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KONKLUSION: 
 

Det erklærede formål med VLAK ´s 2025 - plan, «Vækst og velstand 2025», er, at velstanden (BNP) 

frem til 2025 skal stige med samlet 330 mia. kr. Men det egentlige sigte med planen er at finde et 

økonomisk råderum på i alt 50½ mia. kr. i 2025, som regeringen vil anvende til ikke mindst 

skattelettelser. Ganske vist har regeringen opgivet sit store mål om lettelser i topskatten. MEN: Det er 

stadig VLAK – regeringens plan at gennemføre” historisk store skatte – og afgiftslettelser”. Fokus er nu 

blot flyttet til andre former for skattelettelser, herunder lettelse af bundskat og af registreringsafgift og 

afskaffelse og lempelse af afgifter.  

Men der store problemer i og med VLAK – regeringens 2025 – plan, idet den i flere henseender udgør et 

anslag mod velfærden. For det første tilvejebringes planens råderum grundlæggende set ved at 

”konfiskere” midler, som i den tidligere 2020 – plan var afsat til vækst i det offentlige forbrug til 

velfærd, og omdisponere dem til skattelettelser. Dette sker ved at begrænse den årlige gennemsnitlige 

realvækst i det offentlige forbrug til 0,3 pct., hvilket er langt mindre end påkrævet af befolknings – og 

velstandsudviklingen, som kræver 1,1 pct. VLAK ´s 2025 - plan handler således om skattelettelser betalt 

med velfærd. For det andet er det i også et problem i forhold til velfærden, at planens mål for størrelsen 

af det tilsigtede råderum til bl.a. skattelettelser langt fra kan forventes realiseret fuldt ud. Det kan 

indebære en risiko for, at senere regeringer kan blive tvunget til yderligere store besparelser på 

velfærden udover VLAK s for at undgå store statsunderskud fremkaldt af i realiteten ufinansierede 

skattelettelser.  

På trods af den erklærede målsætning om at ville gøre alle rigere, vil VLAK ´s 2025 - plan også øge 

uligheden. Anvendelsen af planens råderum til skattelettelser kan forventes at øge uligheden, som trods 

hensigtserklæringer om at lette bundskatten i betydelig udstrækning kan forventes at ville tilgodese 

højere indkomster og dermed vil øge uligheden i skattesystemet og indkomstfordelingen.  Uligheden kan 

også forventes øget som følge af finansieringen af 2025 – planen. Denne vil have social slagside, idet 

planen primært skal finansieres gennem massive besparelser på velfærden, der som anført kun må få en 

årlig gennemsnitlig realvækst på 0,3 pct., hvor der kræves en årlig realvækst på 1,1, hvis 

velfærdstandarden skal følge med udviklingen i befolkning og velstand. Hertil kommer endelig, at en 

række af VLAK s konkrete reformer også vil have vende den tunge ende nedad: Pensionsreform, SU – 

reform og forringelse af overførselsindkomster. 

Udover direkte at spare på væksten i det offentlige forbrug kan 2025 planen som beskrevet også blive en 

yderligere trussel mod velfærden derigennem, at det forudsatte råderum til skattelettelser ikke kan 

forventes at blive realiseret i det tilsigtede omfang. VLAK´ s 2025 - plan tegner tværtimod til at blive en 

kolos på lerfødder, som i realiteten langtfra kan forventes at levere det økonomiske råderum på 50½ 

mia. kr., som VLAK – regeringen gerne vil disponere over.  Det kan som anført betyde, at senere 
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regeringer må ud og spare endnu mere i velfærden for at undgå store statsunderskud, HVIS der gives 

skattelettelser, som i realiteten senere viser sig at være ufinansierede. 

Derfor er ikke blot anvendelsen af 2025 - planens råderum vigtig set fra velfærdens perspektiv, men 

også finansieringen af planen.  

Hvad angår finansieringen af planen, så skal den for det første ske gennem nye yderligere velfærds – og 

erhvervsreformer, som VLAK foreslår i planen.  Nye, yderligere velfærdsreformer skal frem til 2025 

løfte råderummet med i alt + 15 mia. kr. i 2025 og nye erhvervsreformer skal øge produktivitetsvæksten 

med +0,2 pct.  Centrale er velfærdsreformerne, for de skal at øge arbejdskraftudbuddet med +60.000 

personer, som regeringen antager automatisk vil blive omsat i øge beskæftigelse. Men reformerne er for 

det meste meget vagt og løst skitserede og består mest af overskrifter og hensigtserklæringer uden 

præcise og overbevisende virkemidler. Det er derfor langt fra sandsynligt at VLAK – regeringens nye 

reformforslag kan løfte arbejdskraftudbuddet i den forventede størrelse. En mere nøgtern og sandsynlig 

vurdering lyder på, at reformerne kun vil bidrage til råderummet med +6 mia. kr. i stedet for 15. Også 

hvad angår VLAK – regeringens bebudede initiativer til at øge produktivitetsvæksten og herigennem 

BNP må man være skeptisk overfor effekten. 

