 stort set ikke noget disponibelt råderum, når
velfærdsudgifterne forudsættes at stige med (det umiddelbare) demografiske
træk.79
Men d. 6. marts 2022 indgik regeringen, V, K, Radikale og SF et såkaldt ”Nationalt
kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 80 , som bl.a. indebærer et løft af forsvaret
med 18 mia. kr. årligt i 2033, således at de samlede forsvarsudgifter hermed udgør
til 2 pct af BNP.
Dette finansieres i det væsentlige gennem at øge grænsen for det offentlige
underskud fra ½ til 1 pct. af BNP og at planlægge et underskud på de offentlige
finanser på - 0,5 pct af BNP i stedet for som hidtil at sigte efter balance i de
offentlige finanser i 2030.

Forsvarsaftale spiser råderum op.
På den ene side øges råderummet i 2033 med 18 mia. kr. årligt gennem således at
løfte underskudsgrænsen og planlægge med underskud. På den anden side forøges
forsvarsudgifterne frem til 2033 som anført med netop 18 mia. kr. Råderummet
forbliver således tømt frem til 2030.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
79

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
80
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Tilmed strammer aftalen op på finanspolitikken frem mod 2030, således at den
finanspolitiske holdbarhed øges81 og råderummet dermed reduceres.

Hvordan finansiere yderligere investeringer i velfærd og grøn omstilling?
Velfærden forudsættes af S – regeringen på den ene side tilført midler svarende til
befolkningsudviklingen dvs. at velfærdsudgifterne årligt i gennemsnit øges svarende
til det (umiddelbare/enkle) demografiske træk.
Men når råderummet herudover tømmes af stigningen i forsvarsudgifter, rejser
dette på den anden side spørgsmålet om, hvorledes der kan skabes finansiering til
en række yderligere økonomiske udfordringer frem til 2030?
Efter at velfærden i 10’ erne i – som led i borgerlig økonomisk politik og deraf
følgende prioritering af skattelettelser - ikke har fulgt det fulde/udvidede
demografiske træk og i perioder ikke engang opfyldte det umiddelbare demografisk
træk 82 trænger sig for det første en opjustering af ressourcetilførslen til velfærden
på, så velfærden generelt frem til 2030 løftes i overensstemmelse med
velstandsudviklingen.
Og for det andet trænger sig frem til 2030 yderligere nødvendige investeringer på i
sundhedsvæsenet og i ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner, så velfærden kan
blive genoprettet efter sparepolitikkens nedskæringer 2010 til 2018. 83

) Jf. Thiemann, Per: Dyrt forsvar og mangel på hænder presser velfærden. Politiken,
06.05.22.
https://politiken.dk/oekonomi/art8755559/%C2%BB%C3%89n-ting-er-sikker-%E2%80%93g%C3%B8r-man-ingenting-bliver-det-en-lang-men-sikker-deroute-forvelf%C3%A6rdssamfundet%C2%AB
81

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
82

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
83
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Og endelig må det for det tredje også vurderes at blive nødvendigt med yderligere
investeringer i grøn omstilling?
Eftersom der med forsvarsaftalen ikke er økonomisk råderum til en sådan
genopretning og opdatering af velfærden og til de yderligere nødvendige
investeringer i grøn omstilling bliver det for gennemførelsen heraf nødvendigt med
en udbygning af råderummet.
Derfor vil i denne rapport for det første nærmere redegøre for forsvarsaftalens
konsekvenser for råderummet; for det andet analysere, hvilke yderligere
finansieringsbehov genopretning og opdatering af velfærden samt den grønne
omstilling indebærer samt endelig for det tredje diskutere muligheder og strategier
for at tilvejebringe finansiering heraf?
OBS: Da udhulingen af velfærden som anført er foregået over en længere årrække,
vil vi i det følgende undersøges finansieringsbehovene for genopretning af velfærd
og gennemførelse af grøn omstilling, hvis de forudsættes at blive gennemført fra
2023 gradvist enten frem til 2030 (som er tidshorisonten for den kommende 2030 –
plan), eller også frem til 2033 (som er tidshorisonten for forsvarsaftalen).
Vi vil nærmere bestemt for det første opgøre den samlede årlige realvækst i slutåret
(hvad enten det er 2030 eller 2033), som er nødvendig for at opfylde de
omhandlede finansieringsbehov. Og for det andet opgøre den årlige gennemsnitlige
realvækst undervejs igennem perioden, som fra 2023 vil være nødvendig enten frem
til 2030 eller til 2033 for i slutåret at give den samlede årlige realvækst, som skal til
for at opfylde de pågældende finansieringsbehov på dette tidspunkt.

Opbygning.
Rapporten falder i 3 dele.

Del I: Det ”Nationale kompromis” og råderummet frem til 2030/2033.
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I første del af rapporten redegøres for råderummet i de offentlige finanser frem til
2030/2033? (2030 er som anført slutåret for den næste mellemfristede økonomiske
plan, som S – regeringen forventes at fremlægge i 3. kvartal 2022)
I kapitel 1 indkredses størrelsen af råderummet frem til 2030/2033 før og efter den
forøgelse af forsvarsudgifterne, som ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” indebærer 84.
MEN: I ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” er også indeholdt en
stramning af finanspolitikken frem mod 2030 og efterfølgende. Det undersøges
derfor i kapitel 2, hvilke konsekvenser denne stramning får for råderum og velfærd
på dette tidspunkt.
Endelig sammenfattes i en delkonklusion vedr. størrelsen af råderummet frem til
2030/2033.

Del II: Finansieringsbehov frem til 2030 til grøn omstilling og
genopretning af velfærd.
Dernæst analyseres i rapportens anden del, hvilke andre, yderligere økonomiske
udfordringer frem til 2030/2033, som trænger sig på – udover at velfærdsudgifterne
følger befolkningsudviklingen og at forsvarsudgifterne øges til 2 pct af BNP?
I perioden 2010 til 2018 er velfærden som anført sakket bagud i forhold til den
generelle velstand i økonomi og har som nævnt i perioden ikke engang kunnet følge
befolkningsudviklingen, hvorfor der har udviklet sig et stort ressourceefterslæb for
velfærden som helhed. 85
) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
84

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
85
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Hvis ”Forsvarsaftalen” gennemføres, betyder det for det første som nævnt, at
velfærden også de næste 10 år halter efter velstandsudviklingen, hvilket ikke
betyder at velfærden opdateres og videreudvikles. Derfor undersøges i kapitel 3
finansieringsbehovet for, hvis velfærdsudgifterne generelt for den offentlige sektor
som helhed fremover ikke blot skal følge befolkningsudviklingen dvs. det
umiddelbare/enkle demografiske træk, men også skal opreguleres i takt med
velstandsudviklingen dvs. følge det fulde/udvidede demografiske træk?
OG: Hvis ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” gennemføres,
betyder det for det andet, at det nævnte ressourceefterslæb fra 10’ erne for den
regionale 86 og kommunale velfærd 87 ikke indhentes. Derfor undersøges det i de
følgende kapitler, hvilke yderligere finansieringsbehov herudover, som (udover de
fremtidige demografiske træk) gør sig gældende frem til 2030/2033, hvis
henholdsvis regionalt (sundhedsvæsen) respektive kommunalt leveret velfærd
(ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner) skal genoprettes samt ydermere for en
succesrig gennemførelse af den grønne omstilling fra 2023 til 2030.
Da udhulingen af velfærden som fremgået er sket over en årrække, antages det i
denne forbindelse som nævnt, at genopretning af velfærden også sker gradvis og
lineært over en årrække, nærmere bestemt perioden fra 2023 til 2030 subsidiært fra
2023 til 2030.
I kapitel 4 analyseres først, hvilke yderligere økonomiske udfordringer (udover
demografiske træk), som gør sig gældende mht. genopretning af det regionale
sundhedsvæsen frem til 2030/2033. 88

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
86

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
87

) Her er tale om en sammenfatning og opdatering af Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet
i krise pga. års sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
88
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Dernæst undersøges i de næste tre kapitler, hvilket yderligere økonomiske
udfordringer/finansieringsbehov (udover demografiske træk), som genopretning af
den kommunalt leverede velfærd vil kræve 89 - ligeledes indenfor tidshorisonten
2030/2033.
I kapitel 5 undersøges behov fra 2023 til 203072033 for yderligere løft ud over
demografiske træk for ældrepleje. I kapitel 6 analyseres tilsvarende behov for
yderligere løft fra 2023 til 2030/2033 ud over demografiske træk for folkeskole og
endelig granskes i kapitel 7 behov for yderligere bevillinger ud over demografiske
træk til daginstitutioner i bemeldte periode.
Endelig kulegraves det i kapitel 8, hvilket yderligere investeringsbehov, der fra 2023
og frem til 2030 trænger sig på for den grønne omstilling for at opfylde målet om 70
procents reduktion af udledningen af drivhusgasser.
Sidst, men ikke mindst sammenfattes i en delkonklusion vedr. finansieringsbehov
udover forsvarsudgifter frem til 2030/2033.

Del III: Måder at udbygge råderummet.

Endelig diskuteres i rapportens tredje del, hvorledes råderummet frem til 2030 kan
udbygges 90 med henblik på at skaffe finansiering til ovennævnte yderligere
økonomiske udfordringer/yderligere finansieringsbehov, således at genopretning og
udbygning af velfærden kan fortsætte frem til 2030/2033 og således at den grønne
omstilling kan blive ført frem til målet i 2030?
) Her er tale om en opdatering og sammenfatning af Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling
af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
89

) Her er tale om en opdatering af Lund, Henrik Herløv: Kampen om råderummet.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/10/Kampenomraaderummet.pdf
90
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Først diskuteres i kapitel 9 borgerligt-økonomiske strategier for at øge råderummet
gennem henholdsvis velfærdsbesparelser og udbudsreformer, herunder
skattelettelser.
Dernæst diskuteres i kapitel 10 udbygning af råderummet gennem at fremrykke
pensionsbeskatningen.
Og endelig diskuteres i kapitel 11 forøgelse af de offentlige indtægter gennem at
tilbagerulle skattelettelser til de rige.
Sidst, men ikke mindst sammenfattes i en delkonklusion vedrørende potentialet for
at forøge råderummet frem til 2030/2033.

Afgrænsning og opdatering.
Det skal for en god ordens skyld understreges, at der ikke med denne analyse er
taget stilling til ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” som sådan.
Formålet er alene at belyse de økonomiske konsekvenser af aftalen - som den
foreligger - for velfærden og den grønne omstilling samt ikke mindst hvilke
alternative kilder til finansiering heraf, som forefindes – hvis ”Det nationale
kompromis” gennemføres?
Det skal understreges, at af plads – og tidsmæssige grunde er ikke alle områder med
behov for genopretning af velfærden behandlet i denne rapporten, fx er behovet for
genopretning og opdatering af psykiatrien eller det specialiserede socialområdet
ikke behandlet desårsag.
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DEL I:
”DET NATIONALE
KOMPROMIS”
TØMMER
RÅDERUMMET FREM
TIL 2030/2033.
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Indledning til del I.
I denne første del af rapporten redegøres for råderummet i de offentlige finanser
frem til 2030/2033? (2030 er slutåret for den næste mellemfristede økonomiske
plan, som S – regeringen forventes at fremlægge i 3. kvartal 2022.)
I kapitel 1 indkredses størrelsen af råderummet frem til 2030/2033 før og efter den
forøgelse af forsvarsudgifterne, som ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” indebærer91.
MEN: I ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” er også indeholdt en
stramning af finanspolitikken frem til og efter 2030. Det undersøges derfor i kapitel
2, hvilke konsekvenser denne stramning får for råderum og velfærd frem til og efter
2030.
Endelig sammenfattes i en delkonklusion vedr. størrelsen af råderummet frem til
2030/2033.

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
91
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Kap. 1. I forvejen begrænset råderum frem
til 2030/2033.
I kapitel 1 indkredses størrelsen af råderummet frem til 2030/2033 før og efter ”Det
nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 92.
I første afsnit redegøres for det meget begrænsede råderum frem til 2030, som
tegnede sig INDEN ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik”.
Videre konkluderes i andet afsnit, hvorledes ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” gennem øgede forsvarsudgifter stort set spiser råderummet frem
til 2030/2033 op.

1.1. Det hidtidige råderum frem til 2025/2030.
I det følgende afsnit gennemgås kort det ”hidtidige råderum” frem til 2025 og
dernæst frem til 2030 – inden ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik”.

1.1.1. Småt råderum frem til 2025.
Den seneste omfattende opgørelse fra regeringens/Finansministeriets side af det
økonomiske råderum blev udarbejdet i forbindelse med planen DK2025 93, dog jf.
planens navn kun frem til 2025.

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
92

) Jf. DK 2025: En grøn retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. Aug. 2020.
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/
93
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Råderummet blev her opgjort til brutto 19½ mia. kr. i 2025, ekskl. i seneste
”Forsvarsforlig” bundne bevillinger til militæret, dog netto 17½ mia. kr.
Figur: Finanspolitiske råderum frem mod 2025 i DK2025. 94

I samme periode vil det umiddelbare eller simple demografiske træk for velfærden
frem til 2025 vokse med 11 mia. kr. Det er aftalt i det såkaldte ”Forståelsespapir” 95
mellem S – regeringen og støttepartierne R, SF og EL, at dette (umiddelbare)
demografiske træk skal opfyldes, inden råderummet anvendes til andre formål.
Efter tilgodeseelse af det umiddelbare demografiske træk frem til 2025 var der et
”frit råderum” i 2025 på godt 8 mia. kr. inkl. forsvar og godt 6 mia. kr. ekskl. forsvar.
Fra regeringens side er råderummet efterfølgende blevet opdateret med Danmarks
Konvergensprogram 2021 96, men fortsat ”kun” frem til 2025.
) Kilde: DK 2025, s. 63, figur 3B1.
https://fm.dk/media/18224/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-danskoekonomi_web_a.pdf
94

95) Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten:
Retfærdig retning for Danmark. 13.05.20
https://www.altinget.dk/misc/Retf%C3%A6rdig%20retning%20for%20Danmark_2019-0625_ENDELIG.pdf
) Danmarks Konvergensprogram 2021.
https://fm.dk/udgivelser/2021/april/danmarks-konvergensprogram-2021/
96
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Frem til 2025 viste opdateringen, at inkl. udgifter til Covid 19 er råderummet
skrumpet med 4 mia. kr. Men da disse merudgifter er midlertidige, når opdateringen
ekskl. Covid – 19 udgifter frem til et stor set uændret råderum i 2025.
Også det umiddelbare demografiske træk frem til 2025 blev opgjort uændret til 11
mia. kr.
Finanspolitisk råderum i KP21 sammenlignet med fremskrivning i DK2025.

Ifølge regeringens og andres prognoser var der således – efter opfyldelse af det
umiddelbare/enkle demografiske træk - et ikke – disponeret, ”frit” råderum i året
2025 på 5 - 6 mia. kr. 97.

) Jf. også Knigge, Niels Storm: Næsten intet finanspolitisk råderum i ny 2030 – plan. Kraka,
18.01.22.
http://kraka.dk/analyse/naesten_intet_frit_finanspolitisk_raaderum_i_en_ny_2030_plan
97
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1.1.2. Og lille råderum frem til 2030.
Regeringen arbejder pt. på en økonomisk plan frem til 2030. Den tegnede som
følger FØR ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 98:
Når tidshorisonten forlænges fra 2025 til 2030, vokser indtægterne selvsagt også,
nærmere bestemt med godt 32 mia. kr. frem til 2030 – til godt 40 mia. kr. årligt i
2030, ekskl. forsvar dog kun 37½ mia. kr.
Men også udgifterne til det umiddelbare demografiske træk stiger. Disse er af
Finansministeriet i 2020 beregnet til godt 30 mia. kr. i 2030 99, men opgøres af andre
lidt forskellige. Af tænketankene CEPOS og KRAKA opgøres de til omkring 32 mia. kr.
100

Hvilket efterlod et frit = ikke disponeret ”finanspolitisk råderum” i 2030 på kun godt
5 101 mia. kr.
MEN: Det var altså før ”Det nationale kompromis”.

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
98

99

) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 283 (Alm. del) af 24. juni 2020 stillet efter ønske fra Sofie
Carsten Nielsen (RV, tabel 1.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/fiu/spm/283/svar/1682884/2233221/index.htm
) Jf. også Knigge, Niels Storm: Næsten intet finanspolitisk råderum i ny 2030 – plan, s. 4 –
for neden. Kraka, 18.01.22.
http://kraka.dk/analyse/naesten_intet_frit_finanspolitisk_raaderum_i_en_ny_2030_plan
100

) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen: Mette Frederiksens økonomiske hovedpine: Råderummet
er næsten væk, s. 2. figur 1.
https://www.mm.dk/artikel/mette-frederiksens-oekonomiske-hovedpine
101
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Figur: Opdateret råderum i 2025 og 2030 ved balance på den offentlige saldo i 2030,
mia. kr. 102 (før Det nationale kompromis om Dansk sikkerhedspolitik)

1.2. Råderummet i 2030/2033 efter ”Det nationale
kompromis”.
”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” 103 rummer tre elementer,
som har betydning for det finanspolitiske råderum frem til 2030/2033.
På den ene side øges grænsen for det såkaldte ”strukturelle underskud” på de
offentlige finanser i ”Budgetloven” fra ½ til 1 pct. 104 , hvilket i sig selv øger
råderummet.

) Kilde: Ugebrev Mandag Morgen: Mette Frederiksens økonomiske hovedpine: Råderummet
er næsten væk, s. 2. figur 1.
https://www.mm.dk/artikel/mette-frederiksens-oekonomiske-hovedpine
102

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
103

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, s. 2. 06.03.22.
https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansk-sikkerhedspolitik.pdf
104
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På den anden side sigter ”Det nationale kompromis” for det første på at øge
forsvarsudgifterne fra i dag at udgøre ca. 1½ pct. af BNP til i 2033 at udgøre 2 pct.,
hvilket betyder, at forsvarsudgifterne frem til 2033 stiger med 18 mia. kr. årligt OG
samtidig strammes for det andet finanspolitikken frem til 2033 med 0,2 pct. af
BNP.105
Dette sidste – stramningen af finanspolitikken - ser vi på i næste kapitel.
I det følgende afsnit ser vi først på råderummet, således som det i sig selv vokser
gennem forhøjelsen af underskudsgrænsen i Budgetloven.
Dernæst ser vi på råderummets størrelse efter forøgelsen af forsvarsudgifterne
ifølge det nationale kompromis 106.

1.2.1. Bruttoråderummet øges til 53 mia. kr. frem til 2033
Med ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” har S – regeringen og
forligspartierne som anført aftalt at hæve forsvarsudgifterne fra i dag at udgøre ca.
1½ pct af BNP til i 2033 at udgøre 2 pct. af BNP.
Jf. foran var der på ingen måde finansieringsmulighed herfor inden det meget
begrænsede, ”frie” råderum i 2030, som det hidtil har tegnet sig.
S- - regering og forligspartier har derfor grebet til den udvej at skabe finansiering
) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter,
s.1-2. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
105

106

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter,
s.1-2. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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ved at øge grænsen for det strukturelle underskud i Budgetloven fra det hidtil
gældende -½ pct. til – 1 pct. 107 og ved at aftale at planlægge efter et underskud på ½ pct.
Dette indebærer, at man aflyser det hidtidige mål om finanspolitisk balance i 2030
og tillader i stedet fremover staten at køre med større underskud, som via øget
låntagning kan udnyttes til at finansierede øgede offentlige udgifter.
Nærmere bestem øges råderummet gennem dette tiltag frem til 2033 til 53 mia. kr.

1.2.2. MEN: Udvidelsen spises op af øgede forsvarsudgifter.
En pæn del heraf af råderummet skal ifølge regeringen dog stadig afsættes til at
dække det (umiddelbare) demografiske træk på velfærden, således at
velfærdsudgifterne følger stigningen i befolkningstallet, således at standarden
bibeholdes.
Det vil frem til 2033 koste godt 35½ mia. kr. Dette efterlader kun et frit råderum på
17½ mia. kr. i 2033.
Imidlertid skal ifølge ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” som
anført forsvarsudgifterne øges til 2 pct. årligt i 2033 108 dvs. i 2033 årligt stige med
18 mia. kr. i forhold til i dag. 109

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, side 2 - øverst.
06.03.22. https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansksikkerhedspolitik.pdf
107

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, side 1 - midten.
06.03.22. https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansksikkerhedspolitik.pdf
108

109

) Hansen, Mads Lundby: NATO-mål om forsvarsudgifter på 2 pct. af BNP koster 18 mia.
kr. CEPOS, 27.02.22.
https://cepos.dk/media/6096/nato-maal-om-forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-koster-18-miakr-kraever-ny-finansiering-raaderummet-raekker-ikke.pdf
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Og disse udgifter skal ifølge aftalen finansieres indenfor råderummet.
”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” spiser dermed fuldstændigt
råderummet op frem til 2033.

Tabel: Råderum, demografisk træk og forsvarsudgifter frem til 2033. 110

110

) Kilde: Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter
tømmer hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
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Kap. 2. Forsvarsaftale strammer tilmed
finanspolitikken.
MEN: I ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” er forøgelsen af
forsvarsudgifterne ikke det eneste element.
Aftalen indeholdt også en stramning af finanspolitikken frem til 2030.
Det undersøges derfor i det følgende kapitel, hvilke konsekvenser denne stramning
får for råderum og velfærd.
I første afsnit redegøres for den stramning af finanspolitikken, som ”Det nationale
kompromis om dansk sikkerhedspolitik” også indeholder – udover forøgelsen af
forsvarsudgifterne.
Videre analyseres i andet afsnit konsekvenserne af stramningen for velfærd/skatter.

2.1. Forsvarsaftale øger (over)holdbarhed.
Ifølge forsvarsaftalen vil regeringen i den kommende 2030 – plan sigte efter et
underskud på 0,5 pct. af BNP i 2030.
Tidligere – i Finansministeriets seneste langsigtede fremskrivning – forventede man
imidlertid et underskud i 2030 på 0,7 pct. af BNP. 111
Samtidig med, at forsvarsudgifterne øges strammes finanspolitikken således
ydermere med 0,2 pct. frem mod 2030.

111

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter,
s.1-2. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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Indtil nu har der været forventet underskud på de offentlige finanser frem til 2059,
men herefter stigende overskud. Opstramningen betyder, at de offentlige finanser
bliver forbedret med 4 mia. kr. i 2030 112 og at der på længere sigt allerede bliver
overskud i 2050 mod tidligere forventet 2060.

