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KONKLUSION. 

 

Manchet: 

S – regeringens – og borgerlige partiers - modstilling af velfærdsløft og 

grøn omstilling er forkert. Hvis der er politisk vilje, kan begge dele 

finansieres gennem fremrykning af pensionsbeskatning og 

tilbagerulning af skattelettelser. 

 

DK 2025: Lille økonomisk råderum. 

 

S-regeringen har med DK2025 fremskrevet det økonomiske råderum til 2025. 

Ifølge fremskrivningen vil der frem til 2025 være et råderum – ekskl. reserver på 2 

mia. kr til forsvar og erhvervsfremme – på 17½ mia. kr. 

Figur: Finanspolitisk råderum i årene frem mod 2025. 1 

 

 

 
1) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur3B. 1, s. 63. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Skidt og kanel i DK2025. 

 

Et positivt element i DK2025 er, at regeringen må anerkendes for i planen at 

prioritere løft af velfærden. af.  Frem til 2025 afsættes en ramme i DK2025 på 17½ 

mia. kr. hertil. Der afsættes nærmere bestemt 11 mia. kr. til, at velfærden kan 

vokse i takt med befolkningsudviklingen. Herudover afsættes yderligere 6½ mia. 

kr. til et kvalitetsløft i velfærdsservice. 

Figur:  Offentlig forbrugsvækst 2021 – 2025, årligt gennemsnit i pct. 2 og 

akkumuleret for hele perioden i mia. kr. 3 

 

Så langt så godt. MEN:  Et kritisabelt element I DK2025 er til gengæld den lave 

prioritering af den grønne omstilling.  For med hensyn hertil er det regeringens 

konklusion, at det begrænsede råderum sætter grænser for ressourcerne til 

klimatiltag, hvis der skal være råd velfærdsløft. Regeringen sætter derfor i DK 2025 

IKKE en fast ramme af til også den grønne omstilling, således som man gør til 

velfærden.   

Statsministeren har godt nok meldt ud, at man ved siden af råderummet vil 

afsætte 2 mia. kr. årligt til klimatiltag de næste 5 år = akkumuleret i alt 10 mia. kr. 

Men der er KKE tale om en fast ramme, men om engangsbevillinger udenfor 

 
2) Kilde: DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 17, figur 1.10. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

3) Kilde: Faktaark: Opdateret skøn for det finanspolitiske råderum i DK2025, figur 1. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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råderummet, bl.a. fra EU´s Corona – hjælpepakke, som i øvrigt primært skal tjene 

stimulusformål. 

 

 

Velfærden løftes over umiddelbart, men under fuldt demografisk træk. 

 

Det må på den ene side anerkendes som positivt ved velfærdsløftet i DK 2025 i 

forhold til demografiske træk, at fremskrivningen til offentligt forbrug til 

velfærdsservice frem til 2025 netto – dvs. ekskl. reserver – afsætter 17½ mia. kr.  

Da det (umiddelbare) demografiske træk frem til 2025 i alt udgør 11 mia. kr., 

overstiger den afsatte ramme altså det (umiddelbare) demografiske træk med 6½ 

mia. kr. 

Men det må på den anden side kritiseres i DK2025, at fremskrivningen langt fra 

opfylder det fulde demografiske træk. Det fulde demografiske træk udgør i alt 

frem til 2025 30 mia. kr. I forhold til den afsatte ramme på 17½ mia. kr. 

underskrides det fulde demografiske træk således med 12½ mia. kr.  

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Figur:  Afsat ramme til offentlig forbrugsvækst til velfærdsservice frem til 2025 i 

forhold til (umiddelbart) og fuldt demografisk træk4.  
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Overskud i f. t. (umid.) dem. Træk Underskud i f. t. fuldt dem. Træk
  

Blandet effekt for ressourceefterslæb siden 2010 for velfærdsservice.  

 

Også hvad genopretningen af velfærden for efterslæbet siden 2010 er effekten af 

2025 blandet.   

Efterslæbet siden 2020 i forhold til (umiddelbart) demografisk træk udgør efter 

finansloven for 2020 i alt - 6 mia. kr. Realiseres den afsatte ramme i DK 2025 med 

et overskud på 6½ mia. kr. må det anerkendes som positivt ved DK2025, at 

efterslæbet siden 2010 i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk 

elimineres.  

 
4) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1): Udhulingen af 

velfærdsservice. 

Jan. 2019. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf; jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale for 2020.  Dec. 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og jf. S-regeringen: DK2025. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/


15 

 

I forhold til det fulde demografiske træk må effekten af DK 2025 modsat kritiseres 

for at forværre efterslæbet. Efter finansloven for 2020 udgjorde efterslæbet i 

forhold siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk i alt – 37 mia. kr.  

Men da DK2025 har et underskud i forhold til fuldt demografisk træk med – 12 ½ 

mia. kr. frem til 2025, øger fremskrivningen således dette efterslæb med – 49½ 

mia. kr.  

Figur:  Efterslæb siden 2010 for offentligt forbrug til velfærdsservice i forhold til 

(umiddelbart) og fuldt demografisk træk, hvis DK2025 realiseres. 5 
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5) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1): Udhulingen af 

velfærdsservice. 

Jan. 2019. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf; jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale for 2020.  Dec. 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og jf. S-regeringen: DK2025. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Regning forude til den grønne omstilling. 

 

Men frem til 2025 er der ikke bare spørgsmålet om at opfylde de demografiske 

krav fra velfærden og genoprette velfærden ved at indhente efterslæbet. Der må 

nok så væsentligt forventes en regning til den grønne omstilling.  

 

Som redegjort for foran er der i DK 2025 ikke afsatte nogen egentlig ramme til den 

grønne omstilling. Regeringens satser primært på et teknologifix tæt på 2030, 

hvilket imidlertid bare er at udskyde problemerne og den nødvendige handling og 

indebærer en højst usikker og risikabel gambling på et teknologispring, som ingen 

ved om kommer og/eller vil være indenfor de økonomiske muligheder.  

Det er dog tilkendegivet af S – regeringen, at man er indstillet på frem til 2025 at 

bruge 2 mia. kr. om året, akkumuleret frem til 2025 i alt 10 mia. kr. på klimatiltag, 

men der er her ikke tale om en fast ramme i råderummet, men fortrinsvis om 

engangsmidler udenfor råderummet i puljer, der først og fremmest skal tjene 

stimulusformål.  

Hertil kommer, at dette langtfra er tilstrækkeligt i forhold til, hvad en ambitiøs 

grøn omstilling frem til 2025 vil koste. Klimarådets mål om at nå en reduktion i 

2025 på 50 procent i forhold til 1990 repræsenterer en sådan ambitiøs strategi. 

Frem til 2025 kan omkostningerne herved akkumuleret for hele perioden samlet 

skønnes at løbe op i ialt 18 mia. kr. 

Figur: Akkumulerede samfundsøkonomiske omkostninger 2021 til 2025 for grøn 

omstilling ifølge Klimarådet (mia. kr, 2021 priser) 6. 
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6) Eget skøn ud fra 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  

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
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Regeringens 10 mia. kr. vil således formentlig kun dække lidt over halvdelen af 

finansieringsbehovet for en ambitiøs grøn omstilling frem til 2025.  

 

Der ER råd, hvis råderummet udbygges. 

 

Der er således et tvingende behov for at finde flere midler til den grønne 

omstilling. 

 

Men der KAN skaffes yderligere midler til både en videre genopretning af 

velfærden og til en ambitiøs og effektiv grøn omstilling, hvis der er politisk vilje til 

det. 

S – regeringen afsværger i DK2025 generelt at øge skattetrykket. MEN: Behovet for 

både at løfte velfærden og finansiere en ambitiøs og effektiv grøn omstilling 

nødvendiggør, at råderummet må udbygges gennem øgede (skatte)indtægter til 

statskassen.  

Der er to nærliggende kilder at udbygge råderummet gennem øgede indtægter for 

det offentlige.  

 

Fremryk pensionsbeskatning. 

For det første har det offentlige efterhånden store tilgodehavender i form af udsat 

skat på den store pensionsformue i Danmark. Den samlede pensionsformue udgør 

op mod 4.350 mia. kr., hvoraf udskudt skat udgør op mod 1.750 mia. kr.  Det er 

statens penge, som imidlertid efter gældende regler ligger i og forvaltes af 

pensionsselskaberne, indtil pensionerne kommer til udbetaling.  Men der er brug 

for disse penge nu og ikke om mange år, hvis vi vil gøre noget effektivt mod 

klimakrisen. 
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Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt udestående skat på 

pensionsformue. 7 

 

2.600

1.750

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2017

Opsparet pensionsformue, netto Udskudt pensionsskat  
Og tilmed vokser den bundne skat år efter år med omkring 100 mia. kr., hvoraf de 

godt 40 mia. kr. er udskudt skat. Dette mindsker det finansielle råderum 

mærkbart. Frem for at lade endnu flere penge gå i pensionsselskabernes kasser, 

kunne man starte med at indføre ens pensionsfradrag for alle. Det ville ikke 

ramme almindelige lønmodtagere, men øge skatteindtægterne fra de rigere. 

Herudover ligger der naturligvis et evt. senere spørgsmål om fremrykning af 

skattebetalingen som helhed fra udbetalings – til indbetalingstidspunkt ved 

yderligere at begrænse den nuværende fradragsret for pensionsindbetalinger. 

 

Rul skattelettelser til de rigeste tilbage. 

 

For det andet er der en anden nærliggende kilde til at udbygge de statslige 

indtægter og råderummet, så der er flere midler til genopretning af velfærden og 

til en ambitiøs grøn omstilling. Det handler om de mange milliarder i 

skattelettelser, som i kraft af en borgerlig økonomisk politik er givet siden 

 
7) 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-oege-

ligheden/?ctxref=ext 
 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
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årtusindskiftet, fortrinsvis til de rigeste. Inkl. indkomstskattelettelser, 

afgiftslettelser og lempelser i boligskat gennem skattestop er der tale om årligt op 

mod 50 milliarder i skattelettelser i varig virkning. 

Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning 2001 – 2025 

(mia. kr., 2019 -niveau) 8 
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I dag skal alle bidrage til den grønne omstilling, men selvsagt bør de bredeste 

skuldre løfte de tungeste byrder.  Det kan de passende gøre ved at disse 

skattelettelser rulles tilbage og at man kan meget passende starter med at 

tilbageføre topskattelettelserne. 

 

Kamp om råderummet. 

Kampen for både genopretning og forbedring af velfærden samtidig med en 

ambitiøs grøn omstilling er således en kamp om råderummet: En kamp mod 

borgerlige økonomisk politiske sparestrategi og for udbygning af råderummet 

gennem at øge skatteindtægterne. 

 

 
8) Kilde: Foranstående tabel. 
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SAMMENFATNING. 
 

Indledningsvist redegøres for analysens problemstilling. Herefter falder analysen i 3 

dele:  Del 1 omhandler udsigterne for økonomien og råderummet frem til 2025 samt 

planerne i DK 2025 for anvendelse af råderummet? Del 2 undersøger nærmere 

finansieringsbehovet til bevarelse og genopretning af velfærden frem til 2025 samt 

finansieringsbehovet til en ambitiøs grøn omstilling. Og del 3 diskuterer strategier 

for finansiering af den grønne omstilling: En borgerlig økonomisk – politisk strategi 

for at spare på velfærden og en progressiv strategi for at udbygge råderummet 

gennem at tilbagerulle skattelettelser og fremrykke pensionsbeskatning.  

 

 

Problemstilling for denne rapport. 

 

I en ny fremskrivning af den økonomiske 2025-plan – ”DK2025 – en grøn, retfærdig 

og ansvarlig genopretning af dansk økonomi” 9 – maner S-regeringen kraftigt til 

økonomiske tilbageholdenhed i 2021 OG resten af valgperioden, idet man tegner et 

billede af et yderst begrænset råderum fra 2021 frem til 2025. 

Det underliggende budskab i DK2025 er, at der efter Corona – krisen med et 

begrænset råderum skal prioriteres mellem velfærd og grøn omstilling. Og her 

prioriterer S - regeringen i DK 2025 primært velfærden. 

Det kommer til udtryk, at S – regeringen i DK2025 afsætter en fast ramme til 

offentlig forbrugsvækst til velfærdsservice på 17½ mia. kr. frem til 2025. Mens man 

til den grønne omstilling frem til 2025 afsætter 10 mia. kr. udenfor råderummet, 

hvoraf en stor del af midlerne er engangsbevillinger. 

 

9) Jf. Finansministeriet: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Dette rejser i den økonomiske politik spørgsmålet om, hvorledes den grønne 

omstilling kan finansieres og gennemføres samtidig med at velfærden tilgodeses? 

 

 

 

Del 1: Råderummets størrelse og 

anvendelse. 
 

 

1.1. S – regeringens fremskrivning af samfundsøkonomi 

og råderum. 

 

Formålet med 2025 – fremskrivningen: ”DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig 

genopretning af dansk økonomi” 10 er ifølge S – regeringen at angive de 

overordnede rammer for finanspolitikken de kommende år set i lyset af de 

samfundsøkonomiske udsigter efter Coronakrisen. 

Men det underliggende budskab er, at der efter Corona – krisen kun er begrænset 

råd og at der især står et valg mellem velfærd og grøn omstilling? 

 

1.1.1.Udsigter for samfundsøkonomi og offentlige finanser. 
Udsigterne for samfundsøkonomien er præget af Corona – krisen. S – regeringen 

forventer på den ene side et dybt fald i BNP i 2020 på 4½ pct., men er på den anden 

side optimistiske omkring en hurtig genopretning med vækst over 4 pc 

t. i 2021. Regeringen vil til at holde væksten oppe gennem en meget lempelig 

finanspolitik i 2021, der i de følgende gradvist aftrappes og hermed også væksten. 

 
10) Jf. S – regeringen: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Realvækst BNP 2019 – 2025.  11 
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Der er dog betydelige usikkerheder forbundet med denne prognose. Der ligger til 

grund for prognosen for en stærk genopretning allerede i 2021 en forventning om, 

at Corona – epidemien i væsentlig grad er bragt under kontrol her. 

For det andet bygger håbet om en stærk genopretning i 2021 videre på en antagelse 

om, at dansk eksport retter sig ganske meget i 2021 efter et stort fald i 2020. Og for 

det tredje antages det private forbrug at være hovedmotor for BNP – væksten de 

kommende år, idet realvæksten i det private forbrug antages at ville ligge på et 

højere niveau end før Corona – krisen. 

Alle disse forudsætninger er imidlertid ganske usikre. Det er særdeles usikkert at 

Corona-pandemien vil være overstået i 2021 og det er også ganske usikkert, hvor 

meget den globale økonomi vil have rettet sig i 2021 og dermed dansk eksport. 

Endelig er det usikkert om, antagelsen om en høj privat forbrugskvote opfyldes, idet 

forbrugskvoten siden finanskrisen har udvist et langsigtet fald. 

Hvis ikke disse forudsætninger holder, vil råderummet frem til 2025 bliver mindre 

end forventet af regeringen, idet lavere vækst og dermed højere arbejdsløshed vil 

medføre lavere indtægter og højere udgifter for det offentlige. 

 
11) Kilde: Egen tilvirkning på basis af DK2025, tabel 2.4, side 30. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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En konsekvens af Corona – krisen og af den lempelig finanspolitik vil være, at der 

forventes store underskud og stigende offentlig gæld de nærmeste år. Stigningen i 

strukturelt underskud vil dog være langt mindre end i faktisk underskud, da 

størstedelen af udgifterne i forbindelse med Corona – epidemien vil være 

engangsudgifter. 

 

Figur: Faktisk og strukturel saldo 2019 – 2025 - pct. af BNP.  12 
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1.1.2. Det økonomiske råderum frem til 2025. 
Finansministeriet opgør det økonomiske råderum fra og med 2021 til 2025 til 22½ 

mia. kr., hvilket er 6½ mia. kr. mindre end opgørelsen i okt. 2019 forud for 

finansloven for 2020, som lød på 28 mia. kr.  Dette skyldes effekten af en lang række 

politiske aftaler. 

Ses alene på perioden fra og med 2022 til 2025 udgør råderummet 19 ½ mia. kr, 

hvoraf S – regeringen på forhånd imidlertid har afsat 2 mia. kr. i 2025 til løft af 

forsvaret og af erhvervslivet.  

 
12) Kilde: Egen tilvirkning på basis af DK2025, tabel 3A.1, side 59. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Netto udgør råderummet til velfærd og grøn omstilling således for perioden 2022 til 

2025 ca. 17 ½ mia. kr i 2025. 

 

Figur: Finanspolitisk råderum i årene frem mod 2025. 13 

 

 

Råderummet er således reduceret betydeligt i forhold i 2019. Jf. foran risikerer det 

at reduceres yderligere, hvis en række centrale forudsætninger for prognosen ikke 

holder. 

Endvidere er der en ganske afgørende forudsætning for prognosen om et begrænset 

råderum frem til 2025: Nemlig at skatterne generelt ikke skal hæves. 

 

1.2. Anvendelsen af råderummet. 

 

S – regeringen afsætter råderummet frem til 2025 til offentlig forbrugsvækst. Det er 

i den forbindelse imidlertid væsentligt, at regeringen fastholder et mål om strukturel 

balance allerede i 2025, hvilket tvinger til en hurtig stramning af finanspolitikken 

samt dermed sætter snævre grænser for den offentlige forbrugsvækst i perioden. 

 

 
13) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur3B. 1, s. 63. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Finanseffekt 2020 - 2025 af Finans – og strukturpolitik inkl. Covid 19 – tiltag. 
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1.2.1. Offentlig forbrugsvækst frem til 2021 på 19½ mia. kr. 
Samlet vil regeringen fra og med 2021 til og med 2025 afsætte en ramme på 19½ 

mia. kr. til offentlig forbrugsvækst. 

Figur: Offentlig forbrugsvækst 2020 – 2025 – mia. kr. 14 

 

 
14) Kilde:  Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 48, figur 3.3. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Heraf reserveres dog i 2025 2 mia. kr. til reserver, dels til et kommende 

forsvarsforlig, dels til fremme af erhvervslivet. Netto udgør rammen til offentlig 

forbrugsvækst i øvrigt således 17½ mia. kr. 

Hermed afsættes således hele råderummet fra og med 2021 til 2025 til offentlig 

forbrugsvækst. Der er således ikke nogen buffer tilbage, hvis forudsætningerne for 

råderummet skrider, fx hvis Coronapandemien fortsætter ind i 2021 og/eller hvis 

antagelsen om en høj privat forbrugskvote og en relativ hurtig genopretning af 

eksporten skrider, hvilket ellers vil reducere råderummet frem til 2025. 

 

1.2.2. Råderummet afsættes til velfærd. 
Hvad angår anvendelsen af det offentlige forbrug gælder, at S – regeringen opstiller 

det mål, at den offentlige velfærd løbende skal kunne følge med, når der bliver flere 

børn og ældre, og at der herudover skal være råd til at styrke kvaliteten af den 

offentlige velfærd. 

Det indebærer, at velfærden frem til 2025 minimum skal vokse med 11 mia. kr., 

hvilket er det som kræves, hvis udgifterne skal vokse svarende til 

befolkningsudviklingen. Plus noget oveni til bedre kvalitet. 

MEN: Det fremstår i DK2025 således, at den samlede ramme til offentlig 

forbrugsvækst ekskl. reserverne til kollektivt offentligt forbrug afsættes til vækst i 

velfærdsservice (individuelt offentligt forbrug). 
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Figur:  Offentlig forbrugsvækst 2021 – 2025, årligt gennemsnit i pct. 15 og 

akkumuleret for hele perioden i mia. kr. 16 

 

Dette er dog ikke ensbetydende, at offentlig forbrugsvækst vil svare til 

velstandsudviklingen, således at der er råd til ny medicin, ny teknologi og nye tilbud. 

 

1.2.3. Ingen ramme til grøn omstilling. 
Men blandt regeringens prioriteter er også, at ”Sikre en grøn omstilling af det 

danske samfund”. 17 S – regeringen afsætter imidlertid direkte på finanslovsforslaget 

for 2025 kun småbeløb til klima, miljø og natur. 18 Men i modsætning til velfærden 

afsættes i DK2025 IKKE nogen ramme til grøn omstilling. 

MEN: Det betyder på den anden side, at der i DK2025 IKKE er afsat en egentlig 

ramme til den grønne omstilling. Det tilkendegives dog af S – regeringen, at man er 

indstillet på frem til 2025 at bruge 2 mia. kr. om året, akkumuleret frem til 2025 i alt 

 
15) Kilde: DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 17, figur 1.10. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

16) Kilde: Faktaark: Opdateret skøn for det finanspolitiske råderum i DK2025, figur 1. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
17) DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 9, figur 1.1, tredje punkt under 
overskriften ”Retfærdige og grønne prioriteringer” 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
 
18) Jf. Finanslovspjece, s. 18 – 21. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2021/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2021/


28 

 

10 mia. kr. på klimatiltag, men der er her ikke tale om en fast ramme i råderummet, 

men fortrinsvis om engangsmidler udenfor råderummet.  

 

Delkonklusion. 

 

DK2025´s centrale budskab er således, at der et yderst begrænset råderum frem til 

2025 på – ekskl. reserver til forsvar og erhvervsliv – 17½ mia. kr. Forudsætningerne 

herfor er dog væsentlige: På indtægtssiden handler de om, at S – regeringen ikke vil 

hæve skatterne. På udgiftssiden forudsætter man, at Corona – pandemien i 2021 er 

under væsentlig kontrol samt at det private forbrug vokser ekstraordinært og 

eksporten hurtigt genoprettes. 