Men finansieringen af 2025 – planen skal for det andet – og for størstedelens vedkommende - ske i kraft 

af ”gamle” arbejdsudbudsreformer, især ”Velfærdsaftalen” fra 2006 og ”Tilbagetrækningsaftalen” fra 

2011. Og det er herfra langt den største del af råderummet i 2025 – nærmere bestemt 35 ½ mia. kr. - 

skal komme. De gamle reformer forventes af regeringen at øge arbejdskraftudbuddet med i alt + 

120.000 personer. Med den i regering og Finansministerium herskende udbudsøkonomisk logik 

forventes det øgede arbejdskraftudbud automatisk i løbet af få år at blive omsat i øget beskæftigelse.  

Men beskæftigelsen vokser imidlertid IKKE af sig selv, det forudsætter, at der til det øgede 

arbejdskraftudbud sker en tilsvarende forøgelse af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dvs. stigning i 

beskæftigelsen forudsætter jobskabelse, hvilket igen forudsætter stigende efterspørgsel efter 

virksomhedernes produkter.  

Denne øgede jobskabelse skal den økonomiske udvikling i den private sektor så at sige levere af sig selv, 

idet regeringen IKKE planlægger selv at bidrage til vækst og beskæftigelse, men tværtimod vil føre 

stram økonomisk politik frem til 2025 og at reducere det offentlige forbrug. Den private sektor i 

Danmark skal således frem til 2025 levere en hidtil uset stor beskæftigelsesstigning, ja nærmest blive 

verdensmestre i jobskabelse. Det er i lyset af mange års lav vækst ikke sandsynligt. Ikke mindst 

forudsætter 120.000 flere en stærk stigning i erhvervsinvesteringerne i form af nye anlæg og maskinkøb, 

men erhvervsinvesteringerne har siden finanskrisen ligget på et historisk lavt niveau og et skifte til et så 

markant højere niveau heri, som 120.000 flere arbejdspladsers oprettelse vil kræve, forekommer ikke 

sandsynligt. Derfor er det ikke sandsynligt, at den økonomiske udvikling i den private sektor baseret på 

gamle udbudsreformer kan øge beskæftigelsen og dermed råderummet i det i 2025 - planen forudsatte 

omfang, snarere vil råderummet kun øges med 23 mia., kr. i stedet for 35, som beregnet af regeringen. 

Samlet er det sandsynligt, at der i 2025 hermed risikerer at mangle op til 20 af de 50½ milliarder i det 

økonomiske råderum. Men heri som anført ligger en latent trussel mod velfærden, hvis givne 



6 

 

skattelettelser viser sig reelt at være ufinansierede eller underfinansierede og der dermed må 

gennemføres yderligere velfærdsbesparelser for at undgå store statsunderskud. 

2025 - planen tager således ikke bare direkte fra velfærden og giver til skattelettelser.  Den gambler 

muligvis også med velfærden som indsats ved at satse på at kunne finansiere skattelettelser med en i 

forhold til tidligere uset stor beskæftigelsesvækst frem til 2025 på i alt 150.000 personer. Og velfærden 

kan blive taber - og spareobjekt – i to omgange, hvis givne skattelettelser reelt er ufinansierede eller 

underfinansierede. 
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SAMMENFATNING: 
 

 

1. Formål og hovedindhold af VLAK s 2025 - plan. 

 

Det erklærede formål med VLAK-regeringens 2025-plan, ”Vækst og velstand 2025”, er primært at øge 

velstanden (BNP) med samlet 330 mia. kr. frem til 2025 og sekundært at forbedre den langsigtede 

finanspolitiske holdbarhed. Men det egentlige sigte med udarbejdelsen af en plan frem til 2025 er, at 

regeringen ved at gå tilstrækkeligt langt ud i fremtiden - på den anden side af 2020 – mener at kunne 

finde et økonomisk råderum på 50,5 mia. kr., som man kan bruge til især skattelettelser - et råderum, 

som man ikke kan finde på denne side af 2020. 

Råderummet på 50,5 mia. kr. skal fremkomme på fra to kilder. For det første vil VLAK - regeringen med 

2025-planen selv gennem forskellige nye ”reformer” øge velstanden med yderligere 80 mia. kr. frem til 

2025 til i alt 330 mia. kr. og herigennem øge råderummet med yderligere 15 mia. kr.  til i alt 50,5 mia. 

kr. i 2025.  Men for det andet skal størstedelen af velstandsstigningen fremkomme ved, at gamle 

reformer øger arbejdskraftudbuddet frem til 2025 med + 120.000, hvilket regering og 

Finansministerium antager vil øge beskæftigelsen og dermed råderummet med 35½ mia. kr. frem til 

2025. Om dette sidste længere fremme.  

De nye, yderligere reformforslag fra VLAK handler om at finde besparelser men især om at øge 

arbejdskraftudbuddet med i alt 50-60.000 personer ved, at flere vælger at blive længere på 

arbejdsmarkedet samt ved færre på overførselsindkomster, tidligere indtræden på arbejdsmarkedet, 

øget gennemsnitlig arbejdstid samt øget international rekruttering. Disse udbudsreformer antages som 

nævnt i sig selv først at øge beskæftigelsen og dernæst at øge velstanden med 45 mia. kr. og råderummet 

med +15 mia. kr. til i alt 50,5 mia. kr. i 2025. 