Figur: Offentlig saldo i pct. af BNP før og efter forsvarsaftalen. 113

Endvidere reduceres hermed den offentlige nettogæld på længere sigt.
Da de offentlige finanser på sigt i forvejen var overholdbare dvs. udviser overskud,
øges overholdbarheden hermed. Inden forsvarsaftalen udgjorde overholdbarheden
27 mia. kr. (=1,2 pct. af BNP), men med aftalen øges det til 31 mia. kr. (= 1,3 pct. af

) Jf. Lundby Hansen, Mads og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Forsvarsaftale forbedrer den
finanspolitiske holdbarhed med 4 mia. kr. CEPOS, 17.03.22.
https://cepos.dk/media/6127/forsvarsaftale-forbedrer-den-finanspolitiske-holdbarhed-med-4mia-kroner.pdf
112

113

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter,
figur 1A, s.3. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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BNP). 114

2.2. Aftalen presser velfærdsudgifterne.
Selvom der således i forvejen på sigt frem til 2060 var overholdbare finanser, så
binder forsvarsaftalen altså partierne bag aftalen til at øge overoverholdbarheden
ved – som anført – at reducere det forventede underskud med 0,2 pct.
MEN: Som sagt indebærer stigningen i forsvarsudgifterne – hvis også det
umiddelbare demografiske træk skal dækkes – at hele det finanspolitiske råderum
tømmes frem til 2033.
Derfor betyder stramningen af finanspolitikken i første omgang, at skatterne skal
øges ELLER det offentlige forbrug (= velfærden) ekskl. forsvar direkte skal reduceres.
Det sidste indebærer, at det offentlige forbrug skæres ned med - 0,2 pct. fra at
udgøre ca. 22 pct. af BNP i 2033 til 20,8 pct.
I 2033 vil den årlige stigning i forsvarsudgifterne være på + 0,7 pct. af BNP, hvortil
imidlertid nu oveni kommer opstramningen af finanspolitikken med årligt + 0,2 pct.
af BNP.
Finansiering af både forsvarsudgifter og opstramningen af finanspolitikken efter
2033 vil altså sammenlagt løbe op i 0,9 pct. af BNP om året. 115 Hvorved skatterne
skal stige eller det offentlige forbrug herefter skal reduceres tilsvarende.

) Jf. Lundby Hansen, Mads og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Forsvarsaftale forbedrer den
finanspolitiske holdbarhed med 4 mia. kr. CEPOS, 17.03.22.
https://cepos.dk/media/6127/forsvarsaftale-forbedrer-den-finanspolitiske-holdbarhed-med-4mia-kroner.pdf
114

115

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter, s.6
- midten. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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Sker dette gennem velfærdsbesparelser, vil man frem til 2030/2033 kun lige akkurat
kunne dække det demografiske træk i en kommende 2030 – plan.
Men: Der vil ikke være råd til at øge serviceniveauet i takt med velstandsudviklingen. 116

116

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter, s.8
- nederst. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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Sammenfatning og konklusion på
rapportens første del.
I rapportens kapitel 1 undersøges konsekvenserne for det økonomiske råderum
efter, at ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” øger
forsvarsudgifterne frem mod 2033 med 18 mia. kr. årligt.

Forsvarsaftale udvider råderummet, men spiser udvidelsen op.
Undersøgelsen viser, at i forvejen – før ”Det nationale kompromis om dansk
sikkerhedspolitik” 117 - tegnede det ifølge den hidtidige langtidsøkonomiske plan,
DK2025 118, både i 2025 og 2030 til finanspolitisk smalhals.
Hvis velfærdsudgifterne som aftalt mellem S – regeringen og støttepartierne i
”Forståelsespapiret” skulle følge befolkningsudviklingen, men blot bevare
velfærdens standard, ville der både i 2025 og 2030 kun være et frit, disponibelt
råderum på 3 – 5 mia. kr.
I aftalen om ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” øges
råderummet ganske vist med 18 mia. kr., idet grænsen for det strukturelle
underskud i ”Budgetloven” hæves fra ½ til 1 pct. og idet der i stedet for balance på
de offentlige finanser i 2030 nu planlægges med et underskud på ½ pct.

) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, side 1 - midten.
06.03.22. https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansksikkerhedspolitik.pdf
117

) Kilde: DK 2025, s. 63, figur 3B1.
https://fm.dk/media/18224/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-danskoekonomi_web_a.pdf
118
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Imidlertid skal ifølge ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik”
forsvarsudgifterne øges til 2 pct. årligt i 2033 119 dvs. i 2033 årligt stige med netop
18 mia. kr. i forhold til i dag. 120
Og disse udgifter skal ifølge aftalen finansieres indenfor råderummet.
”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” spiser dermed fuldstændigt
råderummet op frem til 2033.

Stramning af finanspolitik reducerer tilmed råderum.
Med hensyn til velfærden sikrer aftalen om ”Det nationale kompromis” som anført
således på den ene side, at det gældende serviceniveau i velfærden kan fastholdes
ved, at udgifterne kan øges i takt med, at der bliver flere ældre og børn.
MEN: På den anden side vil der ikke være midler til at serviceniveauet i velfærden
kan øges i takt med velstandsudviklingen dvs. til at velfærden opdateres og
videreudvikles. Dermed vil befolkningen opleve en relativ velfærdsforringelse i den
offentlige sektor – den offentlige service vil blive mindre og mindre tidssvarende. 121
Velfærden har pga. borgerlig økonomisk politik gennem hele 10’erne ikke fulgt
velstandsudviklingen, ja har periodisk ikke engang kunnet matche
befolkningsudviklingen. Ifølge Det nationale kompromis tegner denne situation til at
fortsætte de næste 10 år, således at velfærden i 2033 vil være blevet relativt
forringet igennem 20 år.
) Jf. Statsministeriet: Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik, side 1 - midten.
06.03.22. https://www.stm.dk/media/11124/nationalt-kompromis-om-dansksikkerhedspolitik.pdf
119

) Hansen, Mads Lundby: NATO-mål om forsvarsudgifter på 2 pct. af BNP koster 18 mia.
kr. CEPOS, 27.02.22.
https://cepos.dk/media/6096/nato-maal-om-forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-koster-18-miakr-kraever-ny-finansiering-raaderummet-raekker-ikke.pdf
120

121

) Jf. Nielsen, Jon: Forsvarsaftale giver øget holdbarhed, men hårde prioriteringer venter, s.
8 - forneden. AE-rådet, 06.05.22.
https://www.ae.dk/analyse/2022-05-forsvarsaftale-oeget-holdbarhed-men-haardeprioriteringer-venter
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Tilmed øger forsvarsaftalen ikke bare forsvarsudgifterne, men strammer tilmed
finanspolitikken frem mod 2030, idet det planlagte underskud i 2030 reduceres med
-0,2 pct. af BNP svarende til årligt 4 mia. kr. Denne stramning af finanspolitikken
risikerer at skulle finansieres gennem direkte velfærdsbesparelser.

Yderligere økonomiske udfordringer står i kø.
MEN: Ikke blot er opretholdelse af velfærden frem over på spil. Der er også et
påtrængende behov efter 10 års sparepolitik på velfærdens bekostning for
genopretning af den.
Disse problemstillinger rejser spørgsmål om
- hvad det vil koste at lade velfærden følge velstandsudviklingen
- hvad det vil koste at genoprette serviceniveau og standard i sundhedsvæsen,
ældrepleje, folkeskole og på daginstitutionsområdet
Hertil kommer, at der frem til 2033 ligger 11 finanslove regnet fra i dag.
Også andre økonomiske udfordringer trænger sig på.
Navnlig må det forudses, at der vil være et behov for yderligere investeringer i grøn
omstilling ud over de allerede aftalte og de, som der evt. skabes finansiering til,
gennem en grøn skattereform.
Den nærmere størrelse af disse YDERLIGERE FINANSIERINGSBEHOV FOR
VELFÆRDEN OG DEN GRØNNE OMSTILLING frem til 2030 analyseres i den følgende,
anden del af rapporten.
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DEL II: STORE
YDERLIGERE
FINANSIERINGSBEHOV
FREM TIL 2030 TIL
GRØN OMSTILLING
+ GENOPRETNING AF
VELFÆRD.

90

Indledning til del II.
I denne anden del af rapporten analyseres, hvilke andre, yderligere økonomiske
udfordringer frem til 2030/2033, som trænger sig på – udover at velfærdsudgifterne
følger befolkningsudviklingen og at forsvarsudgifterne øges til 2 pct af BNP?
I perioden 2010 til 2018 er velfærden som anført i indledningen sakket bagud i
forhold til den generelle velstand i økonomi og har som nævnt i perioden ikke
engang kunnet følge befolkningsudviklingen, hvorfor der har udviklet sig et stort
ressourceefterslæb for velfærden som helhed. 122
Hvis ”Forsvarsaftalen” gennemføres, betyder det for det første som redegjort for i
del I, at der kun vil være økonomisk råderum til at løfte velfærdsudgifterne i takt
med befolkningsudviklingen dvs. at velfærdens standard og serviceniveau kun kan
bevares. MEN: Det betyder omvendt, at velfærden også de næste 10 år fortsætter
med at halte efter velstandsudviklingen dvs. at den også fremover IKKE opdateres og
videreudvikles. Derfor undersøges i kapitel 3 finansieringsbehovet for, hvis
velfærdsudgifterne generelt for den offentlige sektor som helhed fremover ikke blot
skal følge befolkningsudviklingen dvs. det umiddelbare/enkle demografiske træk,
men også skal opreguleres i takt med velstandsudviklingen dvs. følge det
fulde/udvidede demografiske træk?
OG: Hvis ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” gennemføres,
betyder det som også nævnt i indledningen for det andet, at det beskrevne
ressourceefterslæb fra 10’ erne for den regionale 123 og kommunale velfærd 124 ikke
indhentes. Derfor undersøges det i de følgende kapitler, hvilke yderligere
finansieringsbehov herudover, som (udover de fremtidige demografiske træk) gør
sig gældende frem til 2030/2033, hvis henholdsvis regionalt (sundhedsvæsen)
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
122

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
123

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
124
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respektive kommunalt leveret velfærd (ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner)
skal genoprettes samt ydermere for en succesrig gennemførelse af den grønne
omstilling fra 2023 til 2030.
Da udhulingen af velfærden som fremgået er sket over en årrække, antages det i
denne forbindelse som nævnt, at genopretning af velfærden også sker gradvis og
lineært over en årrække, nærmere bestemt perioden fra 2023 til 2030 subsidiært fra
2023 til 2033.
I kapitel 4 analyseres først, hvilke yderligere økonomiske udfordringer (udover
demografiske træk), som gør sig gældende mht. genopretning af det regionale
sundhedsvæsen frem til 2030/2033. 125
Dernæst undersøges i de næste tre kapitler, hvilket yderligere økonomiske
udfordringer/finansieringsbehov (udover demografiske træk), som genopretning af
den kommunalt leverede velfærd vil kræve 126 - ligeledes indenfor tidshorisonten
2030/2033.
I kapitel 5 undersøges behov fra 2023 til 203072033 for yderligere løft ud over
demografiske træk for ældrepleje. I kapitel 6 analyseres tilsvarende behov for
yderligere løft fra 2023 til 2030/2033 ud over demografiske træk for folkeskole og
endelig granskes i kapitel 7 behov for yderligere bevillinger ud over demografiske
træk til daginstitutioner i bemeldte periode.
Endelig kulegraves det i kapitel 8, hvilket yderligere investeringsbehov, der fra 2023
og frem til 2030 trænger sig på for den grønne omstilling for at opfylde målet om 70
procents reduktion af udledningen af drivhusgasser.

) Her er tale om en sammenfatning og opdatering af Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet
i krise pga. års sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
125

) Her er tale om en opdatering og sammenfatning af Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling
af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
126
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Sidst, men ikke mindst sammenfattes i en delkonklusion vedr. finansieringsbehov
udover forsvarsudgifter frem til 2030/2033.
Som anført i indledningen: Da udhulingen af velfærden som anført er foregået over
en længere årrække, vil vi i det følgende undersøges finansieringsbehovene for
genopretning af velfærd og gennemførelse af grøn omstilling, hvis de forudsættes at
blive gennemført fra 2023 gradvist enten frem til 2030 (som er tidshorisonten for
den kommende 2030 – plan), eller også frem til 2033 (som er tidshorisonten for
forsvarsaftalen).
Vi vil nærmere bestemt for det første opgøre den samlede årlige realvækst i slutåret
(hvad enten det er 2030 eller 2033), som er nødvendig for at opfylde de
omhandlede finansieringsbehov. Og for det andet opgøre den årlige gennemsnitlige
realvækst undervejs igennem perioden, som fra 2023 vil være nødvendig enten frem
til 2030 eller til 2033 for i slutåret at give den samlede årlige realvækst, som skal til
for at opfylde de pågældende finansieringsbehov på dette tidspunkt.
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Kap. 3: Opfyldelse af FULDT DEMOGRAFISKE
TRÆK for den offentlige sektor generelt.
Hvis ”Forsvarsaftalen” gennemføres, betyder det på den ene side som redegjort for i
del I, at der kun vil være økonomisk råderum til at løfte velfærdsudgifterne i takt
med befolkningsudviklingen dvs. at velfærdens standard og serviceniveau kun kan
bevares.
MEN: Det betyder omvendt, at velfærden også de næste 10 år fortsætter med at
halte efter velstandsudviklingen. Dette betyder, at velfærden fremover stadig IKKE
opdateres og videreudvikles, således som det også har være tilfældet i tiåret siden
2010.
Skal der være midler til ny medicin, ny teknologi, nye tilbud og bedre kvalitet kræver
det, at velfærdsudgifterne følger velstandsudviklingen dvs. det fulde/udvidede
demografiske træk.
I bilag A sidst i rapporten gives en nærmere definition af de to former, som de
demografiske træk antager dvs. af henholdsvis det umiddelbare/enkle respektive
det udvidede eller fulde demografiske træk.
Derfor undersøges i kapitel 3 finansieringsbehovet for, hvis velfærdsudgifterne
generelt for den offentlige sektor som helhed fremover ikke blot skal følge
befolkningsudviklingen dvs. det umiddelbare/enkle demografiske træk, men også
skal opreguleres i takt med velstandsudviklingen dvs. følge det fulde/udvidede
demografiske træk?

I første afsnit rekapituleres og uddybes fra kapitel 1, hvilken realvækst i udgifterne
til velfærden det frem til 2030/2033, som det nærmere bestemt kræver at dække
det umiddelbare/enkle demografiske træk.
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Videre analyseres i andet afsnit så, hvad det vil koste YDERLIGERE årligt i gennemsnit
og akkumuleret i 2030/2033 hvis velfærdsudgifterne skal øges i takt med
velstandsudviklingen dvs. følge det fulde/udvidede demografiske træk.

3.1. Rekapitulation og uddybning vedr. udgifterne til at
opfylde det umiddelbare demografisk træk frem til
2030/2033.
I det følgende afsnit gennemgås den nærmere udvikling af det umiddelbare/enkle
demografiske træk frem til 2030/2033.
Først opridses udviklingen i det umiddelbare demografiske træk 2020 til 2025.
Dernæst opregnes det umiddelbare demografiske træk fra 2026 til 2030/2033.

3.1.1. Umiddelbart demografisk træk 2022 til 2025.
Befolkningsudviklingen påvirker det offentliges økonomi gennem de såkaldte
demografiske træk, hvorved forstås befolkningsudviklingens konsekvenser for
omfanget og sammensætning af de offentlige velfærdsydelser.
Ved det umiddelbare demografiske træk 127 forstås som skildret det udgiftstræk på
det offentlige forbrug, som befolkningsudviklingen isoleret set medfører, såfremt
den reale udgift pr. bruger fastholdes uændret.
Sagt på anden måde så repræsenterer det umiddelbare demografiske træk den
vækst i ressourcetilførslen, der årligt kræves til den offentligt leverede velfærd,
såfremt det eksisterende serviceniveau skal fastholdes med uændret standard.
) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk, jf. længere fremme.

127
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Mere præcist er det umiddelbare demografiske træk en beregning af, hvad den
procentuelle årlige vækst i det offentlige forbrug skal være, hvis det reale offentlige
forbrug pr. borger skal være den samme, men der sker en ændring i størrelsen eller
sammensætningen af befolkningen. 128
I perioden 2023 til 2025 forventes det umiddelbare demografiske træk for den
offentlige sektor som helhed ifølge Finansministeriet at stige langsomt, men støt fra
0,5 pct. i 2023 til 0,6 pct. i 2025. Dette svarer til en stigning i det offentlige forbrug til
velfærdsservice fra 2 ¾ mia. kr. i 2023 til 3 mia. kr. i 2025 (2021-priser). 129
I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til offentlig velfærd at skulle vokse
med 8½ mia. kr. fra og med 2023 til og med 2025 (2020 – priser), hvis der skal være
dækning for det umiddelbare demografiske træk. Dette en gennemsnitlig årlig
stigning i det umiddelbare demografiske træk 2022 til 2025 på lidt over 0,5 pct. 130
svarende til lidt mere end 2,75 mia. kr. i årligt gens.

) Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet. KL, Analysenotat, s. 7 for
oven. 21.02.19
https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er tale om en lineær fremskrivning af
udgifterne til det offentlige forbrug, men at der i opgørelsen af det offentlige forbrug er
indregnet såkaldt ”sund aldring”. Dette går ud på, at når levetiden stiger, forventes forbruget
af sundhedsrelaterede ydelser for et givet alderstrin at falde.
128

) Kilde til 2020 og 2021: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233), juni
2020: Opdateret udgiftstræk for offentlige udgifter. Stillet af Rune Lund, El.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.
htm
129

Kilde til 2022 til 2025: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 (L1 - § 7) Finansministeriet
af 15. oktober 2020, stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen: Opdateret skøn for det
demografiske træk. 26.10.20.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
) Kilde til 2020 og 2021: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233), juni
2020: Opdateret udgiftstræk for offentlige udgifter. Stillet af Rune Lund, El.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.
htm
130

Kilde til 2022 til 2025: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 (L1 - § 7) Finansministeriet
af 15. oktober 2020, stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen: Opdateret skøn for det
demografiske træk. 26.10.20.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Tabel: Årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for den samlede offentlige
sektor i perioden 2023 – 2025. Mia. kr. og pct. (2021 – priser). 131

Vækst i mia. kr.
Procentvis vækst

2023

2024

2025

2023 -2025 i alt

2 3/4

2 3/4

3

8½ (akkumuleret)

0,5

0,5

0,6

0,5 (gns)

3.1.2. Umiddelbart demografisk træk 2026 til 2030.
I perioden 2026 til 2030/2033 forventes ifølge Finansministeriet det umiddelbare
demografiske træk for den offentlige sektor som helhed i perioden 2025 – 2030 at
stige langsomt fra 0,6 pct. i 2026 til 0,7 pct. i 2030.
Dette svarer til en stigning i det offentlige forbrug til velfærdsservice fra 3 mia. kr. i
2026 til 3½ mia. kr. i 2026 (2021-priser). 132

) Kilde til 2020 og 2021: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233), juni
2020: Opdateret udgiftstræk for offentlige udgifter. Stillet af Rune Lund, El.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.
htm
131

Kilde til 2022 til 2025: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 (L1 - § 7) Finansministeriet
af 15. oktober 2020, stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen: Opdateret skøn for det
demografiske træk. 26.10.20.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
) Kilde til demografisk træk 2026 - 2030: Baggrundstabel for figur 4.6. - Beregningstekniske
forudsætninger til DK2025 om det offentlige forbrug og demografisk træk efter 2025.
Omregning heraf til mia. kr. er egen beregning.
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/
132
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Tabel: Årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for den samlede offentlige
sektor i perioden 2026 – 2030. Mia. kr. og pct. (2021 – priser). 133

Vækst i mia. kr.
Procentvis vækst

2026

2027

2028

2029

2030

2026 -2030 i alt

3

3

3

3½

3½

16 (akkumuleret)

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,64 (gns)

3.1.3. Umiddelbart demografisk træk fra 2030 til 2033.

Fra 2031 og til 2033 falder det umiddelbare demografiske træk lidt igen til 0,6 pct i
årene herefter frem til 2033 svarende til en årlig gennemsnitlig stigning på 3 mia. kr.

Tabel: Årlig vækst i det umiddelbare demografiske træk for den samlede offentlige
sektor i perioden 2031 – 2033. Mia. kr. og pct. (2021 – priser). 134

Vækst i mia. kr.
Procentvis vækst

2031

2032

2033

2031 -2033 i alt

3

3

3

9 (akkumuleret)

0,6

0,6

0,6

0,6 (gns)

Regnet fra 2022 til 2033 vil opfyldelse af det umiddelbare demografiske træk kræve
35½ mia. kr., hvilket – jf. kapitel 1, s. 22 - er knap og nap, hvad der er dækning til i
) Kilde til demografisk træk 2026 - 2030: Baggrundstabel for figur 4.6. - Beregningstekniske
forudsætninger til DK2025 om det offentlige forbrug og demografisk træk efter 2025,
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/
Omregning heraf til mia. kr. er egen beregning.
133

) Kilde til demografisk træk 2026 - 2030: Baggrundstabel for figur 4.6. - Beregningstekniske
forudsætninger til DK2025 om det offentlige forbrug og demografisk træk efter 2025,
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/ Omregning heraf til mia. kr. er egen beregning.
134

98

det finanspolitiske råderum i perioden efter stigningen i forsvarsudgifterne, idet der
herefter nærmere bestemt netop er 35 mia. kr. tilbage.
Set over perioden 2023 til 2030 skal ressourcetilførslen til offentlig velfærd således
for at opfylde det umiddelbare demografiske træk sammenlagt vokse med godt 25
mia. kr. Mens det umiddelbare demografiske træk set over perioden 2023 til 2033
vil kræve en akkumuleret samlet stigning på 33½ mia. kr.
Velfærdens nuværende standard og serviceniveau vil hermed kunne opretholdes i
perioden, men også kun det.

3.2. Råderummet og fuldt demografisk træk frem til
2030/2033.
Heraf fremgår nemlig omvendt, at der ikke vil være ressourcer til generel opdatering
af velfærden i form af ny teknologi og nye tilbud/løft af kvalitet.
For det forudsætter nemlig, at der i råderummet er ressourcer til at lade
velfærdsudgifterne vokse mere end ovenfor anført, således at de følger
velstandsudviklingen dvs. det udvidede demografiske træk (jf. bilag A).
Spørgsmålet er da, hvor stort et yderligere finansieringsbehov det indebærer, hvis
velfærdsudgifterne fra 2023 til 2030 subsidiært fra 2023 til 2033 skal stige
modsvarende det fulde demografiske træk?

3.2.1. Fuldt demografisk træk.
Jævnfør overstående indebærer det, at det umiddelbare demografiske træk dækkes,
”kun”, at den hidtidige standard i offentligt leveret velfærdsservice opretholdes.
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Skal der være råd til udvikling af velfærden i form af fx ny medicin, ny teknologi, nye
behandlingstilbud og bedre kvalitet i offentligt velfærdsservice, så kræves der, at
ressourcetilførslen stiger svarende til velstandsudviklingen.
Dette benævnes som anført også det udvidede eller det ”fulde” demografiske træk.
135
(Af Finansministeriet benævnes dette det dog ”beregningstekniske”
fremskrivningsprincip for de offentlige udgifter136).