Det må på den ene side anerkendes som positivt, at S – regeringen i DK2025 

knæsætter et princip om at velfærdens vækst skal følge befolkningsudviklingen og at 

der herudover skal være ressourcer yderligere til bedre kvalitet.  Som udtryk herfor 

afsætter S – regeringen i DK2025 hele det resterende råderum (ekskl. reserver) på 

17½ mia. kr. frem til 2025 til vækst i velfærdsservice.  

MEN: Det er på den anden side det kritisabelt, at der i DK2025 IKKE er afsat en 

egentlig ramme til den grønne omstilling. Det tilkendegives ganske vist af S – 

regeringen, at man er indstillet på frem til 2025 at bruge 2 mia. kr. om året, 

akkumuleret frem til 2025 i alt 10 mia. kr., på klimatiltag, men der er her ikke tale 

om en fast ramme i råderummet, men fortrinsvis om engangsmidler udenfor 

råderummet og som indgår i puljer til stimulustiltag – puljer, hvortil der også vil 

være andre 
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Del 2: finansieringsbehov for velfærden og 

den grønne omstilling. 
 

 

2.I. DK 2025 – fremskrivningen opfylder delvist 

demografisk træk. 

 
 

2.1.1. Demografiske træk. 

Ved det (umiddelbare) demografiske træk 19 forstås 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 med uændret standard skal fastholdes. 

MEN: Det betyder på den anden side, at der i DK2025 IKKE er afsat en egentlig 

ramme til den grønne omstilling. Det tilkendegives dog af S – regeringen, at man er 

indstillet på frem til 2025 at bruge 2 mia. kr. om året, akkumuleret frem til 2025 i alt 

10 mia. kr. på klimatiltag, men der er her ikke tale om en fast ramme i råderummet, 

men fortrinsvis om engangsmidler udenfor råderummet.  

Dette benævnes af Finansministeriet også det ”langsigtede beregningstekniske 

fremskrivningsprinicp” for de offentlige udgifter20. Dette indebærer ved en uændret 

befolkningssammensætning en uændret fordeling af samfundets ressourcer mellem 

investeringer, privat og offentligt forbrug = en uændret andel af BNP (nominelt). 21  

 
19) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk, jf. længere fremme. 
20) 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  
21) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 193 (Alm. del) af 5 februar: Det fulde demografiske udgiftstræk 2001 – 
2016 – Stillet af Pelle Dragsted, El. 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm
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Det fulde demografiske træk handler med andre om en udvikling i de offentlige 

serviceudgifter, der både følger med udviklingen i velstanden (BNP – væksten) og 

samtidig tager højde for befolkningsudviklingen. 22 

 

 

2.1.2. (Umiddelbart) demografisk træk opfyldes. 
Det (umiddelbare) demografiske træk for den offentlige sektor som helhed påregnes 

i en ny beregning af Finansministeriet i perioden 2021 – 2025 at udgøre i 

gennemsnit 0,5 pct. fra 2021 til 2025. Dette svarer til en svag stigning i det offentlige 

forbrug fra 2 mia. kr. i 2021 til 2½ mia. kr. i 2025 (2021-priser).23 

I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til offentlig velfærd at skulle vokse 

med 11 mia. kr. fra og med 2021 til og med 2025, hvis der skal være dækning for det 

(umiddelbare) demografiske træk. 

 

I forhold hertil afsætter DK2025 i perioden 2022 – 2025 en ramme til det offentlige 

forbrug på 19 ½ mia. kr. brutto. Heraf udgør reserver til forsvar og erhvervsliv 2 mia. 

kr. Netto udgør rammen til offentligt forbrug således 17½ mia. kr. 

Nærmere bestemt overstiger den afsatte ramme til vækst i det offentlige forbrug 

akkumuleret over hele perioden det (umiddelbare) demografiske træk med godt 6 ½ 

mia. kr. 

 

 

 

 
22) Jf. Hauch, Jens m. fl: Prioriteres velfærden? Kraka, 27/10-2018. 
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden 
23) Jf. svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 162) af 19. sept. 2019 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm  
opdateret ud fra DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 50 – 51, figur 3.5 og 3.6. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Akkumuleret (umiddelbart) demografisk træk 24 og afsat ramme i DK 2025 til 

realvækst for offentligt forbrug i DK 2025 i perioden 2021 - 2025 25 (mia. kr). 
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2.1.3. Fuldt demografisk træk opfyldes ikke. 
Det fulde demografiske træk for den offentlige sektor som helhed påregnes af 

Finansministeriet i perioden 2021 – 2025 årligt i gennemsnit at udgør 6 mia. kr. 

svarende til en årlig gennemsnitlig stigning på 1,1 procent.   

I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til offentligt forbrug ifølge det fulde 

demografiske træk at skulle vokse med 30 mia. kr. fra og med 2021 til og med 2025 

(2021 – priser). 

I forhold hertil planlægger S – regeringen som foran anført en offentlig 

forbrugsvækst i denne periode på 17 ½ mia. kr.  

Hermed opfylder fremskrivningen af DK2025 langt fra kravet fra det fulde 

demografiske træk. Akkumuleret over hele perioden 2021 til 2025 indebærer det en 

underskridelse af det fulde demografiske træk med op mod - 12 ½ mia. kr. 

 
24) Kilde til 2021:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 24. juni 2020: Opdateret demografisk 
udgiftstræk 2021 – 2025. Stillet af Rune Lund, EL, 18.juni 2020. 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm 
og kilde til 2022 – 2025: DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 49 for neden – 50 
for oven (figur 3.5). 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
25) Kilde:  Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftalen for 2019. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf
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Figur: Akkumuleret fuldt demografisk træk 26 og akkumuleret afsat ramme i DK 2025 

til realvækst for offentligt forbrug i DK 2025 i perioden 2021 -2025 27 (mia. kr). 
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Hermed underskrider fremskrivningen i DK 2025 det fulde demografiske træk med 

gennemsnitligt godt 2 ½ mia. kr. om året 2021 – 2025. 

 

2.2. Ressourceefterslæbet siden 2010 opfyldes delvist. 

 

I kapitel 4 analyseres, hvorvidt der med fremskrivningen i DK2025 er sket et sådant 

løft i ressourcerne til det offentlige forbrug, at det efterslæb indhentes som der 

siden 2010 er opbygget pga. langsom, men vedvarende udhuling af ressourcerne til 

det offentlige forbrug/velfærd. 
 

 
26) Kilde til 2021:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 24. juni 2020: Opdateret demografisk 
udgiftstræk 2021 – 2025. Stillet af Rune Lund, EL, 18.juni 2020. 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm 
og kilde til 2022 – 2025: DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 49 for neden – 50 
for oven (figur 3.5). 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
27) Kilde:  Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftalen for 2019. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf
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2.2.1. Efterslæbet siden 2010 i forhold til (umiddelbart) demografisk 

træk. 

Det offentlige forbrug er siden 2010 i kraft af en borgerlig økonomisk sparepolitik 

overfor velfærden blevet økonomisk udhulet. Dette har navnlig været tilfældet 

under den borgerlige VLAK – regering 2016 – 2019. 

Siden 2010 har realvæksten i det offentlige forbrug ligget 0,3 procentpoint under 

det (umiddelbare) demografiske træk. 

 Figur: Årlig realvækst i offentligt forbrug til velfærdsservice 28 og årligt gennemsnit 

(umiddelbart) demografisk træk (pct.), 2010 – 2019. )29 
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Dette svarer til et akkumuleret ressourceefterslæb for det offentlige forbrug siden 

2010 på - 12 mia. kr. svarende til en årlig gns. manko i perioden fra og med 2010 til 

og med 2019 på lidt over - 1 mia. kr. 

Dette efterslæb er dog blev noget reduceret af finansloven for 2020. Her voksede 

det offentlige forbrug ekskl. Covid 19 udgifter med 8 ½ mia. kr. i forhold til det et 

(umiddelbart) demografisk træk på 2½ mia. kr svarende til 0,5 procent.  

Finansloven for 2020 har dermed reduceret efterslæbet siden 2010 med 6 mia. kr. til 

– 6 mia. kr. 

Jf. foran vil den afsatte ramme til offentlig forbrugsvækst i DK2025 overstige det 

(umiddelbare) demografiske træk med 6½ mia. kr. 

 
28) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål 202 af 08.01.19. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  
29) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 292 af 08.01.19 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
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Hvis denne ramme 2021 til 2025 realiseres, vil det efterslæbet siden 2010 i forhold 

til det (umiddelbare) demografiske træk frem til 2025 være indhentet og der vil 

være et lille ”overskud” på + ½ mia. kr. 

 

Figur: Efterslæb for offentligt forbrug i forhold til umiddelbart demografisk træk 

2010-2019 30 , 2010-2020 31 og 2010 - 2025. 
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2.2.2. Efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk. 

 

Efterslæbet i forhold til (det umiddelbare) demografiske træk handler som anført 

imidlertid alene om, hvad der har manglet af ressourcer til velfærden siden 2010 for 

at standarden kunne opretholdes. Hvis ressourcetildelingen til velfærden imidlertid 

skulle have været af en tilstrækkelig størrelse til også at muliggøre ny medicin, ny 

teknologi og nye tilbud, skulle den – som beskrevet foran – have fuldt det fulde 

demografiske træk (= det langsigtede fremskrivningsprinicp).  

Det fulde demografiske træk har siden 2009 og frem til 2020 udgjort 1,2 pct. 32  og 

udgør i følgende seneste oplysninger fra Finansministeriet fra 2020 og frem til 2025 

 
30) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  
31) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftale og finanslov 2020.  
 https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  
32) Jf. Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 9 (aktstykke 148) af 15. juni 2018 : Det udvidede demografiske træk 2007 
– 2019, https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm og jf. Svar 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
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1,2 pct. 33  Evt. nye tal herfor på grundlag af ny befolkningsfremskrivning er ikke 

oplyst. I forhold hertil lå realvæksten i det offentlige forbrug jf. foran, i gennemsnit 

på 0,3 procent i perioden. 34 

 

Figur: Årlig realvækst i offentligt forbrug til velfærdsservice 35 og årligt 

gennemsnitligt fuldt demografisk træk (pct.), 2009 – 2020. 36 
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Dvs. i forhold til det fulde demografiske træk har det offentlige forbrug til 

velfærdsservice årligt i gennemsnit været underfinansieret med over 0,8 procent 

svarende til op mod 5 mia. kr. årligt. Akkumuleret for hele perioden 2009 – 2019 

giver den underskridelse, som real-væksten i det offentlige forbrug i næsten alle år 

 
på Finansudvalgets spørgsmål 526 (Alm. del) af 28.august 2018: Langsigtet fremskrivningsprincip 2019 – 2025. 
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm   
samt jf. Hauch, Jens; Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Søndergaard og Niels Storm Knigge: Prioriteres velfærden, 
figur: Årlig vækst i offentligt forbrug og demografisk træk Kraka, 27.10.2018. 
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden  
33) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke 233) af 18. juni 2020: Langsigtet fremskrivningsprinicp 2021 – 
2025https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  
34) Jf. Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 292 af 8. januar 2019  - Årlig vækst i offentligt forbrug og 
demografisk træk 2009 – 2019 – Stillet af Benny Engelbrecht, S. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf 
35) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål 202 af 08.01.19. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  
36) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål 9 (aktstykke 148) af 15.06.18  
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310.pdf  
og Hauch, Jens m.fl: Prioriteres velfærden. Kraka, 27.10.18. 
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310.pdf
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
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har udvist, et efterslæb i ressource-tilførslen til offentligt leveret velfærdsservice på 

netto omkring 40 mia. kr. 37 

Også her har finansloven for 2020 givet et bidrag til at reducere efterslæbet, om end 

noget mindre i forhold til efterslæbets størrelse end tilfældet i forhold til det 

(umiddelbare) demografiske træk. Jf. foran udgør realvæksten i det offentlige 

forbrug i 2020 – ekskl. Covid-udgifter – 8 ½ mia. kr. I forhold til et fuldt demografisk 

træk på 5 ½ mia. kr. Finansloven for 2020 reducerer således efterslæbet med 3 mia. 

kr. fra godt - 40 mia. kr. til – 37 mia. kr.  

Men denne – lille – reduktion af efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk 

forbliver en enlig svale. I DK 2025 afsættes som anført en ramme for offentlig 

forbrugsvækst på netto 17½ mia. kr. Men det fulde demografiske træk for perioden 

frem til 2025 udgør akkumuleret over hele perioden 30 mia. kr. Hermed 

underskrider den afsatte ramme til vækst i det offentlige forbrug akkumuleret over 

hele perioden det akkumulerede fulde demografiske træk med godt – 12½ mia. kr. 

Efterslæbet siden 2010 vokser med DK 2025 således fra – 37 mia. kr. til – 49½ mia. 

kr.  

Figur: Efterslæb for offentligt forbrug i forhold til fuldt demografisk træk 2009-2019 
38 , 2009-2020 39 og 2009 - 2025. 
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37) Kilde: Egen beregning. 
38) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  
39) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftale og finanslov 2020.  
 https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
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2.3. Finansieringsbehovet for den grønne omstilling. 

 

Jf. foran er der i DK 2025 ikke afsat en fast ramme indenfor råderummet til grøn 

omstilling, således som der er til velfærden, om end regeringen har åbnet op for 10 

mia. kr. frem til 2025 fra ”Krigskassen” i finanslovsforslaget for 2021 samt fra ”EU´s 

genopretningsretningspakke” frem til 2025 – midler som er udenfor råderummet og 

engangsbeløb. 

I forhold hertil er der 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 en modelberegning af regeringens klimapartnerskaber vil de samlede 

udgifter i 2030 udgøre ca. 15 mia. kr. om året, men hertil kommer en yderligere 

udgift i 2035 på 6½ mia. kr. om året dvs. alt i alt mellem 15 og 21 ½ mia. kr. Endelig 

vil de samlede omkostninger ifølge regeringens ”Klimaprogram 2020” i 2030 årligt 

udgøre mellem 16 og 24 mia. kr.  

 

Figur:  Samlede årlige omkostninger i 2030 ifølge Klimarådet 40, ifølge en 

modelberegning af regeringens klimapartnerskaber 41 og ifølge regeringens 

”Klimaprogram 2020” 42  (middeltal, mia. kr. , 2021 – priser). 
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40) 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  
41) Kilde: Energimodellen TIMES -DK: Scenario ”Klimapartnerskaberne”, overblik, figur: Omkostning pr. person. 
https://klimaaftalen.tokni.com/  
42) 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-er-muligt-1 

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
https://klimaaftalen.tokni.com/
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-er-muligt-1
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Spørgsmålet om, hvor stor omkostningen frem til 2025 vil være, afhænger imidlertid 

af, hvor stor vægt der lægges på reduktion af udledningen af drivhusgasser inden 

2025 i forhold til i perioden efter 2025? Klimarådet opstiller et ambitiøst mål om en 

reduktion på 50 procent i 2025 af den samlede reduktion på 70 procent, mens 

regeringens Klimaprogram opstiller et mål om en reduktion på 43 procent i 2025. 

 Antages omkostningerne frem til 2025 i forhold til de samlede omkostninger at 

svare til den andel, som reduktionen i 2025 vil udgøre af den samlede reduktion, kan 

omkostningerne i 2025 ifølge Klimarådet akkumuleret skønnes at udgøre i alt 18 

mia. kr. Da både regeringens Klimapartnerskaber og Regeringens Klimaprogram i 

stedet lægger vægten på reduktioner tæt på 2030, bliver målene for reduktioner i 

2025 – og dermed omkostningerne frem hertil langt mindre. Ifølge 

modelberegningen af regerings Klimapartnerskaber i alt 7½ mia. kr. og ifølge 

regeringens ”Klimaprogram 2020” skønnes at løbe op i akkumuleret 6 mia. kr.  

Figur:  Skøn over samlede akkumulerede omkostninger til grøn omstilling frem til 

2025 ifølge Klimarådet 43, ifølge en modelberegning af regeringens 

klimapartnerskaber 44 og ifølge regeringens ”Klimaprogram 2020” 45 . 
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43) Eget skøn ud fra 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  
44) Kilde: Egen beregning med udgangspunkt i Energimodellen TIMES -DK: Scenario ”Klimapartnerskaberne”, overblik, 
figur: Omkostning pr. person. 
https://klimaaftalen.tokni.com/  
45) Kilde: Egen beregning med udgangspunkt i 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-er-muligt-1 

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
https://klimaaftalen.tokni.com/
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-er-muligt-1


39 

 

Delkonklusion. 

 

Råderummet i DK 2025 afsættes som fremgået primært til vækst i det offentlige 

forbrug til velfærdsservice. 

Det må på den ene side i den forbindelse anerkendes som positivt, at den afsatte 

ramme på 17½ mia. kr. hertil ligger klart over det umiddelbare demografiske træk 

på 11 mia. kr. og at der yderligere afsætte 6½ mia. kr. til forbedring af kvaliteten i 

velfærden. 

MEN træerne vokser ikke ind himlen: Det er på den anden side mindre godt, at 

DK2025 langt fra opfylder det fulde demografiske træk, som frem til 2025 

akkumuleret udgør 30 mia. kr.  Den afsatte ramme underskrider således det fulde 

demografiske træk med – 12½ mia. kr. 

Figur:  Afsat ramme til offentlig forbrugsvækst til velfærdsservice frem til 2025 i 

forhold til (umiddelbart) og fuldt demografisk træk. 46. 
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46) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1): Udhulingen af 

velfærdsservice. 

Jan. 2019. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf; jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale for 2020.  Dec. 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og jf. S-regeringen: DK2025. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Også hvad genopretningen af velfærden for efterslæbet siden 2010 er effekten af 

2025 blandet.  Efterslæbet siden 2020 i forhold til (umiddelbart) demografisk træk 

udgør efter finansloven for 2020 i alt - 6 mia. kr. Realiseres den afsatte ramme i DK 

2025 med et overskud på 6½ mia. kr. må det anerkendes som positivt ved DK2025, 

at efterslæbet siden 2010 i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk 

elimineres.  

I forhold til det fulde demografiske træk må effekten af DK 2025 modsat kritiseres 

for at forværre efterslæbet. Efter finansloven for 2020 udgjorde efterslæbet i 

forhold siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk i alt – 37 mia. kr.  

Men da DK2025 har et underskud i forhold til fuldt demografisk træk med – 12 ½ 

mia. kr. frem til 2025, øger fremskrivningen således dette efterslæb med – 49½ mia. 

kr.  

 

Figur:  Efterslæb siden 2010 for offentligt forbrug til velfærdsservice i forhold til 

(umiddelbart) og fuldt demografisk træk, hvis DK2025 realiseres. 47. 
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47) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport nr. 1): Udhulingen af 

velfærdsservice. 

Jan. 2019. https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-

velfaerdsservice.pdf; jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslov og finanslovsaftale for 2020.  Dec. 2019. 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf og jf. S-regeringen: DK2025. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Men frem til 2025 er der ikke bare ressourcekrav fra velfærden. Der må nok så 

væsentligt forventes en regning til den grønne omstilling.  

 

Som redegjort for foran er der i DK 2025 ikke afsatte nogen egentlig ramme til den 

grønne omstilling. Det er dog tilkendegivet af S – regeringen, at man er indstillet på 

frem til 2025 at bruge 2 mia. kr. om året, akkumuleret frem til 2025 i alt 10 mia. kr. 

på klimatiltag, men der er her ikke tale om en fast ramme i råderummet, men 

fortrinsvis om engangsmidler udenfor råderummet.  

Hertil kommer, at dette langtfra er tilstrækkeligt i forhold til, hvad en ambitiøs grøn 

omstilling frem til 2025 vil koste. Klimarådets mål om at nå en reduktion i 2025 på 

50 procent i forhold til 1990 repræsenterer en sådan ambitiøs strategi. Frem til 2025 

kan omkostningerne herved akkumuleret for hele perioden samlet skønnes at løbe 

op i ialt 18 mia. kr. 

Figur: Akkumulerede samfundsøkonomiske omkostninger 2021 til 2025 for grøn 

omstilling ifølge Klimarådet (mia. kr, 2021 priser) 48.. 
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Regeringens 10 mia. kr. vil således formentlig kun dække lidt over halvdelen af 

finansieringsbehovet for en ambitiøs grøn omstilling frem til 2025. 

Det er derfor tvingende nødvendigt, at frem til 2025 tilvejebringes den finansiering 

af en ambitiøs grøn omstilling, som DK2025 ikke indebærer.  

 

 
48) Eget skøn ud fra 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  

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
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Del 3: Kilder til finansiering af både 

genopretning af velfærd OG ambitiøs grøn 

omstilling. 
 

 

Det må anerkendes som positivt, at S – regeringen i DK2025 afsætter en fast, varig 

ramme på netto 17½ mia. kr til det offentlige forbrug til velfærdsservice.  

 

Men det er til gengæld kritisabelt, at det tilsvarende ikke ske for den grønne 

omstilling, hvortil der godt nok frem til 2025 (akkumuleret) afsættes 10 mia. kr., 

men udenfor råderummet og i form af engangsmidler, bl.a. fra EU´ s 

genopretningspakke. Og det er – som beskrevet – under alle omstændigheder også 

meget for lidt i forhold til, hvad en ambitiøs grøn omstilling som beskrevet af 

Klimarådet vil koste frem til 2025. 

 

Regeringen begrunder dette med det begrænsede råderum. Der er i det videre to 

principielle løsningsmodeller i forhold hertil. Den ene principielle mulighed er en 

sparestrategi, hvor enten den grønne omstilling eller velfærden begrænses for at 

finansiere det andet.  

 

DK 2025 er på sin vis udtryk for en sådan sparestrategi, hvor velfærden prioriteres, 

mens der slækkes på den grønne omstilling frem til 2025. Konsekvenserne heraf er 

belyst foran.  