Desuden handler VLAK – regeringens planer for nye reformer også om at øge produktivitetsvæksten i 

den private sektor fra 2017 til 2025 med yderligere + 0,2 pct. til i alt et årligt gennemsnit 1,1 pct., 

hvilket antages at øge velstanden frem til 2025 med yderligere 35 mia. kr. Reformerne, som skal give 

denne effekt, handler om gennemførelse af en forsyningsstrategi med øget privatisering og udlicitering 

af forsyningsvirksomheder og offentlige opgaver i det hele taget, lettelse af erhvervsskatter, øget 

konkurrence og liberalisering af servicemarkeder samt den allerede besluttede afskaffelse af PSO-

afgiften. 

Men som nævnt antages imidlertid størstedelen af den stigning i velstand og råderum frem til 2025, som 

VLAK s 2025 - plan opererer med, at skulle fremkomme ved, at gamle udbudsreformer forventes at øge 

arbejdsstyrken med 120.000 frem til 2025, hvilket ifølge den i regeringen og Finansministeriet 

herskende udbudsøkonomiske teori antages mere eller mindre automatisk at omsættes i øget 

beskæftigelse gennem den økonomiske udvikling i den private sektor. Dette påregnes dels at bidrage til 
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stigning i velstanden med 250 mia. kr. frem til 2025 og dels at give hovedparten af det råderum i 2025 

på 35,5 mia. kr., som VLAK – regeringen tager afsæt i og – jf. foran – vil øge yderligere gennem de 

nævnte nye reformer.  Hele velstandsstigningen frem til 2025 fremkommer dog ikke alene gennem 

stigende beskæftigelse, den økonomiske udvikling i den private sektor antages herudover også at øge 

produktivitetsvæksten fra et årligt gennemsnit på 0,6 pct. i perioden 2010 til 2016 til et årligt 

gennemsnit på 0,9 pct. fra 2017 til 2025, hvilket forventes at bidrage med det meste af stigningen i 

velstanden frem til 2025 med 250 mia. kr. 

Fokuspunktet for 2025 - planen er det således fremberegnede råderum på 50,5 mia. kr. i 2025, som dels 

skal bruges til en begrænset stigning i det offentlige forbrug til velfærd på i alt 11 mia. kr.  og dels - og 

især - skal anvendes til skattelettelser samt til væksttiltag og øget sikkerhed mv.  

 

 

 

2. Skattelettelser på bekostning af velfærd. 

 

 
Men intet kommer af intet. Hovedparten af det råderum, som VLAK’s 2025-plan finder ude i fremtiden 

på den anden side af 2020, tilvejebringes ved at ”konfiskere” midler, som ellers i 2020-planen afsat til 

stigende offentligt forbrug og dermed til velfærd. Det sker ved at sætte en meget stram ramme for den 

årlige gennemsnitlige realvækst i det offentlige forbrug fra 2017 til 2025 på kun 0,3 pct. Det vil være en 

historisk lav vækst i det offentlige forbrug. 

En så snæver ramme for den årlige gennemsnitlige realvækst i det offentlige forbrug som 0,3 pct. 

betyder, at væksten i det offentlige forbrug ikke engang vil være tilstrækkelig til at dække stigende 

offentlige udgifter som følge af voksende befolkning og flere ældre, hvilket kræver en årlig 

gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. Og denne snævre ramme vil slet ikke være 

stor nok til, at det offentlige forbrug kan vokse i samme takt som velstandsudviklingen generelt, hvilket 

kræver en årlig gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug på 1,1 pct. 

Den stramme ramme for væksten i det offentlige forbrug betyder, at der spares godt 30 mia. kr. på den 

fremtidige velfærd i forhold til, hvis - som indlagt i 2020-planen - udgifterne til velfærd var vokset både 

med det demografiske træk og svarende til velstandsudviklingen. En så stor besparelse har naturligvis 

konsekvenser for offentlig beskæftigelse såvel som for velfærdens standard. I forhold til det planlagte i 

2020-planen spares herved 59.000 hel – og deltidsstillinger, hvorved offentlig beskæftigelse vil falde til 

det laveste niveau siden 1990.  