3.2.1. Fuldt demografisk træk 2020 til 2025.
I perioden 2022 til 2025 forventes ifølge Finansministeriet det fulde demografiske
træk for den offentlige sektor som helhed i perioden 2023 – 2025 at udgøre 1,1
procent gennemsnitligt om året. Dette svarer til en årlig gennemsnitlig stigning i det
offentlige forbrug på 6 mia. kr. fra 2023 til 2025 (2020-priser). 137

135) Jf. Kirk, Jens Sand: Prioritering af velfærden frem mod 2025, s. 2 for oven. Analysenotat
fra KL, 12.06.19.
https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
136) jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 525 (alm. Del) af 28. august 2018, stillet efter
ønske fra Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm
) Kilde til 2020 og 2021: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233), juni
2020: Opdateret udgiftstræk for offentlige udgifter. Stillet af Rune Lund, El.
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.
htm
137

Kilde til 2022 til 2025: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 60 (L1 - § 7) Finansministeriet
af 15. oktober 2020, stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen: Opdateret skøn for det
demografiske træk. 26.10.20.
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l1/spm/60/svar/1704509/2268033.pdf
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Tabel: Beregnet gns. vækst i samlet offentligt forbrug til velfærdsservice i perioden
2023 – 2025 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. kr. (2021– priser). 138
2023

2024

2025

2023 -2025 ialt

6

6

6

18 (akkumuleret)

1,1

1,1

1,1

1,1 (gns)

Vækst i mia. kr.

3.2.2. Fuldt demografisk træk 2026 til 2030.
Fra 2026 til 2030 stiger det fulde demografiske træk til 1,2 procent årligt fra og med
2027 og frem til 2030.
Tabel: Beregnet gns. vækst i samlet offentligt forbrug til velfærdsservice i perioden
2026 – 2030 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. kr. (2021– priser). 139
2026 2027 2028 2029 2030
Vækst i mia. kr.
Procentvis vækst

2020 -2025 ialt

6

6½

6½

6½

6½

30 (akkumuleret)

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2 (gns)

) Kilde til udvidet demografisk træk 2026 - 2030: Baggrundstabel for figur 4.6. Beregningstekniske forudsætninger til DK2025 om det offentlige forbrug og demografisk træk
efter 2025,
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/ Omregning heraf til mia. kr. er egen beregning.
138

) Kilde til udvidet demografisk træk 2026 - 2030: Baggrundstabel for figur 4.6. Beregningstekniske forudsætninger til DK2025 om det offentlige forbrug og demografisk træk
efter 2025,
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/ Omregning heraf til mia. kr. er egen beregning.
139
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Fra 2031 og til 2033 falder det fulde demografiske træk lidt igen til 1,1 pct i 2032 og
frem til 2033.

I alt skal ressourcetilførslen til offentlig velfærd således at skulle vokse med 48 mia.
kr. fra 2023 til og med 2030 (2021 – priser), hvis der skal være dækning for det fulde
demografiske træk.

3.2.3. Fuldt demografisk træk 2030 til 2033.

Tabel: Beregnet gns. vækst i samlet offentligt forbrug til velfærdsservice i perioden
2030 – 2033 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. kr. (2021– priser). 140
2031 2032 2033
Vækst i mia. kr.
Procentvis vækst

2031 -2033 ialt

6

6½

6½

19 (akkumuleret)

1,2

1,2

1,1

1,2 (gns)

I alt skal ressourcetilførslen til offentlig velfærd således at skulle vokse med 67 mia.
kr. fra 2023 til og med 2033 (2021 – priser), hvis der skal være dækning for det fulde
demografiske træk.

) Kilde til udvidet demografisk træk 2026 - 2030: Baggrundstabel for figur 4.6. Beregningstekniske forudsætninger til DK2025 om det offentlige forbrug og demografisk træk
efter 2025,
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretningaf-dansk-oekonomi/ Omregning heraf til mia. kr. er egen beregning.
140
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3.3. Manko mht. at dække fuldt demografisk træk 2022 til
2030/2033.
Ser vi på perioden 2023 til 2030 vil der opfyldelse af det umiddelbare demografiske
træk beslaglægge godt 25 mia. kr. i råderummet, mens opfyldelse af det fulde
demografiske træk vil kræve 48 mia. kr.
Dvs. at der i 2030 årligt vil mangle 23 mia. kr. i, at det fulde /udvidede demografiske
træk kan indfries. Det årlige gennemsnitlige realløft fra 2023 til 2030, som kræves
for at opfylde mankoen i 2033, vil udgøre omkring 3 mia. kr.
Figur: Fuldt dem. Træk 141, disponibelt Råderum 142 og manko mht. til dækning af
fuldt dem. Træk 2023 – 2030 – mia. kr. (2021 – priser).
50

48

40
30

25

20
10
0
-10
-20

-23

-30
Fuldt demografisk træk

Disponibelt råderum

Manko mht. til dækning af fuldt
dem. Træk

) Kilde: Egen beregning baseret på DK 2025, jf. afsnit 1, kap.3.

141

) Jf. Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Højere forsvarsudgifter tømmer
hele råderummet i 2033. CEPOS, 11.03.22.
https://cepos.dk/artikler/forsvarsudgifter-paa-2-pct-af-bnp-indebaerer-ca-13000-fleresoldater-stiller-krav-om-arbejdsmarkedsreformer/
og jf. afsnit 1, kap. 3.
142
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Dækning af fuldt demografisk træk fra 2023 frem til 2033 kræver – som ovenfor
fremgået – et hertil disponibelt råderum på 67 mia. kr.
MEN: Som fremgået af kapitel er der i råderummet fra 2022 til og med 2033 efter
dækning af forsvarsudgifter imidlertid kun 35 mia. kr. tilbage, hvilket som anført lige
netop, men dækker det umiddelbare demografiske træk.
Dvs. at der i 2033 årligt vil mangle 32 mia. kr. i, at det fulde /udvidede demografiske
træk kan indfries. Det årlige gennemsnitlige realløft fra 2023 til 2030, som kræves
for at opfylde mankoen i 2033, vil stadig udgøre omkring 3 mia. kr.

Tabel: Behov for yderligere ressourcetilførsel ud over umiddelbare demografiske
træk for at opfylde det fulde demografiske træk 2023 til 2030/2033 i hele den
offentlige sektor: Årlig gennemsnitlig realvækst undervejs i perioden og samlet
realvækst i slutåret.
Behov for yderligere årlig
gns. realvækst i
ressourcetilførsel

Behov for samlet realvækst
økonomiske midler
i slutåret

1. For perioden
2023 til 2030

3

23

2. For perioden
2023 til 2033

3

32

I de følgende kapitler, hvilke yderligere finansieringsbehov frem til 2030/2033, som
udover de generelle demografiske træk gør sig gældende for henholdsvis regional
(sundhedsvæsenet) respektive kommunal velfærd (ældrepleje, folkeskole og
dagpleje af børn) samt grøn omstilling.

104

Kap. 4. Finansieringsbehov for genopretning
af (det regionale) SUNDHEDSVÆSEN.
Hvis ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” gennemføres, betyder
det som nævnt foran, at det beskrevne ressourceefterslæb fra 10’ erne for den
regionale 143 og kommunale velfærd 144 ikke indhentes.
Derfor undersøges det i de følgende 4 kapitler, hvilke yderligere finansieringsbehov
herudover, som (udover de fremtidige demografiske træk) gør sig gældende frem til
2030/2033, hvis henholdsvis regionalt (sundhedsvæsen) respektive kommunalt
leveret velfærd (ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner) skal genoprettes samt
ydermere for en succesrig gennemførelse af den grønne omstilling fra 2023 til 2030.
Da udhulingen af velfærden som fremgået er sket over en årrække, antages det i
denne forbindelse som nævnt, at genopretning af velfærden også sker gradvis og
lineært over en årrække, nærmere bestemt perioden fra 2023 til 2030 subsidiært fra
2023 til 2030.
I herværende kapitel analyseres først, hvilke yderligere økonomiske udfordringer
(udover demografiske træk), som gør sig gældende mht. genopretning af det
regionale sundhedsvæsen frem til 2030/2033. 145
I første afsnit redegøres for, hvorledes der gennem borgerlig økonomisk

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
143

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
144

) Her er tale om en sammenfatning og opdatering af Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet
i krise pga. års sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
145
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sparepolitik, navnlig i 10’ erne, er sket en udhuling af sundhedsvæsenet og
derigennem er opbygget et stort ressourceefterslæb, herunder et lønefterslæb. 146
Dernæst analyseres i andet afsnit, hvilke yderligere investeringsbehov udover de
demografiske træk som der gør sig gældende for sundhedsvæsenet frem til
2030/2033?

4.1. Udhuling af sundhedsvæsenet, navnlig i
10’erne. 147
Sundhedsvæsenet er pt. i krise. Krisen handler langtfra bare om den akutte
merbelastning i 2020 og 2021 pga. Corona og om lønkonflikten i 2021 mellem
sygeplejersker og regioner/regering.
Krisen er langt mere dybtgående og bygget op gennem lang tid og skyldes – som
nævnt - års borgerligt økonomiske sparepolitik.
En økonomisk politik, der for at skabe rum til skattelettelser, satte sundhedsvæsenet
på utilstrækkelig lavvækst ressourcemæssigt, udhulede bemandingen og pressede
arbejdstempoet stærkt op uden blot at give plejepersonalet en rimelig
lønkompensation.

4.1.1. Sundhedsvæsenet på lavvækst 10’erne igennem.
Først og fremmest blev sundhedsvæsenet gennem en årrække presset mere og
) Denne opgørelse baserer sig på rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik
og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
146

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
147
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ressourcemæssigt. Bevillingsmæssigt blev det i 10´erne af skiftende regeringer - men
navnlig de borgerlige under Løkke - sat på lavvækst.
Et udtryk herfor er, at i perioden 2000 til 2009 udgjorde den gennemsnitlige årlige
realvækst for regionernes sundhedsudgifters vedkommende 2,6 procent, men i
perioden 2010 til 2019 faldt den til 0,7 procent i årligt gennemsnit.
Hvis realvæksten i 2010’erne var forblevet på samme niveau, som i 00’erne ville
regionernes budget i 2020 have været 25 mia.kr. større.
Figur: Årlig realvækst i regionernes sundhedsbudgetter 2000 – 2019. 148

Væksten har knap og nap været tilstrækkelig til at dække de stigende udgifter som
følge af flere børn og gamle (det umiddelbare demografiske træk), men væksten var
langt fra tilstrækkeligt til at følge med velstandsudviklingen (det fulde demografiske
træk).

148

) Kilde til 2000 - 2016. Jakob Kjellberg og Anna Kollerup Iversen: Flere ældre og nye behandlinger – hvad
koster det. Vive, dec. 2018.
https://www.vive.dk/da/udgivelser/flere-aeldre-og-nye-behandlinger-11194/
Kilde 2017 - 2020: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 (Aktstykke nr. 305) af 16. juni 2021Aftalte, budgetterede og regnskabsførte sundhedsudgifter i regionerne 2007 - 2020 Finansministeriet 23.06.21, side 2, tabel 2.
https://www.ft.dk/samling/20201/aktstykke/Aktstk.305/spm/3/svar/1796212/2420490/index.htm
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Og at opfylde det ikke bare det enkle, men også det fulde demografiske træk er
navnlig for sundhedsvæsenet helt afgørende, idet det ellers ikke har midler til den
konstant hastige udvikling af ny medicin, ny teknologi og nye behandlinger.
Som et resultat af underfinansieringen i forhold til det fulde demografiske træk stod
sundhedsvæsenet ved VLAK – regeringens fald i 2019 med et ressourceefterslæb på
op mod - 10 mia. kr. For kernen i sundhedsvæsenet, det regionale sundhedsområde,
udgjorde efterslæbet pr. udgangen af 10’erne op mod – 7½ mia. kr. årligt. 149
Det må anerkendes, at 20’ernes finanslovsaftaler mellem S – regeringen og EL, SF og
RV i forhold til under 10´ernes regeringer har øget ressourcetilførslen til velfærden,
herunder til sundhedsvæsenet gennem penge til sygeplejersker og psykiatri, men
der er stadig et godt stykke til genopretning af det offentlige forbrug til
sundhedsvæsen i forhold til tidligere. 150

4.1.2. Produktivitetskrav udhulede bemandingen.
151

En yderligere bidrag til sundhedsvæsenets nedtur har været mange års vedvarende
krav om øget produktivitet. Alene 10’erne har det medført en produktivitets
forøgelse på op mod 20 procent eller i gennemsnit årligt 2½ pct.

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
149

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Økonomiaftale for 2022 for regioner og kommuner.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/09/Kommuneogregionsaftale2022.pdf
og Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftale for 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2021/06/Finanslov2021.pdf
150

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, kap. 4, dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
151
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Figur: År til år produktivitetsudviklingen på sygehusene 2003-204 til 2017 - 2018,
pct. 152

Produktivitetskravet betød i 10´erne hvert år et krav om en forøgelse af
produktionsværdien på 1,3 mia. kr. Da det skulle præsteres uden tilsvarende
forøgelse af ressourcerne, har været tale om en løbende indirekte besparelse. Set
over 10’erne som helhed løber besparelsen op i op mod 9 mia. kr. eller godt 1,1 mia.
kr. i årligt gennemsnit.
Endvidere har produktivitetskravene udhulet normeringerne, idet et næsten
uændret antal plejepersonaler har skullet udføre en stigende opgavemængde. Den
årlige gennemsnitlige personalebesparelse i regionerne, som alene kravet om 2
procent årlig produktivitetsforøgelse har resulteret i, udgjorde ved udgangen af
10’erne op mod et par tusind sygeplejerskestillinger.
152)

Kilde: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Løbende offentliggørelse af produktiviteten i
sundhedssektoren. XIV delrapport, s.8, figur 2.1. https://sum.dk/publikationer/2019/februar/loebendeoffentliggoerelse-af-produktivitet-i-sygehussektoren-xiv-delrapport
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Ganske vist har S-regering og støttepartier taget fat på en ændring af bemandingssituationen, primært med finanslovsaftalen for 2020 om tilførsel af 1000
sygeplejersker til somatikken og øgede normeringer i psykiatrien. Men der er stadig
lang vej til at genoprette bemandingsunderskuddet for plejepersonalet.

4.1.3. Mange ubesatte stillinger pga. opskruet arbejdstempo og
lønforhold.
153

Prisen for både ressourceudsultningen og den yderligere camouflerede besparelse
gennem produktivitetskravene er først og fremmest blevet betalt af medarbejderne
i form af en kraftig opskruning af arbejdstempoet med stress og dårligt arbejdsmiljø
til følge. En pris, som i anden og videre omgang betales af patienterne, når de
betjenes af et overbelastet personale.
Det heraf stigende arbejdspres har kombineret med utilfredshed med lønforhold –
navnlig i sygeplejerskegruppen – ført til personaleflugt, problemer med at ansætte
nye og mangel på uddannede., Hvilket alt sammen yderligere forstærker krisen.
En løsning på både medarbejderflugt og rekrutteringsproblemer er imidlertid
påtrængende nødvendig, hvis ikke sundhedsvæsenet skal blive tvunget helt i knæ.
Allerede i dag er der op omkring 5.000 ubesatte sygeplejerskestilling i Danmark som
helhed. og frem til 2025/2030 tegner det til en fortsat stor, ja måske stigende
mangel på sygeplejersker og andet sundhedspersonale.

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, kap. 9., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
153
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Figur: Udbud/efterspørgsel efter sygeplejersker 2014 – 2030. 154

4.1.4. Lønefterslæb bidrager til krisen.
155

Tilmed er stigende opgavemængde og voksende arbejdstempo på ingen måde
blevet blot mildnet af kompensation over lønnen. Tværtimod kæmper
sygeplejerskerne og andre kvindefag indenfor sundhedsvæsenet med et historisk
lønefterslæb på over 15 procent i forhold til (mande) fag med tilsvarende
uddannelseslængde som sygeplejen.
Regeringens og støttepartiernes sundhedsmilliard i 2022 er et plaster på såret, men
ingen varig løsning. Og lønsituationen synes at være havnet i en gordisk knude, hvor
et varigt løft for sygeplejersker mm. blokeres af et stift overenskomstsystem,
) Kilde: DSR – analyse: Notat Prognose for sygeplejemangel 2030. Prognosen er udarbejdet
af Center for Regional og Turismeforskning (CRT)
https://dsr.dk/sites/default/files/50/notat_prognose_for_sygeplejemangel_2030.pdf
154

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, kap. 10, dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
155
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indbyrdes fagforeningsjalousi og politisk ulyst til at åbne de offentlige kasser for
stigende offentlige lønninger. Knuden har nærmest ført til en krigstilstand mellem
sygeplejersker på den ene side og ledelse og politikere på den anden side, som
yderligere presser sundhedsvæsenet og truer med at forstærke sygeplejerskeflugten
og rekrutteringsvanskelighederne.
Hvis lønefterslæbet for sygeplejersker skal dækkes fx ved at lønnen hæves til
niveauet for politibetjente, vil det årligt koste minimum 2 mia. kr. og op til 4 mia. kr.
156
. Hertil kommer afledte virkninger for andre faggrupper blandt
sundhedspersonalet, herunder Sosu’ er. Samlet er der formentlig brug for et
akkumuleret lønløft på 5 mia. kr. Antages det at skulle gennemføres gradvist og
lineært over en længere periode, vil det fra 2023 til 2030 forudsætte en årlig
gennemsnitlig realvækst på +0,6 mia. kr., mens kravet til årlig gennemsnitlig
realvækst reduceres lidt til +0,5 mia. kr., hvis perioden forlænges fra 2023 til 2033.

4.2. Behov for yderligere investeringer i sundhedsvæsenet frem til 2030/2033 - ud over de
demografiske træk.
Genopretning af standard, ressourcer og bemanding samt arbejdsforhold i
sundhedsvæsenet kræver øgede investeringer heri i de kommende år frem til 2030.
S – regeringens intention er – som fremgået foran - at det umiddelbare
demografiske træk skal dækkes frem til 2030.

156

) Jf Svar fra Skatteminister Morten Bødskov i forbindelse med lovforslag B 203 om ligestilling mellem

forskellig offentlige faggrupper på spørgsmål 2 fra Samira Nawa (RV) af 16. april 2021
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B293/spm/2/svar/1786186/2400988/index.htm
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4.2.1. Behov for samlet årlig realvækst i 2030/2033.

Det efterlader - som analyseret i kapitel 3 - generelt en manko, hvad angår
opfyldelse af det fulde demografiske træk for hele den offentlige sektor, herunder
hvad angår sundhedsvæsenet. Størrelsen heraf er opgjort i foregående kapitel.
Hertil kommer så – jf. foran –
- behovet for at indhente ressourceefterslæbet i forhold til fuldt demografisk
træk fra 10´erne
- behovet for at annullere ressourcedrænet fra sundhedsvæsenet, som kravene
om årlige produktivitetsløft medførte 2010 til 2018
- behovet for ressourcetilførsel til at indhente lønefterslæb for
sundhedspersonalet.

Samlet set vil genopretning af sundhedsvæsenet akkumuleret kræve en realvækst i
de økonomiske midler hertil på 22 mia. kr. årligt i 2030 eller 2033.
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Tabel: Behov for samlet årlig realvækst i ressourcetilførsel for at genoprette
sundhedsvæsenet i 2030/2033 (mia. kr.):

Samlet behov for årlig realvækst i
ressourcetilførsel til sundhedsvæsenet i
2030/2033
Indhentning af ressourceefterslæb
fra 10’ erne i forhold til fuldt
demografisk træk 157

8

Annullering af
produktivitetsopskruning i 10’
erne 158

9

Indhente lønefterslæb 159

5

I ALT (afrundet)

22

4.2.2. Årligt gennemsnitligt løft 2023 til 2030/2033.
Antages – jf. foran - dette behov for at øge ressourcetilførslen til sundhedsvæsenet,
således at velfærden her genoprettes og ressourceefterslæbet indfries samt
produktivitetskravene tilbagerulles, vil det set over perioden 2023 til 2030 årligt i
) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
157

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
158

) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
159
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gennemsnit kræve en realvækst i de økonomiske midler til sundhedsvæsenet på + 3
mia. kr.
Mens hvis dette antages at skulle indfries i perioden 2023 til 2033, så vil kravet til
den årlige gennemsnitlige realvækst i ressourcetilførslen til sundhedsvæsenet falde
lidt til omkring + 2 mia. kr.

Tabel: Behov for årlig gennemsnitlig realvækst i ressourcetilførsel til
sundhedsvæsenet 2023 til 2030/2033. Mia. kr.

Behov for samlet realvækst
af økonomiske midler
i slutåret

Behov for yderligere
årlig gns. realvækst
i ressourcetilførsel

1. For perioden
2023 til 2030
(afrundet)

22

3

2. For perioden
2023 til 2033
(afrundet)

22

2

I de følgende 3 kapitler vil vi så undersøge de yderligere finansieringsbehov, som
melder sig hvis den kommunale velfærd skal genoprettes indenfor henholdsvis
ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner for børn,
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Kap. 5. Genopretning af kommunal
ÆLDREPLEJE.
Hvis ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik” gennemføres, betyder
det som nævnt, at ressourceefterslæbet fra 10’ erne for den regionale 160 og
kommunale velfærd 161 ikke indhentes.
I de følgende 3 kapitler undersøges det for det kommunalt leverede velfærd, hvilke
yderligere finansieringsbehov herudover, som (udover de fremtidige demografiske
træk) gør sig gældende frem til 2030/2033, hvis denne (ældrepleje, folkeskole og
daginstitutioner) skal genoprettes.
Da udhulingen af velfærden som fremgået er sket over en årrække, antages det i
denne forbindelse som allerede nævnt, at genopretning af velfærden også sker
gradvis og lineært over en årrække, nærmere bestemt perioden fra 2023 til 2030
subsidiært fra 2023 til 2030.
I indeværende kapitel undersøges behovet fra 2023 til 2030/2033 for yderligere løft
ud over demografiske træk for ældrepleje.
Igennem 10’erne er kommunernes økonomi som led i den borgerlige økonomiske
politik blevet strammet mere og mere. Ældreområdet er et tungtvejende
udgiftsområde indenfor kommunerne. Den tiltagende stramning af kommunernes
økonomi er derfor ikke mindst sket gennem besparelser her indenfor, hvilket har
betydet dermed følgende forringelser af velfærden for de ældre. 162
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Sundhedsvæsenet i krise pga. års sparepolitik og forringelse af
arbejdsforhold, kap. 12.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
160

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
161

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
162
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I det følgende gennemgås først forringelsen af økonomi, serviceniveau og
bemanding i ældreplejen igennem 10’erne. Dernæst skitseres et bud på, hvilket
personale og økonomiløft der er behov for, for at genoprette serviceniveauet i
ældreplejen.

5.1. Forringelse af økonomi, serviceniveau og
bemanding i ældreplejen igennem 10’ erne.
I det følgende ses først på udviklingen i serviceniveau i ældreplejen som helhed
2010 til i dag. Dernæst specifikt for hjemmehjælpen.