 

Borgerlige partier har foreslået en anden udgave af sparestrategien, hvor midlerne 

til grøn omstilling tages fra det afsatte råderum til velfærd.  

 

Det principielle alternativ hertil er en progressiv strategi, der i stedet for besparelser 

satser på at udbygge råderummet gennem øgede skatteindtægter til det offentlige. 
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3.1. Borgerlig sparestrategi overfor velfærdsservice 

 

Blandt andet Venstre og de Radikale har argumenteret for, at midlerne til grøn 

omstilling tages fra råderummet dvs. fragår den afsatte ramme til velfærdsservice. 

De har også foreslået at der spares på en anden del af velfærden: Det sociale 

sikkerhedsnet for gennem forringelser for ledige at udbygge udbuddet af 

arbejdskraft.  
 

3.1.1 Konsekvenser frem til 2025 af besparelser i rammen til 

velfærdsservice. 
Som anført er der netto afsat en ramme til vækst i offentligt forbrug til 

velfærdsservice frem til 2025 på 17½ mia. kr.   

Man kunne her forestille sig, at man fra borgerligt hold foreslog at reducere den 

afsatte ramme til offentligt forbrug til velfærdsservice til et sådant niveau, at der lige 

er ressourcer svarende til antal flere børn og ældre, men ikke mere  

En sådan beskæring af rammen til løft af velfærdsservice vil reducere denne til det 

(umiddelbare) demografiske fra 17½ til 11 mia. kr. dvs. en reduktion med 6½ mia. kr. 

Konsekvensen heraf vil være, at der ikke længere i den afsatte ramme vil være 

midler til et kvalitetsløft af velfærden, trods behovet herfor på grund af mange års 

udhuling. 

I forhold til det fulde demografiske træk er der i DK 2025 – på trods af løftet for det 

offentlige forbrug – alligevel en manko frem til 2025 på – 12½ mia. kr. Reduceres 

velfærdsløftet som foran anført, vokser denne manko selvsagt til 18½ mia. kr. frem 

til 2025. 

 

Hvor der således i forvejen var et ressourcegab i 2025 op til at følge velstands-

udviklingen, så kommer velfærden efter en yderligere besparelse på 6½ mia. kr. til at 

halte endnu mere efter. Der vil således være endnu længere til at velfærdsservice 

kan opdateres og videreudviklingen i takt med udviklingen i samfundet ellers. 
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3.1.2.  Effekten af besparelse på efterslæbet for velfærdsservice siden 

2010. 
Et positivt aspekt ved DK2025 i den nuværende udformning er – som beskrevet – 

løftet for det offentlige forbrug til velfærdsservice betyder, at det betyder, at det 

historiske efterslæb for velfærdsservice siden 2010 i forhold til (umiddelbart) 

demografisk træk i 2025 vil være elimineret, såfremt planen realiseres. Reduceres 

imidlertid løftet for velfærdsservice frem til 2025 med 6½ mia. er situationen en 

anden. Så vil vi i 2025 stadig stå med et underskud siden 2010 for det offentlige 

forbrug til velfærdsservice siden 2010 i forhold til det (umiddelbare) demografiske 

træk på – 6 mia. kr. 

 

Selvsagt vi underskuddet siden 2010 i forhold til det fulde demografiske træk er 

endnu større. I forvejen er situationen den, at selv hvis DK 2025 realiseres vil der i 

2025 stadig være et efterslæb for det offentlige forbrug til velfærdsservice siden 

2010 i forhold til fuldt demografisk træk på - 49½ mia. kr. Gennem en sådan 

besparelse i løftet for velfærdsservice frem til 2025, som beskrevet foran, vokser 

dette efterslæb selvsagt med yderligere – 6½ mia. kr. til – 56 mia. kr 

 

Figur: Efterslæb for velfærd siden 2010 i forhold til (umiddelbart) respektive fuldt 

demografisk træk, hvis rammen til vækst i velfærdsservice i DK 2025 reduceres til 

umiddelbart demografisk træk. 49 
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Gennemføres en sådan besparelse vil indhentningen i 2020 af ressourceefterslæbet 

for det offentlige forbrug til velfærdsservice siden 2010 i forhold til (umiddelbart) 

 
49) Kilde: Egen beregning. 
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demografisk træk blive sat i stå fra 2021 til 2025 og det tilsvarende efterslæb i 

forhold til fuldt demografisk træk vil blive endnu.  

Dvs. at velfærdsservice vil halte endnu mere efter velstandsudviklingen. 

 

3.2. Borgerlige spareforslag på det sociale sikkerhedsnet 

for at øge arbejdskraftudbuddet. 

 

En variant af borgerlig sparestrategi er at beskære overførselsindkomsterne navnlig 

til ledige (dvs. dagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse) med det erklærede 

mål at øge arbejdskraftudbuddet, hvilket ifølge borgerlig økonomisk teori skulle 

udbygge råderummet. 50 

 

Også en sådan sparestrategi vil have negative velfærdsmæssige konsekvenser. Det 

vil medføre at indkomstudviklingen for de økonomisk dårligst stillede halter endnu 

mere efter der velstående. Uligheden, der i kraft af borgerlig udbudsøkonomisk 

politik siden årtusindskiftet er vokset støt, vil vokse endnu mere. 

 

Figur: Ginikoefficient i Danmark 1995 – 2018. 51 

 

 
 

50) For en kritik heraf, se Lund, Henrik Herløv: Opgør med neoliberalistisk inspireret økonomisk teori og politik. Juni 
2017. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf  
51) 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  
 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2017/06/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
https://www.statistikbanken.dk/10518
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3.3. Udbygning af råderummet gennem fremrykning af 

pensionsbeskatning. 

 

Alternativet til velfærdsbesparelser som finansieringskilde til den grønne omstilling 

er som nævnt at udbygge råderummet gennem at øge de offentlige 

skatteindtægter. 
 

3.3.1. Stort offentligt tilgodehavende i udskudt 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. 

 

I dag udgør den samlede pensionsformue her omkring 4.350 mia. kr., hvoraf ca. 

1750 mia. kr. er udskudt skat, som med nugældende regler først forfalder, når 

pensionen udbetales.  Det er imidlertid statens penge, som pensionsselskaberne 

indtil da kan disponere over.  

 

Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt udestående skat på 

pensionsformue. 52 
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52) 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-oege-

ligheden/?ctxref=ext 
 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
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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. 

 

 

3.3.2. Måder at gøre det. 
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. 

 

 

3.4. 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.  

 

3.4.1. Skattelettelser for milliarder. 
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.  

 

Inkl. lempelser i boligbeskatningen udgør de samlede skattelettelser i varig virkning 

op mod 50 mia. kr.  
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Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning 2001 – 2025, varig 

virkning (mia. kr., 2019 -niveau) 53 
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3.4.2. Måder at gøre det. 
Tilbagerulning af disse skattelettelser ville 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. 

 

 

Delkonklusion. 

Der er positivt i DK 2025, at der afsættes en fast, varig ramme til vækst i det 

offentlige forbrug til velfærdsservice frem til 2025 på netto 17½ mia. kr. Men til 

gengæld er det kritisabelt, at der ikke er afsat en tilsvarende ramme til den grønne 

omstilling. Ganske vist er der afsat 10 mia. kr. (akkumuleret) frem til 2025 til 

 
53) Kilde: Foranstående tabel. 
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klimatiltag, men det er fortrinsvis engangsbevillinger fra bl.a. EU´s 

genopretningspakke.  

 

S-regeringen begrundet dette med begrænset råderum. I forhold til dette er de to 

principielle løsningsmodeller: En sparestrategi eller en strategi for udbygning af 

råderummet. DK2025 er fra regeringens side en form for sparestrategi, hvor man 

prioriterer velfærden på bekostning af ambitionsniveauet for den grønne omstilling. 

Fra borgerligt hold er foreslået en anden sparestrategi, hvor pengene til grøn 

omstilling tages fra råderummet til velfærdsvækst. Der er ikke sat præcise tal fra 

besparelsen, men man kunne forestille sig, at man reducerede rammen til vækst i 

det offentlige forbrug til velfærdsservice fra 17½ til 1½ mia. kr. til, hvad der svarer til 

befolkningsudviklingen. Konsekvensen heraf er, at midlerne til forbedring af 

velfærdens kvalitet forsvinder og at velfærden halter endnu mere efter det fulde 

demografiske træk og dermed efter velfærdsudviklingen. 

 

I 2020 bidrog finanslovsaftalen til at noget af ressourceefterslæbet for det offentlige 

forbrug til velfærdsvækst siden 2010 blev indhentet. Denne udvikling vil fortsætte 

med DK 2025. Men hvis der gennemføres en sådan besparelse på velfærdsløftet 

frem til 2025, går indhentningen af efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk 

træk i stå og efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk vokser oven i købet.  

Dvs. udhulingen af velfærdens standard får lov at bestå og velfærdsservice falder 

endnu mere tilbage i forhold til velstandsudviklingen.  

 

Det er således på ingen måde en god vej at gå.  I stedet kan råderummet udbygges 

ved at øge de statslige skatteindtægter. Dette kan for det første gøres ved at 

fremrykke pensionsbeskatning på pensionsformuen på 4.350 mia. kr., hvoraf staten 

har et tilgodehavende på 1.750 mia. kr i form af udskudt skat.  Der er brug for 

pengene nu, ikke om 10 eller 20 eller 30 år, når pensionerne udbetales.  

 

En anden vej til at øge skatteindtægterne er at gå i gang med at rulle de 

milliardstore skattelettelser siden årtusindskiftet tilbage. Der er frem til 2025 årligt 

givet omkring 50 mia. kr. i indkomstskatte -, afgifts – og boligskattelettelser i varig 

virkning. Disse skattelettelser er i sin tid i stor udstrækning er sket på bekostning af 

velfærden og i høj grad givet til de rigeste.  Alle skal bidrage til den grønne 
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omstilling, men de bredeste skuldre bør bære de tungeste byrder. De kan de 

passende gøre ved at rulle topskattelettelser o.l. tilbage. 

 

 

Perspektivering. 
 

Kampen for både genopretning og forbedring af velfærden samtidig med en 

ambitiøs grøn omstilling er således en kamp om råderummet: En kamp mod 

borgerlige økonomisk politiske sparestrategi og for udbygning af råderummet 

gennem at øge skatteindtægterne. 
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Rapportens problemstilling. 

 

 

DK2025: Lille råderum frem til 2025. 

 

I en ny fremskrivning af den økonomiske 2025-plan – ”DK2025 – en grøn, retfærdig 

og ansvarlig genopretning af dansk økonomi” 54 – maner S-regeringen kraftigt til 

økonomiske tilbageholdenhed i 2021 OG resten af valgperioden, idet man tegner et 

billede af et yderst begrænset råderum fra 2021 frem til 2025. 

Det underliggende budskab i DK2025 er, at der efter Corona – krisen med et 

begrænset råderum skal prioriteres mellem velfærd og grøn omstilling. Og her 

prioriterer S - regeringen i DK 2025 primært velfærden. 

Det kommer til udtryk, at S – regeringen i DK2025 afsætter en fast ramme til 

offentlig forbrugsvækst til velfærdsservice på 17½ mia. kr. frem til 2025. Mens man 

til den grønne omstilling frem til 2025 afsætter 10 mia. kr. udenfor råderummet, 

hvoraf en stor del af midlerne er engangsbevillinger. 

Dette rejser i den økonomiske politik spørgsmålet om, hvorledes den grønne 

omstilling kan finansieres og gennemføres samtidig med at velfærden tilgodeses? 

 

Strategier for at finansiere både velfærd og grøn omstilling. 
 

Skal både velfærd og grøn omstilling finansieres indenfor det gældende råderum, så 

er en strategi at muliggøre dette gennem besparelser på velfærden eller på den 

grønne omstilling eller på begge.   

 

54) Jf. Finansministeriet: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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En alternativ strategi hertil er, at udbygge råderummet gennem øgede 

skatteindtægter til staten, således at der både kan ske bevarelse og genopretning af 

velfærden og gennemføres en ambitiøs grøn omstilling frem til. 

Hvad angår sparestrategi er DK2025 er på sin vis udtryk for en slags sparestrategi fra 

regeringens side overfor den grønne omstilling, idet der i DK2025 indenfor 

råderummet afsættes en milliardstor ramme på netto 17½ mia. kr. til velfærden, 

mens S – regeringen afsætter en noget mindre pulje på 10 mia. kr. til den grønne 

omstilling af engangsbevillinger udenfor råderummet.  Hovedparten af grønne 

omstilling skubbes således ud i fremtiden til efter 2025. 

En anden form for sparestrategi har fx borgerlige partier som Venstre 55 og Radikale 
56 har argumenteret for, idet begge partier har foreslået, at man tager af 

råderummet for at finansiere den grønne omstilling dvs. at der spares på velfærden i 

forhold til den i DK2025 afsatte ramme. 

Både V 57 og RV 58 har også argumenteret for en anden form for sparestrategi på 

velfærdens bekostning, idet begge partier har foreslået, at der spares på det sociale 

sikkerhedsnet for gennem forringelser af overførselsindkomster af udbygge 

udbuddet af arbejdskraft. 

En principiel helt anden strategi er, at råderummet udbygges gennem øgede 

skatteindtægter til staten således at der både er midler til at opretholde, udbygge og 

genoprette velfærden og samtidig er midler frem til 2025 til at gennemføre en 

ambitiøs grøn omstilling. 

Her kan dels peges på muligheden af fremrykning af pensionsbeskatning, dels på 

muligheden af tilbagerulning af borgerlig økonomisk politiske skattelettelser til de 

rigeste. 

 
55) Jf, Kildegaard, Kasper: ”Bekymret finansminister: Vi skal tænke os om”. Berlingske, 24.09.20. 
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi  
56) Jf. Radikale Venstre: ”Klima 2030 – et grønt Danmark, der leder verden”. Marts 2020. 
https://valg.radikale.dk/media/1308/klima2030.pdf 

57) Jf. Poulsen, Troels Lund: ” V: Finanslovsudspillet baner ikke vejen til grøn vækst”. 31.08.20. 

https://www.altinget.dk/artikel/v-finanslovsudspillet-baner-ikke-vejen-til-groen-vaekst  

58) Jf. Radikale Venstre: Fra håb til handling – RVs finanslovsforslag for 2020. Okt. 2019. 
https://fremad.radikale.dk/media/1566/fra-haab-til-handling_finanslov-2020.pdf 

https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi
https://valg.radikale.dk/media/1308/klima2030.pdf
https://www.altinget.dk/artikel/v-finanslovsudspillet-baner-ikke-vejen-til-groen-vaekst
https://fremad.radikale.dk/media/1566/fra-haab-til-handling_finanslov-2020.pdf
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Et politisk valg i DK2025 ikke at hæve skatter. 

 

I sidstnævnte forbindelse med strategien for at øge skatteindtægterne er det 

imidlertid centralt, at beregningen af et meget begrænset råderum de kommende år 

hviler på én række politiske valgte forudsætninger, hvoraf den vigtigste er, at der 

ikke i større omfang skal ændres på skatterne. 

Det hedder herom i ”DK 2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af 

dansk økonomi”, at ”. regeringens udgangspunkt for skattepolitikken er, at skatten 

ikke skal stige for almindelige danskere (min fremhævelse - Hhl). I 2025 – 

fremskrivningen er derfor udsigt til et omtrent uændret skattetryk frem mod 2025”. 
59 

 

Figur: Udvikling i skattetryk frem mod 2025. 60 

 

Dette indebærer ikke mindst, at de store skattelettelser, som en borgerlig 

økonomisk politik har givet side 2010, fredes med planen og dermed de store 

velfærdsbesparelser, som har finansieret skattelettelserne. 

 

59 ) Jf. Finansministeriet: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 11 – for neden. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
60) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur1.14, s. 23. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Indirekte indebærer dette også fortsat skattefritagelse af indbetalinger til private 

pensionsordninger. Denne fritagelse betyder, at statskassen på en voksende 

pensionsformue akkumulerer et større og større tilgodehavende i form af udsat 

skat, der med nuværende lovgivning først forfalder ved udbetaling af pensionerne. 

 

Der ER råd. 

 

Disse forudsætninger er imidlertid ikke økonomiske nødvendigheder, men politiske 

valg, som S – regeringen har truffet for den økonomiske politik i de kommende år. 

Det er et politisk valg ikke at rulle borgerlige skattelettelser siden 2001 tilbage og 

det er et politisk valg ikke at fremrykke pensionsbeskatningen. 

Genopretning af velfærden og gennemførelse af den grønne omstilling forudsætter 

derfor omgørelse af disse af Socialdemokratiet selvvalgte bindinger og 

begrænsninger på det offentliges indtægtsside og på den økonomiske politik. 

Kampen for både genopretning og forbedring af velfærden samtidig med en 

ambitiøs grøn omstilling er således en kamp om råderummet: En kamp mod 

borgerlige økonomisk politiske sparestrategi og for udbygning af råderummet 

gennem at øge skatteindtægterne. 

 

Analysens opbygning. 

 

Genopretning af velfærden og gennemførelse af den grønne omstilling indebærer 

dermed en kamp om råderummet.  

I den følgende analyse vil vi undersøge denne kamp om råderummet frem til 2025:  

Denne KRITISKE ANALYSE falder derfor i tre dele. 
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Første del: Råderummets størrelse og anvendelse i DK2025. 

 

DEL I omhandler størrelsen og anvendelsen af det økonomiske råderum og den 

afsatte ramme for offentlig forbrugsvækst frem til 2025 ifølge fremskrivningen i 

DK2025. 

I kapitel 1 redegøres for udsigterne for samfundsøkonomi og økonomisk råderum 

ifølge DK 2025.  

Dernæst skildres i kapitel 2, hvilke overvejelser der er i DK2025 for anvendelsen af 

råderummet og hvilken ramme, der heri er afsat til offentlig forbrugsvækst.  

 

Andel del: Finansieringsbehov til velfærd og grøn omstilling. 

 

Videre analyseres i DEL II finansieringsbehovet til at bevare og genoprette velfærden 

og gennemføre en grøn omstilling frem til 2025 og hvorledes den afsatte ramme for 

offentlig forbrugsvækst i DK 2025 forholder sig hertil.  

I kapitel 3 undersøges, hvorledes den udstukne ramme for offentlig forbrugsvækst i 

DK2025 forholder sig til finansieringsbehovet til velfærden fra de demografiske 

træk?   

Dernæst analyseres i kapitel 4, hvorvidt den fremskrevne 2025-plans ramme for 

offentlig forbrugsvækst bidrager til at hente ind på ressourceefterslæbet for 

velfærden siden 2010?  

Og endelig diskuteres i kapitel 5 nærmere planen i forhold til finansieringsbehovet 

for den grønne omstilling frem til 2025.  

 

Tredje del: Kilder til at udbygge råderummet. 

 

Endelig diskuteres i DEL III, hvorledes der kan tilvejebringes ekstra finansiering i 

forhold til gældende råderum?  
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I kapitel 6 diskuteres den borgerlige økonomisk-politiske strategi for at finansiere 

grøn omstilling gennem besparelser på velfærdsservice og/eller det sociale 

sikkerhedsnet, i sidstnævnte tilfælde med det erklærede formål at øge 

arbejdskraftudbuddet.   

Dernæst diskuteres i kapitel 7 mulighederne for udbygning af råderummet gennem 

fremrykning af pensions-beskatning.   

Og endelig søges i kapitel 8 indkredset, hvad provenueffekten af tilbagerulning af 

borgerlige indkomst – og boligskattelettelser kunne være.  

 

Præciseringer. 
 

Det skal understreges, at opgørelsen af det (umiddelbare) demografiske træk for det 

offentlige forbrug 2021 – 2025 i denne analyse er ændret i forhold til tilfældet i 

forudgående rapporter. 61  

Opgørelsen af det (umiddelbare) demografiske følger nemlig den ny beregning 

heraf, som Finansministeriet på grundlag af en ny befolkningsprognose fra 

Danmarks Statistik har udarbejdet i forbindelse med fremskrivningen af DK 2025 og 

som er indarbejdet i denne.  Opgørelsen af det (umiddelbare) demografiske træk er 

dermed forskellig fra det i tidligere rapporter opgjorte simpelthen, fordi der 

foreligger nye tal. 

Derimod er opgørelsen af det fulde demografiske træk ikke revideret i indeværende 

analyse, idet der ikke fra Finansministeriet hverken i 2025-fremskrivningen eller 

andetsteds foreligger oplyst, at dette skulle være ændret i forhold til tidligere 

oplyst.62 

 
61) Der er tale om Lund, Henrik Herløv: ”Finanslov og finanslovsaftale for 2020”, 2. udbyggede udgave jan. 2020.09.20  
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  
Og Lund, Henrik Herløv: ”Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice” 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf. 2. 
reviderede udgave 30.07.20 
62) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke 233) af 18. juni 2020: Langsigtet fremskrivningsprinicp 2021 – 
2025 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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Se nærmere uddybning i kapitel 3. 

 

 

Opdateringer. 
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DEL I:  
DET ØKONOMISKE RÅDERUM 

2021 – 2025. 
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INDLEDNING TIL DEL I. 

 

Som anført foran omhandler denne første del af rapporten størrelsen af det 

økonomiske råderum frem til 2025. 

DEL I omhandler størrelsen og anvendelsen af det økonomiske råderum og den 

afsatte ramme for offentlig forbrugsvækst frem til 2025 ifølge fremskrivningen i 

DK2025. 

I kapitel 1 redegøres for, hvad der forstås ved økonomisk råderum, hvad udsigterne 

for samfundsøkonomien og råderummets størrelse er frem til 2025? 