Hvis omvendt kravene til at holde velfærden ajour med den demografiske udvikling og 

velstandsudviklingen skal honoreres, vil der altså ikke være råd til de af VLAK ønskede skattelettelser 

mm. for 35 ,5 mia. kr.  Kort sagt handler VLAK-regeringens 2025-plan altså om skattelettelser betalt 

med velfærd. 
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3. Skattelettelserne i 2025-planen og regeringens øvrige nye reformforslag. 
 

 

Som fremgået er det store mål med 2025-planen at fremberegne midler til at give skattelettelser m.m. 

(m.m. omfatter ifølge planen ”væksttiltag” og ”øget sikkerhed”). Ligesom regeringen først senere vil 

fremlægge en jobreform og en SU-reform, vil man også først senere fremlægge de konkrete udspil til 

skattereform, hvilket forlyder først at ville ske ved udgangen af august/begyndelsen af september måned. 

Derfor er skatteforslagene ikke videre konkretiseret i VLAK’s 2025-plan. Til belysning af VLAK’s 

kommende skatteforslag kan der dog tages udgangspunkt i regeringsgrundlaget samt i 

Venstreregeringens 2025 - plan, som VLAK plan har en række fællesnævnere med.   

Blandt VLAK s forslag på skatteområdet vil formentlig indgå, at man vil fremme, at færre er på offentlig 

forsørgelse ved bl.a. gennem skattelettelser at øge gevinsten ved at arbejde fremfor at være på 

overførselsindkomst. Det kan her handle om Venstreregeringens forslag om at indføre en jobpræmie for 

langtidsledige på 10 pct. af arbejdsindkomsten for ustøttet beskæftigelse.  Endvidere vil man i 2025-

planen også lette erhvervsskatterne, i hvilken forbindelse både selskabsskat og omlægning af 

punktafgifter nævnes. Men det store fokus er som sagt på lettelse af den personlige indkomstskat. 

Der synes i 2025-planen at være afsat omkring 7 mia. kr. til lempelse af erhvervsskatter + afgifter og 

omkring 7 mia. kr. til jobreform fase II, hvilket i VLAK’s 2025-plan efterlader omkring 20 mia. kr. til 

evt. lempelse af den personlige indkomstskat mm. Det må dog forventes, at der også ud af 2025 - planen 

skal afsættes et antal milliarder til øgede udgifter i forbindelse med indgåelsen af et nyt forsvarsforlig. 

Hovedfokus i VLAK s kommende skattereform handler som anført om lettelse af den personlige 

indkomstskat. Og det store slagnummer skulle ifølge regeringsgrundlaget have været lettelse af 

topskatten. På grund af modstand fra DF (og S) har regeringen som anført imidlertid nu opgivet 

topskattelettelserne på ubestemt tid. MEN: Det er stadig VLAK – regeringens plan at gennemføre 

”historisk store skatte – og afgiftslettelser”. Fokus er nu blot flyttet til bundskatten og vil formentlig i 

den forbindelse være på at komme så tæt på topskattelettelse som muligt. 

Det fremstår hverken i regeringsgrundlaget eller i 2025 - planen klart, hvorledes man vil foreslå 

bundskatten lettet, hvorfor der her skal tages forbehold for det konkrete udspil til skattereform. Det 

forekommer dog sandsynligt, at man for det første tænker på en generel forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget. En sådan forhøjelse kunne fx have form af fradragsprocentens størrelse. 

Beskæftigelsesfradraget udgør i 2017 maksimalt 10,65 pct. af arbejdsindkomsten, dog max 30.000 kr. i 

2017.i Tages der udgangspunkt i skattereglerne i 2025 i 2017-niveau, så udgør beskæftigelsesfradraget 

maksimalt 36.500 kr. Det maksimale fradrag vil da opnås ved en lønindkomst (før 

arbejdsmarkedsfradrag) på ca. 342.000 kr. 

Men det vil for det andet ikke overraske, hvis det viser sig, at VLAK - regeringen nærmere bestemt 

følger en opskrift fra CEPOS og tænker på at lette bundskatten i form af et såkaldt ”moderniseret 

jobfradrag”, hvor som det væsentligste element loftet over beskæftigelsesfradraget er fjernet. En 
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fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget vil nemlig være det tætteste, som man kan komme på den 

topskattelettelse, som VLAK – regeringen nødtvungent har måttet opgive. 

Et såkaldt moderniseret jobfradrag vil nemlig betyde, at jo mere man tjener, jo mere får man i 

jobfradrag.  Det nuværende loft over beskæftigelsesfradrag, betyder, at der for indkomster over 340.000 

kr. ikke er proportionalitet mellem indkomst og beskæftigelsesfradrag. Når loftet ophæves, fås fuld 

proportionalitet mellem jobfradrag og indkomst. Med forslaget vil marginalskatten på lønindkomst blive 

nedsat for alle personer med lønindkomst over personfradraget.  Bundskatteydere vil med forslaget få 

nedsat marginalskatten med 2,8 pct. til 36,6 pct., mens topskatteydere vil få nedsat marginalskatten 

nedsat med 5,4 pct. fra 55,8 pct. til 50,4 pct. Et sådant forslag til altså give den største 

marginalskattelettelse til de højere indkomster. 