5.1.1. Faldende kommunalt udgiftsniveau i ældreplejen 2010 til
2017.
Antallet af ældre stiger i disse år stærkt. Fra 2011 til 2021 steg antallet af ældre over
65 med 26 procent.
Figur: Antal ældre over 65 2011 til 2021. 163

) Ældresagen: Udviklingen i demografi 2021.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2021-aeldre-i-tal-demografi2021
163
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Men på grund af en borgerlig økonomisk politik fulgte de kommunale udgifter til
ældre i det meste af 10´erne frem til 2017 ikke med stigningen. Ganske vist øgede
kommunerne i perioden 2010 til 2017 deres udgifter til ældre og handicappede med
knap 2,5 mia. kr. (løbende priser).
Dette svarer imidlertid kun til en stigning på 6 procent.
Kommunerne brugte således mindre på den enkelte ældre. Pr. ældre er udgifterne
således fra 2008 til 2017 faldet med 8 procent. 164

Figur: Udgifter pr. ældre over 65/67 år, 2007 – 2017 og 2018 - 2020, gns, løbende
priser. 165

En del af forklaringen på de faldende ældreudgifter kan tilskrives bedre
rehabilitering af de ældre, således at de kan klare flere ting selv, men det kan
) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunalt regnskab for nettoudgifter pr. ældre,
tabel NGLK.
http://www.statistikbanken.dk/10188
164

Kilde: Figur af egen tilvirkning baseret på Indenrigsministeriets nøgletal, ældreomsorg,
ældreudgifter pr. 65+/67+ årige.
www.noegletal.dk
165
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langtfra begrunde hele faldet, som i hovedsagen må tilskrives forringelser i hjælpen
på grund af sparepolitikken.
Først sidst i 10´erne er denne er denne faldende tendens brudt. (Det skal dog
bemærkes, at der imellem 2017 og 2018 er sket en ændring af opgørelsesmetoden
og dermed foreligger et databrud).

5.1.2. Hjemmehjælpen skæres ned.
Forringelsen af den kommunale ældrepleje kan navnlig konstateres i hjemmehjælpen.
For det første tildeles færre og færre ældre hjemmehjælp.
Fra 2008 og frem til og med 2018 er antallet af danskere over 65 år eller derover,
der får hjemmehjælp, faldet med godt 21 pct., mens antallet af danskere på 80 år
eller derover, som modtager hjemmehjælp, er faldet med 20 pct. 166
Figur: Udviklingen i antal hjemmehjælpsmodtagere. 167

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmehjælp. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
166

) Ældresagen: Ældre i tal 2018. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
167
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For det andet visiteres der færre og færre hjemmehjælpstimer.
Siden 2008 er antallet af hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover
faldet med 7,5 mio. timer. Det svarer til et fald på 26 pct.
I samme periode er hjemmehjælpstimer til danskere i alderen 80 år og opefter
faldet med 5,5 mio. timer, hvilket svarer til et fald på 29 pct.
Figur: Udviklingen i antal visiterede hjemmehjælpstimer 2008 til 2018. 168

Nedskæringen svarer ifølge Ældresagen til, at der er blevet sparet ca. 3,4 mia. kr. på
hjemmehjælpen i perioden 2008 – 2017. Ud af den samlede besparelse skyldes de

) Ældresagen: Ældre i tal 2018. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
168
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1,1 mia. kr. besparelsen på praktisk hjælp, og de 2,2 mia. kr. besparelsen til
personlig pleje. 169
Samtidig er også hjemmehjælpens omfang og kvalitet i forhold til den enkelte blevet
forringet.
Antallet af visiterede timer pr uge pr. er således fra 2008 til 2018 gennemsnitlig
faldet med op mod 6 procent pr. modtager.
I 2008 fik en hjemmehjælpsmodtager på 80 år eller derover i gennemsnit 3,82 timer
pr. uge, svarende til 200 timer årligt, mens det gennemsnitlige antal
hjemmehjælpstimer var faldet til 3,43 timer pr. uge i 2018 eller 180 timer årligt. Det
er en reduktion på 10 pct. 170

5.2. Bud på bemandings – og økonomiløft af
ældreplejen.
I det følgende afsnit redegøres for, hvad ældreplejen er tilført på de seneste års
finanslove. Dernæst diskuteres behov et videreløft, herunder præsenteres først
Ældresagen bud på et løft for plejehjemmene og dernæst fremlægges et bud på et
løft for hjemmehjælpen.

) Jf. Ældresagen: Alarmerende stigning i udækket behov for hjemmehjælp. 24.02.19.
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/alarmerende-stigning-iudaekket-behov-for-hjemmehjaelp
169

170

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 3: Antal hjemmehjælpstimer pr modtager 2008 2018. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
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5.2.1. Løft i finanslovene for 2021 og 2022.
I det følgende redegøres for, hvad der er sket på ældreområdet i finanslovene for
2021 og 2022?
I finansloven for 2021 blev der frem til 2025 afsat i alt op mod 1,9 mia. kr. til løft af
ældreplejen.
Disse fordeler sig som neden angivet.
Figur: Beløb afsat i finansloven 2021 til flere hænder i ældreplejen til 2024 (mio. kr.).
171
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Det skal dog bemærkes, at det i ”Finanslovsaftalen” hed, at ”Målsætningen med
puljen vil være, at kommunerne ansætter 1.000 flere personer i ældreplejen… ”. 172
Det må med den bløde formulering om en ”målsætning” desværre vurderes at være
usikkert, om alle midlerne faktisk bruges til ældrepleje af kommunerne?
Endnu ringere var forbedringerne for ældreplejen på finansloven for 2022, idet der
her kun blev afsat 125 mio. kr. til området. 173
) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s.
6.
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning_a.pdf
Og jf. Faktaark om flere hænder og højere faglighed i ældreplejen.
https://fm.dk/media/18527/faktaark_flere-haender-og-hoejere-faglighed-i-aeldreplejen_a.pdf
171

) Jf. Finanslovsaftalen for 2021, s. 8 på midten.

172
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5.2.2. Ældresagens bud på behov for løft af plejehjem.
Der er altså behov for et mærkbart løft af ældreplejen.
Et bud for et løft navnlig af plejehjemmene blev fremlagt af Ældresagen i forbindelse
med forhandlingerne om finansloven for 2021 174.
Ældresagen fremlagde her forslag om et samlet løft af ældreplejen med op mod 2½
mia. kr.
Forslaget omfatter:
•

Flere hænder: Ældre Sagen foreslår, at der afsættes i alt 1,3 mia. kr. til at
styrke bemandingen. Heraf foreslås det, at der bruges 850 mio. kr. til at
ansætte 2.000 hygiejne- og omsorgsmedarbejdere. Det svarer til én
medarbejder pr. 20 beboere. Og at der allokeres 450 mio. kr. til at tilknytte
900- 1.000 ekstra medarbejdere med sundhedsfaglige kompetencer til
plejehjemmene.

•

Social omsorg: For at alle kommuner kan leve op til et nyt servicelovkrav om
social omsorg foreslås det, at kommunerne tilføres 650 mio. kr. til dette
formål. Beløbet svarer til de samlede afsatte midler til de to
klippekortsordninger for hhv. hjemmehjælpsmodtagere og
plejehjemsbeboere. Beløbet skønnes at kunne give ½ times hjælp ugentligt til
alle plejehjemsbeboere og særligt udsatte hjemmehjælpsmodtagere.

•

Mindre teams: Der bør afsættes 250 mio. kr. årligt over en flerårig periode til
forsøg med mindre teams samt opfølgning.

173) Jf. Ældresagen: Finanslov22: Langt fra nok til værdig ældrepleje. 06.12.21.
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/finanslov22-langt-fra-nok-tilvaerdig-aeldrepleje

) Ældresagen: Finanslovsforslag. Okt. 2020
https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/aeldre-sagenfl21-husk-nuaeldreplejen-ogsaa-i-finansloven
174
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•

Pårørende: I 2018 blev pårørende et fokusområde i værdighedspolitikkerne.
Samtidig blev der afsat 60 mio. kr. årligt, som kommunerne kunne anvende til
at skabe tiltag målrettet pårørende. Disse midler vil sammen med yderligere
200 mio. kr. kunne realisere forslagene.

•

Tilsyn: Vi foreslår, at der afsættes 200 mio. kr. årligt til at styrke det nationale
tilsyn

5.2.3. Behov for løft af hjemmehjælpen.
Hvad angår HJEMMEHJÆLPEN er det årlige antal visiterede hjemmehjælpstimer
blevet reduceret fra 29.054.824 timer i 2008 til 21.548. 216 i 2018, hvilket udgør et
fald på - 7.506.408 timer svarende til en samlet bemandingsreduktion på i alt
omkring - 3900 medarbejdere.
Jf. ældresagen udgør den årlige udgift til en medarbejder i ældreplejen mellem
425.000 kr. og 450.000 kr. Dvs. at hvis bemandingen i hjemmehjælpen skal bringes
tilbage på niveau før sparepolitikken satte ind, skal der tilføres hjemmehjælpen godt
1,8 mia. kr.

5.3. Behov for samlet løft af ældreplejen frem til
2030/2033.
Der er således langt fra blevet tilført de årligt nødvendige løft af ældreplejen
bemandings – og økonomimæssigt. Der er således behov for et markant løft i de
kommende år.
Jf. ovenfor vurderer Ældresagen at behovet for løft af bemanding og økonomi på
PLEJEHJEMMENE udgør ca. 3.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på godt 1,4
mia. kr. Mens der er behov for at hæve normeringen i hjemmehjælpen med 3900
medarbejdere, hvilket vil kræve et årligt realløft på + 1,8 mia. kr.
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I alt må behovet for løft af bemanding og økonomi i ældreplejen vurderes at udgøre
op mod 7.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et årligt realløft på omkring +3,2 mia.
kr.

Tabel: Behov for årligt realløft til genopretning af ældreplejen. Mia. kr.
Samlet behov for
årlig realvækst i
slutåret

Plejehjem

1,4

Hjemmehjælp

1,8

I ALT (afrundet)

3,2

Årlig gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 - 2030

Årlig gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 - 2033

0,4

0,3

Da imidlertid rekrutteringssituationen er vanskelig og de økonomiske rammer
stramme, vil det som nævnt være hensigtsmæssigt at løftet gennemføres som en
vedvarende, men gradvis forhøjelse frem til 2030 subsidiært til 2033.
Årligt vil der herved frem til 2030 være behov for et årligt gennemsnitligt realløft på
0,4 mia. kr. udover foregående års bevillinger svarende til årlig stigning i
normeringen på omkring 900 fuldtidsstillinger. Frem til 2033 vil være behov for et
årligt gennemsnitligt realløft på 0,3 mia. kr. udover foregående års bevillinger
svarende til årlig stigning i normeringen på omkring 700 fuldtidsstillinger

125

Kapitel 6. Genopretning af FOLKESKOLE.
Et andet område, hvor den tiltagende stramning af kommunernes økonomi navnlig
gennem 10’ erne har betydet en mærkbar udhuling af velfærden, er folkeskolen. 175
I det følgende gennemgås først forringelsen af økonomi og bemanding og
klassekvotient i folkeskolen igennem 10’erne.
Dernæst skitseres et bud på, hvilket bemandings - og økonomiløft, der er behov for,
for at genoprette standard og normeringer i folkeskolen.

6.1. Forringelse af økonomi, bemanding og
klassekvotient i folkeskolen igennem 10’erne.
I det følgende afsnit redegøres først for udviklingen i udgifts – og serviceniveau i
folkeskolen. Dernæst undersøges udviklingen i elev-/lærertal i folkeskolen. Endelig
på konsekvenserne af udviklingen heraf for standard og klassekvotient i folkeskolen
fra 2010 til i dag.

6.1.1. Udviklingen i udgiftsniveau og serviceniveau i folkeskolen.
Antallet af elever i grundskolen som helhed falder i disse år langsomt.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
175
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Fra 2007/08 til 2017/18 faldt elevantallet med i grundskolen med op mod 1,9
procent.
Tabel: Antal elever i grundskolen, 0-10. klasse. 176
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Dette dækker imidlertid over en ændret sammensætning af elevmassen i
grundskolen.
For det første tale om, at elevtallet stiger i frie grundskoler og privatskoler, mens
antallet af elever i selve folkeskolen er faldende.
Men for det andet er i folkeskolen antallet af elever i specialskoler reduceret, mens
elevantallet i almenundervisningen er steget.
I forhold hertil er ressourcetildelingen til folkeskolen tilsyneladende stort set
uændret set over perioden som helhed.
) Undervisningsministeriet: Elever i grundskolen 2016/17.
https://uvm.dk/-/media/filer/uvm/stat/pdf17/170622-notat---elever-i-grundskolen-2017.pdf
og jf. Undervisningsministeriet: Elevtal i grundskolen 2020/21
https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/Reports/1683.aspx
176
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Måles i stedet i faste 2017 - priser og pr. elev steg de kommunale udgifter til
folkeskolen kun med 0,8 procent fra 2009 til 2017.
Det ses, at udgiften pr. elev dykkede hen mod midten af perioden, men herefter
steg igen og siden har ligget på omtrent samme niveau gennem sidste del af 10’
erne indtil de endelig stiger efter at folketingsflertallet skifter og S – regeringen
tiltræder.
Kommunerne har således i perioden med borgerlige regeringer brugt stort set det
samme på folkeskolen pr. elev. Først efter regeringsskiftet i 2019 stiger niveauet.
Kommunernes gennemsnitlige nettoudgifter pr. elev udgjorde i 2022 omkring
77.071 kr. (2022 priser).

Figur: Gennemsnitlig kommunal udgift til folkeskolen pr. elev 2009 – 2022, faste
2022 - priser (kr.). 177

Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, undervisning, udgift folkeskolen pr. elev
– gns. alle kommuner
http://www.noegletal.dk/
177
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6.1.2. Udviklingen i lærer-/elevratioen i folkeskolen.
Tildelingen af finansielle ressourcer til folkeskolen i forhold til elevtallet er således
gennem det meste af perioden ikke blevet øget i forhold til 2009.
Men folkeskolens vigtigste ressource - lærerne - er der direkte blevet sparet på og
det langt mere end elevtallet er faldet.
Fra 2009 til 2020 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 10.34 fuldtidsstillinger
dvs. med 19 procent.
Ganske vist er elevtallet også faldet i perioden, men kun med 10 pct. Faldet i
elevtallet kan således kun forklare omkring halvdelen af reduktionen i antal
lærerstillinger. 178

Figur: Udvikling i antal fuldtidslærerstillinger (ekskl. vikarer) og elevtal 2009 – 2019.
179
Indeks 2009 = 100.

Reduktionen i antallet af lærerstillinger er sket samtidigt med, at folkeskolens
opgaver er blevet øget markant gennem inklusionsloven og gennem en kraftig
forøgelse af elevernes timetal med ”folkeskolereformen” i 2013.
) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
178

) 179) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
179
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Noget af reduktionen i folkeskolen modsvares som af stigende elev - og lærertal i
frie grundskoler, men dette kan ikke forklare hele faldet. Sparepolitik bærer
ansvaret for resten.

6.1.3. Klassekvotienten er øget og undervisningsydelsen
forringet.
Der er gennem det meste af 10’erne med andre ord blevet sparet på folkeskolens
vigtigste ressource lærerne.
Konsekvensen heraf er selvsagt, at der med denne udvikling bliver flere elever pr
lærer.
Hvilket da også ses i, at den gennemsnitlige klassekvotient i grundskolen gennem
det meste af 10’erne steg mærkbart indtil udviklingen vender efter sidst i 10’ erne,
navnlig efter, at der i 2018 kommer nyt folketingsflertal og ny (S -) regering.
Figur: Gennemsnitlig klassekvotient i folkeskolen 2007 - 2018. 180

180

) Kilde: Indenrigsministeriets kommunale nøgletal, Undervisning, gennemsnitlig
klassekvotient.
http://www.noegletal.dk/
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Med stigende klassekvotienter er den undervisning, som den enkelte elev kan
modtage, blevet forringet.
Det er dels en konsekvens af, at der hermed bliver flere elever pr. lærer.
OG dels – og ikke mindst er det en følge af, at der med inklusionsloven er blevet
flere elever med særlige – og særligt store - behov i klasserne. 181
Hermed bliver der endnu mindre læreropmærksomhed til den enkelte elev
gennemsnitligt set pr. undervisningslektion.
Dette kan i nogen grad antages at opvejes af, at lærerne efter folkeskolereformen
underviser i flere timer. Men til gengæld må konsekvensen af mindre tid til
forberedelse som følge heraf omvendt vurderes at medføre en ringere kvalitet i
undervisningen som helhed.
Alt i alt må den kommunale besparelsespolitik på folkeskolen som helhed således
vurdere, at medføre en forringelse både af lærernes arbejdsvilkår og af den
undervisning eleverne modtager.182

6.2. Bud på bemandings – og økonomiløft af
folkeskolen.
I det følgende afsnit redegøres først for, hvad folkeskolen er tilført på de seneste års
finanslove. Dernæst diskuteres behov et videreløft, herunder præsenteres først
Ældresagen bud på et løft for plejehjemmene og dernæst fremlægges et bud på et
løft for hjemmehjælpen.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Inklusionens økonomi handler om spareøvelse. Okt. 2012.
www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Inklusionensoekonomi.doc
181

) Jf. Lund, Henrik Herløv: SRSF-s og Antorinis folkeskolereform: Løft af folkeskolen og
ringere kvalitet i undervisning og børneliv. Marts 2013.
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/SRSFsfolkeskolereform.pdf
182
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6.2.1. Løft i finanslovene for 2020 og 2022.
En forøgelse af ressourcetildelingen til folkeskolen har da også været oppe i
finanslovsforhandlingerne efter S – regeringens tiltræden baseret på et nyt
folketingsflertal. Både SF og El, men navnlig de Radikale har været fremme i skoene.
RV rejste tidligt krav om en milliard til folkeskolen. Kravet fik senere opbakning fra
også SF og EL, som dog begge i deres respektive finanslovsudspil opererede med
omkring 500 mio. kr. i 2020. Danmarks Lærerforening bakkede op om kravet.183
Kravet om en milliard til folkeskolen blev ikke fuldt indfriet i 2020, men på sigt
nærmede finanslovsaftalen sig dette beløb, idet der i finanslovsaftalen til
folkeskolen afsættes 275 mio. kr., i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. i 2022 og
807 mio. kr. i 2023.
Figur: Beløb afsat på finansloven for 2020 til folkeskolen 2020 – 2023. 184
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Men herudover afsattes lidt under 200 mio. kr. til understøttende undervisning.
Midlerne til folkeskolen løb således op i lidt over en milliard, men godt nok først
efter 4 år.

) DLF: Et milliardløft vil kunne mærkes ude i klasselokalerne. 18.09.19
https://www.dlf.org/nyheder/2019/september/et-aarligt-milliardloeft-vil-kunne-maerkes-udei-klasselokalerne
183

) Kilde: Finanslovsaftale 2020.

184
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Det må på baggrund af den økonomiske udvikling i folkeskolen på den ene side
anerkendes, at et samlet løft over 4 år på lidt over milliard VAR en forbedring.
MEN: På den anden side kan det næppe betegnes som et vendepunkt i udhulingen
af folkeskolens ressourcer.
For en milliard kan der i løbet af de 4 år ansættes 1800 flere lærere, Men alene i
2019 forsvandt der 1200 stillinger.185
Endvidere blev der på finansloven for 2022 også afsat flere midler til folkeskolen.
Bl.a. afsattes midler til at styrke rammerne for læreruddannelserne, til at give et løft
af fritidspædagogikken samt til bedre mulighed for udskudt skolestart til de elever,
som har behov for det med mere.
Regeringen og støttepartierne blev endvidere enige om at afsætte en årlig ramme til
at sænke klasseloftet til maksimalt 26 elever i 0.-2. klasse fra og med skoleåret
2023/2024.
Der afsattes 95 mio. kr. i 2023, 146 mio. kr. i 2024, 199 mio. kr. i 2025 og 154 mio.
kr. i 2026 og frem (2022-pl) til at sænke klasseloftet til 26 elever i 0. – 2. klasse (med
mulighed for op til 28 elever i helt særlige tilfælde) for nye årgange fra og med
skoleåret 2023/2024.
Figur: Beløb afsat på finansloven for 2022 til at sænke klassekvotient i folkeskolens 0
– 2. klasse, 2023 – 2026. 186 Mio.kr.
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) Jf. Bjerrild, Sebastian: En milliard kan give 1800 lærere – men på et år er der forsvundet
1200. 29.11.19
https://www.folkeskolen.dk/1109701/en-milliard-kan-give-1800-flere-laerere--men-paa-etaar-er-der-forsvundet-1200
185

) Jf. Finanslovsaftalen for 2022, s. 5 – for neden.
https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf
186
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Disse må imidlertid snarere betegnes som et plaster på såret, men som ikke har
stoppet blødningen af lærerstillinger.

6.2.2. Bud på et videre løft frem til 2030.
Et bud på behovet for et løft i folkeskolen må tage som udgangspunkt, at der som
fremgået igennem 10’ erne er forsvundet mere end 10.000 lærerstillinger fra
folkeskolen.
Ca. halvdelen heraf modsvares dog af reduceret elevtal, således at nettotabet af
lærerstillinger udgør omkring 5.000 stillinger.
Jf. foran koster 1800 flere lærere ca. en milliard. 5000 flere lærere vil således
omkring en forøgelse af midlerne til folkeskolen med mere end 2½ milliard kroner.
Et yderligere element i opgørelsen af ressourcebehovet fremover til folkeskolen er
imidlertid, at elevernes undervisningstid efter skolereformen steg med 25 procent.
Figur: Udviklingen I antal undervisningstimer og lærere 2009/2010 – 2019/2020. 187

) Kilde: DLF: Analysenotat: Færre lærere til flere undervisningstimer. Februar 2021.
https://www.dlf.org/media/14092678/betydeligt-faerre-laerere-til-mange-flereundervisningstimer.pdf
187
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Der bør selvsagt kompenseres for denne øgede undervisningsopgave med en
tilsvarende forøgelse af lærertallet, som således ikke skal øges med 5000 alene, men
med 6.250 lærere.
Det samlede behov for ressourceforøgelse til folkeskolen er således omkring 3½
milliard kroner. Skal det ske gennem en gradvis og lineær forøgelse af de
økonomiske midler til folkeskolen, kræver det frem til 2030 en gennemsnitlig årlig
forøgelse heraf på lidt over + 0,4 milliard kroner.
Tabel: Behov for årligt realløft til genopretning af folkeskolen. Mia. kr.
Samlet behov
for årlig
realvækst i
slutåret

Kompensation for
reduktion i lærertal
Kompensation for øget
antal
undervisningstimer
I ALT (afrundet)

Årlig
Årlig
gennemsnitlig
gennemsnitlig
realvækst i
realvækst i
ressourcetilførsel ressourcetilførsel
2023 - 2030
2023 - 2033

2½

1

3,5

0,4

0,3

Sættes genopretningsperioden i stedet til 2023 til 2033, kræver det en årligt
gennemsnitlig realvækst i de økonomiske midler til folkeskolen på +0,3 mia. kr.
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Kapitel 7. Genopretning af
daginstitutionssektoren.
Et tredje, væsentligt område indenfor den kommunalt leverede velfærd, som også
navnlig igennem 10’erne er blevet udhulet af sparekniven er daginstitutioner og
dagpleje for børn. 188
For denne sektor gør der dog til forskel fra ældrepleje og folkeskole gældende, at
der efter omfattende besparelser også her navnlig i 10’erne så har været tale om et
større løft i perioden 2020 til 2022, jf. længere fremme.
I det følgende gennemgås først forringelsen af økonomi henholdsvis normering i
daginstitutionssektoren igennem 10’erne.
Dernæst skitseres et bud på, hvilket bemandings - og økonomiløft, der er behov for,
for at genoprette normeringen.