Først præsenteres regeringens prognose for den samfundsøkonomiske udvikling 

frem til 2020 og videre for de offentlige finanser i samme periode. Videre analyseres 

S – regeringens bud på størrelsen af det økonomiske råderum frem til og i 2025.  

Dernæst skildres i kapitel 2 anvendelsen af råderummet og størrelsen af den afsatte 

ramme for offentlig forbrugsvækst ifølge S – regeringen.  

Først ses på overordnede principper for den økonomiske politik i perioden, 

herunder navnlig om strukturel balance i 2025. Dernæst undersøges den planlagte 

ressourceafsættelse til i DK 2025 til offentligt forbrug. Og endelig diskuteres 

anvendelsen heraf til velfærd respektive grøn omstilling. 
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Kap. 1. Regeringens prognose for det 

økonomiske råderum 2021 – 2025. 
 

 

S – regeringen har med ”DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af 

dansk økonomi” 63 fremskrevet og opdateret 2025 – planen for den mellemsigtede 

sigtede økonomiske udvikling.  

I dette kapitel gives først en definition af begrebet ”’økonomisk råderum”. 

Dernæst præsenteres regeringens prognose i planen for den samfundsøkonomiske 

udvikling frem til 2020 og videre for de offentlige finanser i samme periode.  

Endelig analyseres S – regeringens bud i på størrelsen af det økonomiske råderum 

frem til og i 2025.  

 

 

1.1.Definition af økonomisk råderum. 
 

Det økonomiske råderum – også kaldet det finanspolitiske råderum - er et særligt 

dansk finanspolitisk begreb, som Finansministeriet i Danmark bruger. 64 

Det finanspolitiske råderum er et mål for, hvor meget plads der er til nye politiske 

initiativer på skatte- og udgiftsområdet frem mod 2025, herunder realvækst i det 

 

63) Jf. Finansministeriet: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

64) Jf. Wikipedia: Økonomisk råderum. 
https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5derum  

https://da.wikipedia.org/wiki/Finanspolitik
https://da.wikipedia.org/wiki/Finansministeriet
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5derum


62 

 

offentlige forbrug eller andre politiske initiativer inden for målet om strukturel 

balance indenfor en mellemfristet tidshorisont.  

Det finanspolitiske råderum er beregnet i en samlet fremskrivning på baggrund af 

den vedtagne skattepolitik, andre initiativer under indfasning for eksempel 

reformer, den besluttede ramme til offentlige investeringer samt anden besluttet 

politik eller gældende regler. 

Råderummet til realvækst i det offentlige forbrug eller andre politiske initiativer er 

målt i forhold til et scenarie med real nulvækst i det offentlige forbrug, det vil sige i 

forhold til et scenarie, hvor det offentlige forbrug udgør en aftagende andel af BNP. 

 

Figur: Finanspolitisk råderum. 65 

 

I det følgende gennemgås først den fremskrevne DK2025 plans 

samfundsøkonomiske prognose, dernæst diskuteres usikkerhed i denne. 

 
65) Kilde: Finansministeriet: Det finanspolitiske råderum. 
https://fm.dk/arbejdsomraader/oekonomisk-politik/det-finanspolitiske-raaderum/  

https://fm.dk/arbejdsomraader/oekonomisk-politik/det-finanspolitiske-raaderum/
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1.2. Økonomisk prognose frem til 2025. 
 

Med ”DK2025” 66 har S – regeringen fremlagt, hvad der benævnes som ”nye 

overordnede rammer for finanspolitikken i de kommende år” 67 set i lyset af de 

samfundsøkonomiske udsigter efter Coronakrisen.  

”DK2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi” er S – 

regeringens fremskrivning, omskrivning og opdatering af den tidligere regerings 

2025 – plan.68 

 

 

1.1.1. Udsigterne for samfundsøkonomien. 
 

Perspektivet for samfundsøkonomien er ifølge S - regeringen, hvad man kunne kalde 

«behersket optimisme». 

Som følge af Corona-krisen regnes med, at BNP i 2020 vil falde med 4½ pct., men 

dette fald forventes efterfulgt af en hurtig genopretning med vækst over 4 pct. i 

2021. 69  

BNP – niveauet vil dog hermed være lavere end i 2019 og ledigheden i 2021 

forventes at være 35.000 personer højere end ført pandemien ramte Danmark. 

 

66) Jf. Finansministeriet: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

67) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, 
forord.https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-
oekonomi/  
68) DK2025 – vækst og velstand. Maj 2017.  https://www.regeringen.dk/2025/  
69 ) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 12. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.regeringen.dk/2025/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/


64 

 

S – regeringen vil bidrage til den økonomiske genopretning i 2021 ved gennemføre 

en finanspolitisk lempelse på 21 mia. kr. i forhold til før Corona – krisen.  

Man forventer hermed at bidrage til et løft af BNP i 2021 på 2½ pct. og af 

beskæftigelsen i 2021 med 45-50.000 personer. 

 

Figur: Virkning af ekspansiv finanspolitik i 2021 på BNP og beskæftigelse. 70 

 

 

 

Som resultat af den forventede økonomiske genopretning fra 2021 og frem 

forventes beskæftigelsen fra 2020 til 2025 at vokse med 110.000 personer og BNP 

fra 2022 til 2025 i gennemsnitligt at nå niveauet fra før Coronakrisen. 

 

 

 
70) Kilde: Dk2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur 1.4 og 1.5, s. 13. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Realvækst BNP 2019 – 2025.  71 
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1.1.2. Usikkerheder i prognosen. 
 

Det skal dog bemærkes, at der er betydelige usikkerheder omkring nogle af 

forudsætninger for denne prognose.   

For det første ligger der i forventningen om en stærk genopretning i 2021 en 

antagelse om, at Corona – pandemien i væsentlig grad er bragt under kontrol og på 

tilbagetog i 2021.  

Det er imidlertid en antagelse, som er behæftet med betydelig usikkerhed. Den 

aktuelle udvikling af epidemien kunne være udtryk for, at den er på vej ind i en 

anden bølge.  

Denne bølge kan i sig selv få negativ effekt på vækst og beskæftigelse også i første 

halvår 2021. Og hertil kommer risikoen for en ny yderligere bølge i første halvår af 

 
71) Kilde: Egen tilvirkning på basis af DK2025, tabel 2.4, side 30. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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2021 indtil en vaccine er udviklet, testet og fordelt til tilstrækkeligt store dele af 

befolkningen. 

For det andet antages dansk eksport efter et stort fald i 2020 at rette sig ganske 

meget i 2021 og derefter at ligge på et pænt højt niveau i resten af perioden frem til 

2025.  72  

Dette er imidlertid ganske usikkert i lyset af den globale økonomiske krise, som 

Corona – pandemien har fremkaldt og i lyset af de store økonomiske tilbageslag, 

som pandemien har medført i de vigtigste eksportmarkeder for dansk erhvervsliv. 

Og for det tredje antages det private forbrug at være en hovedmotor for BNP - 

væksten frem til 2025, idet realvæksten i det private forbrug antages at ville ligge på 

et højere niveau en før Corona – krisen. 73  

Det private forbrug forventes at stige med 3 pct. om året fra 2020 til 2025. Dette 

kræver, at forbrugskvoten gradvist antages at stige frem mod 2025. 74  Også denne 

forudsætning er imidlertid usikker, idet væksten i det private forbrug siden 

finanskrisen gennemgående har været lav og forbrugskvoten tværtimod siden har 

været faldende. 

Holder disse forudsætninger ikke, kan det forringe råderummet i forhold til 

regeringens fremskrivning. 

For det første: Hvis Corona – krisen fortsætter i 2. halvår 2020 og måske i første 

halvår 2021, betyder det, at BNP - væksten bliver lavere, mens arbejdsløsheden vil 

blive højere end regeringen håber.  

Det betyder igen, at det offentliges udgifter i forbindelse med ledighed stiger, mens 

indtægterne daler pga. ringere beskæftigelse, hvilket vil være ensbetydende med et 

mindre råderum end antaget i DK 2025. 

 
72) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, tabel 2.4, side 30. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

73 ) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, tabel 2.4, side 30. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
74) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, side 34. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Fortsætter Coronakrisen derfor er ensbetydende med et mindre råderum. 

Men selv uanset en fortsat Corona – krise kan andre af regeringens forudsætninger 

godt skride. Det vil for det andet være afgørende, hvis planens antagelser med 

hensyn til eksportfaldet og/eller med hensyn til det indenlandske forbrug ikke 

holder stik.  

Hvis regeringens antagelse om en høj privat forbrugskvote ikke opfyldes, vil det også 

forringe BNP – væksten, øge arbejdsløshed og svække beskæftigelsen i forhold til 

det, som regeringen håber.  Og hvis eksportfaldet bliver dybere og længerevarende 

end forudsat i DK 2025 vil konsekvensen blive den samme.  

Manglende eller kun delvis opfyldelse af begge disse forudsætninger vil derfor også 

svække råderummet.  

 

 

1.2: Udviklingen i de offentlige finanser frem til 2025. 
 

 

1.2.1. Store underskud på offentlig saldo de nærmeste år. 
 

For de offentlige finansers vedkommende indebærer betydelige ekstraordinære 

merudgifter og indtægtstab i 2020 og 2021 i forbindelse med Corona – epidemien, 

at den faktiske saldo i disse år udviser store underskud, navnlig i 2020, hvor der 

forventes et underskud på -3,9 procent. I 2021 forventes dette at falde til – 2,4 pct. 

Da størstedelen af merudgifterne og en række af svingningerne i indtægterne 

imidlertid er engangsforeteelser, påvirker disse ikke den strukturelle, 

konjunkturrensede saldo, hvorfor det strukturelle underskud i 2020 forventes at 

udgøre -0,4 pct. og i 2021 påregnes at ligge på -0,5 pct.  
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Figur: Faktisk og strukturel saldo 2019 – 2025 - pct. af BNP.  75 
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Uanset om underskuddene skyldes engangsudgifter eller varige udgifter indebærer 

underskud imidlertid under alle omstændigheder, at det offentlige må optage lån til 

finansiering heraf. 

 

 

1.2.2. Offentlig gæld vokser. 
 

Hvilket igen betyder, at den offentlige gæld vokser. Målt som bruttogæld (ØMU-

gæld) stiger den offentlige gæld fra knap 35 pct. før Corona – krisen til ca. 45 pct. af 

BNP i 2025. På grund af store tilgodehavender i udland er den offentlige nettogæld 

langt lavere. Fra at være positiv i 2019 vokser nettogælden frem til 2025 med 7 ¾ 

pct af BNP frem til 2025, men udgør i 2025 kun ca. 4½ pct. af BNP. 

 

 
75) Kilde: Egen tilvirkning på basis af DK2025, tabel 3A.1, side 59. 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-

oekonomi/  

 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/


69 

 

Figur: Netto og ØMU – gæld, 1980 – 2025. 76 

 

 

I og med at renten på de udstedte statsobligationer og dermed låneomkostningen er 

lav, belaster den øgede gæld i sig selv ikke det det finanspolitiske råderum i 2025 i 

større omfang. 

På længere sigt end 2025 antages renten dog at stige fra 0,5 pct. i 2025 til 4 pct. i 

2050.77 

 

1.3. Det økonomiske råderum frem 2025. 

 

Oktober 2019 i forbindelse med finanslovsforslaget for 2020 opgjorde 

Finansministeriet det samlede såkaldte ”økonomiske råderum” for perioden 2021 – 

2025 til ialt ca. 28 ¾ mia. kr i 2021 priser. 78 

 

 
76 ) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur 3.1, side 45. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 
77) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, boks 4.2, s. 81.  
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
78) Jf, Finansministeriet: Opdateret 2025 forløb, s. 4 for neden og s. 5. dec. 2019. 
https://www.fm.dk/publikationer/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-2019   

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.fm.dk/publikationer/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-2019
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1.3.1. Råderummet 2021 – 2025 reduceres med 6 ¼ mia. kr. 
 

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2020 blev råderummet fra og med 2021 til 

og med 2025 opgjort til ca. 28 mia. kr. 79 

 

I den nye 2025 fremskrivning er råderummet fra og med 2021 til og med 2025 

reduceret med 6 ¼ mia. kr. 80 , hvilket bl.a. afspejler effekten af indgåede politiske 

aftaler i 2020 (herunder Klimaaftale og Aftale om kompensation til boligejere9 samt 

merudgifter i forbindelse med Covid 19.  

 

Råderummet udgør herefter for perioden 2021 – 2025 i alt 22 ½ mia. kr.  i 2025. 

 

Figur: Ændring i finanspolitiske råderum fra okt 2019 til august 2020. 81 

 

 
 

Ifølge DK 2025 er i råderummet nærmere bestemt indregnet virkninger af følgende 

tidligere og nye aftaler, bl.a. :  

 

- ”Seniorpension for nedslidte” 
 

79) Jf, Finansministeriet: Opdateret 2025 forløb, s. 4 for neden og s. 5. dec. 2019. 
https://www.fm.dk/publikationer/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-2019   
80) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 47 -  midtpå. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
81) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur3.4, s. 47. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://www.fm.dk/publikationer/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-2019
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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- ”Klimaaftale om energi og industri” 

- ”Aftale om udfasning af hjælpepakke, stimuli-initiativer og eksportinitiativer” 

- ”Aftale om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen” 

- ny ”EU – budgetaftale” 

- ”Aftale om arbejdsgiveres uddannelsesbidrag”- ”Reserve 2021 – 2024 til Covid 19 

udgifter og yderligere stimulus” samt 

- ”Reserve i 2022 til ny ret til tidlig pension”.82 

 

Tabel: Ændring af finanspolitisk råderum siden forrige 2025 – fremskrivning 83 

oktober 2019. 

 

 
82 ) Jf. DK 2025 - – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, boks 3.2, s. 48. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
83) Jf, Finansministeriet: Opdateret 2025 forløb, s. 4 for neden og s. 5. dec. 2019. 
https://www.fm.dk/publikationer/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-2019   

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.fm.dk/publikationer/2019/opdateret-2025-forloeb-okt-2019
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1.3.2. Råderummet 2022 – 2025 reduceres med 3 ¼ mia. kr. 
 

Ser vi alene på perioden fra og med 2022 til og med 2025 gælder, at der hermed 

skiftes basisår fra 2020 til 2021. Når der er et år mindre med i opgørelsen, reduceres 

råderummet med 3 ¼ mia. kr., fordi året 2020 udgår. 

Råderummet udgør hermed for perioden fra og med 2021 til og med 2025 brutto 19 

¼ mia. kr i 2025. 84 S – regeringen har heraf imidlertid på forhånd afsat op mod 2 

mia. kr i 2025 heraf til løft af forsvaret samt af erhvervslivet. 85   

Netto udgør råderummet til velfærd og grøn omstilling således for perioden 2022 til 

2025 ca. 17 ½ mia. kr i 2025. 

 

Figur: Finanspolitisk råderum i årene frem mod 2025. 86 

 

 
 

84) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 46. 
85) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 49. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
86) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur3B. 1, s. 63. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Kap 2. Anvendelsen af råderummet 2021 – 

2025 ifølge S – regeringen. 
 

I det følgende gennemgås S – regeringens planer for udmøntning af det beregnede 

råderum i 2021 - 2025.  

Først ses på det overordnede mål for den økonomiske politik i perioden om 

strukturel balance i 2025.  

Dernæst analyseres rammen for offentlig forbrugsvækst frem til 2025. 

Og endelig diskuteres planerne i DK2025 for anvendelse af denne ramme. 

 

 

2.1. Strukturel balance i 2025. 
 

Gennemgående i S- regeringens økonomiske politik de nærmeste år er, at der skal 

føres en ekspansiv finanspolitik for at modvirke faldet i den økonomiske aktivitet og 

begrænse arbejdsløshed efter Corona - krisen.  

Det skal bl.a. ske gennem, at der afsættes midler til imødegåelse og håndtering af 

Corona – epidemien, i 2021 afsættes ligefrem en ”krigskasse” på 9,2 mia. kr. hertil. 
87  

Over årene afsættes i årene 2021 til 2024 i alt 17 ½ mia. kr til Covid 19 – udgifter og 

yderligere stimulus: 

 

 

 
87) Jf. Pjece om finanslovsforslaget: Trygt gennem krisen i fællesskab, s. 11 under midten. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/trygt-gennem-krisen-i-faellesskab-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-
genopretning-af-dansk-oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/trygt-gennem-krisen-i-faellesskab-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/trygt-gennem-krisen-i-faellesskab-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Reserve til Covid 19 – udgifter og yderligere stimulus 2021 – 2025. 88 
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Disse midler er imidlertid afsat udenfor det finanspolitiske råderum. 89 

OG: S – regeringen fastholder samtidig den tidligere regerings mål om strukturel 

balance i 2025.   90 

Dette mål om balance mellem indtægter og udgifter i 2025 medfører, at den 

finanspolitiske lempelse aftrappes frem mod 2025 91. 

Figur: Finanseffekt 2020 - 2025 af Finans – og strukturpolitik inkl. Covid 19 – tiltag. 
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88) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, tabel 3.4, s. 53. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
89) Kilde: DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, note til tabel 3.3, s. 52. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
90) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 11  på midten. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
91) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 11  for oven. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Denne gradvis stramning af finanspolitikken frem mod balance i 2025 sætter snævre 

ramme for størrelsen af og væksten i det offentlige forbrug på sigt. 

Det skyldes, at jo nærmere vi kommer 2025 jo mere tvinges væksten i det offentlige 

forbrug ned af hensyn til kravet om balance mellem udgifter og indtægter i 2025. 

 

 

2.2. Det offentlige forbrug frem til 2025. 

 

I det følgende afsnit analyseres, hvilken ramme, der i DK2025 så afsættes til offentlig 

forbrugsvækst? 

 

2.2.1. Offentlig forbrugsvækst 2020 til 2025 på 33 ¼ mia. 
 

Ifølge DK 2025 vil regeringen samlet bruge 33 ¾ mia. kr. til offentlig forbrugsvækst i 

perioden fra og med 2020 til og med 2025. 

Her skyldes langt størstedelen finanslovsforslaget og finanslovsaftalen for 2020 samt 

udgifterne til håndtering af Covid 19 i 2020.  

Alt i alt skønnes det offentlige forbrug i 2020 at vokse med ca. 11 ¼ mia. kr. 92  

svarende til en vækst på 2,2 pct., heri dog som anført inkluderet midlertidige 

merudgifter i forbindelse med Covid – 19 93 , der løber op i omkring 2 ¼ mia. kr.   

Eksklusive disse sidstnævnte skønnes det offentlige forbrug i 2020 at stige med 

omkring 9 mia. kr. svarende til omkring 1,75 pct.  

 
929 Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur 3.3, s. 48 . 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 
93) Jf. Økonomisk Redegørelse August 2020, s. 152. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/
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2.2.2. Offentlig forbrugsvækst fra 2021 til 2025 på 19 ½ mia. kr. 
 

Af råderummet fra og med 2021 til og med 2025 på i alt 22½ mia. kr – jf. ovenfor - 

forventer regeringen til gengæld smalvækst for det offentlige forbrug i 2021. I 

regeringens finanslovsforslag for dette år er kun afsat en vækst på 3 ¼ mia. kr. 94 

hertil svarende til en stigning på 0,5 pct. 95  

Til rest for årene herefter er således 19 ¾ mia. kr.  I disse år kan det offentlige 

forbrug ifølge DK2025 i årene 2022 og 2023 vokse med 5 mia. kr. årligt, i 2024 med 4 

¼ mia. kr. og i 2025 med 5 ¼ mia. kr.  Gennemsnitligt kan det offentlige forbrug 

således årligt vokse med knap 5 mia. kr 96. (4,9 mia. kr. nærmere bestemt) 

 

Figur: Offentlig forbrugsvækst 2020 – 2025 – mia. kr. 97 

 
 

94) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur 3.3, s. 48 . 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
959 Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur 3.3, s. 48 . 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 
96) Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 48 . 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
97) Kilde:  Jf. DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 48, figur 3.3. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Denne ramme for stigningen i det offentlige forbrug svarer til en gennemsnitlig årlig 

realvækst heri på fra og med 2022 til og med 2025 på 0,9 pct. 

 

Figur:  Offentlig forbrugsvækst 2015 – 2025 - procent. 98 

 

 

 

Af det samlede løft i det offentlige forbrug fra og med 2022 til og med 2025 på 19 ¾ 

mia.kr. udgør løft af forsvaret samt sikring af rammebetingelser for erhvervslivet i 

2025 godt 2 mia. kr. 

Netto afsættes således i DK 2025 en ramme til offentlig forbrugsvækst på godt 17½ 

mia. kr., ekskl. reserver til kollektivt offentligt forbrug. 

 

 

 

2.2.3. Ikke noget råderum til rest. 
 

Det er således i princippet hele råderummet frem til 2025, som afsættes til offentlig 

forbrugsvækst. 
 

98) Kilde: DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 17, figur 1.11. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Råderum for perioden 2021 til 2025, fordelt på ramme til offentlig 

forbrugsvækst henholdsvis reserve til anden lovgivning henholdsvis på resterende 

(disponibelt) råderum (mia. kr, 2021 priser) 
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Dette kan blive et problem, for så vidt som forudsætningerne for fremskrivningen i 

DK 2025 IKKE viser sig at holde sig. 

Jf. foran kan både en fortsat Corona – epidemi i 2. halvår af 2020 og første halvår af 

2021 og en værre udvikling af eksport og privatforbrug end forudsat i DK2025 

medføre, at statens udgifter bliver større og indtægterne bliver mindre end antaget. 