De fordelingsmæssige konsekvenser af VLAK s skattereform vil – hvis der er tale om det såkaldte 

moderniserede jobfradrag – dermed være, at uligheden i skattesystemet og indkomstfordelingen stiger. 

Hvad angår de økonomiske konsekvenser af VLAK s skatteforslag er et centralt spørgsmål øget 

arbejdskraftudbud og deraf følgende angivelige dynamiske effekter. Det nye jobfradrag vil ifølge de 

neoliberalistiske udbudsøkonomer i CEPOS være et relativt effektivt redskab i forhold til at øge 

beskæftigelsen, når man ser bort fra lettelser i topskatten. For 5 mia. kr. kan antages beskæftigelsen at 

øges med 3.700 personer gennem et sådant moderne jobfradrag uden loft.  Til sammenligning øges 

beskæftigelsen kun med 2.300 personer gennem det nuværende beskæftigelsesfradrag med loft. 

Letter regeringen gennem fjernelse af topskatteloftet bundskatten for 10 mia. kroners, vil man ifølge 

denne udbudsøkonomiske logik vil kunne opnå et øget arbejdskraftudbud på godt 7.500 personer, ved en 

skattelettelse på 15 mia. kr. vil man angiveligt kunne øge arbejdskraftudbuddet med 11.000 personer og 

for 20 mia. kr. ville de udbudsøkonomiske beregninger vise et øget arbejdskraftudbud på op mod 15.000 

personer. Hvormed man vil nærme sig målet for, hvilken forøgelse af arbejdskraftudbuddet, som ifølge 

2025 - planen skal komme ud af reformer til at øge arbejdstiden. 

Her kan man dog roligt spise brød til, hvad angår eksaktheden af disse beregninger. Der mangler i 

Danmark i den grad dokumentation for sådanne dynamiske effekter og flere forskellige forhold trækker i 

retning af, at disse effekter af skattelettelser er meget usikre og af ideologiske grunde overvurderet. ii Jf. 

rapporten ”Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik”, del II, så bygger beregningen af 

effekten af topskattelettelser fx på kun et enkelt studie i Danmark, som er baseret på en 20 år gammel og 

meget lille spørgeskemaundersøgelse, der som noget væsentligt ikke tager højde for de meget 

omfattende ændringer i skattesystemet og omfattende nedsættelser af marginalskatterne (især 

topskatten), som siden er sket.  
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4. VLAK vil gennem nye udbudsreformer løfte råderummet i 2025 med 15 

mia.   

 

Så vidt angående den tilsigtede anvendelse af midlerne i 2025 - planen. Vi vil i de følgende afsnit 

beskæftige os med finansieringen af planen.  

Her er en central problemstilling, at der vil være betydelig risiko og sandsynlighed for, at den i 2025-

planen forventede stigning frem til 2025 i velstand og råderum ikke vil blive realiseret i den tilsigtede 

størrelsesorden og at der dermed i realiteten frem mod 2025 næppe vil være de økonomiske midler, som 

2025-planen hævder vil være til regeringens disposition til at uddele som primært skattelettelser. 

Udmøntes der alligevel skattelettelser på grundlag af de beregnede råderum, er risikoen herved, at 

kommende regeringer kan komme i den situation at måtte spare endnu mere på velfærden for at 

forhindre store underskud på de offentlige finanser frem mod 2025. 

Som anført foran er det samlede mål for VLAK s 2025 - plan at opnå en stigning i den samlede velstand 

frem til 2025 på i alt 330 mia. kr. og at opnå en samlet stigning i det økonomisk råderum frem til 2025 

på i alt 50,5 mia. kr. 

Dette vil VLAK-regeringen selv bidrage til gennem en række nye, yderligere reformforslag på velfærds- 

og erhvervsområdet, som i sig selv skal bidrage til et løft i BNP på i alt 80 mia. kr. fra 2027 til 2025 og 

til et løft i råderummet på i alt 15 mia. kr. Men herudover forventes en stigning i arbejdskraftudbuddet 

frem til 2025 på 120.000 personer på grundlag af navnlig tilbagetrækningsreformer de seneste 10 år. 

Og ifølge den fremherskende udbudsøkonomiske teori antager regeringen og Finansministeriet, at disse 

automatisk - så at sige af sig selv – vil levere resten af stigningen i velstanden og råderummet og vel at 

mærke altså størstedelen af den samlede stigning heri frem til 2025.  

I de to næste afsnit vil vi først beskæftige os med effekten af regeringens nye, yderligere reformforslag. 