7.1. Forringelse af økonomi og serviceniveau i
daginstitutionssektoren igennem 10’erne.
I det følgende redegøres først for udviklingen i udgifts – og serviceniveau i
daginstitutionssektoren. Dernæst undersøges på udviklingen i normeringerne i
daginstitutionssektoren fra 2010 til i dag.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
188
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7.1.1. Forringelse gennem 10’erne af udgiftsniveau og standard
på daginstitutionsområdet.
Også på daginstitutionsområdet har den borgerligt økonomiske sparepolitik gennem
10’erne betydet ringere velfærd. Målt i faste priser og pr. indskrevet barn er de
kommunale dagtilbudsudgifter til 0 – 10-årige faldet i hele landet med l0,8 pct. fra
2008 til 2017.
Figur: Kommunale nettoudgifter til dagtilbud pr. 0 – 10-årig 2008 – 2021 (kr., faste
2022 priser). 189

189)

Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunale regnskabstal for nettoudgifter pr 0 – 10-årig i faste priser 2008 – 2021.
http://www.statistikbanken.dk/10188
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Samtidig er pædagogerne over tid blevet pålagt en stigende mængde af andre
opgaver end børnepasning, fx til dokumentation, møder administration og ledelse.
Hvor pædagogerne i 1986 brugte omkring 2/3 af deres tid sammen med og direkte
på børnene, er det i dag kun omkring halvdelen af tiden, der går hertil og andelen
falder stadig langsom. 190
Figur: Udviklingen i tidsanvendelsen i daginstitutioner. 191
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7.1.2. Kraftig udhuling af normeringerne og forringelse af
børnepasningen.
Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig forringelse af
normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på børnepasningen.

190)

Jf. Sørensen, Laura Marie og Ditte Bannor-Kristensen: Pædagoger ofte alene med stor børnegruppe.
Dr.dk, 04.01.15
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-stor-gruppe-boern
191)

Kilde: Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes bemanding siden
1986, s. 17. Bureau 2000, 2014.
http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.p
df
og jf. Glavind, Niels og Susanne Pade: Børn pr. voksen i daginstitutioner – udviklingen 1972-2018. Aug.
2019.
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-prvoksen-3008-2019.pdf
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Figur: Udvikling i antal børn pr voksen i 2000, 2009, 2014 og 2018 (kun faktisk
børnetid).192
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Fra pr 2000 til 2018 er den reelle normering i normering i vuggestuer (kun målt ved
anvendt tid på børnene) er forringet med 16 pct. og den reelle normering i
børnehaver (målt) forringet med omkring 30 pct.
Det har igen medført en kraftig forringelse af børnepasningsydelsen – og af
pædagogernes arbejdsvilkår. Det er dels en konsekvens af, at der hermed er blevet
flere børn pr. pædagog. OG dels – og ikke mindst - er det en følge af, at der er blevet
flere perioder, hvor pædagogerne er alene med børnene og deres funktion hermed
reduceres til i høj grad overvågning.

192)

Kilde: Tal for 2000, 2009 og 2018 fra Glavind, Niels og Susanne Pade; Børn pr. voksen i
daginstitutioner – udviklingen 1972 – 2018, s. 24, tabel 5 (kun børnetid).
https://www.bureau2000.dk/CustomerData/Files/Folders/7-seneste-nyheder/1080_b%C3%B8rn-prvoksen-3008-2019.pdf
Tal for 2014 er fra Glavind, Niels og Susanne Pade: Notat om udviklingen i daginstitutionernes
bemanding siden 1986, s. 5, tabel 1. Bureau 200, 2014.
http://www.bureau2000.dk/images/udgivelser/Born_og_unge/Normeringsudvikling%20siden%201986.p
df
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En undersøgelse fra BUPL foretaget i 2016 viste, at mange pædagoger er alene med
den samlede børnegruppe i mellem 1 og op til 3 timer. 193
Figur: Så mange børn er de voksne alene med i 2015. 194

Det er baggrunden for, at forældre over hele landet – støtte af BUPL - op til valget i
2019 gik på gaden og krævede mere personale i daginstitutionerne og som en
garanti for bemandingen krævede indført minimumsnormeringer
Der er således stærkt brug for et løft af daginstitutionsområdet for at genoprette
standarden og normeringerne.

) Jf. BUPL: Analysenotat, marts 2017.

193

https://www.bupl.dk/iwfile/BALG-AKFFXN/$file/Alenetidsundersoegelse2017.pdf
) Kilde: Sørensen, Laura Marie og Ditte Bannor-Kristensen: Pædagoger ofte alene med stor
børnegruppe. Dr.dk, 04.01.15
https://www.dr.dk/nyheder/indland/boern-ladt-i-stikken-paedagoger-ofte-alene-med-storgruppe-boern
194
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7.2. Bud på bemandings – og økonomiløft af
daginstitutioner.
I det følgende afsnit redegøres først for, hvad daginstitutionsområdet er tilført på de
seneste års finanslove. Dernæst diskuteres behov et videreløft, herunder
præsenteres BUPL’ s bud på et løft for daginstitutionssektoren.

7.2.1. Løft i finanslovene for 2020 og 2021.
Efter at tid til børnene havde været et vigtigt valgtema op til folketingsvalget i 2019
blev der mellem den nye S – regering og det nye finanslovsflertal i finanslovsaftalen
for 2020 enighed om at indføre lovbundne minimumsnormeringer, således at de er
fuldt indfasede i 2025. 195
Hertil afsættes 500 mio. kr. i 2020, som stiger over årene op til 1,6 mia. kr. i 2025.
Figur: Beløb afsat til minimumsnormeringer 2020 – 2025. 196 197
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) Jf. finanslovsaftalen for 2020, s. 6.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/december/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-oget-mere-groent-danmark/
195

) Kilde: Finanslovsaftale 2020, s. 6 midt for.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/december/finanslovsaftale-prioriterer-velfaerd-oget-mere-groent-danmark/
196

) Jf. BUPL: Loven om minimumsnormeringer.09.05.2022.
https://bupl.dk/politik-og-presse/maerkesager/loven-om-minimumsnormeringer-kort-fortalt
197
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Alt i alt blev der således fra 2020 til 2024 akkumuleret over hele perioden afsat 5,2
mia. kr. til løft af normeringerne i daginstitutionssektoren svarende til et løft i årligt
gennemsnit på lidt over 800 mio. kr.
Det fremgår af aftalen, at målet er at minimumsnormeringer fuldt indfaset skal
sikre, at der maksimalt er 3 børn pr. voksen i vuggestuer og 6 børn pr. voksen i
børnehaver.
Med finanslovsaftalen for 2021 fremrykkedes indførelsen af disse minimumsnormeringer til 2024. Nærmere bestemt blev der 2021 til 2024 hertil afsat i alt 1
mia. kr. hertil, der fordeler sig med 200 mio. årligt. Disse bevillinger betyder
imidlertid ikke oprettelse af flere stillinger, men kun hurtigere indfasning.

Figur: Beløb afsat i finansloven 2021 til fremrykning af minimumsnormeringer til
2024 (mio. kr.). 198
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Inklusive denne merbevilling blev der således 2020 til 2024 afsat omkring 5 mia. kr.
(afrundet) svarende til et årligt gennemsnitligt løft på op mod 1000 mio. kr. i
perioden 2020 til 2025.

) Jf. S – regeringen, Radikale Venstre, SF, EL og Alternativet: Finanslovsaftalen for 2021, s.
7 - 8.
https://fm.dk/media/18513/aftale-om-finansloven-for-2021-og-aftale-om-stimuli-og-groengenopretning_a.pdf
Og jf. Faktaark til finanslovsaftalen for 2021 om hurtigere indfasning af minimumsnormeringer.
https://fm.dk/media/18528/faktaark_hurtigere-indfasning-af-minimumsnormeringer_a.pdf
198
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Ifølge Undervisningsministeriet muliggør et løft på 500 mio. kr. ansættelse af mindst
1.050 fuldtidsansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.199 Den samlede merbevilling på årligt gennemsnitligt 1 mia. kr. skulle
således muliggøre en årlig gennemsnitlig meransættelse af omkring + 1000 årsværk i
daginstitutionerne.
Ifølge BUPL svarer den samlede bevilling 2020 og 2021 til et samlet akkumuleret løft
frem til 2025 på 5.000 pædagogiske årsværk i forhold til gældende i 2019. 200

7.2.2. Behov for et yderligere løft frem til 2030?
Et ting er imidlertid det normeringsløft som minimumsnormeringer i sig selv kræver.
Hertil kommer, at der ifølge tænketanken Kraka i de kommende år ifølge Danmarks
Statistiks befolkningsfremskrivning vil komme flere børn i 0-5 års-alderen.
I 2025 vil der komme ca. 32.000 flere fuldtidsindskrevne børn i daginstitutionerne
svarende til en stigning på godt 14 pct.
Det betyder, at der skal ansættes 7.250 flere pædagoger oven i
minimumsnormeringerne.
Tælles daginstitutionsledere med i målet om 3 voksne pr. barn i vuggestuer og 6
voksne pr barn i børnehaver, skal der hermed frem til 2025 alt i alt ske en forøgelse
af normeringerne med + 9.700 årsværk.
199) Jf. Børne – og Undervisningsministeriet: Politisk aftale om udmøntning af 500 millioner
kroner til mere pædagogisk personale. 17.02.2.
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/feb/200217-politisk-aftale-om-udmontningaf-500-mio-kr-til-mere-paedagogisk-personale 0

200) BUPL: Loven om minimumsnormeringer: Kort fortalt. 09.05.22.
https://bupl.dk/politik-og-presse/maerkesager/loven-om-minimumsnormeringer-kort-fortalt
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BUPL har imidlertid anført at ledere ikke bør tælle med, da de overvejende udfører
administrativt arbejde. I så tilfælde vokser behovet for løft af normeringerne – ifølge
KRAKA - til omkring 12.500 årsværk (afrundet) i 2025.
Figur: Behov for normeringsløft i 2025 – ledere medregnet henholdsvis fraregnet. 201
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I forhold til den stigning i normeringerne i daginstitutionssektoren, som kræves af
det stigende børnetal, indebærer løftet til minimumsnormeringer således på den
ene side en betydelig forbedring, men på den anden side langt fra tilstrækkeligt, idet
der minimum (ledere medregnet som normering) vil være behov for et dobbelt så
stort løft dvs. et akkumuleret behov for tilførsel af yderligere 5 mia. kr.
Skal dette yderligere løft gennemføres fra 2023 til 2030 kræver det en årlig
gennemsnitlig realvækst i de økonomiske midler til kommunal dagpleje på i årligt
gennemsnit lidt over +0,6 mia. kr. Forlænges perioden herfor frem til 2033 kræves
en årlig gns. realvækst på + 0,5 mia. kr.

201) Kilde: Albrechtsen, Kasper Hjalager: Hvad koster en bedre normering i daginstitutionerne? KRAKA, 07.05.2019.
https://kraka.dk/sites/default/files/public/normering_i_daginstitutioner_7._maj.pdf
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Tabel: Behov for realløft af daginstitutionsområdet til dækning af fremtidig
børnetilgang. Mia. kr.

Samlet behov
Årlig
Årlig
for årlig
gennemsnitlig
gennemsnitlig
realvækst i
realvækst i
realvækst i
slutåret
ressourcetilførsel ressourcetilførsel
2023 - 2030
2023 - 2033
Ledere medregnet
(afrundet)

5

0,6

0,5
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Kap. 8. Yderligere finansieringsbehov for
GRØN OMSTILLING 2023 til 2030.
Et tredje område, som - udover genopretning af den regionale respektive af den
kommunale velfærd – det vil byde på store økonomiske udfordringer at tilgodese
med det ekstremt begrænsede råderum frem til 2030, er den grønne omstilling.
Denne har som bekendt frem til 2030 som mål at resultere i 70 procents reduktion
af udledningerne af drivhusgasser i forhold til 1990.
I dette kapitel undersøges, hvilke yderligere finansieringsbehov – udover de pt.
allerede aftalte grønne reformer -, der 2023 til 2030 skal skaffes råderum til, hvad
angår den grønne omstilling?
I første afsnit præsenteres, hvad den grønne omstilling samlet forventes at koste
2020 - 2030 ifølge Klimarådet respektive ifølge S – regeringen. Dernæst analyseres i
andet afsnit, hvor langt henimod opfyldelsen af 70 procentsmålet, som
klimahandlingsplanen er nået og navnlig, hvad det fra 2023 frem til 2030 måtte
koste at indfri resten af målet? Penge, der jo i lighed med finansiering af velfærden
fremover skal findes indenfor det økonomiske råderum.

8.1. Hvad koster den grønne omstilling i alt 2020 til
2030?
202

I det følgende afsnit redegøres som anført for, hvad den grønne omstilling samlet
forventes at koste set over hele perioden 2020 til 2030.
202 ) Dette afsnit er et sammendrag af kap. 5 i rapporten: ”DK 2025 og kampen om
råderummet”, okt. 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/10/Kampenomraaderummet.pdf
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Først præsenteres Klimarådets bud herpå. Dernæst redegøres for S – regeringens
overslag. Endelig sammenfattes.

8.1.1. Klimarådet: Grøn omstilling vil frem til 2030 koste 15 – 20
mia. kr.

Et af de mest væsentlige bud på, hvad den grønne omstilling vil koste frem til 2025,
er kommet fra Klimarådet. 203
Klimarådet operer i den forbindelse med samfundsøkonomiske omkostninger. Heri
indgår direkte omkostninger til investeringer og drift, men også side effekter som
lokal forurening og støj.204 Det er vigtigt at bemærke, at der altså anvendes et videre
omkostningsbegreb end blot de finansielle omkostninger, om end langt
hovedparten udgøres af de finansielle omkostninger.
For at nå målet om 70 procents reduktion af emissionen af drivhusgasser i 2030 skal
der gennemføres en lang række investeringsprojekter som etablering af vindmøller,
solceller, jordvarme, ladestandere, el-biler samt udtag af lavbundsjorde m.m.
Klimarådet anbefaler en gradvis, lineær model for indfasning af reduktionerne. Det
er mellem regeringen og støttepartierne aftalt, at der i 2025 skal være realiseret
mellem 50 og 54 procent af de CO2 – reduktioner, som er slutmålet i 2030. 205

) Jf. Klimarådet: Omstilling frem mod 2030. Aug. 2017.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
203

) Jf. Klimarådet: Omstilling frem mod 2030. Aug. 2017.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
204

205) Jf. S – regeringen, RB, SF og EL: Aftale om et indikativt
drivhusgasreduktionsmål for 2025. 07.05.21.
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/regeringen-indgaar-aftale-sammen-med-sfradikale-venstre-og-enhedslisten-om-ambitioest-klimamaal-i-2025/
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Vedrørende størrelsesordenen af omkostningerne til den grønne omstilling
forventer Klimarådet, at de samfundsøkonomiske omkostninger i 2030 vil nå et
niveau på 15 - 20 mia. kr. om året. 206 Hvilket svarer til ½ pct. eller lidt mere af BNP.
Figur: Samfundsøkonomiske omkostninger til grøn omstilling 2030 (middelværdi)
ifølge Klimarådet 207 (mia. kr.)

17,5
20
15
10
5
0
2030

Ifølge den neoliberalistiske, erhvervsfinansierede tænketank CEPOS vil udgiften
være noget større: 22½ mia. kr. i 2030. 208 Hvilket svarer til lidt under 1 pct. af BNP.

) Jf. Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 8. marts 2020.
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
206

) Jf. Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 8. Marts 2020.
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
207

208

) Jf. Brøns-Pedersen, Otto: De samfundsøkonomiske meromkostninger ved at bruge andre
redskaber end CO2e-pris til at nå 70 pct.- klimamål. CEPOS, notat.
https://cepos.dk/media/5964/de-samfundsoekonomiske-meromkostninger-ved-at-brugeandre-redskaber-end-co2e-pris-til-at-naa-70-pct-klimamaal.pdf .
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8.1.2. S - regeringen: Grøn omstilling vil frem til 2030 koste 16 –
24 mia. kr.
For S- regeringens vedkommende satses i Regeringens klimaprogram 209 – til forskel
fra Klimarådet – på, at det store ryk vedr. reduktion af udledningen af drivhusgasser
først skal ske tæt på 2030 og indtil da skal afvendte udviklingen af ny teknologi. 210
En model, som har fået navnet: ”Hockeystaven” og som beskrives således, at ”en
mindre del af reduktionerne kommer i starten, mens den større del kommer til
sidst.” 211

Figur: Regeringens hockey-stav-model for CO2 – reduktion. 212

) Klima -, Energi – og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2020. September 2020.
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-ermuligt-1
209

) Jf. Kildegaard, Kasper: »Bekymret« finansminister advarer nu mod »utroligt dyr« vej mod klimamål: »Vi skal
tænke os om«. Berlingske, 24.09.20.
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vejmod-klimamaal-vi
210

) Jf. Kildegaard, Kasper: »Bekymret« finansminister advarer nu mod »utroligt dyr« vej mod klimamål: »Vi skal
tænke os om«. Berlingske, 24.09.20.
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vejmod-klimamaal-vi
211

212

) Kilde: Klima -, Energi – og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2020, S. 39 – midt på.
September 2020.
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-ermuligt-1
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Ifølge S – regeringens ”Klimaprogram 2020” vil den grønne omstilling i 2030 koste
mellem 16 og 24 mia. kr. svarende til mellem 0,7 og 1 pct. af BNP pr. år. Vi vil i det
følgende gå ud fra middelværdien 20 mia. kr., som størrelsen af udgiften i 2030
ifølge regeringen.
Som anført tilråder Klimarådet en gradvis, lineær og gerne så tidlig som mulig
realisering af CO2 – reduktionerne, men forventer dog, at omkostningerne vil være
stigende i de sidste år frem mod 2030. Og for regeringens model gælder, at da
tyngden af investeringerne her klart ligger i de sidste år frem mod 2030 og da man
tilmed vil benytte sig af teknologisk ubeskrevne virkemidler, må omkostningerne
her i endnu højere grad forventes at toppe i den høje ende af intervallet 16 -24
mia.kr.

Figur: Omkostning til grøn omstilling i Klimaprogram 2030 (middelværdi) mia. kr. 213
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) Kilde: Klima -, Energi – og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2020, RESUME. figur 2, s.
8. September 2020.
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-ermuligt-1
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8.1.3. Sammenfatning vedr. årlige udgifter til grøn omstilling i
2030.
Der er således forskellige overslag over, hvad den grønne omstilling vil koste? Ifølge
Klimarådet vil de samlede omkostninger udgøre 15 – 20 mia. kr. om året i 2030.
Ifølge regeringens ”Klimaprogram 2020” vil omkostningerne i 2030 ligge lidt højere
og årligt udgøre mellem 16 og 24 mia. kr., formentlig snarere i den høje ende af
intervallet end i den lave ende.
Endelig vurderer den liberalistiske tænketank, CEPOS, et lidt højere
omkostningsniveau i 2030 på årligt 22½ mia. kr.
Figur: Samlede årlige omkostninger i 2030 ifølge Klimarådet (middeltal) 214 og ifølge
regeringens ”Klimaprogram 2020” 215 (middeltal, mia. kr., 2021 – priser) samt ifølge
CEPOS 216.
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) Kilde: Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 8. Marts 2020.
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
214

) Kilde: Klima -, Energi – og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2020, RESUME. figur 2, s.
8. September 2020.
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-ermuligt-1
215

216

) Jf. Brøns-Pedersen, Otto: De samfundsøkonomiske meromkostninger ved at bruge andre
redskaber end CO2e-pris til at nå 70 pct.- klimamål. CEPOS, notat.
https://cepos.dk/media/5964/de-samfundsoekonomiske-meromkostninger-ved-at-brugeandre-redskaber-end-co2e-pris-til-at-naa-70-pct-klimamaal.pdf .
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I 2030 kan omkostningerne ved den grønne omstilling således sammenfattende
forventes årligt at udgøre mellem 17½ og 22½ mia. kr. eller rundt regnet 20 mia. kr.
(middeltal), hvilket der pt. ikke er afsat en fast ramme indenfor råderummet i den
seneste langtidsøkonomiske plan: fremskrivningen af DK 2025.
S – regeringen har dog i aftalen om ”Danmark kan mere 1” fra januar 2022 afsat en
ramme på 1 milliard kroner om året fra 2023 til og med 2030 i en ”Ramme til grøn
omstilling”217.
Endvidere har statsministeren bebudet, at den kommende 2030 plan vil sikre penge
til investeringer i klima – og miljøtiltag 218, men foreløbig uden at sætte tal på
størrelsen heraf.

8.2. Hvad koster resten af den grønne omstilling fra
2023 frem til 2030?
219

I det følgende afsnit som analyseres, hvor langt henimod opfyldelsen af 70
procentsmålet, som klimahandlingsplanen er nået og hvad det i forlængelse heraf
fra 2023 frem til 2030 måtte koste at indfri resten af målet?
Først præsenteres Klimarådets status for opfyldelsen af klimamålene. Dernæst
diskuteres et skøn for, hvad det vil koste at nå resten? Endelig sammenfattes.

) Jf. Aftale om ”Danmark kan mere 1”, tabel 2, side 20.
https://fm.dk/media/25802/aftaletekst_en-ny-reformpakke-for-dansk-oekonomi_a.pdf
217

) Jf. Øven, Morten: ”Mette Frederiksen varsler nyt grønt råderum”. Altinget, 24.05.20.

218

https://www.altinget.dk/artikel/mette-frederiksen-varsler-nyt-groent-raaderum
219 ) Dette afsnit er et sammendrag af kap. 5 i rapporten: ”DK 2025 og kampen om
råderummet”, okt. 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/10/Kampenomraaderummet.pdf
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8.2.1. Klimarådets status for opfyldelse af klimamålene.
Klimarådet i 2022 gjort status for, hvordan det går med at opfylde klimamålene.220
På den ene side finder rådet, at der indtil nu er gennemført en række vigtige
initiativer, som leder frem mod opfyldelse af 2030 – målet. MEN: Klimarådet
vurderer på den anden side, at det endnu ikke er anskueliggjort, at 70 – procents
målet som helhed nås.
Klimarådet finder dels, at der en høj eller moderat risiko forbundet med store dele
af reduktionsaftalerne fra 2021. Det gælder navnlig aftalen om ”Grøn omstilling af
dansk landbrug”, som har som mål frem til 2030 at reduceret landbrugets
udledninger med 4- 6 mio. tons, men hvor effektiviteten af virkemidlerne har været
genstand for stor tvivl og debat.
Generelt handler risiciene i regeringens planer for den videre grønne omstilling om,
at regeringen for at opfylde målene kalkulerer med effekt fra en række ”tekniske
potentialer”, herunder navnlig opfangning og lagring af CO2 (CSC), der ifølge
regeringens ”Klimaplan 2020” alene skal bidrag med reduktioner på 3½ – 8 mio.
tons.221 Men disse potentialer er langtfra konkretiseret og operationaliserbare.
Dermed er der ganske stor usikkerhed om mulig effekt og omkostninger forbundet
med store dele af S – regeringens plan for resten af forløbet.