Der er som nævnt foran ganske vist i DK 2025 – dog udenfor råderummet - afsat 

reserver til yderligere finanspolitisk stimulus. 
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Men det ikke sikkert, at dette vil være nok til at bremse evt. forværring af 

samfundsøkonomi og dermed af offentlige finanser, fx fra et større fald i eksporten. 

Der er således en risiko for, at råderummet bliver mindre end anslået i DK 2025. 

Det skal dog bemærkes, at der i 2025 er indarbejdet en række reserver i årene fra og 

med 2021 til og med 2024 til stimulustiltag, der kan bringes i anvendelse såfremt 

væksten netop halter.  Men om dette vil være tilstrækkeligt, fx i tilfælde af en 

fortsat globale pandemi og fortsat global økonomisk krise er langt fra sikkert. 

 

 

2.3. Velfærdens andel af den offentlige forbrugsvækst. 

 

Hvortil er den offentlige forbrugsvækst så tænkt anvendt ifølge DK2025? 

 

2.3.1. Velfærden skal følge med flere børn og ældre = min. vokse med 

11 – 12 mia. kr. 
 

Som fremgået udgør den mulige samlede vækst i det offentlige forbrug fra 2021 til 

2025 brutto 19½ mia. kr. svarende til en årlig gennemsnitlig vækst på – som anført - 

0,8 pct.  

Ekskl. reserver til forsvar og erhvervsliv udgør det potentielle råderum til velfærd OG 

grøn omstilling dog – som tidligere beskrevet – 17½ mia. kr. 

Dette svarer til en årlig gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 0,8 pct. 

Fra 2021 -2025 kræver uændret standard i forhold til befolkningsudviklingen samlet 

11 mia. kr svarende til – som fremgået – ”kun” en årlig gennemsnitlig stigning på 0,5 

pct.,  

Det fremstår i DK2025 som om hele denne ramme skal anvendes til velfærd: 
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”Pengene til velfærd skal følge med, når vi bliver flere ældre og børn, og kvalitet og 

nærhed styrkes. med 2025 – rammer er der i alle år plads til, at en kommende 

velfærdslov kan indfries.  

Konkret kan det offentlige forbrug vokse med op til 0,8 pct. årligt i gennemsnit 2021 

-2025, mens det (umiddelbare) demografiske træk ligger på 0,5 pct. årligt”. 99 

Hvad angår tilgodeseelse af velfærden i væksten i det offentlige forbrug frem til 

2025 må det her på den ene side anerkendes som positivt, hvis S – regeringen i DK 

2025 sætter sig det mål, at den offentlige velfærd løbende skal kunne følge med, når 

der bliver flere børn og ældre og at der herudover skal være råd til at styrke 

kvaliteten af den offentlige velfærd. 100 

 

Figur:  Offentlig forbrugsvækst 2021 – 2025, årligt gennemsnit i pct. 101 og 

akkumuleret for hele perioden i mia. kr. 102 

 

 
 

99) DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 17 – indskud på midten. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
 
100) DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 9, figur 1.1, første punkt under 
overskriften ”Retfærdige og grønne prioriteringer” 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
 
101) Kilde: DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 17, figur 1.10.  
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
102) Kilde: Faktaark: Opdateret skøn for det finanspolitiske råderum i DK2025, figur 1. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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2.3.2. Offentlig forbrugsvækst følger ikke med velstandsudviklingen. 
 

Men selv om det på den ene side altså må anerkendes som godt, hvis der afsættes 

mere til velfærden end hvad blot befolkningsudviklingen kræver, så er det på den 

anden side kritisabelt, at væksten i det offentlige forbrug i fremskrivningen af DK 

2025 under alle omstændigheder forudsættes at ligge betydeligt under den 

økonomiske vækst.  

Konsekvensen heraf er nemlig, at det offentlige forbrug falder som andel af BNP. 

 

Figur: Offentligt forbrugsniveau som andel af BNP 2000 – 2025. 103 

 

 
 

Hvilket – jf. længere fremme – er ensbetydende med, at væksten falder bag ud for 

væksten i velstanden og dermed for væksten i privat forbrug og service.   

 
103) Kilde DK2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, figur 2.7, s. 51.   
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Det betyder igen, at der ikke i den afsatte ramme for offentlig forbrugsvækst næppe 

tilstrækkelige midler til, at velfærden kan opdateres og udvikles – som privat service 

- med nye materialer, ny teknologi og nye tilbud. (Dette uddybes i kapitel 3) 

 

 

2.4. Ressourcer til grøn omstilling? 
 

Men blandt regeringens prioriteter er også, at ”Sikre en grøn omstilling af det 

danske samfund”. 104 Dette rejser spørgsmålet om midler i DK2025 til den grønne 

omstilling? 

Rent definitorisk henhører tiltag til fremme klima, miljø og natur under den del af 

det offentlige forbrug, som betegnes som ”øvrige forbrugsudgifter” udover 

uddannelse, sundhed og socialområdet. 105 

Så når S – regeringen afsætter en ramme for offentlig udgiftsvækst frem til 2025, 

kunne udgifter til grøn omstilling således strengt taget godt være tænkt herunder. 

De er også offentligt forbrug. 

Men det er som beskrevet ikke tilfældet i DK2025, idet hele råderummet ekskl. 

reserver på i alt 17½ mia. som fremgået afsættes til velfærdsservice. 

Der ER ganske vist midler på FL21 og i DK2025 til grøn omstilling, men ikke specifikt 

og varigt som en fast ramme indenfor råderummet. 

På finanslovsforslaget for 2021 afsætter S – regeringen kun småbeløb direkte til 

klima, miljø og natur. 106 Statsminister Mette Frederiksen har dog imidlertid i 

forbindelse med Folketingets åbningsdebat tilkendegivet, at S – regeringen 

 
104) DK 2025 – grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 9, figur 1.1, tredje punkt under 
overskriften ”Retfærdige og grønne prioriteringer” 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/  
 
105) Jf.  Finansministeriet: Udviklingen i de offentlige udgifter 2000 til 2017. Økonomisk analyse, s. 21 forneden. 
https://fm.dk/udgivelser/2018/maj/udviklingen-i-de-offentlige-udgifter-fra-2000-til-2017/  
106) Jf. Finanslovspjece, s. 18 – 21. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2021/  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2018/maj/udviklingen-i-de-offentlige-udgifter-fra-2000-til-2017/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/forslag-til-finanslov-for-finansaaret-2021/
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herudover frem til 2025 årligt afsætter 2 mia. kr. til klimatiltag, akkumuleret i alt 10 

mia. kr. fra 2021 til 2025. 107 

Midlerne hertil kommer imidlertid fra regeringens ”krigskasse” i 2021, hvis egentlige 

formål er økonomisk stimulus. Og dels fra EU-s ”Genopretningspakke”. I begge 

tilfælde er der altså tale om midler udenfor råderummet og der er ikke tale om 

varige bevillinger. 108 

Summa summarum: Der er således ikke indenfor råderummet i DK 2025 afsat en 

fast ramme af varige bevillinger til grøn omstilling.  

 

107) Jf. Bæksgaard, Anders: Frederiksen klar med 10 milliarder til klima i åbningstale. Politiken, 

05.20.20 
https://politiken.dk/indland/art7951186/Frederiksen-klar-med-10-milliarder-til-klima-i-%C3%A5bningstale    
 
108) Jf. Skærbæk, Morten m. fl: ”Partier truer videre trods Frederiksens klimagave”. Politiken, 06.10.20. 
https://politiken.dk/indland/art7952428/Partier-truer-videre-trods-Frederiksens-klimagave  

https://politiken.dk/indland/art7951186/Frederiksen-klar-med-10-milliarder-til-klima-i-%C3%A5bningstale
https://politiken.dk/indland/art7952428/Partier-truer-videre-trods-Frederiksens-klimagave
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DEL II:  
FINANSIERINGSBEHOV TIL 

VELFÆRD OG GRØN 
OMSTILLING 2021 - 2025 I 

FORHOLD TIL AFSAT RAMME I 
DK 2025. 
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INDLEDNING TIL DEL II. 

 

Som anført foran undersøges i DEL II, hvad finansieringsbehovet til velfærd 

respektive grøn omstilling frem til 2025 udgør og hvorledes den afsatte ramme til 

offentlig forbrugsvækst i DK 2025 forholder sig hertil?   

I denne analyse tages udgangspunkt i en læsning af DK2025, hvor hele den afsatte 

ramme til offentlig forbrugsvækst går til flere ressourcer til velfærden. 

 

I kapitel 3 ses på afsat ramme i DK 2025 til offentlig forbrugsvækst i forhold til 

finansieringsbehovet til velfærden 2021 -- 2025 

 

Først defineres kravene til realvækst i det offentlige forbrug til velfærd i form af 

umiddelbart demografisk og fuldt demografisk træk. 

Dernæst resumeres for det andet fra foran, hvorledes løftet i DK 2025 i det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i 2021-2025 forholder sig til det (umiddelbare) 

demografiske træk. 

Videre analyseres for det tredje, hvorvidt løftet i det samlede offentlige forbrug 

2021 – 2025 er tilstrækkeligt i forhold til det fulde demografiske træk 

(=velstandsudviklingen)? 

 

Dernæst undersøges i kapitel 4, hvorledes den afsatte ramme til vækst i det 

offentlige forbrug 2021 til 2025 forholder sig til ressourceefterslæbet for velfærden 

siden 2010? 

Først undersøges dette for efterslæbet i forhold til umiddelbart demografisk træk og 

dernæst for efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk. 

 

Endelig diskuteres i kapitel 5 det i DK 2025 beregnede råderum i forhold til 

finansieringsbehovet til den grønne omstilling. 
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Først redegøres for, hvad den grønne omstilling kan forventes at ville koste totalt 

set? Her ses nærmere på bud herpå fra Klimarådet, fra regeringens partnerskaber 

for grøn omstilling og endelig i regeringens eget ”Klimaprogram 2020” 

Dernæst diskuteres finansieringsbehovet for den grønne omstilling frem til 2025 og 

hvorvidt det kan imødekommes indenfor DK2025? 
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Kap. 3. Afsat ramme i DK2025 i relation til 

finansieringsbehovet for velfærden frem til 

2025. 
 

I dette kapitel redegøres i første afsnit for målestokkene for realvækst i det 

offentlige forbrug til velfærd i form af umiddelbart demografisk og fuldt demografisk 

træk. 

Dernæst redegøres i andet afsnit, hvorledes rammen i DK 2025 for væksten i det 

offentlige forbrug i 2021-2025 forholder sig til det (umiddelbare) demografiske 

træk? 

Videre analyseres i tredje afsnit, hvorvidt løftet i DK 2025 i det offentlige forbrug 

2021 – 2025 er tilstrækkeligt i forhold til det fulde demografiske træk 

(=velstandsudviklingen)? 

I denne analyse tages som anført i indledningen til denne del udgangspunkt i en 

læsning af DK2025, hvor hele den afsatte ramme – ekskl. reserver - til offentlig 

forbrugsvækst går til flere ressourcer til velfærden. 
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3.1. Demografisk træk for det offentlige forbrug frem til 

2025. 
 

3.1.1: Definition af umiddelbart og fuldt demografisk træk. 109 
 

Den offentligt leverede velfærd er i disse år og vil endnu mere i de kommende år 

blive sat under stærkt pres fra befolkningsudviklingen, også kaldet den demografiske 

udvikling. 

Det presser for det første den offentlige sektor, at befolkningstallet vokser, både i 

kraft af stigende børnetal, men især i kraft af, at der bliver ældre som følge af 

længere levetid. Siden 1995 er middellevetiden steget med ca. 2½ pr tiår for mænd, 

mens den for kvinder er steget med ca. 2 år pr. tiår.110 

Men for det andet presser det den offentlige sektor, at befolkningens sammen-

sætning ændres.  

Væsentligt er det her navnlig, at antallet af ældre på pension i disse år stærkt, fordi 

store fødselsårgange fra efterkrigstiden kommer i pensionsalderen og flere og flere 

af disse igen kommer op i en højere alder, hvor de i stigende grad får brug fra 

offentlige ydelser fra sundhedsvæsenet og ældresektoren. 

 

 
109) Dette afsnit er en opdatering af Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1): Udhulingen 
af velfærdsservice. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  
110) Jf. Bjørn, Niels Henning: Demografiske udfordringer frem til 2040. Analysenotat fra KL, s. 2 midt for. 04.01.19. 
https://www.kl.dk/media/18610/demografiske-udfordringer-frem-til-2040.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.kl.dk/media/18610/demografiske-udfordringer-frem-til-2040.pdf


89 

 

Figur: Demografisk udvikling 2007 -2030 fordelt på aldersgrupper. 2007 = 100. 111 

 

  

Disse udviklinger påvirker det offentliges økonomi gennem de såkaldte 

demografiske træk, hvorved forstås befolkningsudviklingens konsekvenser for 

omfanget og sammensætning af de offentlige velfærdsydelser. Men det 

demografiske træk findes igen i to former: 

 
Ved det (umiddelbare – min tilføjelse, Hhl) demografiske træk 112 forstås 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 med uændret standard skal fastholdes. 

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 ved en ændring i størrelsen eller 

 
111) Kilde: KL: Faktaark om demografisk udvikling, s. 1. 
https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf 
112) Til forskel fra det udvidede eller fulde demografiske træk, jf. længere fremme. 

https://www.kl.dk/media/20812/faktaark-demografi.pdf
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sammensætningen af befolkningen. 113 

 

Men jævnfør overstående indebærer det, at det (umiddelbare) demografiske træk 

dækkes, ”kun”, at den hidtidige standard i offentligt leveret velfærdsservice 

opretholdes.  

Skal der derimod også 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 ikke stiger bare med det (umiddelbare) 

demografiske træk, men med det fulde (også kaldet ”udvidede) demografiske træk. 

Dette benævnes af Finansministeriet også det ”langsigtede beregningstekniske 

fremskrivningsprinicp” for de offentlige udgifter114. Dette beregnes således, at der 

sættes en lige stor andel af samfundsøkonomien, målt ved BNP, af til det offentlige 

forbrug for en given befolkningssammensætning. 

Hvis der er ændringer i befolkningssammensætning i form af flere ældre, betyder 

dette fremskrivningsprincip for det første, at det offentlige forbrugs andel af BNP 

øges svarende til, hvad ændringen i befolkningssammensætningen kræver. Flere 

ældre = større offentligt forbrug. 

MEN: For en uændret befolkningssammensætning repræsenterer fremskrivnings-

princippet = det fulde demografiske træk for det andet en uændret fordeling af 

samfundets ressourcer mellem investeringer, privat og offentligt forbrug = en 

uændret andel af BNP (nominelt). 115  

Dermed inkluderes en såkaldt velstandseffekt, hvor det antages, at i takt med at den 

private velstand stiger, så vil efterspørgslen efter offentlig velfærd også stige. 116 

 
113) 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. 
114) 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  
115) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 193 (Alm. del) af 5 februar: Det fulde demografiske udgiftstræk 2001 – 
2016 – Stillet af Pelle Dragsted, El.  
116) Knigge, Niels Storm: Finanslovsforslaget 2019 er ingen gaveregn. Kraka, 07.09.18. 
http://kraka.dk/analyse/finanslovsforslaget_for_2019_er_ikke_en_gaveregn  

https://www.kl.dk/media/18785/massivt-demografisk-pres-paa-plejeomraadet.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm
http://kraka.dk/analyse/finanslovsforslaget_for_2019_er_ikke_en_gaveregn
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Det fulde demografiske træk handler med andre om en udvikling i de offentlige 

serviceudgifter, der både følger med udviklingen i privatforbruget og samtidig tager 

højde for befolkningsudviklingen. 117  

Ved uændret befolkningssammensætning og størrelse indebærer en sådan uændret 

fordeling mellem privat og offentligt forbrug, at det offentlige forbrug skal følge 

velstandsudviklingen 118 dvs. BNP - væksten. 119 

Sidst, men ikke mindst: Da velfærden udgør langt hovedparten af det offentlige 

forbrug må det (umiddelbare) demografiske træk for velfærden antages at svare til 

det (umiddelbare) demografiske træk for det samlede offentlige forbrug. Det vil 

være udgangspunktet i de to følgende kapitler. 

 

 

3.1.2: Nye tal i denne rapport for (umiddelbart) demografisk træk. 
 

Det skal understreges, at opgørelsen af det (umiddelbare) demografiske træk for det 

offentlige forbrug 2021 – 2025 i denne rapport følger en ny beregning heraf i 

forhold til tidligere rapporter 120 pga. af ny befolkningsprognose fra Danmarks 

Statistik maj 2020.  

Den nye beregning er udarbejdet af Finansministeriet i forbindelse med 

fremskrivningen af DK 2025 og er indarbejdet i og ligger til grund for denne.  I denne 

nye beregning er det (umiddelbare) demografiske træk nedjusteret 

I den nye befolkningsfremskrivning for 2020 er der samlet set 23.100 færre personer 

i 2025 i forhold til befolkningsfremskrivning fa 2019.  Det er personer i alderen 0 – 
 

117) Jf. Hauch, Jens m. fl: Prioriteres velfærden? Kraka, 27/10-2018. 
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden 
118) Knigge, Niels Storm: Finanslovsforslaget 2019 er ingen gaveregn. Kraka, 07.09.18. 
http://kraka.dk/analyse/finanslovsforslaget_for_2019_er_ikke_en_gaveregn  
119) Jf. Wikipidia: Råderum. 
https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5derum  
120) Der er tale om Lund, Henrik Herløv: ”Finanslov og finanslovsaftale for 2020”, 2. udbyggede udgave jan. 2020.09.20  
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  
Og Lund, Henrik Herløv: ”Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1): Udhulingen af velfærdsservice” 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf. 2. 
reviderede udgave 30.07.20 

http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
http://kraka.dk/analyse/finanslovsforslaget_for_2019_er_ikke_en_gaveregn
https://da.wikipedia.org/wiki/R%C3%A5derum
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
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17 der er lidt over 15.000 færre af og lidt under 15.000 færre i aldersgruppen 18 – 

69, mens der er 6.700 flere 70+-årige i 2025. 

 

Figur: Ændring i antal personer i 2025 fra befolkningsfremskrivning 2019 til 2020. 121 

 

 

 

Samlet betyder den nye befolkningsprognose en nedjustering af væksten i det 

(umiddelbare) demografiske træk. Væksten i det (umiddelbare) demografiske træk 

blev oktober 2019 forud for finanslovsforslaget for 2020 opgjort til 15 mia. kr. i 2021 

– 2025, men opgøres i fremskrivningen i DK2025 nu til 11 mia. kr. i perioden 2021 – 

2025. 122 

 
121) Kilde Nyholm, Nikolaj: Det finanspolitiske råderum skrumper. DI, aug. 2020. 
https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/8/det-finanspolitiske-raderum-skrumper/  
122) Jf. DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 50, figur 3.5. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2020/8/det-finanspolitiske-raderum-skrumper/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Derimod angives det fulde demografiske træk ikke at være revideret, hvorfor det 

ikke er ændret i forhold til det tidligere anførte i nedennævnte rapporter. 

 

Ifølge Finansministeriet antages den gennemsnitlige årlige realvækst i det fulde 

demografiske træk fra 2020 til 2025 at være 1,1 pct for hele den offentlige sektor. 
123 

 

 

 

3.2. Afsat ramme i DK2025 i forhold til (umiddelbart) 

demografisk træk 2021 - 2025. 

 

3.2.1: (Umiddelbart) demografisk træk 2021 - 2025. 

 
Det (umiddelbare) demografiske træk for det offentlige forbrug påregnes af 

Finansministeriet i perioden 2021 – 2025 årligt i gennemsnit at udgør 0,5 procent 124  

svarende til en svag stigning fra 2 mia. kr. i 2021 til 2½ mia. kr. i 2025 (2021-

priser).125 

I alt (akkumuleret) skal til offentligt forbrug afsættes 11 mia. kr. fra og med 2021 til 

og med 2025 (2021 – priser), hvis der skal være dækning for det (umiddelbare) 

demografiske træk svarende til en gns. årlig vækst på lidt over 0,5 pct. 

 

 

 
123) Jf.  Svar på Finansudvalgets spørgsmål 4 (aktstykke nr. 233) af 24. juni 2020 ”Årlig stigning i udgifter ifølge 
Finansministeriets beregningstekniske principper” (= fuldt demografisk træk – hhl). Rune Lund; EL, 20. juni 2020. 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  
124) Jf. DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 50, figur 3.5. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
125) Jf. svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 162) af 19. sept. 2019 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm  
opdateret ud fra DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 50 – 51, figur 3.5 og 3.6. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Tabel: Årlig gennemsnitlig og akkumuleret vækst i det (umiddelbare) demografiske 

træk for den samlede offentlige sektor i perioden 2021 – 2025.  

Mia. kr. og pct. (2021 – priser). 126 

 

 2021 2022 2023 2024 2025  2021 -2025 

akku-

muleret 

2021 - 2025, 

årligt  

gns. 

Vækst i  

mia. kr. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2½ 

 

2½ 

 

11 

 

2,2 

Procentvis 

vækst 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

2,5 

 

0,5 

 
 

 

3.2.2. Samlet ramme til offentlige forbrug højere end (umiddelbart) 

demografisk træk. 
 

Jf. foran er der i fremskrivningen af DK 2025 til vækst i det offentlige forbrug – 

eksklusive reserver til militær og erhvervsliv – netto afsat 17½ mia. kr.  

Den samlede ramme til vækst i det offentlige forbrug overstiger således 

akkumuleret over hele perioden det (umiddelbare) demografiske træk med 6½ mia. 

kr. 