VLAK’s 2025-plan skal som sagt selv frem til 2025 yderligere øge velstanden og råderummet gennem en 

række velfærds- og erhvervsreformer, der henholdsvis skal øge beskæftigelsen med 50-60.000 personer 

og forøge den årlige gennemsnitlige produktivitetsvækst i den private sektor fra 0,9 til 1,1 pct. 

Beskæftigelsesstigningen skal igen øge råderummet med + 15 mia. kr. og både beskæftigelses – og 

produktivitetsvækst skal øge tilsammen øge velstanden med + 80 mia. kr. 

På velfærdsområdet drejer reformerne sig for det første om, at flere skal vælge at blive længere på 

arbejdsmarkedet, for det andet om færre på overførselsindkomster, for det tredje om tidligere indtræden 

på arbejdsmarkedet, for det fjerde om øget gennemsnitlig arbejdstid samt for det femte om øget 

international rekruttering. 

Opnåelse af længere tid på arbejdsmarkedet skal ske gennem den - sammen med Dansk Folkeparti – 

allerede besluttede pensionsreform. Vedrørende færre på overførselsindkomstområdet har VLAK endnu 

ikke fremlagt de konkrete forslag til jobreform fase II, hvilket vil ske her i efteråret, men de kan 

forventes at handle om skattelettelser for folk, der går fra overførselsindkomst til arbejde, men måske 
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især om forringelse af kontanthjælp mm. Vedrørende tidligere indtræden på arbejdsmarkedet handler 

det om en SU-reform, hvis konkrete forslag endnu ikke er fremlagt, men vil blive det foråret 2018. Det 

kan forventes at handle om at skære i stipendiedelen af SU, og til gengæld skal studerende øgede 

lånemuligheder samt udvidet adgang til erhvervsarbejde. Endelig vil øget gennemsnitlig arbejdstid 

handle om gennem lettelser af bundskatten at gøre det økonomisk mere attraktivt at finde arbejde samt 

især at arbejde mere.  

Samlet skal disse nye forslag til velfærdsreformer som anført øge arbejdskraftsudbuddet med 60.000, 

hvilket med regeringen og Finansministeriets udbudsøkonomiske logik sættes lig en tilsvarende 

forøgelse af selve beskæftigelsen.  

 

 

5. Men 2025-planen vil sandsynligvis IKKE kunne opfylde målet om et 

yderligere løft i råderummet i 2025 på 15 mia. 

 

Men reformerne er meget løst beskrevet og ikke særligt konkrete og i stor udstrækning savnes præcise 

og effektive virkemidler, hvorfor de angivne effektskøn forekommer ganske usikre og i overkanten. Man 

kan i betydelig grad stille spørgsmål ved, om de nye forslag til arbejdsudbudsreformer fuldt ud kan 

forventes at ville øge arbejdskraftudbuddet med 50 - 60.000 fuldtidspersoner, da man jo på de fleste af 

de nævnte reformområder jo allerede har været der med tidligere reformer og HAR høstet de 

lavsthængende frugter. 

En mere sandsynlig prognose peger på, at målet om en forøgelse arbejdskraftudbuddet på op til + 

60.000 kan blive underskredet med op til - 20.000 fuldtidspersoner.  

For det andet er det endvidere også mindre sandsynligt, at de flere arbejdssøgende, som bliver 

resultatet af reformerne, alle finder jobs og beskæftigelse. Dels fordi man jo i forvejen forventer, at 

beskæftigelsen skal stige voldsomt frem til 2025 for at skabe jobs til den store forøgelse af 

arbejdskraftudbuddet fra gamle udbudsreformer. Og dels fordi regeringen ovenikøbet ikke selv vil 

bidrage til jobskabelse og beskæftigelse gennem finanspolitikken, men vil tværtimod alle årene igennem 

føre en stram økonomisk politik, som tværtimod vil hæmme vækst og beskæftigelse.  

Et mere sandsynligt scenario for beskæftigelseseffekten af VLAK’s nye reformforslag lyder derfor på, at 

der gennem lavere arbejdskraftudbud og lavere stigning i beskæftigelsen end forudsat af VLAK kommer 

til at mangle i alt op til 30.000 personer i at opfylde målet svarende til en underskridelse af målet for 

velstandsstigningen med op til - 18 mia. kr. og en underskridelse af målet om forøgelse af råderummet 

med - 9 mia. kr. 

Hvad angår de fordelingspolitiske konsekvenser af VLAK – regeringens nye reformforslag, så har de 

fleste social slagside. Pensionsreformen vil tilgodese de højere indkomster og ramme de lønmodtagere 

hårdest, som i forvejen har de mest nedslidende job og dermed kortest levealder. Forringelser af 
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overførselsindkomster rammer de i forvejen fattigste. Og en omlægning af SU vil øge den sociale 

skævhed i tilgangen til de videregående uddannelser. Hvis lettelse af bundskatten handler om at fjerne 

loftet over beskæftigelsesfradraget vil det som beskrevet også øge uligheden. 