) Klimarådet: Statusrapport 2022. Februar 2022.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/statusrapport-2022
220

) S – regeringen: Klimaplan 2020, resume, tabel 2, s. 13 og jf. Klimaprogram 2021, tabel 1,
s. 12.
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
221
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Figur: Klimarådets vurdering af regeringens initiativer med hensyn til effekter og
potentialer, konkretiseringsstadie og risiko i 2030. 222

OG: Med hensyn til opnåede resultater vurderer Klimarådet, at der stadig udestår et
resterende reduktionsbehov på 10 mio. ton CO2 i 2030. 223
Figur: Tagne initiativer og indgåede aftaler i forhold til historiske og fremskrevne
udledninger. 224

) Klimarådet: Statusrapport 2022, kap. 5, figur 5.3, s 87. Februar 2022.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/statusrapport-2022
222

) Klimarådet: Statusrapport 2022. Februar 2022, kap. 5, side 81 - midten.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/statusrapport-2022
223

) Klimarådet: Statusrapport 2022. Februar 2022, kap. 5, figur 5.1, side 82 - midten.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/statusrapport-2022
224
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Der er dog 24. juni 2022 mellem S – regeringen og en række partiet aftalt en grøn
skattereform om indførelse af en CO2 – afgift for industrien m.v. 225 De heri
indeholdte tiltag skønnes i 2030 årligt at bidrage med en samlet reduktion af
drivhusgasser svarende til 4,3 mio. tons CO2 - ækvivalenter.
Hovedelementet heri er en gradvis indførelse af en CO2 – afgift for industrien med
et slutniveau på 750 kr. pr. udledt ton CO2 i 2030. For virksomheder omfattet af EU’
s kvotesystem er afgiften 375 kr. oven i den gældende kvotepris og for
virksomheder, der beskæftiger sig med mineralogiske processer (fx Ålborg Portland),
er afgiften kun 125 kr. oven i den gældende kvotepris.
Aftalte niveauer for c02 – afgift i 2030. 226

Af den samlede forventede reduktion i 2030 på årligt 4,3 mio. tons CO2 bidrager
indførelsen af en CO2 – afgiften med 2½ mio. tons C02. Resten – 1,8 mio. tons –
forventes at komme fra CCS dvs. fangst og lagring af CO2, til hvilket formål der i

) Jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti om: Grøn skattereform for industri m.v. 24.06.22.
https://www.skm.dk/media/11974/aftale-om-groen-skattereform-for-industri-mv.pdf
225

) Kilde: Skatteministeriet: Faktaark om skatteelementer i grøn skattereform. 24.06.22.
https://www.skm.dk/media/11973/skattelementer-i-groen-skattereform.pdf
226
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aftalen investeres akkumuleret over perioden 2025 til 2030 op mod 3 mia. kr.
primært i tilskud til CCS og til grøn omstilling i virksomhederne. 227
Netto vil reformen akkumuleret indbringe et provenu på + 0,8 mia. kr. eller pr. år i
perioden 2023 til 2030 gennemsnitligt ca. + 100 mio. kr.
Tabel: Økonomiske effekter af aftalen om grøn skattereform. 228

) Jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti om: Grøn skattereform for industri m.v., s. 17 – tabel 1. 24.06.22.
https://www.skm.dk/media/11974/aftale-om-groen-skattereform-for-industri-mv.pdf
227

) Jf. Aftale mellem regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det
Konservative Folkeparti om: Grøn skattereform for industri m.v., s. 17 – tabel 1. 24.06.22.
https://www.skm.dk/media/11974/aftale-om-groen-skattereform-for-industri-mv.pdf
228
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8.2.2. Omkostninger ved opfyldelse af resten af klimamålet
frem til 2030.
Mankoen med hensyn til at opfylde resten af klimamålet var ifølge Klimarådet som
foran anført omkring 10 mio. tons CO2 i 2030 – før den grønne skattereform.
Som beskrevet forventer aftalepartierne bag den grønne skattereform samlet med
reduktioner i 2030 på 4,3 mio. tons CO2. Hvilket vi i det følgende vil lægge til grund,
således at der nu resterer en yderligere reduktion på 5½ mio. tons. Det må dog
bemærkes, at de heri indregnede 1,8 mio. tons fra CCS må betragtes som ganske
tvivlsomme og i bedste tilfælde meget usikre, da teknologien langt fra er udviklet.
Figur: Manko pr 2023 mht. opfyldelse af 70 procents målet – mio. tons CO2 ækvivalenter. 229
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Jf. foran skønnes de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved den grønne
omstilling af henholdsvis Klimarådet respektive S – regeringen samt CEPOS for hele
perioden fra 2020 til 2030 at udgøre mellem 17½ og 22½ mia. kr. årligt i 2030 dvs. at
ligge omkring 20 mia. kr. (middeltal).
Forudsættes udgifterne at fordele sig svarende til de realiserede reduktioner, der
som anført pt. udgør halvdelen af målet, ville herved halvdelen af de samlede
) Kilde: Egen beregning på grundlag foranstående.

229
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omkostninger være tilbage frem til 2030 dvs. 10 mia. kr. årligt ekskl. grøn
skattereform, men kun omkring 5½ mia. kr. inkl. grøn skattereform svarende til en
rest på omkring 1/4 af de samlede omkostninger.
I den forbindelse er det imidlertid væsentligt, hvilken ”indfasningsprofil” man regner
med. Man kan for den samlede grønne omstilling ikke uden videre bruge en lineær
indfasningsprofil, der indfaser lige meget hvert år. Snarere må der for en række af
de centrale virkemidler, fx power-to-x og CSC, opereres med en eksponentiel profil,
der vokser mest i årene tæt på 2030. 230
Figur: Eksempel på eksponentiel indfasningsprofil. 231

Klimarådet har anslået, at der for den grønne omstilling vil blive tale om en
kombineret effekt af lineær og eksponentiel indfasning, hvilket betyder, at
omkostningerne for den grønne omstilling samlet set således vil stige gradvist frem
gennem 20´erne.
) Jf. Klimarådet: Omstilling frem mod 2030 s., 83. aug. 2017.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
230

) Kilde: Klimarådet: Omstilling frem mod 2030 s., 84. aug. 2017.
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
231

158

I stedet for, at 50 procent af omkostningerne (ekskl. grøn skattereform) således
skulle være afholdt på indeværende tidspunkt, må det ud fra denne betragtning –
med et usikkert skøn – anslås, at omkring 1/2 af de samlede omkostninger ved den
grønne omstilling på indeværende tidspunkt er afholdt. Dvs. at inkl. grøn
skattereform resterer udgifter på omkring 10 mia. kr.
Klima-, Energi – og Forsyningsministeriets overvejelser går i samme retning, idet
man i klimaprogram 2021 – inkl. Landbrugsaftalen, men ekskl. forslaget til grøn
skattereform – anfører følgende: ” Omkostningerne ved den resterende del af
realiseringen af 70 pct. - målet kan under betydelig usikkerhed skønnes at være i
størrelsesordenen 10 - 15 mia. kr. i 2030 i samfundsøkonomiske omkostninger” 232
eller rundt regnet 12½ mia. kr. (middeltal).
Den i forhold hertil senere aftale om grøn skattereform ville således reducere de
resterende samfundsøkonomiske omkostninger ifølge Klimaministeriet til mellem
5½ og 8½ mia. kr. eller rundt regnet 7 mia. kr. (middeltal, afrundet)

8.2.3. Resterende årlige udgifter til grøn omstilling i 2030.
Under hensyntagen til såvel Klimarådets mere forsigtige vurdering som regeringens
skøn i Klimaprogrammet vurderes der her at være årlige omkostninger i 2030 på
mellem 7 og 10 mia. kr. til rest for den grønne omstilling dvs. omkring 8½ mia. kr.
(middelværdi, afrundet).

) Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2021, s. 8 – midten.
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
232
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Figur: Årlige samfundsøkonomiske omkostninger i 2030 for opfyldelse af resten af
70 procents målet – efter grøn skattereform. Mia. kr.233
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Dette svarer til en årlig gennemsnitlig realstigning i ressourcetilførslen 2023 til 2030
til den grønne omstilling på omkring +1 mia. kr. (inkl. grøn skattereform) (afrundet).
Den grønne omstilling har jo som et fast mål at 70 – procents målet skal være
realiseret i 2030. Men det kan dog ikke udelukkes, at der vil være hængepartier,
som enten ikke er fuldt realiseret eller hvor man har måttet benytte sig af
midlertidige tiltag såsom køb af C02 – kvoter, således at målet først reelt nås på den
anden side af 2030, fx i 2033. I så tilfælde kræver det en årlig gennemsnitlig
realvækst i de grønne investeringer på ned til + 0,8 mia. kr. (inkl. grøn skattereform).

) Kilde: Egen beregning på grundlag foranstående.
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Tabel: Behov for ressourcetilførsel til grøn omstilling: Behov for samlet realvækst i
slutåret og behov for årligt gns. realvækst 2023 til 2030/2033. Mia. kr. 234

I alt grøn
omstilling
(middeltal,
afrundet)

Samlet behov for
årlig realvækst i
slutåret

Årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 - 2030

Årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 - 2033

8½

1

0,8

) Kilde: Egen beregning jf. foran.

234
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Sammenfatning og konklusion på
rapportens anden del.
I det følgende sammenfattes undersøgelsen i rapportens anden del af, hvilke
yderligere økonomiske udfordringer og finansieringsbehov, som frem til 2030/2033
trænger sig på udover de i ”Det nationale kompromis om dansk sikkerhedspolitik”
indeholdte stigende forsvarsudgifter samt udgifter til opretholdelse af velfærdens
standard.
Disse yderligere økonomiske udfordringer frem til 2030/2033 drejer sig som
fremgået foran nærmere bestemt om udgifter til genopretning af regional og
kommunal velfærd og udgifter til gennemførelse af den grønne omstilling.

Yderligere finansieringsbehov til opfyldelse af fuldt
demografisk træk i den offentlige sektor som
helhed.
Som anført så vil der med forsvarsaftalen på den ene side i det statsfinansielle
råderum frem til 2030/2033 være ressourcer til, at velfærdsudgifterne fra 2023 og
frem stiger i samme takt som antallet af børn og gamle, således at velfærden
bevarer sin nuværende standard.
MEN: På den anden side sluger forhøjelsen af forsvarsudgifterne som vist i del I
resten af råderummet. Det betyder for velfærden og den offentlige sektor generelt,
at der de næste 10’ år i det eksisterende råderum ikke vil være økonomiske midler
til, at velfærden opdateres og videreudvikles i takt med velstandsudviklingen.
Skal der nærmere bestemt være midler til fx ny medicin, ny teknologi, nye tilbud og
bedre kvalitet, så kræver det netop, at velfærdsudgifterne følger
velstandsudviklingen dvs. opfylder det fulde/udvidede demografiske træk.
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I forvejen har det været sådan gennem 10’ erne, at velfærdsudgifterne ikke fulgte
med velstandsudviklingen, ja i perioden endog ikke fulgte med befolkningsudviklingen. 235 Fortsætter den offentlige sektor nu også de næste 10 år med at
falde bag den generelle økonomiske vækst, vil det betyde en alvorlig relativ
forringelse af velfærden i forhold til udviklingen af den økonomiske vækst og i den
private service.
Spørgsmålet er da, hvor stort et yderligere finansieringsbehov det indebærer, hvis vi
fra 2023 til 2030 alligevel vil lade velfærdsudgifterne dvs. udgifterne for den
offentlige sektor generelt stige modsvarende det fulde demografiske træk? Dette er
foran nærmere undersøgt i kapitel 3.
Undersøgelsen viser, at ser vi alene på perioden 2023 til 2030, vil opfyldelse af det
umiddelbare demografiske træk samlet set beslaglægge godt 25 mia. kr. i
råderummet, mens opfyldelse af det fulde demografiske træk totalt opgjort vil
kræve 48 mia. kr. Der vil således koste et samlet realløft på 23 mia. kr. yderligere,
hvilket svarer til en årlig gennemsnitlig realvækst fra 2023 til 2030 på omkring + 3
mia. kr.
Forlænger vi gennemførelsesperioden fra 2023 til 2033 vokser på den ene side
behovet for realvækst i slutåret til 32 mia. kr., men da på den anden side perioden
forlænges med 3 år vil det stadig årligt i gennemsnit koste et realløft omkring + 3
mia. kr.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice”.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
235
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Tabel: Behov for yderligere ressourcetilførsel ud over umiddelbart demografiske
træk til opfyldelse af fuldt demografisk træk: Samlet behov for hele perioden og
årlig gennemsnitlig realvækst 2023 til 2030/2033.
Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret

Behov for yderligere årlig
gns. stigning i
ressourcetilførsel

1. For perioden
2023 til 2030

23

3

2. For perioden
2023 til 2033

32

3

Yderligere finansieringsbehov til at genopretning af
regionalt sundhedsvæsenet.
Men der trænger sig ikke blot en generel opdatering af den offentlige sektor på
fremover i de kommende år. For de centrale velfærdsektorer gør der sig også
gældende, at der bagudrettet – navnlig igennem 10’erne – gennem en borgerlig
økonomisk sparepolitik er sket en udhuling af ressourcegrundlaget herfor og en
dermed følgende forringelse af bemanding og service. 236
Dermed trænger der sig også en opgave på i de kommende år med genopretning af
standard, ressourcer og bemanding samt arbejdsforhold indenfor de centrale
sektorer af offentlig velfærdsservice. Det gælder ikke mindst i sundhedsvæsenet,
der på mange måder er i akut krise som følge af mange års massiv udmarvning
gennem sparepolitik, krav om årlige produktivitetsforøgelser og manglende lønløft.
) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
236
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Da udmarvningen som sagt har været omfattende, vil genopretning af sundhedsvæsenet kræve betydeligt øgede investeringer heri i de kommende år frem til 2030.
S – regeringen erkender behovet for at opgradere sundhedsvæsenet og vil derfor på
den ene side gennem en ”sundhedsreform” omstrukturere fordelingen af
sundhedsopgaver mellem regioner og kommuner, så de ”nære” opgaver løses i
kommunerne.
MEN: ”Sundhedsreformen” er på den anden side som anført primært en
strukturreform og tildeler ikke sundhedsvæsenet som sådan øgede bevillinger i
større omfang. 237 Reformen indeholder således på ingen måde bare tilløb til at
genoprette sundhedsvæsenet efter 10’ erne udhuling.
Det nærmere omfang af behovet for ressourcetilførsel til sundhedsvæsenet for at
genoprette ressourcegrundlag, bemanding, serviceniveau og arbejdsforhold er
undersøgt i kapitel 4.
For det første gør der sig et behov gældende for at genoprette ressourceefterslæbet
fra 10’ erne for sundhedsvæsenet i forhold til fuldt demografisk træk.
Bevillingsmæssigt blev det i 10´erne af skiftende regeringer - men navnlig de
borgerlige under Løkke - sat på lavvækst.
Et udtryk herfor er, at i perioden 2000 til 2009 udgjorde den gennemsnitlige årlige
realvækst for regionernes sundhedsudgifters vedkommende 2,6 procent, men i
perioden 2010 til 2019 faldt den til 0,7 procent i årligt gennemsnit.
Væksten har knap og nap været tilstrækkelig til at dække de stigende udgifter som
følge af flere børn og gamle (det umiddelbare demografiske træk), men væksten var
langt fra tilstrækkeligt til at følge med velstandsudviklingen (det fulde demografiske
træk).

237) Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre,
Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet,
Kristendemokraterne og Liselotte Blixt på vegne af arbejdsfællesskabet af løsgængere. Aftale
om en sundhedsreform. 20.05.22.
https://sum.dk/nyheder/2022/maj/bred-aftale-om-sundhedsreformen
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Og at opfylde det ikke bare det enkle, men også det fulde demografiske træk er
navnlig for sundhedsvæsenet helt afgørende, idet det ellers ikke har midler til den
konstant hastige udvikling af ny medicin, ny teknologi og nye behandlinger.
Som et resultat af underfinansieringen i forhold til det fulde demografiske træk stod
sundhedsvæsenet ved VLAK – regeringens fald i 2019 med et ressourceefterslæb på
op mod - 10 mia. kr. For kernen i sundhedsvæsenet, det regionale sundhedsområde,
udgjorde efterslæbet pr. udgangen af 10’erne op mod – 7½ mia. kr. årligt.238

For det andet kræver genopretning af sundhedsvæsenet en tilbagerulning af det
ressourcedræn fra sundhedsvæsenet, som kravene om årlige produktivitetsløft på 2
procent medførte navnlig fra 2010 til 2018.
Produktivitetskravet betød i 10´erne hvert år et krav om en forøgelse af
produktionsværdien på 1,3 mia. kr. Da det skulle præsteres uden tilsvarende
forøgelse af ressourcerne, har været tale om en løbende indirekte besparelse. Set
over 10’erne som helhed løber besparelsen op i op mod 9 mia. kr. eller godt 1,1 mia.
kr. i årligt gennemsnit.

For det tredje gør der sig et stærkt behov gældende for ressourcetilførsel til
sundhedsvæsenet for at kunne indhente lønefterslæb for sundhedspersonalet.
Prisen for både ressourceudsultningen og den yderligere camouflerede besparelse
gennem produktivitetskravene er først og fremmest blevet betalt af medarbejderne
i form af en kraftig opskruning af arbejdstempoet med stress og dårligt arbejdsmiljø
til følge. En pris, som i anden og videre omgang betales af patienterne, når de
betjenes af et overbelastet personale.
Det heraf stigende arbejdspres har kombineret med utilfredshed med lønforhold –
navnlig i sygeplejerskegruppen – ført til personaleflugt, problemer med at ansætte
nye og mangel på uddannede. Hvilket alt sammen yderligere forstærker krisen.
) Dette afsnit er et sammendrag af rapporten: ”Sundhedsvæsenet i krise pga. års
sparepolitik og forringelse af arbejdsforhold”, 185 s., dec. 2021.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2022/01/Sundhedsvaesenetikrise.pdf
238
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Tilmed er stigende opgavemængde og voksende arbejdstempo på ingen måde
blevet blot mildnet af kompensation over lønnen. Tværtimod kæmper
sygeplejerskerne og andre kvindefag indenfor sundhedsvæsenet med et historisk
lønefterslæb på over 15 procent i forhold til (mande) fag med tilsvarende
uddannelseslængde som sygeplejen. En løsning heraf er afgørende for at opgaven
med fremover at rekruttere til sundhedsvæsenet skal kunne løses.
Hvis lønefterslæbet for sygeplejersker skal dækkes fx ved at lønnen hæves til
niveauet for politibetjente, vil det årligt koste minimum 2 mia. kr. og op til 4 mia. kr.
239
. Hertil kommer afledte virkninger for andre faggrupper blandt
sundhedspersonalet, herunder Sosu’ er. Samlet er der formentlig brug for et
akkumuleret lønløft på 5 mia. kr. Antages det at skulle gennemføres gradvist og
lineært over en længere periode, vil det fra 2023 til 2030 forudsætte en årlig
gennemsnitlig realvækst på +0,6 mia. kr., mens kravet til årlig gennemsnitlig
realvækst reduceres lidt til +0,5 mia. kr., hvis perioden forlænges fra 2023 til 2033.
Samlet er der til genopretning af sundhedsvæsenet behov brug for tilførsel af årligt
22 mia. kr. Skal dette ske gradvist og lineært fra 2023 til 2030 vil det årligt i
gennemsnit kræve en realvækst i de økonomiske midler til sundhedsvæsenet på
omkring + 3 mia. kr. Antages det gennemført over en lidt længere perioden frem til
2033 vil det kræve et årligt gennemsnitligt realløft på omkring + 2 mia. kr.

239

) Jf Svar fra Skatteminister Morten Bødskov i forbindelse med lovforslag B 203 om ligestilling mellem

forskellig offentlige faggrupper på spørgsmål 2 fra Samira Nawa (RV) af 16. april 2021
https://www.ft.dk/samling/20201/beslutningsforslag/B293/spm/2/svar/1786186/2400988/index.htm
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Tabel: Samlet behov for årlig realvækst i ressourcetilførsel m. h. p. genopretning af
sundhedsvæsenet: Behov for samlet årlig realvækst i slutåret og behov for årlig
gennemsnitlig realvækst. (mia. kr.)
Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret

Behov for årlig gns. realstigning
i ressourcetilførsel

1. For perioden
2023 til 2030
(afrundet)

22

3

2. For perioden
2023 til 2033
(afrundet)

22

2

Finansieringsbehov til genopretning af kommunal
ældrepleje, folkeskole og dagpleje.
Igennem 10’erne er også kommunernes økonomi som led i den borgerlige
økonomiske politik blevet strammet mere og mere. Ældrepleje, folkeskole og
dagpleje er de store brede og udgiftstunge velfærdssektorer indenfor kommunerne.
Den tiltagende stramning af kommunernes økonomi er derfor ikke mindst sket
gennem besparelser her indenfor, hvilket på alle områderne har medført forringelse
af udgiftsniveauet og normeringerne, hvilket videre betydet reduceret standard og
serviceniveau.
Hvad angår for det første ÆLDREPLEJEN har den i rigeligt mål været genstand for
den borgerlige økonomiske politiks sparebestræbelser. Således fulgte de
kommunale udgifter til ældre i det meste af 10´erne frem til 2017 ikke med
stigningen i antallet af ældre. Kommunerne brugte tværtimod mindre på den
enkelte ældre. Pr. ældre er udgifterne således fra 2008 til 2017 faldet med 8
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procent. 240 Navnlig hjemmehjælp er blevet ramt af sparepolitikken. Siden 2008 er
antallet af hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover faldet med 7,5
mio. timer. Det svarer til et fald på 26 pct. 241
Der er således langt fra blevet tilført de årligt nødvendige løft af ældreplejen
bemandings – og økonomimæssigt. Der er således behov for et markant løft i de
kommende år.
Jf. ovenfor vurderer Ældresagen at behovet for løft af bemanding og økonomi på
PLEJEHJEMMENE udgør ca. 3.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på godt 1,4
mia. kr. Mens der er behov for at hæve normeringen i hjemmehjælpen med 3900
medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på 1,8 mia. kr.
I alt må behovet for løft af bemanding og økonomi i ældreplejen vurderes at udgøre
op mod 7.000 medarbejdere, hvilket vil kræve et løft på omkring 3,2 mia. kr., hvilket
fra 2023 til 2030 i årligt gennemsnit vil kræve en realvækst på + 0,4 mia. kr. og frem
til 2033 en årlig gennemsnitlig realvækst på +0,3 mia. kr.