 
126) Kilde til 2021:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 24. juni 2020: Opdateret demografisk 
udgiftstræk 2021 – 2025. Stillet af Rune Lund, EL, 18.juni 2020. 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm  
og kilde til 2022 – 2025: DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 49 for neden – 50 
for oven (figur 3.5). 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Figur: Akkumuleret (umiddelbart) demografisk træk 127 og akkumuleret ramme i DK 

2025 til realvækst for offentligt forbrug i DK 2025 i perioden 2021 -2025 128 (mia. kr). 
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Den afsatte ramme i DK 2025 for perioden 2021 – 2025 for den samlede offentlige 

forbrugsvækst således pænt over det (umiddelbare) demografiske træk, idet hvis 

hele den afsatte ramme til offentlig forbrugsvækst bruges til velfærd, så overskrider 

ressourceløftet det umiddelbare træk med +6½ mia. kr. 

 

 
127) Kilde til 2021:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 24. juni 2020: Opdateret demografisk 
udgiftstræk 2021 – 2025. Stillet af Rune Lund, EL, 18.juni 2020. 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm 
og kilde til 2022 – 2025: DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 49 for neden – 50 
for oven (figur 3.5). 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
128) Kilde:  Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftalen for 2019. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf
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3.3. Afsat ramme i DK2025 i forhold til fuldt demografisk 

træk 2021 - 2025. 

 

 

3.3.1: Fuldt demografisk træk 2021 - 2025. 
 

Men skal der – jf. foran - 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 som beskrevet, at ressourcetilførslen stiger svarende til både befolknings 

og velstandsudviklingen. 

Dette benævnes som anført det udvidede eller ”fulde” demografiske træk. 129 (Af 

Finansministeriet benævnt det ”beregningstekniske” fremskrivningsprincip for de 

offentlige udgifter130). 

Det ”fulde” demografiske træk for den offentlige sektor som helhed påregnes af 

Finansministeriet i perioden 2021 – 2025 årligt i gennemsnit at udgør 6 mia. kr. 

svarende til en årlig gennemsnitlig stigning på 1,1 procent.  

I alt (akkumuleret) forventes ressourcetilførslen til offentlig velfærd ifølge det fulde 

demografiske træk at skulle vokse med 18 mia. kr. fra og med 2021 til og med 2025 

(2021 – priser). 

 

 

 

 

 

 

 
129) 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  
130) 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  

https://www.kl.dk/media/20062/prioritering-af-velfaerden-frem-mod-2025-og-derefter.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm
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Tabel: Beregnet gns. vækst i samlet offentligt forbrug til velfærdsservice i perioden 

2020 – 2025 ifølge udvidet demografiske træk. Procent og mia. kr. (2020– priser). 131 

 

 2021 2022 2023 2024 2025   2021 -2025 

akku-

muleret 

2021 -2025, 

årligt  

gns. 

Vækst i  

mia. kr. 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

30 

 

6 

Procentvis 

vækst 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

1,1 

 

5,5 

 

1,1 

 

 

3.3.2. Afsat ramme til offentlige forbrug lavere end fuldt demografisk 

træk. 
 

Jf. foran afsættes i DK 2025 til det offentlige forbrug i 2021 – 2025 som beskrevet 

akkumuleret over hele periode 17½ mia. kr., hvilket indebærer en årlig 

gennemsnitlig realvækst i perioden på godt 4 mia. kr. 

Hermed opfylder fremskrivningen af DK2025 langt fra kravet fra det fulde 

demografiske træk om en akkumuleret vækst på 30 mia. kr. svarende til en årlig 

gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug i perioden 2020 til 2025 på 6 mia. 

kr.  

 

 
131) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 (aktstykke nr. 162) af 19. sept. 2019. 
https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988/index.htm  
Denne tabel er revideret 30.09.19 på basis af nye oplysninger fra Finansministeriet. 
 

https://www.ft.dk/samling/20182/aktstykke/Aktstk.162/bilag/2/2078988/index.htm
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Figur: Akkumuleret fuldt demografisk træk 132 og akkumuleret ramme i DK 2025 til 

vækst i offentligt forbrug i DK 2025 i perioden 2021 -2025 133 (mia. kr, 2021 priser). 
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Tværtimod underskrider fremskrivningen af DK 2025 det fulde demografiske træk 

med akkumuleret over hele perioden med i alt 12 ½ mia. kr. svarende til 

gennemsnitligt godt 2 ½ mia. kr. om året 2021 – 2025.

 
132) Kilde til 2021:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233) af 24. juni 2020: Opdateret demografisk 
udgiftstræk 2021 – 2025. Stillet af Rune Lund, EL, 18.juni 2020. 
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm 
og kilde til 2022 – 2025: DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 49 for neden – 50 
for oven (figur 3.5). 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
133) Kilde:  Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftalen for 2019. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf. 

https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/suu/spm/404/svar/1554546/2012420.pdf
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Kap. 4: Indhentes DK 2025 ressource-

efterslæbet for det offentlige 

forbrug/velfærden siden 2010? 
 

I dette kapitel analyseres, hvorvidt der med fremskrivningen af DK 2025 sker et 

sådant løft i ressourcerne til det offentlige forbrug, at det efterslæb indhentes, som 

der siden 2010 er opbygget pga. langsom, men vedvarende udhuling af ressourcerne 

til det offentlige forbrug/velfærden134? 

Som i foregående kapitel tages også i dette udgangspunkt i en læsning af DK2025, 

hvor hele den afsatte ramme til offentlig forbrugsvækst går til flere ressourcer til 

velfærden. Effekten af en reduktion af forbrugsvækst til velfærden undersøges 

under borgerlige finansieringsstrategier for velfærden i del III. 

I første afsnit redegøres for efterslæbet siden 2010 i ressourcetildelingen til det 

offentlige forbrug/velfærden.   

Dernæst undersøges i andet afsnit, hvorvidt rammen for offentlig forbrugsvækst i 

DK 2025 er tilstrækkeligt til at dække efterslæbet siden 2010 i ressourcer til 

offentligt forbrug/velfærden målt i forhold til umiddelbart demografisk træk?  

Og sidst, men ikke mindst analyseres i tredje afsnit, hvorvidt rammen for offentlig 

forbrugsvækst i DK 2025 er tilstrækkeligt til at indhente efterslæbet for offentligt 

forbrug/velfærden i forhold til det fulde demografiske træk?  

 

 

 
134( Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  og jf. Lund, 
Henrik Herløv; Finanslov og finanslovsaftale for 2020. https://henrikherloevlund.dk/wp-
content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
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4.1. DK 2025 i forhold til efterslæbet i offentligt 

forbrug/velfærden siden 2010. 

 
Det offentlige forbrug generelt og navnlig det offentlige forbrug i 

kommunerne er siden 2010 i kraft af en borgerlig økonomisk sparepolitik 

overfor velfærden blevet udhulet i betydelig grad økonomisk - 

ressourcemæssigt. 135 

Denne udhuling har navnlig manifesteret sig under den borgerlige VLAK – 

regering, hvor det offentlige forbrug år efter år – med 2017 som eneste 

undtagelse - blev holdt langt under det (umiddelbare) demografiske træk, 

således at der alene for denne periode har været et akkumuleret underskud 

på 4,7 mia. kr. 

Figur: Underskud i samlet offentligt forbrug 2016 – 2019 i forhold til 

(umiddelbart) demografisk træk- mia. kr (årets priser).136 
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135) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (I): Udhulingen af velfærdsservice 2001 – 2019, del I. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  
136) Kilde: Finansministeriet: Revideret svar på Finansudvalgets spm. 292 af 08.01.19 af Benny Engelbrecht. 
Finansministeriet 18.02.19. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323/index.htm  
 
 
 

 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323/index.htm
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Størrelsen af dette efterslæb afhænger selvsagt imidlertid af, hvorvidt det 

opgøres i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk eller i forhold til det 

fulde demografiske træk. 

I det følgende vil vi undersøge begge dele samt vurdere efterslæbet i forhold 

til de opstillede to forskellige scenarier for, hvor stor en del af rammen for 

offentlig forbrugsvækst, som afsættes til velfærden. 

 Jf. foran antages de demografiske træk for velfærden at svare til de for det 

samlede offentlige forbrug gældende. 

 

 

4.2. Indhentes efterslæbet for offentligt forbrug/ 

velfærden i forhold til umiddelbart demografisk træk? 

 

 

4.2.1. Efterslæbet i offentligt forbrug 2010 - 2019. 
 

I perioden 2010 – 2019 faldt den årlige gennemsnitlige realvækst i det samlede 

offentlige forbrug til velfærdsservice til 0,3 pct., hvilket har ligget betydeligt under 

det (umiddelbare) demografiske træk, som i denne periode gennemsnitligt har ligget 

på 0,6 pct.  

 

Dvs. der har været et årligt gennemsnitlig underskud på 0,3 procentpoint i denne 

periode. 
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Figur: Årlig realvækst i offentligt forbrug til velfærdsservice 137 og årligt gennemsnit 

(umiddelbart) demografisk træk (pct.), 2010 – 2019. )138 
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Dette svarer til en årlig gns. manko i perioden fra og med 2010 til og med 2019 på 

lidt over 1 mia. kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 
137) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål 202 af 08.01.19. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  
138) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 292 af 08.01.19 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
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Tabel: Årlig vækst i det (umiddelbare) demografiske træk respektive i realvækst i det 

samlede offentlige forbrug i perioden 2010 – 2019. Mia. kr. (2019 – priser). 139 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
140 

2010 

-

2019 

gns. 

2010  

-2019  

akk. 

Umid. 

dem. 

træk 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2½ 

 

3½ 

 

4 

 

3½ 

 

3 

 

3½ 

 

3 

28 

(akk.) 

Realvækst  

i off.  

forbrug 

 

2,9 

 

-10,7 

 

4,7 

 

-2,3 

 

3,0 

 

3,6 

 

1,1 

 

4,9 

 

5,4 

 

3½ 

 

1½ 

16 

(akk.) 

 

Akkumuleret for hele perioden 2010 – 2019 udgør dette et efterslæb for det 

offentlige forbrug i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk på samlet 

omkring 12 mia. kr.141  

 

 

4.2.2. Finansloven 2020 reducerer efterslæbet lidt. 
 

Hvad angår 2020 har finansloven og finanslovsaftalen i nogen grad rettet op herpå. 

Den faktiske realvækst i det offentlige forbrug i 2020 udgjorde i alt 11 ¼ mia. kr. 142 

svarende 2,2 procent, dog inklusive Covid – 19 tiltag.  

 
139) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 129 af 11.deceamber 2019, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l1/spm/129/svar/1619479/2125799/index.htm  
140) Korrigeret efter Økonomisk Redegørelse August 2020, s. 151 – midten. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/  
141) Kilde; Egen beregning, Jf. Fagbevægelsens Hovedorganisation: Velfærdstab siden 2010 på 15 mia. kr.  
142) Jf. fremskrivning af DK 2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi frem mod 2020, 
boks 1., figur 8, s. 22. 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l1/spm/129/svar/1619479/2125799/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/
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Ekskl. Covid 19 – udgifter udgør realvæksten i det offentlige forbrug i 2020 lidt over 

8½ mia. kr. 143 svarende 1,7 procent. 144 

I forhold hertil udgjorde det (umiddelbare) demografiske træk i 2020 omkring 2½ 

mia. kr. svarende til 0,5 procent.  145   

Så finansloven for 2020 har dermed bidraget til at indhente efterslæbet i forhold til 

(umiddelbart) demografisk træk fra perioden 2010 – 2019 med i hvert tilfælde 6 

mia. kr. (ekskl. Covid 19 – udgifter), hvormed realvæksten i det offentlige forbrug 

overstiger det (umiddelbare) demografiske træk. 

Hermed reduceres med finansloven for 2020 efterslæbet siden 2010 for det 

offentlige forbrug fra 12 mia. kr. til 6 mia. kr, om end der stadig er et godt stykke vej 

til fuld genopretning af det tidligere niveau. 

 

 

4.2.3. Rammen for vækst i offentligt forbrug i DK 2025 vil indhente 

efterslæbet siden 2010 i forhold til umiddelbart demografisk træk. 
 

Hvorledes påvirkes dette efterslæb, hvis den afsatte ramme til vækst i det offentlige 

forbrug i fremskrivningen i DK 2025 realiseres fra og med 2021 til og med 2025? 

Jf. foran afsættes i DK 2025 netto – ekskl. reserver til forsvar og erhvervsliv – til 

vækst i det samlede offentlige forbrug 17½ mia. kr. 146 147   

 
143) Kilde: Egen beregning 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
144) Jf. fremskrivning af DK 2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi frem mod 2020, 
figur 1.11, s. 17. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
145I) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 1 (aktstykke nr. 233): Opdateret udgiftstræk for offentlige udgifter, 
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. 
146) Jf. DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 50 – 51, figur 3.5 og 3.6. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
147) Jf. DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 46– 51, figur 3.3 og 3.6. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/1/svar/1675060/2216519/index.htm
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Som beskrevet foran indebærer det (umiddelbare) demografiske træk i denne 

periode et krav om en stigning i det offentlige forbrug i hele perioden på 11 mia. kr.  

Hermed overskrider den afsatte ramme til vækst i det offentlige forbrug 

akkumuleret over hele perioden således det umiddelbare demografiske træk med 

godt + 6½ mia. kr. 

Bidraget fra finansloven fra 2020 til at indhente efterslæbet i forhold til umiddelbart 

demografisk træk fortsættes således i DK 2025.  

Hvis den afsatte ramme til offentlig forbrugsvækst frem til 2025 realiseres, vil 

efterslæbet i 2025 for offentligt forbrug i forhold til det (umiddelbare) demografiske 

træk være indhentet og velfærdens standard vil være forbedret med +½ mia. kr.  

 

Figur: Efterslæb for offentligt forbrug i forhold til umiddelbart demografisk træk 

2010-2019 148 , 2010-2020 149 og 2010 - 2025. 
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148) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  
149) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftale og finanslov 2020.  
 https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
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4.3. Dækkes efterslæbet for offentligt forbrug/velfærden 

siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk? 

 

Efterslæbet i forhold til (det umiddelbare) demografiske træk handler som anført 

imidlertid alene om, hvad der har manglet af ressourcer til velfærden siden 2010 for 

at standarden kunne opretholdes. 

Hvis ressourcetildelingen til velfærden imidlertid skulle have været af en 

tilstrækkelig størrelse til også at muliggøre ny medicin, ny teknologi og nye tilbud, 

skulle den – som beskrevet foran – have fuldt det fulde demografiske træk (= det 

langsigtede fremskrivningsprincip).  

 

 

4.3.1. Efterslæbet i offentligt forbrug 2009 150- 2019. 
 

I forhold til det fulde demografiske træk kommer imidlertid et endnu større 

efterslæb for ressourcerne til velfærden fra gennem det seneste ti år. Dette har 

siden 2009 og frem til 2020 udgjort 1,2 pct. 151  og udgør i følgende seneste 

oplysninger fra Finansministeriet fra 2020 og frem til 2025 1,2 pct. 152  Evt. nye tal 

herfor på grundlag af ny befolkningsfremskrivning er ikke oplyst. 

Lægger vi til grund, at det offentlige forbrug til velfærdsservice skulle have fulgt det 

fulde demografiske træk, skulle det i perioden 2010 til 2019 gennemsnitlig være 

steget hermed. I stedet lå realvæksten i det offentlige forbrug jf. foranstående afsnit 

 
150) På grund af en usikker periodisering af de afholdte udgifter til offentligt forbrug mellem 2009 og 2010 måles her 
fra og med 2009. 
151) Jf. Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål 9 (aktstykke 148) af 15. juni 2018 : Det udvidede demografiske træk 2007 
– 2019, https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm og jf. Svar 
på Finansudvalgets spørgsmål 526 (Alm. del) af 28.august 2018: Langsigtet fremskrivningsprincip 2019 – 2025. 
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm   
samt jf. Hauch, Jens; Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Jørgen Søndergaard og Niels Storm Knigge: Prioriteres velfærden, 
figur: Årlig vækst i offentligt forbrug og demografisk træk Kraka, 27.10.2018. 
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden  
152) Jf. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 4 (aktstykke 233) af 18. juni 2020: Langsigtet fremskrivningsprinicp 2021 
– 2025https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm  

https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/526/svar/1510308/1938277/index.htm
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
https://www.ft.dk/samling/20191/aktstykke/Aktstk.233/spm/4/svar/1675042/2216482/index.htm
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i gennemsnit på 0,3 procent i perioden. 153 

 

Figur: Årlig realvækst i offentligt forbrug til velfærdsservice 154 og årligt 

gennemsnitligt fuldt demografisk træk (pct.), 2009 – 2020. 155 
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Dvs. i forhold til det fulde demografiske træk har det offentlige forbrug til 

velfærdsservice årligt i gennemsnit været underfinansieret med over 0,8 procent 

svarende til op mod 5 mia. kr. årligt.  

Akkumuleret for hele perioden 2009 – 2019 giver den underskridelse, som real-

væksten i det offentlige forbrug i næsten alle år har udvist, et efterslæb i ressource-

tilførslen til offentligt leveret velfærdsservice på netto omkring 40 mia. kr. 156 

 

 
153) Jf. Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 292 af 8. januar 2019  - Årlig vækst i offentligt forbrug og 
demografisk træk 2009 – 2019 – Stillet af Benny Engelbrecht, S. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf 
154) Kilde: Revideret svar på Finansudvalgets spørgsmål 202 af 08.01.19. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  
155) Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål 9 (aktstykke 148) af 15.06.18  
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310.pdf  
og Hauch, Jens m.fl: Prioriteres velfærden. Kraka, 27.10.18. 
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden 

156) Kilde: Egen beregning. 

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://www.ft.dk/samling/20171/aktstykke/aktstk.148/spm/9/svar/1499372/1914310.pdf
http://kraka.org/debatindlaeg/prioriteres_velfaerden
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Tabel: Beregnet årlig gennemsnitlig vækst i det fulde demografiske træk 
157respektive i realvækst i det samlede offentlige forbrug i perioden 2009 – 2019. 

Mia. kr. (2019 – priser). 158 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

- 

2019  

akku- 

mu 

leret 

 

Fuldt 

dem. 

træk  

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

5½ 

 

60½ 

 

Real-

vækst  

i  

off.  

for-

brug 

 

12,7 

 

2,1 

 

-10,2 

 

5,2 

 

-2,9 

 

2,8 

 

3,7 

 

0,8 

 

3,9 

 

2,0 

 

0 
159 

 

20 

 

 

 

 

 
157) Stigning på umiddelbart demografisk træk på 0,6 procent = gns. stigning i milliarder kr. i perioden 2010 – 2019 på 
2,8 mia. kr.  
Stigning på fuldt demografisk træk på 1,2 procent = gns. stigning i milliarder kr. i perioden 2010 – 2019 på 5,6 mia. kr. 
158) Kilde:  Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 292 af 08.01.18, tabel 1. 
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf  
159) Jf. Økonomisk Redegørelse aug. 2020, s. 151 øverst. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/  

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fiu/spm/292/svar/1557132/2017323.pdf
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/oekonomisk-redegoerelse-august-2020/
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4.3.2. Finansloven 2020 indhenter noget efterslæbet. 
 

Retter finansloven for 2020 så op herpå? 

Som beskrevet foran udgjorde den faktiske realvækst i det offentlige forbrug i 2020 i 

alt 11 ¼ mia. kr. 160 svarende 2,2 procent, dog inklusive Covid – 19 tiltag. Ekskl. 

ekstraordinære Covid 19 – udgifter udgør realvæksten i det offentlige forbrug i 2020 

lidt over 8½ mia. kr. 161 svarende 1,7 procent. 162 

Jf. foran udgør det fulde demografiske træk for dette år 5½ mia. kr. 

Så finansloven for 2020 tog hermed faktisk fat på at indhente efterslæbet i forhold 

også til fuldt demografisk træk fra perioden 2010 – 2019 med de 3 mia. kr, hvorved 

realvæksten i det offentlige forbrug (ekskl. Covid 19 – udgifter) overstiger det fulde 

demografiske træk. 

Hermed reduceres efterslæbet siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk fra 40 

mia. kr. til 37 mia. kr, om end der hermed stadig er lang vej til fuld ajourføring af 

velfærdens standard i forhold til velstandsudviklingen. 

 

 

4.3.3. Efterslæbet i forhold til fuldt demografisk træk vokser. 
 

Hvorledes påvirkes dette efterslæb i forhold til det fulde demografiske træk så, hvis 

den afsatte ramme til vækst i det offentlige forbrug i den fremskrevne DK 2025 

realiseres fra og med 2021 til 2025? 

 
160) Jf. fremskrivning af DK 2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi frem mod 2020, 
boks 1., figur 8, s. 22. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
161) Kilde: Egen beregning 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
162) Jf. fremskrivning af DK 2025 – en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi frem mod 2020, 
figur 1.11, s. 17. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
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Som beskrevet regner S – regeringen i DK2025 med en ramme for offentlig 

forbrugsvækst fra 2012 til 2025 på netto 17 ½ mia. kr.  163  Men det fulde 

demografiske træk indebærer i denne periode et krav om en stigning i det offentlige 

forbrug på 6 mia. kr. årligt eller for hele perioden 30 mia. kr.  

Hermed underskrider den afsatte ramme til vækst i det offentlige forbrug akkumu-

leret over hele perioden som anført det fulde demografiske træk med godt – 12½ 

mia. kr.  

Bidraget fra finansloven fra 2020 til at indhente efterslæbet i forhold til fuldt 

demografisk træk siden 2010 på 40 mia. kr. bliver således en enlig svale. Hvis den 

planlagte vækst i DK2025 i det offentlige forbrug realiseres, vil efterslæbet i det 

offentlige forbrug i forhold til det fulde demografiske træk igen vokse med – 12½ 

mia. kr. 