Udover gennem de nævnte reformforslag på velfærdsområdet skal BNP ifølge VLAK’s 2025-plan også 

øges gennem en stigning i produktivitetsvæksten, hvilket man vil opnå gennem en række reformforslag 

på erhvervsområdet fra 2017 til 2025. Disse skal som anført hæve den årlige gennemsnitlig 

produktivitetsvækst i den private sektor med yderligere 0,2 pct. til i alt et årligt gennemsnit på 1,1 pct., 

hvilket antages at øge velstanden frem til 2025 med yderligere 35 mia. kr. 

De erhvervsreformer, som skal give denne effekt, handler om gennemførelse af en strategi med øget 

privatisering og udlicitering af forsyningsvirksomheder og offentlige opgaver i det hele taget, om 

lettelse af erhvervsskatter, om øget konkurrence og liberalisering af servicemarkeder samt om den 

allerede besluttede afskaffelse af PSO-afgiften. 

Også her er det mindre sandsynligt, at effekten vil være så stor som angivet i 2025-planen. Store dele af 

initiativerne er om muligt endnu mere vage end velfærdsreformerne og består mest af overskrifter og 

hensigtserklæringer. Virkemidlernes effekt er gennemgående ukonkret angivet og udokumenterede og 

består i vid udstrækning af regneeksempler. Effektvurderingen af forslagene om øget privatisering og 

udlicitering indenfor forsyningsområdet og andre offentlige opgaver - såvel som af øget konkurrence og 

liberalisering på servicemarkeder samt af erhvervsskattelettelser - virker umiddelbart overvurderede og 

baseret på ideologiske antagelser. Endelig virker heller ikke forventningen om en stærk stigning i 

produktivitet og konkurrenceevne i dansk erhvervsliv som følge af afskaffelsen af PSO-afgiften 

realistisk.   

Samlet indebærer en mere sandsynlig vurdering af effekten af VLAK’s forslag til erhvervsreformer, at 

der kun vil blive opnået det halve af den forudsatte stigning i produktivitetsvæksten, hvilket vil 

underskride målet om en stigning i velstanden med -17 mia. kr. 

Samlet lyder en mere forsigtig og sandsynlig vurdering af VLAK’s nye reformforslag på velfærds- og 

erhvervsområderne på en underskridelse af målet for velstandsstigningen med -35 mia. kr., således at 

der ikke opnås en stigning i velstanden med 80 mia. kr. men mere sandsynligt kun op til 45 mia. kr. 

Mens stigningen i råderummet mere sandsynligt vil blive underskredet med op til - 9 mia. kr. jf. ovenfor. 

  

 

6. Regeringen gambler endvidere på en i forhold til tidligere uset stor, 

automatisk beskæftigelsesstigning på grundlag af gamle 

arbejdsudbudsreformer. 

 

Nye reformer altså skal bidrage med mellem en tredjedel og en fjerdedel af det samlede løft i velstand 

og råderum frem til 2025. Men hovedparten af finansieringen af 2025 - planen handler om, at VLAK – 
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regeringen forventer en så at sige ”af sig selv gennem den økonomiske udvikling kommende” stigning i 

velstand og råderum frem til 2025. Nærmere bestemt forventes de 250 mia. af den samlede stigning i 

velstanden på 330. mia. kr. og de 35 mia. af den samlede stigning i råderummet frem til 2025 at 

fremkomme gennem en forudsat stigning i beskæftigelsen med + 120.000 frem til 2025 og en forudsat 

stigning i den årlige gennemsnitlige produktivitetsvækst fra +0,6 pct. fra 2010 til 2016 til +0,9 pct. fra 

2017 – 2025. 

For det første så antager man i 2025 - planen altså, at der frem til 2025 skal ske en forøgelse af 

arbejdskraftudbuddet med + 120.000 personer, hvilket - med den herskende udbudsøkonomiske logik - 

automatisk dvs. så at sige af den økonomiske udvikling i sig selv antages at ville blive omsat til en 

tilsvarende forøgelse af beskæftigelsen.  Grundlaget for denne forøgelse af arbejdskraftudbuddet er en 

række gamle arbejdsudbudsreformer, men frem for den såkaldte ”Velfærdsaftale” fra 2006 og 

”Tilbagetrækningsaftalen” fra 2011. 

Men denne prognose er i realiteten udtryk for en gambling fra regeringens side. For selvom 

arbejdskraftudbuddet frem til 2025 stiger med 120.000 personer, stiger beskæftigelsen IKKE automatisk 

tilsvarende. For at stigningen i arbejdskraftudbuddet kan omsættes i øget beskæftigelse kræves, at der 

sker en tilsvarende stigning i efterspørgslen efter arbejdskraft dvs. en øget jobskabelse. Men det kræver 

igen stigende efterspørgsel til den øgede produktion fra virksomhederne, som jo vil resultere af flere 

ansættelser. 