Hvad angår for det andet FOLKESKOLEN har også den lidt under 10’ernes
sparepolitik. Navnlig er der blevet sparet på folkeskolens vigtigste ressource lærerne. Fra 2009 til 2020 er antallet af lærere i folkeskolen faldet med 10.34
fuldtidsstillinger dvs. med 19 procent. Ganske vist er elevtallet også faldet i
perioden, men kun med 10 pct. Faldet i elevtallet kan således kun forklare omkring
halvdelen af reduktionen i antal lærerstillinger. 242
Som en konsekvens heraf er klassekvotienten da også steget i folkeskolen gennem
det meste af 10’ erne. Reduktionen i antallet af lærerstillinger er sket samtidigt
med, at folkeskolens opgaver er blevet øget markant gennem inklusionsloven og
) Danmarks Statistik, Statistikbanken: Kommunalt regnskab for nettoudgifter pr. ældre,
tabel NGLK.
http://www.statistikbanken.dk/10188
240

) Ældresagen: Ældre i tal 2018, tabel 1: Udviklingen i visiteret hjemmehjælp. Okt. 2019.
https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/aeldre-i-tal/2019-antalhjemmehjaelpstimer-2018
241

) Jf. DLF: 19 procent færre lærere i folkeskolen. Analysenotat, dec. 2020.
https://www.dlf.org/media/13951870/analysenotat-antal-laererstillinger-2020.pdf
242
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gennem en kraftig forøgelse af elevernes timetal med ”folkeskolereformen” i
2013.
Et bud på behovet for et løft i folkeskolen må tage som udgangspunkt, at der som
fremgået igennem 10’ erne er forsvundet 5.000 lærerstillinger fra folkeskolen
udover, hvad faldende elevtal berettiger. Jf. foran koster 1800 flere lærere ca. en
milliard. 5000 flere lærere vil således omkring en forøgelse af midlerne til
folkeskolen med mere end 2½ milliard kroner.
Et yderligere element i opgørelsen af ressourcebehovet fremover til folkeskolen er
imidlertid, at elevernes undervisningstid efter skolereformen steg med 25 procent.
Der bør selvsagt kompenseres for denne øgede undervisningsopgave med en
tilsvarende forøgelse af lærertallet, som således ikke skal øges med 5000 alene, men
med 6.250 lærere. Det samlede behov for ressourceforøgelse til folkeskolen er
således omkring 3½ milliard kroner. Skal det ske gennem en gradvis og lineær
forøgelse af de økonomiske midler til folkeskolen, kræver det frem til 2030 en
gennemsnitlig årlig forøgelse heraf på lidt over + 0,4 milliard kroner, mens man frem
til 2033 kan ”nøjes” med en årlig gennemsnitlig realvækst på +0,3 mia. kr.
Endelig har for det tredje også den kommunale DAGPLEJE været genstand for
sparepolitik. Målt i faste priser og pr. indskrevet barn er de kommunale
dagtilbudsudgifter til 0 – 10-årige faldet i hele landet med l0,8 pct. fra 2008 til 2017.
Samtidig er pædagogerne over tid blevet pålagt en stigende mængde af andre
opgaver end børnepasning, fx til dokumentation, møder administration og ledelse.
Besparelserne og den stigende opgavemængde har betydet en kraftig forringelse af
normeringerne, målt på den tid, som direkte anvendes på børnepasningen. Fra pr
2000 til 2018 er den reelle normering i normering i vuggestuer (kun målt ved
anvendt tid på børnene) er forringet med 16 pct. og den reelle normering i
børnehaver (målt) forringet med omkring 30 pct.
Dagplejeområdet har dog adskilt sig fra de øvrige store kommunale
velfærdsserviceområder ved fra 2020 til 2022 af S – regeringen og det nye flertal at
være blevet genstand for omfattende bestræbelser på at løfte standarden gennem
indførelse af minimumsnormeringer fra 2020 til 2025. Fra 2020 til 2024 er der blevet
afsat omkring 5 mia. kr. (afrundet) svarende til et årligt gennemsnitligt løft på op
mod 1000 mio. kr. i perioden 2020 til 2025. Ifølge BUPL svarer den samlede bevilling
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2020 og 2021 til et samlet akkumuleret løft frem til 2025 på 5.000 pædagogiske
årsværk i forhold til gældende i 2019. 243
MEN: I de kommende år vil der ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning
vil komme flere børn i 0-5 års-alderen. I 2025 vil der komme ca. 32.000 flere
fuldtidsindskrevne børn i daginstitutionerne svarende til en stigning på godt 14 pct.
Det betyder, at der skal ansættes 7.250 flere pædagoger oven i minimumsnormeringerne. Tælles daginstitutionsledere med i målet om 3 voksne pr. barn i
vuggestuer og 6 voksne pr barn i børnehaver, skal der hermed frem til 2025 alt i alt
ske en forøgelse af normeringerne med + 9.700 årsværk.
I forhold til den stigning i normeringerne i daginstitutionssektoren, som kræves af
det stigende børnetal, indebærer løftet til minimumsnormeringer således på den
ene side en betydelig forbedring, men på den anden side langt fra tilstrækkeligt, idet
der minimum (ledere medregnet som normering) vil være behov for et dobbelt så
stort løft dvs. et akkumuleret behov for tilførsel af yderligere 5 mia. kr.
Skal dette yderligere løft gennemføres fra 2023 til 2030 kræver det en årlig
gennemsnitlig realvækst i de økonomiske midler til kommunal dagpleje på i årligt
gennemsnit lidt over 600 mio. kr. Forlænges perioden herfor frem til 2033 kræves
en årlig gns. realvækst på 0,5 mia. kr.

SAMLET vil genopretning af serviceniveauet i disse store brede kommunale
serviceområder vil derfor kræve en samlet realvækst i de økonomiske midler til i
denne centrale del af velfærden på omkring 12 mia. kr. årligt i slutåret, hvilket årligt
i gennemsnit undervejs fra 2023 til 2030 vil kræve et realløft på op mod + 1½ mia.
kr., men frem til 2033 kan ”nøjes” med + 1 mia. kr.

243) BUPL: Loven om minimumsnormeringer: Kort fortalt. 09.05.22.
https://bupl.dk/politik-og-presse/maerkesager/loven-om-minimumsnormeringer-kort-fortalt
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Tabel: Behov for realvækst i økonomiske midler til genopretning af kommunal
velfærd: Samlet behov for årlig realvækst i slutåret og behov for årlig gennemsnitlig
realvækst i perioden 2023 til 2030/2033.
.
Samlet behov
for årlig
realvækst i
slutåret

Behov for
Behov for
yderligere årlig
yderligere årlig
gns. realstigning gns. realstigning
i
i
ressourcetilførsel ressourcetilførsel
2023 -2030

2023 -2033

1. Til genopretning af
ældrepleje

3,2

0,4

0,3

2. Til genopretning af
folkeskole

3,5

0,4

0,3

3. Til genopretning af
dagpleje

5

0,6

0,5

I alt yderligere
finansierings behov til
kommunal velfærd
(afrundet)

12

1,5

1

Yderligere finansieringsbehov til grøn omstilling.
Klimarådet har anslået, at der for den grønne omstilling vil blive tale om en
kombineret effekt af lineær og eksponentiel indfasning, hvilket betyder, at
omkostningerne for den grønne omstilling samlet set vil stige gradvist frem gennem

172

20´erne. Også ifølge regeringen klimaprogram ligger tyngden i investeringerne i de
sidste år frem mod 2030.
Ifølge Klimarådets seneste opgørelse var i 2022 – før grøn skattereform – realiseret
omkring 50 procent af reduktionsmålet i 2030 = omkring 10 mio. tons CO2. Efter den
grønne skattereform skulle dette være yderligere reduceret til omkring 5½ mio.
tons. Dvs. at omkring ¼ af reduktionerne i 2030 udestår.
Figur: Manko pr 2023 mht. opfyldelse af 70 procents målet – mio. tons CO2 ækvivalenter. 244
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Imidlertid fremgår det hos såvel Klimarådet som regeringens klimaprogram at
tyngden i omkostningerne ved den grønne omstilling må forventes at ligge de sidste
år frem mod 2030.
Klimarådet har anslået, at der for den grønne omstilling vil blive tale om en
kombineret effekt af lineær og eksponentiel indfasning, hvilket betyder, at
omkostningerne for den grønne omstilling samlet set vil stige gradvist frem gennem
20´erne. Også ifølge regeringen klimaprogram ligger tyngden i investeringerne i de
sidste år frem mod 2030.

) Kilde: Egen beregning på grundlag foranstående.

244
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Ifølge Klimarådets seneste opgørelse var i 2022 – før grøn skattereform – realiseret
omkring 50 procent af reduktionsmålet i 2030 = omkring 10 mio. tons CO2. Efter den
grønne skattereform skulle dette være yderligere reduceret til omkring 5½ mio.
tons. Dvs. at omkring ¼ af reduktionerne i 2030 udestår.
Figur: Manko pr 2023 mht. opfyldelse af 70 procents målet – mio. tons CO2 ækvivalenter. 245
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Imidlertid fremgår det hos såvel Klimarådet som regeringens klimaprogram at
tyngden i omkostningerne ved den grønne omstilling må forventes at ligge de sidste
år frem mod 2030.
I stedet for, at 75 procent af omkostningerne (ekskl. grøn skattereform) svarende til
reduktionsomfanget således skulle være afholdt på indeværende tidspunkt, må det
derfor ud fra ovenstående betragtning – med et usikkert skøn – anslås, at omkring
1/2 af de samlede omkostninger ved den grønne omstilling ifølge Klimarådet på
indeværende tidspunkt resterer. Dvs. at der inkl. Grøn skattereform resterer
udgifter på omkring 10 mia. kr.

) Kilde: Egen beregning på grundlag foranstående.
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Klima-, Energi – og Forsyningsministeriets anførte om restudgiften til grøn omstilling
i klimaprogram 2021 – inkl. Landbrugsaftalen, men ekskl. forslaget til grøn
skattereform – følgende: ”Omkostningerne ved den resterende del af realiseringen
af 70 pct. - målet kan under betydelig usikkerhed skønnes at være i størrelsesordenen 10 - 15 mia. kr. i 2030 i samfundsøkonomiske omkostninger” 246.
Dette var dog før aftalen om en grøn skattereform. Denne aftale reducerer
reduktionsmankoen frem til 2030 med omkring 45 procent. Til rest er at
gennemføre reduktioner på omkring 55 procent, hvilket af det oprindelige skøn for
restudgiften frem til 2030 svarer til resterende samfundsøkonomiske omkostninger
på årligt mellem 5½ mia. og 8½ mia. kr. – middeltal 7 mia. kr.
Under hensyntagen til såvel Klimarådets mere forsigtige vurdering som regeringens
skøn i Klimaprogrammet af de resterende omkostninger frem til 2030 vurderes der
her at være årlige omkostninger i 2030 på mellem 7 og 10 mia. kr. til rest for den
grønne omstilling dvs. omkring 8½ mia. kr. (middelværdi, afrundet), hvilket i årligt
gennemsnit svarer til en realvækst i perioden 2023 til 2030 på omkring + 1 mia. kr.
Tænkes det at tidsmålet for 70 procents reduktionen IKKE nås i 2030, men at
processen forsinkes og dermed fortsætter frem til 2033, vil kravet til årligt
gennemsnitligt realløft i stedet kunne reduceres ned mod + 0,8 mia. kr.

) Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet: Klimaprogram 2021, s. 8 – midten.
https://kefm.dk/Media/637684923696666735/Klimaprogram%202021%20(DIGITAL).pdf
246
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Tabel: Behov for samlet realvækst i økonomiske midler til grøn omstilling: Behov for
samlet årlig realvækst i slutåret og behov for årlig gennemsnitlig realvækst
henholdsvis 2023 til 2030 respektive 2023 til 2033.

I ALT (afrundet)

Samlet behov for
realvækst i
ressourcetilførsel
til grøn omstilling i
slutåret

Behov for årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 – 2030

Behov for årlig
gennemsnitlig
realvækst i
ressourcetilførsel
2023 – 2033

8½

1

0,8

Samlet oversigt over yderligere finansieringsbehov
fra 2023 til 2030/2033.
Skal velfærden således for det første følge med velstandsudviklingen og for det
andet både regionalt og i kommunerne genoprettes efter års borgerligt økonomisk
sparepolitik og skal for det tredje den grønne omstilling gennemføres fuldt ud, vil
det kræve betydelige merinvesteringer, nærmere bestemt en samlet årlig realvækst
på 65 mia. kr. i 2030 og 75 mia. kr. i 2033.
Beløbet er betydeligt, men skal på den anden side sammenholdes med, at
udhulingen af velfærden gennem borgerlig økonomisk politik er foregået
vedvarende siden årtusindskiftet og navnIig har været markant fra 2010 til 2018. 247
Jf. rapportens del III har velfærdsbesparelser tjent til i perioden at give
skattelettelser på årligt mellem 65 og 80 mia. kr. Omfanget af skattelettelserne
taget i betragtning kan det derfor ikke overraske, at genopretning af velfærden
ligervis vil kræve en stor ressourcetilførsel.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom udhuling af velfærden – forringelsen af velfærdsservice.
www.henrikherloevlund.dk/artikler/langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
247
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Tabel: Behov for realvækst ud over umiddelbare demografiske træk 2023 til 2030 til
genopretning af velfærd og gennemførelse af grøn omstilling: Samlet behov for årlig
realvækst i slutåret og årlig gennemsnitlig realvækst. 2023 til 2030/2033. Mia. kr.,
årets priser.
Samlet behov
for årlig
realvækst i
slutåret

Behov for årlig
Behov for årlig
gns. realvækst i
gns. realvækst i
ressourcetilførsel ressourcetilførsel
2023 til 2030

2023 til 2033

23 */32 **

3

3

2. Til genopretning af
sundhedsvæsenet

22

3

2

3. Til genopretning af
kommunal velfærd

12

1½

1

4. Til det videre forløb
af den grønne omstilling

8½

1

0,8

65 */ 75 **

8½

7

1. Til opfyldelse af fuldt
demografiske træk for
den samlede offentlige
sektor

I alt (afrundet)

Note: * frem til 2030. ** frem til 2033
Men som udhulingen er sket gradvist, forudsættes det i denne rapport, at
genopretningen – som foran anført – ligeledes gennemføres over en årrække.
Antages genopretning af velfærden at kunne blive gennemført gradvis i perioden
2023 til 2033, ville det kræve, at velfærden årligt fra 2023 til 2030 i gennemsnit
løftes realt med omkring 9 mia. kr. Mens en lidt længere genopretningsperiode fra
2023 til 2033 ville muliggøre en lidt lavere årlig gennemsnitlig realvækst på omkring
7 mia. kr.
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Figur: Krav til årlig gennemsnitlig realvækst (mia. kr.) for genopretning af velfærd og
gennemførelse af grøn omstilling: Perioden 2023 til 2030 og perioden 2023 til
2033.248
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) Kilde: Egen beregning jf. foran.

248

2023 - 2033
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DEL III: SÅDAN KAN
RÅDERUMMET
UDBYGGES FREM TIL
2030/2033!
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Indledning til del III.
I det foregående har vi dels set i del I, at aftalen om forsvarspolitikken tømmer
råderummet frem til og efter 2030 og dels – i del II – set, hvorledes der herudover er
et betydeligt finansieringsbehov mht. genopretning af velfærden (sundhedsvæsen,
ældrepleje, folkeskole og daginstitutioner) og m.h.t gennemførelse af 70 procentsmålet for den grønne omstilling.
I denne tredje og sidste del af rapporten diskuteres derfor, hvorledes råderummet
frem til 2030/2033 kan udbygges 249 med henblik på at skaffe finansiering til
ovennævnte yderligere økonomiske udfordringer/yderligere finansieringsbehov,
således at genopretning og opdatering af velfærden kan ske frem til 2030/2033 og
således at den grønne omstilling kan blive ført frem til målet i 2030/2033?
Først diskuteres i kapitel 9 borgerligt-økonomiske strategier for at øge råderummet
gennem henholdsvis velfærdsbesparelser og udbudsreformer, herunder
skattelettelser.
Dernæst diskuteres i kapitel 10 udbygning af råderummet gennem at fremrykke
pensionsbeskatningen.
Og endelig diskuteres i kapitel 11 forøgelse af de offentlige indtægter gennem at
tilbagerulle skattelettelser til de rige.
Sidst, men ikke mindst sammenfattes i en delkonklusion vedrørende potentialet for
at forøge råderummet frem til 2030.

) Her er tale om en opdatering af Lund, Henrik Herløv: Kampen om råderummet.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/10/Kampenomraaderummet.pdf
249
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Kap. 9. Borgerligt – økonomiske strategier til
udbygning af råderummet.
I dette kapitel diskuteres borgerligt - økonomiske strategier for at øge råderummet
gennem såkaldte udbudsreformer.

9.1. Borgerlig strategi for udbygning af råderummet
gennem udbudsreformer.
Borgerlig, neoliberalistisk inspirerede strategi for at øge det økonomiske råderum
har i perioden 2001 – 2019 har handlet om – og handler stadig om - at forøge
arbejdskraftudbuddet gennem såkaldt arbejdsudbudsreformer. 250
Historisk har dette dels manifesteret sig i en række social – og
arbejdsmarkedsreformer, der indebar sociale forringelser gennem nedskæring af
overførselsindkomster:
- Tilbagetrækningsreformen
- dagpengereformen,
- førtidspensions – og fleksjobreformen
- sygedagpengereformen
- og kontanthjælpsreformen mm.251

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af
velfærdsservice 2001 – 2019. Jan 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-1velfaerdsservice.pdf
250

251

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (II): Udhulingen af
overførselsindkomsterne (1985) /2001 – 2019. Maj 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2overfoerselsindkomster.pdf
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Det erklærede formål hermed har angiveligt været at ”øge motivationen” hos de
ledige til at søge arbejde, men den reelle hensigt har været at presse lønningerne
gennem at forringe det sociale sikkerhedsnet. 252
Dels har den borgerlige strategi manifesteret sig i en række skattereformer med det
erklærede formål at øge arbejdskraftudbuddet., men hvis egentlige formål har
været at give (top)skattelettelser til de højere indkomster: 253
- Lavere skat på arbejdsindkomst 2003
- Forårspakken 2004
- Lavere skat på arbejde 2007
- Forårspakke 2.0 2009
- Genopretningaftalen 2010
- Skattereformen fra 2012.
- VLAK og DF´s skatte – og afgiftslettelser 2015 - 2018
Disse skattereformer finansierede periodens overvejende borgerlige regeringer,
men også SRSF – regeringen med besparelser på velfærdsservice og
overførselsindkomster.

9.2. Sociale konsekvenser af udbudsreformer.
Konsekvensen af den kombinerede virkning af forringelser af det sociale
sikkerhedsnet og skattereformer har imidlertid været en kraftig forøgelse af ulighed
og fattigdom.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Fattigdom og ulighed på fremmarch i konkurrencestaten. Okt.
2018.
www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf
252

253

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af
skattesystemet 2001 – 2019. Juni 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
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Figur: Ginikoefficient i Danmark 1995 – 2018. 254

Den stigende ulighed skyldes for det første, at forringelsen af det sociale
sikkerhedsnet har øget uligheden fra bunden af indkomstpyramiden.
Figur: Indkomstudvikling 2002 – 2017, faste 2019 priser, indeks.255

Men for det andet – og navnlig - har (top)skattelettelserne øget uligheden ved at
skærpe Indkomstforskellene fra toppen af.

) Kilde: Danmarks Statistik, statistikbanken, Arbejde indkomst og formue, tabel: IFOR41:
Ulighedsmål målt på ækvivaleret disponibel indkomst efter kommune, ulighedsmål og tid.
https://www.statistikbanken.dk/10518
254

) Kilde: AE – rådet: Stigende indkomstulighed i Danmark. Sept. 2019.
https://www.altinget.dk/misc/AE_Indkomstudvikling-deciler%20sept19.pdf
255

183

Figur: Samlet gevinst ved 15 års skattereformer i pct. Af disponibel indkomst.256

Denne strategi forekommer således lidet attraktiv.

256

) Kilde: Juel, Jonas Schytz og Sune Caspersen: 15 års skattereformer har tilgodeset de rigeste. AE – rådet,
20.09.16.
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_15-aars-skattereformer-har-tilgodesetde-rigeste_.pdf
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Kap. 10.Fremrykning af pensionsbeskatning.
257

10.1. Staten har stor kapital bundet hos
pensionsselskaber i form af udskudt skat.
Et forhold, som er meget væsentligt for størrelsen af det aktuelle råderum, er det
forhold, at meget omfattende skattebetalinger på danskernes pensionsformuer pt.
er udskudt.
Det er statens penge, ingen tvivl om det, men ifølge gældende lovgivning kommer
de først til udbetaling om 20 – 20 år, når de personer, som har indbetalt beløbet, går
på pension. Indtil det sker, er det pensionskasserne, der har dispositionsretten til
dette meget store beløb. Fremskyndes disse skattebetalinger, kan det givne et stort
provenu til genopretning af velfærden.
Der er forskellige opgørelser af danske husholdningers pensionsformue.
Ifølge Det Økonomiske Råd udgør pensionsformuen anno 2020 ca. 150 procent af
BNP svarende til omkring 3.500 mia. kr. 258 Brancheorganisationen ”Forsikring og
pension” har opgjort den samlede pensions-formue i 2020 til et lidt højere niveau på
ialt omkring 3.800 mia. kr. i privattegnede og arbejdsgiver-administrerede

257 ) Dette afsnit er en opdatering af kap. 7 i rapporten: ”DK 2025 og kampen om
råderummet”, okt. 2020.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/10/Kampenomraaderummet.pdf
I forbindelse med opdateringen er skønnet for størrelsen af pensionsformuen og den udskudte
skat revideret.
258

) Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2020, kap. III: Finanspolitisk holdbarhed, s.
142 - for neden.
https://dors.dk/files/media/rapporter/2020/e20/endelig_rapport/e20_kap.iii_finanspolitisk_hol
dbarhed.pdf
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pensionsordninger. 259 Et tredje og noget højere bud kommer fra OECD, der
opgjorde værdien af de samlede aktiver i pensionsopsparing i Danmark i 2020 til
omkring til henved 5.350 mia. kr., inkl. udskudt skat 260.
Regnes med en udskudt beskatning på 40 procent udgør det statslige
tilgodehavende i form af udskudt skat mellem et sted mellem 1400 mia. kr. (DØR),
1500 mia. (jf. Forsikring og Pension) og 2150 mia. kr. (OECD). Ifølge en topøkonom
udgør den udskudte skat mindst 1.500 mia. kr. 261 I nedenstående er valgt
middelskønnet på et statsligt tilgodehavende i form af udskudt skat på 1.500 mia. kr.
svarende til en samlet pensionsformue (inkl. udskudt skat) på 3750 mia. kr. og en
nettopensionsformue (ekskl. udskudt skat) på 2.250 mia. kr.
Figur: Samlet pensionsformue 2020 (netto ekskl. udskudt skat) samt udestående
skat på pensionsformue. 262
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) Jf. Forsikring og pension: Pensionsformuer 2020.
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/pensionsformuer/
259

260) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. Local currency.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
261) Kilde: Jespersen, Jesper: Hvem skal betale for den grønne omstilling. Nyt Fokus #16.
http://www.nytfokus.nu/nummer-16/hvem-skal-betale-for-den-groenne-omstilling/
262) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
og jf. Jf. Jespersen, Jesper og Rune Wingaard: Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og øge
ligheden. Jyllandsposten Finans, 17.06.19.
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oegeligheden/?ctxref=ext
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10.2. Fremrykning af pensionsbeskat ville også
forbedre offentlige finanser med pensionsselskabernes løbende afkast.
Men udover statens tilgodehavende i form af udskudt skat på pensionsformuerne
stammer en andel af det løbende afkast i pensionskasserne fra den udskudte skat og
vil også tilfalde den offentlige sektor, når værdierne udbetales.
Hvis man indregnede dette løbende afkast i de offentlige nettorenteindtægter og
dermed den offentlige saldo, ville denne blive permanent forbedret med op mod 3
pct. af BNP. Dette svarer til en forbedring af de offentlige finanser med årligt op
mod 70 mia. kr. 263
Figur: Betydningen af udskudt skat i pensionsformuen. 264

263) Kilde: Egen beregning.
264

) Kilde Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2020, kap. III: Finanspolitisk
holdbarhed, s. 143 - for neden.
https://dors.dk/files/media/rapporter/2020/e20/endelig_rapport/e20_kap.iii_finanspolitisk_hol
dbarhed.pdf
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En sådan fremrykning af pensionsbeskatningen kunne gennemføres gradvist eller
evt. kun delvist. Ifølge AE – rådet ville fremrykning af godt halvdelen af
pensionsskatterne være tilstrækkeligt til at sikre balance på de offentlige finanser i
hele perioden 2025 til 2060.

