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2025-plan 
 

Regeringen sparer 5 mia. kr. 
på det offentlige forbrug 
 

Regeringen har offentliggjort sin 2025-plan. I 2025-planen er der lagt op til et offentligt forbrug 

på 0,5 pct. om året fra 2016 til 2025. Det svarer til 21,5 mia. kr. De 0,5 pct. regeringen har afsat 

til offentligt forbrug er ikke nok til at følge med det demografiske træk. Regeringens planer er 

de facto en besparelse, og der mangler ca. 5 mia. kr. for blot at følge med demografien. I forhold 

til det konvergensprogram regeringen udsendte i foråret, er der tale om et lavere offentligt for-

brug på mere end 20 mia. kr.  

af cheføkonom Erik Bjørsted 31. august 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• I 2025-planen er der lagt op til et offentligt forbrug på 0,5 pct. om året fra 2016 til 2025, 
svarende til 21,5 mia. kr. I forhold til det konvergensprogram regeringen udsendte i for-
året, er der tale om et lavere offentligt forbrug på 20,5 mia. kr.  
 

• Det demografiske træk fra flere ældre, flygtninge og børn er med 2025-planen blevet 
nedjusteret fra 0,8 pct. om året til 0,6 pct. om året. Det betyder, at det offentlige forbrug 
isoleret set skal vokse med 0,6 pct. om året for at bevare et nogenlunde uændret ser-
viceniveau pr. borger. 
 

• De 0,5 pct. regeringen har afsat til offentligt forbrug er ikke nok til at følge med det de-
mografiske træk. Regeringens planer er derfor de facto en besparelse, og der mangler ca. 
5 mia. kr. for blot at følge med demografien.  
 

• Regeringens planer sparer på vores fælles service og uddannelser for at finde penge til 
skattelettelser.  
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Regeringen sparer på det offentlige forbrug 

Regeringen har offentliggjort sin 2025-plan. I 2025-planen er der lagt op til et offentligt forbrug på 0,5 

pct. om året fra 2016 til 2025, svarende til 21,5 mia. kr. I forhold til det konvergensprogram regeringen 

udsendte i foråret, er der tale om en besparelse. I konvergensprogrammet var der således lagt op til en 

realvækst på i gennemsnit 1 pct. om året, svarende til 42 mia. kr., når man ser bort fra forbrug af kapital.  

 

Regeringens 2025-plan er en besparelse på 20,5 mia. kr. i forhold til det hidtidige planlagte. Det fremgår 

af tabel 1, der viser besparelserne på det offentlige forbrug i forhold til tidligere. 

 

Tabel 1. Besparelse på det offentlige forbrug i forhold til tidligere 

 Pct.  Mia. kr. (2017-priser) 

Regeringens 2025-plan 0,5 21½ 

Konvergensprogram 2016 1,0 42 

Forskel 0,5  20½ 

Anm: De angivne milliardbeløb er væksten i det offentlige forbrug er inkl. afskrivninger. 

Kilde: AE på baggrund af Konvergensprogram 2016 og regeringens 2025-plan, Helhedsplan – For et stærkere Danmark. 

 

I forhold til konvergensprogrammet er det demografiske pres, der de kommende år er på de offentlige 

udgifter fra flere ældre, flygtninge og børn, blevet nedjusteret fra 0,8 pct. om året til 0,6 pct. om året. 

 

Det demografiske træk tilsiger altså isoleret set, at det offentlige forbrug skal vokse med 0,6 pct. om 

året for at bevare et nogenlunde uændret serviceniveau pr. borger, svarende til skønsmæssigt ca. 26,5 

mia. kr. Figur 1 viser udviklingen i det planlagte offentlige forbrug med 2025-planen og det demografiske 

træk. 

 

Figur 1. Udvikling i det offentlige forbrug og det demografiske træk 

 

Anm: De angivne milliardbeløb er væksten i det offentlige forbrug er ekskl. afskrivninger. Der er antaget samme afskrivninger, som i regeringens 

konvergensprogram 2016. 

Kilde: AE på baggrund af Konvergensprogram 2016 og regeringens 2025-plan, Et stærkere Danmark. 
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De 0,5 pct. regeringen har afsat til offentligt forbrug er dermed ikke nok til at følge med det demografiske 

træk. Regeringens planer er derfor de facto en besparelse, og der mangler altså ca. 5 mia. kr. for at følge 

med demografien.  

 

Tabel 2 viser besparelserne på det offentlige forbrug i forhold til den demografiske udvikling. 

 

Tabel 2. Besparelse på det offentlige forbrug i forhold til demografi 

 Pct.  Mia. kr. (2017-priser) 

Regeringens 2025-plan 0,5 21½ 

Demografiske træk 0,6 26½ 

Forskel 0,1 5 

Anm: De angivne milliardbeløb er væksten i det offentlige forbrug er ekskl. afskrivninger. Der er antaget samme afskrivninger, som i regeringens 

konvergensprogram 2016. 

Kilde: AE på baggrund af Konvergensprogram 2016 og regeringens 2025-plan, Et stærkere Danmark. 

 

Regeringens planer sparer på vores fælles service og uddannelser for at finde penge til skattelettelser. 

Det er velfærden og vores uddannelser der skal holde for på bekostning af skattelettelser. Penge til bør-

nepasning, uddannelse, ældrepleje osv. er ikke penge ud af vinduet. Eksempelvis har IMF vist, at penge 

til fx børnepasning er med til at løfte velstanden i samfundet, ligesom uddannelse sikrer en stærkere og 

tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og højere produktivitet. 

 


