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2025-plan 
 

Regeringens plan betyder 23.000 

færre offentligt ansatte 
 

I regeringens 2025-plan er der lagt op til, at den offentlige beskæftigelse skal være uændret 

frem mod 2025. I konvergensprogrammet fra foråret var der ellers en vækst i antallet af offent-

ligt ansatte på 23.000 personer. Regeringens planer er en besparelse og betyder, at der bliver 

23.000 færre offentligt ansatte i 2025 i forhold til forløbet i konvergensprogrammet. Da beho-

vet for offentlig service stiger, som følge af demografien, bliver antallet af offentligt ansatte pr. 

bruger mindre.   

af cheføkonom Erik Bjørsted 8. september 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• I 2025-planen er der lagt op til et offentligt forbrug på 0,5 pct. om året fra 2016 til 2025. 
På trods af væksten i det offentlige forbrug ventes antallet af offentligt ansatte at være 
nogenlunde uændret i forhold til i dag. 
 

• I konvergensprogrammet 2016 fra foråret var der ellers en vækst i antallet af offentligt 
ansatte på 23.000 personer. Regeringens planer er en besparelse og betyder dermed, at 
der bliver 23.000 færre offentligt ansatte i 2025 i forhold til forløbet i konvergenspro-
grammet. 
 

• Det demografiske træk fra flere ældre, flygtninge og børn tilsiger isoleret set, at det of-
fentlige forbrug skal vokse med 0,6 pct. om året for at bevare et nogenlunde uændret 
serviceniveau pr. borger. Den ½ pct. regeringen har afsat til offentligt forbrug er ikke nok 
til at følge med det demografiske træk. Der mangler således 5,5 mia. kr. for at det offent-
lige forbrug følger med demografien. 
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23.000 færre offentligt ansatte i forhold til konvergensprogrammet 

I regeringens 2025-planen er der lagt op til en vækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. om året fra 2016 

til 2025, svarende til 21,5 mia. kr. På trods af denne vækst i det offentlige forbrug ventes antallet af 

offentligt ansatte frem mod 2025 at være nogenlunde uændret i forhold til i dag. 

 

I regeringens konvergensprogram 2016 fra foråret var der ellers en vækst i antallet af offentligt ansatte 

på 23.000 personer. Det fremgår af tabel 1. 

 

Tabel 1. Udvikling i offentligt forbrug og offentlig beskæftigelse 

 Årlig vækst, pct.  Vækst i offentligt forbrug 
(Mia. kr., 2017-priser) 

Vækst i offentligt ansatte 
(Antal personer) 

Regeringens 2025-plan 0,5 21½ 0 

Konvergensprogram 2016 1,0 42 23.000 

Forskel -0,5  -20½ -23.000 

Anm: De angivne milliardbeløb er væksten i det offentlige forbrug er inkl. afskrivninger. Omregnes antallet af offentligt ansatte til fuldtidspersoner 

svarer det til 18.000 personer. 

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

 

Samtidig med, at der i 2025-planen ikke er lagt op til at øge antallet af offentligt beskæftigede vokser 

antallet af brugere af offentlig service de kommende år. Frem mod 2025 er der et relativt kraftigt træk 

på de offentlige udgifter fra flere ældre, børn og flygtninge. 

 

Det demografiske træk tilsiger 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. 27 mia. kr.  

 

Den vækst i det offentlige forbrug på 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. 5,5 mia. kr. for at følge med demografien. Tabel 2 viser besparelserne på det offentlige 

forbrug i forhold til den demografiske udvikling. 

 

Samtidig hermed er der altså lagt op til, at antallet af offentligt ansatte pr. bruger af den offentlige service 

kommer til at falde. 

 

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 27 

Forskel 0,1 5½ 

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

Kilde: AE på baggrund af Konvergensprogram 2016 og regeringens 2025-plan, 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 er imidlertid ikke nok til at forklare, hvorfor beskæftigelsen i den offentlige sektor er uændret frem 

mod 2025.  
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Antallet af offentligt ansatte kan falde 

Selvom regeringen lægger op til et nogenlunde uændret antal offentligt ansatte, kan antallet af offentligt 

ansatte faktisk godt falde frem mod 2025. 

 

Finansministeriet antager nemlig, at det offentliges køb af varer som andel af det samlede offentlige 

forbrug – den såkaldte varekøbskvote - forbliver nogenlunde uændret frem mod 2025.  

Problemet med den antagelse er imidlertid, at varekøbskvoten historisk har haft en opadgående tendens. 

Det fremgår af figur 1.  

 

Ud fra de historiske erfaringer er det derfor en temmelig hård antagelse, at varekøbskvoten kan holdes 

uændret. Hvis varekøbskvoten, som de historiske erfaringer tilsiger vil vokse frem mod 2025 og der ikke 

afsættes flere penge til offentligt forbrug, vil det derfor betyde færre offentligt ansatte end vi har i dag. 

 

Den voksende varekøbskvote er udtryk for, at den private sektor inddrages mere og mere som led i den 

service den offentlige sektor udbyder. Fremadrettet må man også forvente, at det private vil blive ind-

draget mere.  

 

Figur 1. Udviklingen i varekøbskvoten 

 

Kilde: AE på baggrund af ADAMs databank 

 

Færre penge til velfærd kan skade væksten 

Når der ikke er afsat nok penge til at det offentlige forbrug kan følge med demografien, er det vanskeligt 

at bevare det nuværende serviceniveau pr. borger, og det kan slå negativt tilbage på uddannelse, børne-

pasning, ældrepleje mv.  Regeringens besparelser på det offentlige forbrug kan være skadelige for væk-

sten. 

 

IMF har for nyligt vist at der er positive effekter på velstanden af børnepasning, ligesom det er veldoku-

menteret, at uddannelse er med til at løfte produktiviteten og velstanden i samfundet. 

 

Finansministeriet har i 2011 tillige vist, at det højere uddannelsesniveau i befolkningen historisk har væ-

ret med til at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
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Dansk økonomi står i en situation, hvor der er stor risiko for, at vi kommer til at mangle uddannet ar-

bejdskraft, og derfor er svaret på den udfordring heller ikke at spare penge, som kunne være kommet 

vores uddannelser til gode. 

 

Hvis vi ikke undgår mangel på uddannet arbejdskraft vil det bremse vores produktivitetsvækst, som i 

forvejen er gået ned ad bakke siden midten af 90’erne. 

 

Produktivitetskommissionen pegede bl.a. på at uddannelsesniveauet i den private servicesektor, som én 

af grundene til, at den danske produktivitetsvækst har haltet. 

 

Derfor er svaret ikke at tage penge fra det offentlige forbrug og bruge dem på skattelettelser, hvis virk-

ning der er stor usikkerhed om.   

 

 