Figur: Strukturel offentlige saldo uden, med delvis og med fuld fremrykning af
pensionsskatter. 265

265

) Nielsen, Jon: Balance i 2030 koster mindst 4 mia. kr. i 2030, s.13, figur 5. AE – rådet,
22.08.21.
https://www.ae.dk/analyse/2021-08-balance-i-2030-koster-mindst-14-mia-kr-afraaderummet
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10.3. Måder at fremrykke pensionsbeskatning.
Den udskudte skat repræsenterer som nævnt et tilgodehavende for staten, som
midlertidigt administreres af pensionskasser og pengeinstitutter. Det er statens
penge og kan derfor af staten til enhver tid inddrages til at forbedre det økonomiske
råderum.
En sådan fremrykning af pensionsbeskatningen kan ske på forskellige måder. En
mulighed, nævnt af Det Økonomiske Råd, er at overgå til straksbeskatning af
pensionerne – dvs. at indbetalingerne ikke længere vil være fradragsberettigede,
mens udbetalingerne til gengæld ikke beskattes.
Dette system gælder allerede i dag for de pensions - indbetalinger, der foretages i
form af aldersopsparing. Virkningen vil dog være forskellig afhængig af, om man
alene straksbeskatter fremadrettet eller også lader den eksisterende
pensionsformue være omfattet. 266
Dette vil naturligvis øge de aktuelle statslige skatteindbetalinger og samtidig
tilvejebringes der en større lighed for alle fremtidige pensionister, idet en sådan
ændring i beskatning fra udbetaling til indbetalingstidspunktet, vil stille alle lige.
MEN: En sådan omlægning af pensionsbeskatningen skal ikke nødvendigvis ske fra
det ene år til det næste, men kunne gennemføres gradvist. Man kunne indlede
reformen med, at skattefradraget blev ens for alle. Det vil sige, at
pensionsindbetalinger i fremtiden fradrages i bunden af indkomsten.
Næste skridt i denne pensionsreform kunne være en glidende ophævelse af
fradragsretten for pensionsindbetalinger.
Under alle omstændigheder vil der opnås en betydelig forbedring af det økonomiske
råderum ved at inddrage pensionsformuer under beskatning.

) Jl. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2018, kap. II: Finanspolitisk holdbarhed, s.
90 – 94.
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2018
266
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Kap. 11. Tilbagerulning af skattelettelser til
de rige.
267

En anden, progressiv vej til at udbygge råderummet med flere indtægter er at
tilbagerulle de skattelettelser, som siden 2010 er blevet gennemført i massivt
omfang, og som netop af den borgerlige økonomiske politik er blevet finansieret
med besparelser på velfærden.
Det dræn er sket ved, at finansieringen af skattelettelserne har bestået i direkte
offentlige besparelser eller indirekte offentlige besparelser gennem
tilbageholdenhed med væksten i offentligt forbrug.
Det er selvklart, at når drænet i velfærden er gået til skattelettelser, så kan
velfærden omvendt ikke genoprettes uden, at de midler vender tilbage fra
skattelettelserne.

11.1. Store skattelettelser siden årtusindskiftet.
Siden 2001 har en række skattereformer givet store lettelser i indkomstskatten,
fortrinsvist for de højere indkomster: Det er bl.a. sket gennem forhøjelse af
267 ) Dette afsnit er en opdatering af kap. 8 i rapporten: ”DK 2025 og kampen om
råderummet”, okt. 2020. https://henrikherloevlund.dk/wpcontent/uploads/2020/10/Kampenomraaderummet.pdf
I forbindelse med opdateringen er skønnet for størrelsen af givne lettelser af indkomstskatter,
andre personskatter og afgifter samt af boligskatter siden 2002.
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topskattegrænsen, afskaffelse af mellemskatten og indførelse af et
beskæftigelsesfradrag. 268
For det første er der fra og med 2001 til og med 2015 af VK- regeringerne og SRSF regeringen gennemført en lang række indkomstskattenedsættelser, der primært er
kommet de højere indkomster til gode. For det andet er der af også VLAK –
regeringen med virkning fra 2016 blevet gennemført yderligere skatte – OG ikke
mindst – afgiftslettelser, som også primært har favoriseret de økonomisk
velstående. For det tredje har der siden 2002 hersket et ejendomsværdiskattestop,
der også har lettet boligskatterne, igen særligt til fordel for de højere indkomster,
Gennem de ovennævnte skattereformer og skatteændringer er indkomstskat,
afgifter og boligskat blevet sænket for mange milliarder. Indkomstskattelettelserne
er især sket under VK og SRSF – regeringerne. Mens der under Venstre – og VLAK –
regeringerne navnlig er blevet sænket personskatter og afgifter samt
erhvervsskatter.
Netto 269 er skatteprovenuet blevet reduceret med omkring 50 mia. kr. (afrundet) i
umiddelbar virkning. Efter tilbageløb er skatten sænket for omkring 35 mia. kr.
(afrundet). Hertil kommer provenutabet frem til i dag af skattestoppet, som skønnes
i umiddelbar virkning at have kostet omkring 25 mia. kr. og efter tilbageløb omkring
20 mia. kr.

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af
skattesystemet 2001 – 2019. Juni 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
268

) Netto = efter modregning af skatte – og afgiftsforhøjelser og forringelser af
indkomstoverførsler mv. til delvis finansiering af skattelettelserne
269
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Tabel: Umiddelbar og varig provenuvirkning af skatte – og afgiftslettelser samt
skattestop 2002 – 2025 (2019 – niveau 270.
Mia. kr.

271

Indkomstskattelettelser 2002 – 2015
under VK og Thorning – regeringer

Umiddelbar
provenuvirkning

55

Varig
provenuvirkning
(inkl. tilbageløb,
ekskl. ”dynamiske
effekter”)

272

40 273

Finansiering gennem forhøjelser af
andre skatter og afgifter

- 25 til - 30 274

- 20

Indkomstskattelettelser under

10 275 276 277 278

10 279 280

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af
skattesystemet (1985) /2001 – 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
270

) Beløb afrundet og angivet i intervaller pga. opgørelsens usikkerhed.

271

) Kilde: FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade.
Finansministeriet 04.04.17
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf
272

) Kilde: FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade.
Finansministeriet 04.04.17
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf
273

) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af
skattesystemet 2001 – 2019. Juni 2019.
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3skattesystemet.pdf
274

Kilde: Skatteministeriet: Regeringen sænker skatter og afgifter med 27 mia. kr. 06.02.19
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/februar/regeringen-saenkerskatter-og-afgifter-med-27-mia-kr
275)

) Kilde: Caspersen, Sune og Jon Nielsen: Store skattelettelser og færre offentligt ansatte pr.
borger. AE – rådet, 11.11.19
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
276
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Venstre – og VLAK – regeringer (20152018)
15 -20 281

10 282

I. Mindreprovenu ved skatte - og
afgiftslettelser ialt

55

40

Skattestop til 2019 283

25

15 - 20

II. Mindreprovenu i alt ved skatte – og
afgiftslettelser + skattestop

80

55 – 60

Andre skattelettelser (ekskl. bolig) 2015
– 2018

Note: Opgørelsen er uddybet og mere præcist angivet i bilag 1. Det skal understreges, at der for opgørelsen i
ovenstående tabel er usikkerhed vedrørende, hvorvidt skatteministeriets opgørelse af provenuvirkningen af
skattelettelser under Venstre – og VLAK – regeringer medregner finansiering gennem andre skatte – og
afgiftsforhøjelser. Endvidere skal det understreges, at der i provenuvirkningen af skattestop ikke er medregnet den
forhøjelse af boligskatterne, som senere forventes at ske som følge af boligskatteaftalen fra 2017.

) jf. Caspersen, Sune: Årtiers skattelettelser har givet mest til de rigeste. AE -rådet,
03.01.20.
file:///C:/Users/Henrik%20Lund/Pictures/09%20-%2018%20(sept.)/ae_aartiersskattelettelser-har-givet-mest-til-de-rigeste.pdf
277

) Jf. svar på skatteudvalgets spørgsmål nr. 329 af 18. marts 2019 (alm. del), stillet efter
ønske fra Pelle Dragsted (EL).
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/sau/spm/329/svar/1574696/2046446.pdf
278

Kilde: Skatteministeriet: Regeringen sænker skatter og afgifter med 27 mia. kr. 06.02.19
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/februar/regeringen-saenkerskatter-og-afgifter-med-27-mia-kr
279)

) Eget skøn på grundlag af Caspersen, Sune og Jon Nielsen: Store skattelettelser og færre
offentligt ansatte pr. borger. s 2, tabel 1. AE – rådet, 11.11.19
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
280

) Jf. svar på skatteudvalgets spørgsmål nr. 329 af 18. marts 2019 (alm. del), stillet efter
ønske fra Pelle Dragsted (EL).
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/sau/spm/329/svar/1574696/2046446.pdf
281

) Jf. svar på skatteudvalgets spørgsmål nr. 329 af 18. marts 2019 (alm. del), stillet efter
ønske fra Pelle Dragsted (EL).
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/sau/spm/329/svar/1574696/2046446.pdf
282

) Kilde: Reformpakken 2020, tabel 7.10, s. 294 midt på.
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2011/04/20110412-reformpakken-2020
283
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11.2. Provenu - effekt af tilbagerulning af skattelettelser.
Ifølge AE – rådet er der siden 2002 og frem til 2019 givet for op mod 65 mia. kr., i
skattelettelser. 284
Der er imidlertid i denne beregning alene tale om lettelser i indkomstskatten, idet
afgiftsændringer og skattestop (ændringer i boligbeskatning) IKKE er indregnet.
Endvidere er der tale om umiddelbar virkning dvs. tilbageløb m.m. er ikke indregnet
(varig virkning).
Der er imidlertid også i perioden siden 2002 gennemført ændringer af afgifter og
overførselsindkomster samt gennemført et skattestop og ændringer af boligskatter.
Herunder har der navnlig under VK – regeringerne været gennemført forhøjelser af
andre skatter og afgifter til finansiering af indkomstskattelettelserne, mens der
navnlig under VK – og VLAK – regeringerne siden 2015 har været satset på
nedsættelse af punktafgifter.
Samlet er der efter undertegnede egen beregning siden 2002 i UMIDDELBAR
VIRKNING er efter fradrag af finansiering, men inkl. skattestop, opgjort til omkring
80 mia. kr. Heraf udgør skattestoppet omkring 25 mia. kr.
Efter tilbageløb mm. dvs. I VARIG VIRKNING har undertegnede opgjort provenutabet
ved de samlede skattelettelser (indkomstskat, afgifter og skattestop/boligskatter) til
årligt omkring 55 – 60 mia. kr. Det kan der således vindes ved at rulle disse
skattelettelser tilbage.

284

) Caspersen, Sune: Årtiers skattelettelser har givet mest til de rige, s. 3, tabel 1. AE -rådet,
03.01.20.
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_aartiers-skattelettelser-hargivet-mest-til-de-rigeste.pdf
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Figur: Årligt provenutab pga. lettelse af indkomstskat, afgifter og skattestop
/boligbeskatning 2001 – 2025, umiddelbar og varig virkning (mia. kr., 2019 - niveau)
285 286
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11.3. Fordelingsvirkninger af skattelettelserne.
Det er selvklart, at velfærdsbesparelserne er gået til skattelettelser, så vil det nu
være rimeligt, at det skrigende behov for at genoprette velfærden, herunder ikke
mindst sundhedsvæsenet finansieres ved at tilbageføre en række af disse
skattelettelser.
Fordelingspolitisk vil det også bidrage til større lighed, da velfærden, herunder
sundhedsydelser kommer alle og ikke mindst de mindrebemidlede tilgode, mens
skattelettelserne primært har tilgodeset de rigeste.

) Kilde: Foranstående tabel.

285

Figuren er nærmere uddybet gennem tabel i bilag 2.

286

195

Figur: Samlet skattelettelse siden 2002, fordelt på indkomstgrupper. 287

Gennem en gradvis tilbagerulning af disse skattelettelser på velfærdens bekostning
vil der kunne skabes finansiering til løbende at ajourføre det offentlige forbrug med
velstandsudvikling og til at fortsætte genopretningen af velfærdsservice, herunder
til genopretningen af sundhedsvæsenet.

287

) Caspersen, Sune: Årtiers skattelettelser har givet mest til de rige, s. 2, figur 2. AE -rådet,
03.01.20.
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_aartiers-skattelettelser-hargivet-mest-til-de-rigeste.pdf
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Konklusion på rapportens tredje del.
Den borgerligt økonomiske strategi til at udbygge råderummet vil i forlængelse af
den hidtidige borgerlige økonomiske politik siden årtusindskiftet basere sig på
udbudsreformer, som nærmere bestemt drejer sig om ulighedsskabende
skattelettelser og sociale forringelser samt om velfærdsbesparelser.
Alternativet hertil – for at sikre genopretning af velfærden og gennemførelse af den
grønne omstilling - er som nævnt at udbygge råderummet gennem at øge de
offentlige skatteindtægter.

Fremrykning af pensionsskat.
En nærliggende måde at øge de statslige skatteindtægter er hente det store
offentlige tilgodehavende ind i form af udskudt skat på pensionsformue, placeret
hos pensionsselskaberne.
Ifølge Det Økonomiske Råd udgør pensionsformuen anno 2020 ca. 150 procent af
BNP svarende til omkring 3.500 mia. kr. 288 Brancheorganisationen ”Forsikring og
pension” har opgjort den samlede pensions-formue i 2020 til et lidt højere niveau på
ialt omkring 3.800 mia. kr. i privattegnede og arbejdsgiver-administrerede
pensionsordninger. 289 Et tredje og noget højere bud kommer fra OECD, der
opgjorde værdien af de samlede aktiver i pensionsopsparing i Danmark i 2020 til
omkring til henved 5.350 mia. kr., inkl. udskudt skat 290.

) Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2020, kap. III: Finanspolitisk holdbarhed, s.
142 - for neden.
https://dors.dk/files/media/rapporter/2020/e20/endelig_rapport/e20_kap.iii_finanspolitisk_hol
dbarhed.pdf
288

) Jf. Forsikring og pension: Pensionsformuer 2020.
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/pensionsformuer/
289

290) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. Local currency.

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
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Den samlede pensionsformue udgør således omkring 3.750 mia. kr., hvoraf
pensionshavernes nettopensionsformue (ekskl. udskudt skat) udgør omkring 2.250
mia. kr., idet ca. 1.500 mia. kr. er udskudt skat, som med nugældende regler først
forfalder, når pensionen udbetales. Det er imidlertid statens penge, som
pensionsselskaberne indtil da har fået lov at disponere over.
En oplagt måde at øge de statslige skatteindtægter ville være at hente dele af dette
tilgodehavende ind ved at fremrykke pensionsbeskatningen. Det er nu der er brug
for pengene, ikke om 15 – 20 - 30 år.
Den mest vidtgående måde vil være at overgå til straksbeskatning ved at
indbetalingerne ikke længere er fradragsberettigede. Evt. kunne man til en
begyndelse straksbeskatte fremad. Samtidig skal udbetalingerne heraf til sin tid så
tilsvarende være skattefrie. Det vil ikke ramme almindelige lønmodtagere.
Endelig kun den mest bløde variant være, at man gør skattefradraget for
pensionsindbetaling ens for alle. Hvilket heller ikke ville ramme almindelige
lønmodtagere.

Tilbagerulning af skattelettelser.
En sidste oplagt mulighed for at øge de offentlige skatteindtægter er at tilbagerulle
de skatte – og afgiftslettelser, som en borgerlig økonomisk politik siden
årtusindskiftet har gennemført.
Disse skattelettelser er VK – regeringerne og SRSF – regeringen fortrinsvis givet i
indkomstskatten, men under VLAK – regeringen også i form af afgiftslettelser.
Endvidere er der siden 2001 gennem skattestoppet givet store lettelser i
boligskatterne.
Ifølge AE – rådet er der siden 2002 og frem til 2019 givet for op mod 65 mia. kr., i
skattelettelser. 291
) Caspersen, Sune: Årtiers skattelettelser har givet mest til de rige, s. 3, tabel 1. AE -rådet,
03.01.20.
291
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Der er imidlertid i denne beregning alene tale om lettelser i indkomstskatten, idet
afgiftsændringer og skattestop (ændringer i boligbeskatning) IKKE er indregnet.
Endvidere er der tale om umiddelbar virkning dvs. tilbageløb m.m. er ikke indregnet
(varig virkning).
Der er imidlertid også i perioden siden 2002 gennemført ændringer af afgifter og
overførselsindkomster samt gennemført et skattestop og ændringer af boligskatter.
Herunder har der navnlig under VK – regeringerne været gennemført forhøjelser af
andre skatter og afgifter til finansiering af indkomstskattelettelserne, mens der
navnlig under VK – og VLAK – regeringerne siden 2015 har været satset på
nedsættelse af punktafgifter.
Samlet er der efter undertegnede egen beregning siden 2002 i UMIDDELBAR
VIRKNING er efter fradrag af finansiering, men inkl. skattestop, opgjort til omkring
80 mia. kr. Heraf udgør skattestoppet omkring 25 mia. kr.
Efter tilbageløb mm. dvs. I VARIG VIRKNING har undertegnede opgjort provenutabet
ved de samlede skattelettelser (indkomstskat, afgifter og skattestop/boligskatter) til
årligt omkring 55 – 60 mia. kr. Det kan der således vindes ved at rulle disse
skattelettelser tilbage.
Tilbagerulning af disse skattelettelser ville således øge det statslige provenu
betragteligt.
Også her er der mere eller mindre vidtgående måder at gøre det.
En mere blød påbegyndelse kunne være at tilbagerulle skattelettelserne til de
rigeste, begyndende med topskattelettelserne

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_aartiers-skattelettelser-hargivet-mest-til-de-rigeste.pdf
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Konklusion og
sammenfatning på
samlet rapport.
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Kapitel 12: Sammenfatning og konklusion på
samlet rapport.
Kapitlet bringes af oversigtsmæssige grunde forrest i rapporten som resume.

BILAG

201

Bilag A: Definition af demografiske træk.
I dette bilag uddybes nærmere, hvad der forstås ved det umiddelbare eller enkle
demografiske træk respektive det udvidede eller fulde demografiske træk.

Når vi skal vurdere, hvorvidt ressourcetildelingen til velfærden i det seneste årti har
været tilstrækkelig er begrebet – eller rettere – begreberne ”demografiske træk” en
helt central nøgle.
Demografisk træk fortæller nemlig kort og godt, hvorvidt ressourcerne følger med
udviklingen?
Dels i grundbetydningen af begrebet ”demografisk træk” om, hvorvidt de
økonomiske midler modsvarer befolkningsudviklingen, men begrebets videre
forstand om, hvorvidt ressourceallokeringen til sundhed holder trit med
velstandsudviklingen?

A.1. ”Umiddelbart”/”simpelt” demografisk træk.
Demografisk træk findes i to former:
For det første taler økonomer om det (rent befolkningsbaserede) demografiske træk
292
, hvorved forstås det udgiftstræk på det offentlige forbrug, som
befolkningsudviklingen isoleret set medfører, såfremt den reale udgift pr. bruger
fastholdes uændret.
For nemmere at kunne skelne denne ”oprindelige” eller ”grundlæggende” betydning
af demografiske træk fra nedenstående ”udvidede” eller ”fulde” demografiske træk

) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk, jf. længere fremme.

292
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betegnes dette (rent demografisk baserede) træk i det følgende som det
”umiddelbare” eller ”simple” (mine udtryk – Hhl) demografiske træk
Sagt på anden måde så repræsenterer det umiddelbare demografiske træk den vækst i
ressourcetilførslen, der årligt kræves til velfærden, såfremt det eksisterende
serviceniveau med uændret standard skal fastholdes.
Mere præcist er det ”umiddelbare” eller ”simple” demografiske træk en beregning af,
hvad den procentuelle årlige vækst i det offentlige forbrug skal være, hvis det reale
offentlige forbrug pr. borger skal være den samme ved en ændring i størrelsen eller
sammensætningen af befolkningen. 293

A.2. ”Udvidet”/”fuldt” demografisk træk.
Men jævnfør overstående indebærer det, at det umiddelbare demografiske træk
dækkes, ”kun”, at den hidtidige standard i offentligt leveret velfærdsservice
opretholdes.
Skal der være råd til mere end blot opretholdelse af status quo: til udvikling af
sundhedsvæsenet i form af fx ny medicin, ny teknologi, nye behandlingstilbud og
bedre kvalitet, så kræves der, at ressourcetilførslen stiger svarende til
velstandsudviklingen (=BNP-væksten).
Følger ressourcerne til sundhedsvæsenet stigningen i velstanden betyder det, at
væksten i det offentlige forbrug og offentlig service på sigt modsvarer udviklingen i
det private forbrug og i privat service.

) Kirk, Jens Sand: Massivt demografisk pres på plejeområdet. KL, Analysenotat, s. 7 for
oven. 21.02.19
https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
Man skal dog være opmærksom på, at der ikke er tale om en lineær fremskrivning af
udgifterne til det offentlige forbrug, men at der i opgørelsen af det offentlige forbrug er
indregnet såkaldt ”sund aldring”. Dette går ud på, at når levetiden stiger, forventes forbruget
af sundhedsrelaterede ydelser for et givet alderstrin at falde.
293
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Denne betydning af demografisk træk benævnes af økonomer det ”udvidede” eller
det ”fulde” demografiske træk. 294 (Af Finansministeriet benævnes det dog det
”beregningstekniske” fremskrivningsprincip for de offentlige udgifter295)

294) Jf. Kirk, Jens Sand: Prioritering af velfærden frem mod 2025, s. 2 for oven. Analysenotat
fra KL, 12.06.19.
https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
295) jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 525 (alm. Del) af 28. august 2018, stillet efter
ønske fra Rune Lund (EL)
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm

