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Det økonomiske råderum skrumper 
 

Ingen penge til skattelettelser 
frem mod 2025 
 

Iflg. et svar til Finansudvalget er der for årene 2017-2025 et umiddelbart råderum på 40 mia. 

kr. De kommende år er der dog et betydeligt demografisk pres på de offentlige udgifter fra bl.a. 

flere ældre, børn og flygtninge. Samlet skal det offentlige forbrug vokse med godt 37 mia. kr. for 

at følge med befolkningsudviklingen. Demografien kommer således til at lægge beslag på ho-

vedparten af de 40 mia. kr., der er i umiddelbart råderum. Derudover er der et underskud på 

knap 5 mia. kr. på den strukturelle saldo i 2025. Hvis det hul skal lukkes, er der reelt ikke råde-

rum til hverken skattelettelser eller en forlængelse af fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. 

af cheføkonom Erik Bjørsted & chefanalytiker Jens Sand Kirk 26. maj 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Frem mod 2025 er det umiddelbare økonomiske råderum eksklusiv demografi mv. på ca. 
40 mia. kr. 
 

• Ser man på hele perioden 2017-2025 lægger demografien beslag på ca. 37 mia. kr. 
 

• Hvis regeringen har en ambition om, at den strukturelle saldo skal være i balance i 2025, 
skæres der yderligere knap 5 mia. kr. af det umiddelbare råderum. Hvis skattestoppet på 
boliger videreføres frem til 2025, koster det yderligere 1-2 mia. kr. 
 

• Dermed er der ikke noget reelt råderum til hverken skattelettelser eller en forlængelse af 
fastfrysningen af ejendomsværdiskatten. 
 

• Samlet må man konkludere, at hvis man skal kunne håndtere det voksende demografiske 
pres, er der ikke er penge til skattelettelser. 
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Ingen penge til skattelettelser frem til 2025 

Et svar til Finansudvalget viser, at der reelt ikke er noget råderum til skattelettelser. 

 

Det umiddelbare økonomiske råderum eksklusiv demografi mv. (korrigeret for afskrivninger) er på ca. 

40 mia. kr. i årene 2017 til 2025. I årene 2017-2020 er der et umiddelbart råderum på ca. 10 mia. kr., og 

i årene 2021-2025 er der et løft i det offentlige forbrug på i alt 30 mia. kr.1 

 

Ser man på hele perioden 2017-2025, lægger demografien dog isoleret set beslag på ca. 37,4 mia. kr. 

Det offentlige forbrug skal altså isoleret set løftes med godt 37 mia. kr. for at kunne følge med befolk-

ningsudviklingen med flere ældre, børn og flygtninge.  

 

Samtidig er der udsigt til et strukturelt underskud på 0,2 pct. af BNP i 2025, svarende til knap 5 mia. kr. 

Hvis regeringen har en ambition om, at den strukturelle saldo skal være i balance i 2025, skal der altså 

skæres yderligere ca. 5 mia. kr. af det umiddelbare råderum. Det fremgår af tabel 1. 

 

Dermed er der reelt ikke noget råderum til fx skattelettelser, ligesom der heller ikke er råderum til at 

videreføre fastfrysningen af ejendomsværdiskatten frem til 2025, hvilket vil koste yderligere 1-2 mia. kr.2 

 

Tabel 1. Økonomisk råderum frem mod 2025 

  2017-2025 

  Mia. kroner 

Umiddelbart råderum eksklusiv demografi mv.  40 

- Demografi kræver  37,4 

- Strukturelt underskud i 2025  4,7 

- Skattestop på ejendomsværdiskatten 1-2 

Rest   -4 til -3 

Kilde: AE pba. Finansministeriet. 

 

Samlet må man konkludere, at hvis man skal kunne håndtere det voksende demografiske pres og opret-

holde velfærden, så er der ikke penge til skattelettelser. 

 

Meget stramt offentligt budget frem mod 2020 

Zoomer man ind på perioden 2017-2020, bliver det for alvor tydeligt, hvor stramme de offentlige bud-

getter egentlig er de kommende år. 

 

Frem mod 2020 er der et råderum på 10 mia. kr. Det er en nedjustering af det råderum, der var i rege-

ringens foregående konvergensprogram på 15 mia. kr. Nedjusteringen skyldes de faldende indtægter fra 

Nordsøolien. 

                                                                 
1 Iflg. svaret til Finansudvalget er der plads til at løfte det offentlige forbrug med 10 mia. kr. i perioden 2017-2020 og med i alt 30 mia. kr. i perioden 

2021-2025 (svarende 6 mia. kr. årligt i perioden 2021-2025). Væksten i det offentlige forbrug er opgjort ekskl. afskrivninger.  

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/247/svar/1322790/1630285.pdf 

 
2 Der er flere vurderinger af konsekvensen af skattestoppet for ejendomsværdiskatten. På baggrund af et svar til skatteudvalget (SAU alm. del, Svar 

på spørgsmål 212, Skatteudvalget 2010-2011) kan omkostningen af skattestoppet opgøres til 0,35 mia. år (2009-priser). Det svarer til, at en forlæn-

gelse af skattestoppet for ejendomsværdiskatten frem til 2025 koster ca. 2 mia. kr. I et andet svar (http://www.ft.dk/samling/20142/alm-

del/sau/spm/2/svar/1269577/1555056.pdf) angives omkostningen at være på 1 mia. kr. I det sidste svar er det imidlertid forudsat, at provenuet 

fra ejendomsværdiskatten følger udviklingen i BNP og ikke udviklingen i boligpriserne.   
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Det betyder, at hvis der skal være på balance på den strukturelle saldo i 2020, er der plads til, at vi frem 

mod 2020 lader det offentlige forbrug vokse med 10 mia. kr. Det svarer til en årlig realvækst i det offent-

lige forbrug på 0,5 pct.  

 

Problemet er imidlertid, at det demografiske pres fra ældre, børn, flere flygtninge mv. tilsiger, at det of-

fentlige forbrug skal vokse med 0,8 pct. om året. Demografien tilsiger isoleret, at det offentlige forbrug 

frem mod 2020 skal hæves med knap 17 mia. kr. for at kunne følge med demografien. 

 

De 10 mia. kr. er altså ikke nok til at følge med den demografiske udvikling i perioden 2017-2020. Reelt 

mangler der ca. 7 mia. kr. for, at man kan følge med demografien. Det fremgår af figur 1, der viser det 

økonomiske råderum og det demografiske pres.  

 

Figur 1. Økonomisk råderum frem mod 2020 og demografisk pres 

 

Kilde: AE pba. Danmarks konvergensprogram 2016 

 

Der er altså færre penge til offentlig service end oprindeligt skønnet, samtidig med at behovet – bl.a. på 

grund af flere flygtninge – er blevet større. Figur 2 viser, at realvæksten i det offentlige forbrug er meget 

begrænset set i et historisk perspektiv.  
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Figur 2. Realvækst i offentligt forbrug, hvis råderum på 10 mia. kr. anvendes til offentligt forbrug 

 

Kilde: AE pba. Danmarks konvergensprogram 2016 

 

Selv hvis det umiddelbare råderum anvendes til offentligt forbrug, vil det offentlige forbrug være meget 

afdæmpet og er som nævnt 7 mia. kr. for lavt til at kunne følge med det demografiske pres fra, at vi bliver 

flere, der har behov for offentlig service. 
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