Figur: Efterslæb for offentligt forbrug i forhold til fuldt demografisk træk 2009-2019 
164 , 2009-2020 165 og 2009 - 2025. 
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163) Jf. DK 2025 - grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, s. 50 – 51, figur 3.5 og 3.6. 
https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/ 
164) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (rapport 1 ud af 3): Udhulingen af velfærdsservice. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf  
165) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslovsaftale og finanslov 2020.  
 https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf  

https://fm.dk/udgivelser/2020/august/dk2025-en-groen-retfaerdig-og-ansvarlig-genopretning-af-dansk-oekonomi/
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2020/01/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/12/Finanslov2020.pdf
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Kap. 5. Hvad kommer den grønne omstilling 

til at koste? 
 

I det ovenstående har vi kun forholdt os til råderummets størrelse i forhold til 

finanseringsbehov fra velfærden. Men uanset at S – regeringen ikke har afsat nogen 

ramme indenfor råderummet til den grønne omstilling og ”kun” opererer med 

midler hertil i form af engangsbevillinger udenfor råderummet må der selvsagt også 

forventes en regning fra/til den grønne omstilling. Spørgsmålet er om udgiften hertil 

frem til 2025 kan rummes indenfor S – regeringens pulje på 2 mia. kr. om året? 

 

Som i de to foregående kapitler tages også i dette kapitel udgangspunkt i en læsning 

af DK2025, hvor hele den afsatte ramme til offentlig forbrugsvækst går til flere 

ressourcer til velfærden. 

Jf. kapitel 2 indebærer det, at der ikke eksplicit afsættes en ramme ud af 

råderummet til grøn omstilling frem til 2025, om end regeringen har åbnet op for at 

10 mia. kr. fra ”Krigskasse” og ”EU – genopretningsfond” frem til 2025 kan bruges 

hertil. 

Í det følgende kapitel 5 diskuteres det i DK 2025 beregnede råderum og de heri 

afsatte reserver i forhold til finansieringsbehovet til den grønne omstilling. 

 

Først redegøres for, hvad den grønne omstilling kan forventes at ville koste totalt set 

frem til 2030? Her ses nærmere på bud herpå fra Klimarådet, fra regeringens 

partnerskaber for grøn omstilling og endelig i regeringens eget ”Klimaprogram 

2020” 

Dernæst diskuteres finansieringsbehovet for den grønne omstilling frem til 2025 og 

hvorvidt det kan imødekommes indenfor DK2025? 
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5.1. Prisen for den grønne omstilling ifølge Klimarådet. 

 

 

5.1.1. Klimarådets mål for CO2 – reduktion i 2025. 
 

Hvad den grønne omstilling vil koste frem til 2025 har der været forskellige bud på. 

Et af de mest væsentlige er kommet fra Klimarådet. 166 

 

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.167 Det er vigtigt at bemærke, at der altså anvendes et videre 

omkostningsbegreb end blot 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 vindmøller, solceller, 

jordvarme, ladestandere og udtag af lavbundsjorde m.m.? For at danne sig et samlet 

overblik over omfanget heraf, er det nødvendigt at prissætte de enkelte projekter i 

forhold til, hvor meget arbejdskraft og kapitaludstyr, man forventer at bruge i hvert 

af årene, mens investeringerne gennemføres. 

 

I forbindelse med disse projekter er for udgiftsflowet væsentligt, hvilken 

”indfasningsprofil” Klimarådet regner med. Ofte bruges en lineær indfasningsprofil, 

der indfaser lige meget hvert år, men i visse tilfælde, fx El – biler, opereres med en 

eksponentiel profil, der vokser mest i årene tæt på 2030. 168 

 

 
166) Jf. Klimarådet:  Omstilling frem mod 2030. Aug. 2017. 
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030  
167) Jf. Klimarådet:  Omstilling frem mod 2030. Aug. 2017. 
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030  
168) Jf. Klimarådet: Omstilling frem mod 2030 s., 83. aug. 2017. 
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030  

https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
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Figur: Eksempel på eksponentiel indfasningsprofil. 169 

 

 
 

Klimarådet forventer gennem den kombinerede effekt af lineær og eksponentiel 

indfasning, at omkostningerne for den grønne omstilling samlet set således vil stige 

gradvist frem gennem 20´erne.  

 

Klimarådet har beregnet, at hvis man skal have en lineær model, skal CO2 – 

udslippet allerede i 2025 reduceres med hele 54 procent. 170 Rådet anbefaler, at 

man tilstræber en reduktion på mindst 50 procent i forhold til 1990. 

 

Danmark i dag har realiseret omkring 40 procent reduktion i forhold til 1990, men 

målet er i 2030 at nå 70 procents reduktion. Dvs. at Klimarådet foreslår frem til 

2025 at nå 10 procent ud af en samlet reduktion frem til 2030 på 30 procent.  

 

Dvs. at Klimarådet opstiller et mål om 1/3 af den samlede reduktion i 2025. 171 

 

 

 
169) Kilde: Klimarådet: Omstilling frem mod 2030 s., 84. aug. 2017. 
https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030  
170) Jf. Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 17 - midten. Marts 2020. 
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion 
171) Jf. Klimarådet: Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion, s. 17 - midten. Marts 2020. 
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion 

https://klimaraadet.dk/da/rapporter/omstilling-frem-mod-2030
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
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5.1.2. Klimarådets bud på, hvad den grønne omstilling koster. 

 
 

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. 172  Hvilket svarer til ½ pct. eller lidt mere af BNP. 

 

Rådet har ikke selv anslået udgiften frem til 2025.  

 

Men antages det, at omkostningerne i 2025 udgør en andel af de samlede 

omkostningerne frem til 2030 som svarer til den andel af den samlede reduktion 

frem til 2030, som skal nås i 2025, kan omkostningerne i året 2025 skønnes at 

udgøre en 1/3 af de samlede omkostninger = mellem 5 og 7 mia. kr. 

 

Dette vil passe med de overvejelser, som Klimarådet – jf. foran – har gjort sig om en 

indfasningsmodel med en større tyngde i anden halvdel af 20´erne. 

 

 

Figur: Samfundsøkonomiske omkostninger til grøn omstilling 2025 (skønnet af Hhl) 

og 2030 (middelværdier) ifølge Klimarådet 173 (mia. kr.)  
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172) 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  
173) 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  

https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
https://www.klimaraadet.dk/da/rapporter/kendte-veje-og-nye-spor-til-70-procents-reduktion
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Ifølge den neoliberalistiske, erhvervsfinansierede tænketank CEPOS vil udgiften 

være noget større: 25 - 30 mia. kr. i 2030. 174  Hvilket svarer til op mod 1 pct. af BNP. 

 

CEPOS s beregning er imidlertid blevet kritiseret for bl.a. ikke at medtage 

erhvervsøkonomiske og sundhedsmæssige gevinster ved den grønne omstilling og 

for herigennem at overvurdere udgiften.175 

 

 

 

5.2. Udgifter til grøn omstilling ifølge partnerskaber 

mellem erhvervsliv og regering. 

 

 

5.2.1. Regeringens ”klimapartnerskaber”. 

 
 

S – regeringen indgik i 2019 13 klimapartnerskaber indenfor en række sektorer af 

dansk erhvervsliv. Følgende sektorer har været repræsenteret: 176 

 

- Energi og forsyning 

- Affald og vand samt cirkulær økonomi 

- Energiintensiv industri 

- Produktionsvirksomhed 

- Life science og biotek 

- Fødevare og landbrugssektoren 

 
174) Jf. Brøns-Pedersen, Otto: Samfundsøkonomiske omkostninger ved 60 og 70 procents drivhusgasreduktion i 2030. 
https://cepos.dk/artikler/samfundsoekonomiske-omkostninger-ved-60-pct-og-70-pct-drivhusgasreduktion-i-2030/ . 
175) Jf. Nielsen, Jørgen Steen: Ny analyse: Når vi de danske klimamål, kan vi spare 10-20 milliarder om året på sundhed. 
Information, 25. mak 2020.

  
https://www.information.dk/indland/2020/05/ny-analyse-naar-danske-klimamaal-kan-spare-10-20-milliarder-aaret-
paa-sundhed  
176) Jf. Klima, Energi og Forsyningsministeriet: Regeringens klimapartnerskaber. 
https://kefm.dk/klima-og-vejr/regeringens-klimapartnerskaber-og-groent-erhvervsforum  

https://cepos.dk/artikler/samfundsoekonomiske-omkostninger-ved-60-pct-og-70-pct-drivhusgasreduktion-i-2030/
https://www.information.dk/indland/2020/05/ny-analyse-naar-danske-klimamaal-kan-spare-10-20-milliarder-aaret-paa-sundhed
https://www.information.dk/indland/2020/05/ny-analyse-naar-danske-klimamaal-kan-spare-10-20-milliarder-aaret-paa-sundhed
https://kefm.dk/klima-og-vejr/regeringens-klimapartnerskaber-og-groent-erhvervsforum
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- Landtransport 

- Luftfart 

- Det Blå Danmark 

- Bygge – og anlæg 

- Handel 

- Service, IT og rådgivning 

 - Finanssektoren. 

Erhvervssektoren har både skullet komme med bud på virkemidler, CO2 – effekter 

og udgifter forbundet hermed. E 

 

 

5.2.2. Samlede omkostninger ved forslag fra ”partnerskaber”. 

 
En samlet oversigt over partnerskabernes udgiftsskøn foreligger ikke fra deres egen 

hånd.  

Men konsulentvirksomheden Energy Modelling Lab (EML) har foretaget en 

modelberegning. Beregningen munder ud i, at tiltagene foreslået af 

klimapartnerskaberne i 2025 vil kost lidt over 400 kr. pr borger, mens de i 2030 vil 

koste lidt over 2.500 kr. pr. borger.  

Ifølge partnerskaberne er den grønne omstilling imidlertid ikke fuldt realiseret 

hermed. Derfor forventes i 2035 yderligere udgifter på op mod 6½ mia. kr. 

Dette svarer til en samlet finansiel udgift i 2020 på op 2½ mia. kr.  og i 2030 på op 

mod 15 mia. kr, mens der i 2035 forventes en udgift på op mod 6½ mia. kr. 
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Figur: Omkostning til grøn omstilling hos ”Klimapartnerskaberne» ifølge EML (mia. 

kr). 177 
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Tyngden i denne omkostningsprofil ligger som vist relativt tæt på og omkring 2030 

og endog efter. Dette hænger samme med, at klimapartnerskabernes forslag i 

relativt høj grad baserer sig på ny, endnu ikke kendt teknologi, som først antages 

udviklet omkring og endog efter 2030. 

 

 

5.3. S – regeringens bud på, hvad den grønne omstilling 

koster. 

 

 

5.3.1. Regeringens ”hockeystav”. 

 
Regeringens klimaprogram 178 viser, at S - regeringen har taget klimapartner-

skabernes model til sig og vil satse på, at det store ryk vedr. reduktion af 

 
177) Kilde: Jf. Energimodellen TIMES -DK: Scenario ”Klimapartnerskaberne”, overblik, figur: Omkostning pr. person. 
https://klimaaftalen.tokni.com/  

https://klimaaftalen.tokni.com/
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udledningen af drivhusgasser først skal ske tæt på 2030 og indtil da skal afvendte 

udviklingen af ny teknologi. 179 

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.” 180 

 

Figur: Regeringens hockey-stav-model for CO2 – reduktion. 181 

 

 

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

179) 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-vej-mod-klimamaal-vi  

180) 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-vej-mod-klimamaal-vi  
 

181) 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-er-muligt-1 

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-er-muligt-1
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-er-muligt-1
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5.3.2. Samlede omkostninger ifølge Klimaprogrammet. 

 
Ifølge S – regeringens ”Klimaprogram 2020” vil den grønne omstilling i 20230 koste 

mellem 16 og 24 mia. kr. svarende til mellem 0,7 og 1 pct. af BNP pr. år. 

Regeringen har ikke opgjort en omkostning frem til 2025. 

Men S – regeringen vurderer selv, at ”Med regeringens hidtidige indsats forventes 

udledningerne at være 44,1 mio. tons i 2025, hvilket svarer til en reduktion på 43 

pct. i 2025 i forhold til 1990”. 182 

Danmark i dag som tidligere anført realiseret omkring 40 procent reduktion i forhold 

til 1990, men målet er i 2030 at nå 70 procents reduktion. Dvs. at S – regeringen 

forventer i 2025 at nå 3 procent ud af et mål om en reduktion på 40 procent, 

hvilket svarer til 7½ procentpoint ud af den samlede reduktion i 2030. 

Antages det, at omkostningerne i 2025 udgør en andel af de samlede 

omkostningerne frem til 2030 som svarer til den andel af den samlede reduktion 

frem til 2030, som skal nås i 2025, kan omkostningerne i året 2025 skønnes at 

udgøre en 7½ procent af de samlede omkostninger = op til 2 mia. kr. 

 

Figur: Omkostning til grøn omstilling i Klimaprogram 200 (mia. kr). 183 
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182) 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-er-muligt-1 
183) 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-er-muligt-1 

https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-er-muligt-1
https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/sep/regeringens-klimaprogram-viser-70-maalet-er-muligt-1
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5.4. Finansieringsbehov for den grønne omstilling frem til 

2025.  

 

Som beskrevet tidligere er der ikke afsat en fast ramme indenfor råderummet til den 

grønne omstilling i fremskrivningen af DK 2025. 

Der er som fremgået udenfor råderummet afsat engangsbeløb på 2 mia. kr. årligt 

eller akkumuleret frem til 2025 i alt 10 mia. kr til klimatiltag. 

 

 

5.4.1. Skøn over udgifter frem til 2025 jf. Klimarådets målsætning. 
 
 

Vælges Klimarådets virkemidler for en ambitiøs grøn omstilling også frem til 2025 og 

en indfasningsmodel a la Klimarådets 2025 målsætning, jf. foran, skønnes i forhold 

hertil udgifter i 2025 på omkring 6 mia. kr (middelværdi mellem 5 og 7½ mia. kr.).  

Antages disse ligervis at stige gradvist fra 2021 til 2025 fås følgende 

indfasningsmodel: 

Figur: Skønnet indfasningsmodel frem til Klimarådets 2025 mål. 184 
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184) Kilde; Egen tilvirkning på grundlag af foranstående. 
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Det giver samlede udgifter på 18 mia. kr i perioden.  

Klimarådets strategi for en ambitiøs grøn omstilling vil således langtfra kunne 

rummes indenfor de formentlige, uspecificerede midler i diverse reserver og pulje i 

DK2025. 

 

 

5.3.2. Skøn over udgifter frem til 2025 i forbindelse med 

klimapartnerskaber. 

 
Vælges virkemidler og ”hockey - stav” a la klimapartnerskaberne, hvor initiativer og 

dermed omkostninger primært udspiller sig tæt på 2030, vil det som fremgået i 2025 

indebære udgifter på 2½ mia. kr.   

Antages udgiften at stige gradvist frem mod 2025 fås følgende indfasningsmodel: 

 

Figur: Skønnet indfasningsmodel for” hockeystav” a la klimapartnerskaber. 185 
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I alt vil denne model akkumuleret over perioden 2021 til 2025 indebære udgifter på 

7½ mia. kr. 

 
185) Kilde; Egen tilvirkning på grundlag af foranstående. 
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5.3.3. Skøn over udgifter frem til 2025 ifølge regeringens 

”Klimaprogram”. 

 
Ifølge regeringens klimaprogram, vil det som fremgået i 2025 indebære udgifter på 

op til 2 mia. kr.   

Antages udgiften at stige gradvist frem mod 2025 fås følgende indfasningsmodel: 

 

Figur: Skønnet indfasningsmodel frem til 2025 for «Klimaprogram». 186 
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I alt vil denne model akkumuleret over perioden 2021 til 2025 indebære udgifter på 

omkring 6 mia. kr. 

Både de skønnede omkostninger frem til 2025 ifølge Klimapartnerskabernes og 

Klimaprogrammet vil således kunne finansieres indenfor de reserver og puljer, som 

ifølge DK2025 bl.a. skal gå til grøn omstilling. 

MEN: En ambitiøs grøn omstilling frem til 2025 a la Klimarådet vil derimod næppe 

kunne rummes på DK 2025. 

 

 

 

 
186) Kilde; Egen tilvirkning på grundlag af foranstående. 
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INDLEDNING TIL DEL III. 

 

Som fremgået af de forrige dele prioriterer S – regeringen IKKE i udmøntningen af 

råderummet frem til 2025 at afsætte en fast, varig ramme til den grønne omstilling. 

De må på den ene side anerkendes som positivt, at regeringen i DK 2025 tilgodeser 

velfærden, idet der i DK 2025 afsættes en klart defineret ramme til vækst i 

velfærdsservice og afsættes midler ud over det (umiddelbare) demografiske træk. 

Men det er på den anden side stærkt kritisabelt, at der ikke er en tilsvarende ramme 

af varige midler til grøn omstilling. 

Overordnet set er der to videre løsningsmuligheder i forhold til det begrænsede 

råderum. 

Den ene principielle mulighed er en sparestrategi. DK 2025 er fra regeringens side 

på sin vis udtryk for en sparestrategi overfor den grønne omstilling, idet der ikke 

afsættes de fornødne ressourcer i DK2025 til en ambitiøs klimastrategi frem til 2025. 

En anden – borgerlig økonomisk – politisk – sparestrategi tager udgangspunkt i, at 

velfærd og grøn omstilling begge skal rummes indenfor det i DK2025 beregnede 

råderum. Essensen heraf er, at den grønne omstilling skal finansieres gennem at 

tage fra råderummet til velfærdsservice dvs. gennem besparelser på velfærden.  

Heroverfor står en progressiv strategi med udgangspunkt i, at der både skal ske 

bevarelse og genopretning af velfærden såvel som gennemførelse af en ambitiøs 

grøn omstilling. Det kræver til gengæld, at råderummet udbygges, således at der ud 

over det afsatte råderum til vækst i velfærdsservice også tilvejebringes et yderligere 

råderum til en ambitiøs grøn omstilling 

Det er denne problematik, som denne tredje del af rapporten handler om: 

Besparelser på navnlig velfærden eller udbygning af råderummet, så der også er 

plads til en ambitiøs grøn omstilling frem til 2025. 

I kapitel 6 diskuteres den borgerlige økonomisk-politiske strategi for at finansiere 

grøn omstilling gennem besparelser på velfærden. 
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I første afsnit undersøges borgerlig – økonomisk politik for at spare på 

velfærdsservice ved at reducere den afsatte ramme for offentlig forbrugsvækst til 

velfærdsservice: Hvilke konsekvenser vil det have for velfærden? 

I andet afsnit analyseres borgerlige forslag om at spare på en anden del af velfærden 

- det sociale sikkerhedsnet - med det erklærede formål at øge 

arbejdskraftudbuddet. 

Dernæst analyseres i kapitel 7 udbygning af råderummet gennem fremrykning af 

pensionsbeskatning.  

I første afsnit undersøges størrelsen af pensionsformue og udskudt skat herpå. 

Og i andet afsnit diskuteres, hvorledes pensionsbeskatningen kan fremrykkes? 

Endelig diskuteres i kapitel 8 tilbagerulning af borgerlige indkomst – og 

boligskattelettelser. 

I første afsnit undersøges omfanget heraf og i andet afsnit analyseres 

provenueffekten af tilbagerulning af disse skattelettelser 

Sidst sammenfattes analysen i denne rapportens tredje og sidste del og der forsøges 

en delkonklusion. 
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Kap. 6. Borgerlige strategier om at 

finansiere grøn omstilling gennem at spare 

på velfærden. 
 

Som anført tager en – borgerlig økonomisk politisk strategi - udgangspunkt i, at 

velfærd og grøn omstilling begge skal rummes indenfor det i DK2025 beregnede 

råderum. Dvs. den grønne omstilling skal finansieres gennem at tage pengene fra 

midlerne til velfærden.  

Strategien for at spare på råderummet til velfærdsservice for at skaffe finansiering af 

den grønne omstilling har som beskrevet foran fx borgerlige partier som Venstre 187 

og Radikale 188 har argumenteret for. De har også foreslået, at der spares på en 

anden del af velfærden: Det sociale sikkerhedsnet for gennem sociale forringelser af 

udbygge udbuddet af arbejdskraft. En sådan udbudsstrategi har V 189 og RV 190 også 

argumenteret for. 

I det følgende kapitel diskuteres den borgerlige økonomisk-politiske strategi for at 

finansiere grøn omstilling gennem besparelser på velfærden. 

 

 
187) Jf, Kildegaard, Kasper: ”Bekymret finansminister: Vi skal tænke os om”. Berlingske, 24.09.20. 
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi  
188) Jf. Radikale Venstre: ”Klima 2030 – et grønt Danmark, der leder verden”. Marts 2020. 
https://valg.radikale.dk/media/1308/klima2030.pdf 

189) Jf. Poulsen, Troels Lund: ” V: Finanslovsudspillet baner ikke vejen til grøn vækst”. 31.08.20. 

https://www.altinget.dk/artikel/v-finanslovsudspillet-baner-ikke-vejen-til-groen-vaekst  

190) Jf. Radikale Venstre: Fra håb til handling – RVs finanslovsforslag for 2020. Okt. 2019. 
https://fremad.radikale.dk/media/1566/fra-haab-til-handling_finanslov-2020.pdf 

https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi
https://valg.radikale.dk/media/1308/klima2030.pdf
https://www.altinget.dk/artikel/v-finanslovsudspillet-baner-ikke-vejen-til-groen-vaekst
https://fremad.radikale.dk/media/1566/fra-haab-til-handling_finanslov-2020.pdf
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6.1. Kritisk diskussion af borgerlig økonomisk politik om 

at finde penge til grøn omstilling ved at spare på 

velfærdsservice. 
 

Strategien for at spare på råderummet til velfærdsservice for at skaffe finansiering af 

den grønne omstilling har fx borgerlige partier som Venstre 191 og Radikale 192 har 

argumenteret for.  

Hvor stor en reduktion er ikke blevet meldt ud.  

MEN: Man kunne her forestille sig, at man fra borgerligt hold foreslog at reducere 

den afsatte ramme til offentligt forbrug til velfærdsservice til det (umiddelbare) 

demografiske træk.  

Hvilke konsekvenser vil det få for ressourcerne til velfærdsservice?  

 

 

6.1.1. Reduktion af ramme til velfærd 2021 til 2025 til (umiddelbart) 

demografisk træk. 
 

Jf. del II er der i DK2025 pt. – ekskl. reserver - afsat 17½ mia. kr. fra 2021 til 2025 til 

vækst i velfærdsservice.  

Hermed muliggør rammen både dækning af det (umiddelbare) demografiske træk 

og en herudover liggende yderligere forbedring af velfærdens kvalitet. 

En reduktion væksten i det offentlige forbrug til velfærdsservice fra dette niveau til 

11 mia. kr. svarer til en forringelse af realvækst i det offentlige forbrug til 

velfærdsservice fra 0,8 pct. til 0,5 pct, jf. foran. 

 
191) Jf, Kildegaard, Kasper: ”Bekymret finansminister: Vi skal tænke os om”. Berlingske, 24.09.20. 
https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi  
192) Jf. Radikale Venstre: ”Klima 2030 – et grønt Danmark, der leder verden”. Marts 2020. 
https://valg.radikale.dk/media/1308/klima2030.pdf 

https://www.berlingske.dk/politik/bekymret-finansminister-advarer-nu-mod-utroligt-dyr-vej-mod-klimamaal-vi
https://valg.radikale.dk/media/1308/klima2030.pdf
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Dette indebærer, at væksten i offentligt forbrug til velfærdsservice reduceres med 

6½ mia. kr. svarende til lidt over en tredjedels reduktion. 

 

Figur: Reduktion i afsat ramme til velfærd i DK 2025, hvis den nedskæres til 

umiddelbart demografisk træk (mia. kr.). 193 
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Konsekvensen heraf vil være, at der ikke længere i den afsatte ramme vil være 

midler til et kvalitetsløft af velfærden, trods behovet herfor på grund af mange års 

udhuling. 

 

6.1.2. Reduktion af ramme til velfærdsservice i forhold til fuldt 

demografisk træk. 
 

Set i forhold til det fulde demografiske træk indebærer DK 2025 – som beskrevet 

foran -, at ressourcerne til velfærdsservice trods en vækst på +17½ mia. kr. frem til 

2025 akkumuleret over hele perioden alligevel underskrider det fulde demografiske 

træk med - 12½ mia. kr.  

 
193) Kilde: Egen beregning 
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Men hvis rammen til velfærd kun følger befolkningsudviklingen + lidt mere til bedre 

kvalitet, reduceres ressourcetilførslen til velfærden frem til 2025 til omkring 12 mia. 

kr. (skøn) akkumuleret over hele perioden. 

Dette er ensbetydende med, at mankoen i forhold til det fulde demografiske træk 

vokser med – 5½ mia. kr. til en manko på – 18 mia. kr.  

 

Figur: Underskud i forhold til fuldt demografisk træk ved besparelse i ramme til 

velfærdsservice i DK 2025 (mia. kr, 2021 priser) 194 

 

-18
-20

-15

-10

-5

0

Manko ift. Ramme = kun umidb. Dem. Træk

Mia. kr., 2021 priser
 

Hvor der således i forvejen var et ressourcegab i 2025 op til at følge 

velstandsudviklingen, så kommer velfærden efter en yderligere besparelse på 6½ 

mia. kr. til at halte endnu mere efter. Der vil således være endnu længere til at 

velfærdsservice kan opdateres og videreudviklingen i takt med udviklingen i 

samfundet ellers. 

 

 

 

 
194) Kilde: Egen beregning 
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6.1.3. Effekten af rammereduktion til velfærd i DK2025 på efterslæbet 

for velfærdsservice siden 2010 i forhold til (umiddelbart) demografisk 

træk. 
 

Jf. foran indebærer den nugældende ramme i DK2025 for væksten i offentligt 

forbrug til velfærdsservice på netto 17½ mia. kr., at efterslæbet for velfærden siden 

2010 i forhold til det (umiddelbare) demografiske træk elimineres og erstattes med 

et lille ”overskud” på ½ mia. kr. 

Billedet er selvklart anderledes, hvis der til vækst i offentligt forbrug til 

velfærdsservice kun afsættes 11 mia. kr. Hermed reduceres efterslæbet for 

velfærden i forhold til (umiddelbart) demografisk træk ikke yderligere i forhold til 

2020 – der forbliver samme underskud, som vi var kommet ned på i 2020:  - 6 mia. 

kr. 

 

Figur: Efterslæb for velfærd siden 2010 i forhold til (umiddelbart) demografisk træk, 

hvis rammen til vækst i velfærdsservice frem til 2025 reduceres til umiddelbart 

demografisk træk. 195 
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195) Kilde: Egen beregning 
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6.1.4. Effekten af rammereduktion til velfærd i DK2025 på efterslæbet 

for velfærdsservice siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk. 
 

Effekten af en reduktion af rammen til vækst i velfærdsservice i DK 2025 vil selvsagt 

være større, hvis efterslæbet siden 2010 opgøres i forhold til det fulde demografiske 

træk. 

Jf. foran gælder, at selv hvis den fulde ramme i DK2025 for offentlig forbrugsvækst 

2021 – 2025 på 17½ mia. kr. udmøntes til velfærdsservice, så vokser efterslæbet 

siden 2010 i forhold til det fulde demografiske træk til - 49½ mia. kr. i 2025. 

MEN: Efterslæbet siden 2010 for det offentlige forbrug til velfærdsservice vil 

selvsagt være endnu større, hvis kun 11 – 12 mia. kr af rammen for offentlig 

forbrugsvækst frem til 2020 udmøntes til velfærdsservice.  

I det sidste tilfælde vokser efterslæbet for det offentlige forbrug til velfærdsservice 

med omkring 6 mia. kr. mere til – 56 mia. kr. 

Figur: Efterslæb for velfærd siden 2010 i forhold til fuldt demografisk træk, hvis 

rammen til vækst i velfærdsservice frem til 2025 reduceres til (umiddelbart) 

demografisk træk. 196 
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196) Kilde: Egen beregning 



132 

 

Gennemføres en sådan besparelse vil indhentningen i 2020 af ressourceefterslæbet 

for det offentlige forbrug til velfærdsservice siden 2010 i forhold til (umiddelbart) 

demografisk træk blive sat i stå fra 2021 til 2025 og det tilsvarende efterslæb i 

forhold til fuldt demografisk træk vil blive endnu.  

Dvs. at velfærdsservice vil halte endnu mere efter velstandsudviklingen. 

 

 

6.2. Kritisk diskussion af besparelser på socialt 

sikkerhedsnet og arbejdsudbudsreformer for at finansiere 

grøn omstilling. 

 

 

Men borgerlige partier har ikke begrænset sig til at foreslå, at finansieringen af den 

grønne omstilling skulle ske ved at tage råderum fra velfærdsservice. 

De har også foreslået, at der spares på en anden del af velfærden: Det sociale 

sikkerhedsnet for gennem sociale forringelser af udbygge udbuddet af arbejdskraft, 

hvorigennem der ifølge borgerlig økonomisk teori vil opnås en udbygning af 

råderummet. 

En sådan udbudsstrategi har bl.a. V 197 og RV 198 også argumenteret for. 

I det herfølgende, andet afsnit i kapitel 6 analyseres borgerlige forslag om at 

reducere en anden del af velfærden - det sociale sikkerhedsnet - med det erklærede 

formål at øge arbejdskraftudbuddet. 

 

 

 

197) Jf. Poulsen, Troels Lund: ” V: Finanslovsudspillet baner ikke vejen til grøn vækst”. 31.08.20. 

https://www.altinget.dk/artikel/v-finanslovsudspillet-baner-ikke-vejen-til-groen-vaekst  

198) Jf. Radikale Venstre: Fra håb til handling – RVs finanslovsforslag for 2020. Okt. 2019. 
https://fremad.radikale.dk/media/1566/fra-haab-til-handling_finanslov-2020.pdf 

https://www.altinget.dk/artikel/v-finanslovsudspillet-baner-ikke-vejen-til-groen-vaekst
https://fremad.radikale.dk/media/1566/fra-haab-til-handling_finanslov-2020.pdf
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6.2.1. Forringelse af det sociale sikkerhedsnet som led i 

”arbejdsudbudsreformer”. 
 

 

Den borgerlige, 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. 199 

Historisk har dette dels manifesteret sig i en række social – og 

arbejdsmarkedsreformer, der indebar sociale forringelser gennem nedskæring af 

overførsels-indkomster:  

 

- Tilbagetrækningsreformen 

- dagpengereformen, 

- førtidspensions – og fleksjobreformen 

- sygedagpengereformen  

- og kontanthjælpsreformen mm.200 

 

Det erklærede formål hermed var at ”øge motivationen” hos de ledige til at søge 

arbejde, men den reelle hensigt var at presse lønningerne gennem at forringe det 

sociale sikkerhedsnet. 201 

 

Dels har det 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:  

- Lavere skat på arbejdsindkomst 2003 

- Forårspakken 2004 

- Lavere skat på arbejde 2007 

 
199) 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-1-velfaerdsservice.pdf  
200) 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-2-overfoerselsindkomster.pdf  
201) Jf. Lund, Henrik Herløv: Fattigdom og ulighed på fremmarch i konkurrencestaten. Okt. 2018. 
www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf   

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-1-velfaerdsservice.pdf
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/03/Langsomnedsmeltning-2-overfoerselsindkomster.pdf
http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Fattigdomogulighedpaafremmarch.pdf


134 

 

- Forårspakke 2.0 2009 

- Genopretningaftalen 2010 

- Skattereformen fra 2012. 202 

- 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.  

 

 

 

6.2.2. Konsekvensen af besparelser på socialt sikkerhedsnet: Øget 

ulighed og fattigdom. 
 

 

Konsekvensen af den kombinerede virkning af forringelser af det sociale 

sikkerhedsnet og skattereformer har imidlertid været en kraftig forøgelse af ulighed 

og fattigdom. 

 

Figur: Ginikoefficient i Danmark 1995 – 2018. 203 

 

 

 
202) 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-3-skattesystemet.pdf  
203) 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  
 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3-skattesystemet.pdf
https://www.statistikbanken.dk/10518
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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.204 

 

 
 

Men for det andet – og navnlig - har (top)skattelettelserne øget uligheden ved at 

skærpe Indkomstforskellene fra toppen af. 

 

Figur: Samlet gevinst ved 15 års skattereformer i pct. Af disponibel indkomst.205 

 

 
 

Denne strategi forekommer således lidet attraktiv. 

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

https://www.altinget.dk/misc/AE_Indkomstudvikling-deciler%20sept19.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste_.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_15-aars-skattereformer-har-tilgodeset-de-rigeste_.pdf
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Kap. 7. Udbygning af råderummet gennem 

fremrykning af pensionsbeskatning.  
 

Der er en anden, mere progressiv strategi for at øge det økonomiske råderum 

således at der både er råd til at bevare og genoprette velfærden og gennemføre den 

grønne omstilling med et højt ambitionsniveau. 

 

Denne handler om at forøge de offentlige indtægter, hvilket kræver en øget 

skattebetaling.  

 

Her er to nærliggende områder: For det første har den danske stat et meget stort 

tilgodehavende hos pensionskasser og livsforsikringsselskaber i form af udskudt skat 

på pensionsopsparing. For det andet hænger udhulingen af velfærden sammen med 

en borgerlig økonomisk politik de seneste årtier for tildeling af skattelettelser til de 

rigeste på bekostning af velfærden. Det er derfor nærligge at rulle disse 

skattelettelser tilbage. 

 

I indeværende kapitel behandles spørgsmålet om fremrykning af 

pensionsbeskatning. 

I første afsnit undersøges størrelsen af pensionsformue og udskudt skat herpå. 

Og i andet afsnit diskuteres, hvorledes pensionsbeskatningen kan fremrykkes? 

 

 

7.1. 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 
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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. 206 Fremskyndes disse skattebetalinger, kan det givne et stort provenu 

til genopretning af velfærden. 

 

Der er forskellige opgørelser af danske husholdningers pensionsformue. Ifølge 

brancheorganisationen ”Forsikring og pension” udgjorde den samlede pensions-

formue i 2018 i alt omkring 3.000 mia. kr. i privattegnede og arbejdsgiver-

administrerede pensionsordninger (ekskl. udskudt skat). 207  Men hertil kommer 

udskudt beskatning på yderligere 40 procent = omkring 2.000 mia. kr. 208 I alt en 

samlet pensionsformue i 2017 på op mod 5.000 mia. kr. 

 

Et lidt mere forsigtige bud kommer fra OECD, der i 2018 opgjorde værdien af de 

samlede aktiver i pensionsopsparing i Danmark i 2018 til henved 4.350 mia. kr, inkl. 

udskudt skat209, hvilket ved udskudt beskatning på 40 procent udgør en 

nettopensionsformue på omkring 2.600 mia. kr og en udskudt skat på omkring 1.750 

mia. kr. 

 
206) Jf. Jespersen, Jesper: Hvem skal betale for den grønne omstilling? Nyt Fokus, august 2020. 
http://www.nytfokus.nu/nummer-16/hvem-skal-betale-for-den-groenne-omstilling/ 
207) Jf. Forsikring og pension: Pensionsformuer. 
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/pensionsformuer/   

208) 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-oege-

ligheden/?ctxref=ext  

209) Jf. OECD: ”Funded Pension Statistics” – Total All funds’ assets. 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590    
 

http://www.nytfokus.nu/nummer-16/hvem-skal-betale-for-den-groenne-omstilling/
https://www.forsikringogpension.dk/statistik/pensionsformuer/
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
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Figur: Samlet pensionsformue 2018 (ekskl. udskudt skat) samt udestående skat på 

pensionsformue. 210 
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7.2. 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 mellem 2 

og 3 pct. af BNP. Der ville dermed være et betydeligt overskud på den strukturelle 

 
210) 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-oege-

ligheden/?ctxref=ext 
 

https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=590
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
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saldo i hele fremskrivningsperioden.   
 

 

Figur: Betydningen af udskudt skat i pensionsformuen. 211 

 

 

Dette svarer til en forbedring af de offentlige finanser med årligt mellem 40 og 60 

mia. kr. 212 eller rundt regnet 50 mia kr. 213 

Denne udestående skat vil kunne statskassen til gode på forskellige måder. 

 

 
211) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2019, kap. 2: Finanspolitisk holdbarhed, s. 101. 
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2019  
212) Kilde: Egen beregning.

 

213) 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-oege-

ligheden/?ctxref=ext  

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-efteraar-2019
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
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7.3. Måder at fremrykke pensionsbeskatning. 

 

 

7.3.1. Straksbeskatning. 
 

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. 214  

 

 

7.3.2. Fremtidige pensionsindbetalinger beskattes på 

indbetalingstidspunktet. 
 

En anden fremgangsmåde 215  kunne være i første omgang at omlægge fremtidige 

pensionsindbetalinger til at skulle beskattes ved indbetalingstidspunktet.  

 

I dette tilfælde vil det ikke ramme den almindelige lønmodtager, idet 

pensionsudbetalingerne samtidig gøres skattefrie. Hertil kommer der en større 

lighed for alle fremtidige pensionister, idet en sådan ændring i beskatning fra 

udbetaling til indbetalingstidspunktet, vil stille alle lige.  

 
214) Jl. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2018, kap. II: Finanspolitisk holdbarhed, s. 90 – 94. 
https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2018  

215) Jf. forslag af Jesper Jespersen og Rune Wingaard i ”Pensionsreform kan finansiere grøn omstilling og 

øge ligheden”. Jyllandsposten Finans, 17.06.19. 
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-

ligheden/?ctxref=ext  

https://dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2018
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
https://finans.dk/debat/ECE11444118/pensionsreform-kan-finansiere-groen-omstilling-og-oege-ligheden/?ctxref=ext
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7.3.3. En start: Ens skattefradrag for alle. 
 

En sådan omlægning af pensionsbeskatningen skal ikke nødvendigvis ske fra det ene 

år til det næste. Man kunne derfor 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. 

 

Men der vil under alle omstændigheder opnås en betydelig forbedring af det 

økonomiske råderum ved at inddrage pensionsformuer under beskatning. 
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Kap. 8. Et øget råderum gennem tilbage-

rulning af skattelettelser.  
 

En anden strategi til at udbygge det økonomiske råderum til bedste for 

genopretning af velfærden er at tilbagerulle de skattelettelser, som siden 2010 i 

massivt omfang har drænet velfærden for ressourcer. 

 

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.  

 

 

8.1. Store skattelettelser gennem de seneste årtier. 
 

Siden 2001 har en række skattereformer givet store lettelser i indkomstskatten, 

fortrinsvist for de højere indkomster: Det er bl.a. sket gennem forhøjelse af 

topskattegrænsen, afskaffelse af mellemskatten og indførelse af et 

beskæftigelsesfradrag. 216  

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 – 

 
216) 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-3-skattesystemet.pdf 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3-skattesystemet.pdf
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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 217 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. 

 

Tabel: Umiddelbar og varig provenuvirkning af skatte – og afgiftslettelser samt 

skattestop 2002 – 2025 (2019 – niveau), Isoleret virkning + inkl. finansiering 218.  

 

Mia. kr.  219 Umiddelbar 

provenuvirkning 

Varig provenuvirkning 

(inkl. tilbageløb) 

Indkomstskattelettelser 

under VK og Thorning – 

regeringer 220, isoleret 

virkning 

50 – 55  40 

 
217) Netto = efter modregning af skatte – og afgiftsforhøjelser og forringelser af indkomstoverførsler mv. til delvis 
finansiering af skattelettelserne 
218) Jf. Lund, Henrik Herløv: Langsom nedsmeltning af velfærden (III): Udhulingen af skattesystemet (1985)/2001 – 
2019. 
https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3-skattesystemet.pdf 
219) Beløb afrundet og angivet i intervaller pga. opgørelsens usikkerhed. 
220) 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 

https://henrikherloevlund.dk/wp-content/uploads/2019/06/Langsomnedsmeltning-3-skattesystemet.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/114/svar/1396070/1740616.pdf
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Finansiering 221 - 30 -25 

Skatte – og 

afgiftslettelser under 

Venstre – og VLAK – 

regeringer 222, 223  

25 – 30 20 224 

 

I. Mindreprovenu ved 

skatte - og 

afgiftslettelser, netto 

45 - 55 35 

Skattestop til 2019 225 25 15 - 20 

II. Mindreprovenu i alt 

ved skatte – og 

afgiftslettelser + 

skattestop 

70 – 80 50 – 55 

 

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.   

 

 

 

 

 
221) Kilde: Jf. FIU Alm. del, svar på spørgsmål nr. 114, stillet 18.11.16 af Rene Gade, tabel 1, s. 3. Finansministeriet 
04.04.17. 

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

skatter-og-afgifter-med-27-mia-kr  
223) 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  
224) 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 
225) Kilde: Reformpakken 2020, tabel 7.10, s. 294 midt på. 
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2011/04/20110412-reformpakken-2020  

https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/februar/regeringen-saenker-skatter-og-afgifter-med-27-mia-kr
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2019/februar/regeringen-saenker-skatter-og-afgifter-med-27-mia-kr
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2011/04/20110412-reformpakken-2020
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8.2.  Provenueffekt af tilbagerulning af skattelettelser. 
 

 

Samlet er skatterne i de seneste år således i umiddelbar virkning lettet med 75 mia. 

kr. og i varig virkning med omkring 50 mia. kr. 

 

Figur: Samlet lettelse af indkomst-, forbrugs – og boligbeskatning 2001 – 2025, varig 

virkning (mia. kr., 2019 -niveau) 226 
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Til sammenligning har AE – rådet opgjort skatte – og afgiftslettelser i perioden 2001 

– 2019 til i umiddelbar virkning 45 – 50 mia. kr. og efter tilbageløb til 35 – 40 mia. kr. 
227, hvilket kan sammenlignes med og svarer nogenlunde til det under pkt. I. angivne 

i ovenstående tabel. Opgørelsen fra AE omfatter dog IKKE skattestoppet. 

Summa summarum: En tilbagerulning af skattelettelser fra de seneste årtier vil også 

tilvejebringe et stort provenu og udbygge det økonomiske råderum, således at både 

velfærden kan genoprettes og den grønne omstilling gennemføres. 

 
226) Kilde: Foranstående tabel. 
227) Jf. Caspersen, Sune og Jon Nielsen: Store skattelettelser og færre offentligt ansatte pr. borger. s 2. AE – rådet, 
11.11.19 
https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger 

https://www.ae.dk/analyser/store-skattelettelser-og-faerre-offentligt-ansatte-pr-borger
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DEL IV: 
SAMMENFATNING 

OG 
KONKLUSION. 
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Kap. 9. Konklusion og sammenfatning 
 

Konklusion og sammenfatning bringes af oversigtsmæssige grunde forrest i 

rapporten som et samlet RESUME. 
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HENVISNING. 
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Undertegnede udgiver et vederlagsfrit månedligt nyhedsbrev:  

 

KRITISKE ANALYSER om samfundsøkonomi og velfærd  

Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk 

Alle KRITISKE ANALYSER offentliggøres på www.henrikherloevlund.dk. 

 

 

  

http://www.henrikherloevlund.dk/
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