VLAK-regeringen lægger imidlertid ikke i 2025-planen skjul på, at man selv frem til 2025 vil føre en 

stram finanspolitik, hvilket hverken skaber vækst eller øget beskæftigelse men det modsatte. Og man vil 

heller ikke øge offentligt forbrug og offentlig beskæftigelse, men tværtimod reducere dem. Hermed 

satser VLAK-regeringen så omvendt på, at den økonomiske udvikling i den private sektor fra 2017 til 

2025 så at sige af sig selv - og altså på trods af den planlagte økonomiske politik - skal levere 

størstedelen af de mange nye jobs og størstedelen af den produktivitetsvækst, som igen skal skabe den 

stigning frem til 2025 i BNP og råderum, som VLAK regeringens 2025-plan har som forudsætning for at 

give skattelettelser. 

 

 

7. Regeringens gambling på stor automatisk beskæftigelsesstigning går 

næppe i opfyldelse i det forventede omfang. Hvis ikke, kan velfærden blive 

den store taber. 

 

Denne satsning på en uset stor beskæftigelsesstigning i Danmark frem til 2025 repræsenterer som 

anført imidlertid noget af en gambling i 2025-planen. For godt nok har dansk økonomi de seneste år 

været i fremgang og udvist gradvist stigende beskæftigelse, men på den anden side er det langt fra 
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sikkert, at der i den økonomiske udvikling helt frem til 2025 vil være de tilstrækkelige drivkræfter i den 

private sektor til så stor stigning i beskæftigelse og produktivitetsvækst, som planen forudsætter. 

Især da regeringen som sagt ikke selv gennem finanspolitikken og den økonomiske politik vil bidrage til 

øget vækst og beskæftigelse. Så vil kun stærkt stigende vækst i erhvervsinvesteringerne i den private 

sektor kunne levere de mange flere arbejdspladser, som skal skabes for at beskæftige den stigende 

arbejdsstyrke. Men en sådan stærk stigning i erhvervsinvesteringerne forekommer imidlertid mindre 

sandsynlig, bl.a. i lyset af, at investeringskvoten siden finanskrisen har ligget på et historisk lavpunkt. 

 

Og den nødvendige stærke stigning i investeringerne forekommer også mindre sandsynlig i lyset af, at 

der næppe er udsigt til et så markant skifte i investeringsniveauet, som VLAK’s 2025-plan forudsætter i 

forhold til, hvad der hidtil har været tilfældet. 

Hertil kommer, at stigende investeringer ude i virksomhederne ikke i sig selv er nok til at øge 

beskæftigelsen. Der skal også være afsætning til virksomhedernes gennem øgede ansættelser og 

investeringer stigende produktion, hvilket igen kræver øget efterspørgsel. VLAK regner da også med 

væsentligt stigende vækst i privatforbrug og ikke mindst i eksporten. 

MEN: Da regeringen som anført ikke selv vil bidrage til at øge efterspørgslen, men tværtimod hele vejen 

frem til 2025 vil føre stram finanspolitik og begrænse det offentlige forbrug, kan en sådan stigende 

vækst i efterspørgslen kun komme fra den private sektor. Dvs. den kun komme fra øget vækst i eksport 

og øget vækst i privatforbruget. VLAK’s 2025-plan opererer også med en betydeligt stigning i 

vækstraterne for eksport og privatforbrug fra 2017 til 2025, men det er mindre sandsynligt, at det 

kommer til at ske i det forudsatte omfang. Stigende eksport skal i givet fald først og fremmest gå til EU, 

men selvom det må anerkendes, at BNP væksten i euroområdet efter mange års lavvækst har været 

stigende de seneste år, så hæmmes den økonomiske udvikling i EU stadig af sparepolitik og store 

statsunderskud og statsgæld. 

Og hvad angår privatforbruget, så må det anerkendes, at forbrugerne de senere år har fået større tillid 

til fremtiden, og at væksten i privatforbruget dermed har været stigende, men på den anden side har 

forbrugskvoten igennem en årrække været faldende og ikke meget tyder på et markant skifte i den 

udvikling. 

Det er dermed også mindre sandsynligt, at 2025-planens antagelser fuldt ud opfyldes om et skifte til et 

kvalitativt højere vækstniveau i den økonomiske udvikling i den private sektor fra 2017 til 2025 i forhold 

til perioden fra finanskrisen og til i dag. Det må som sagt på den ene side anerkendes, at der i de 

seneste år – heldigvis - har været stigende vækst og beskæftigelse. Men der er på den anden side langt 

til 2025 og et mere sandsynligt scenario for den økonomiske udvikling frem hertil er, at den i de 

nærmeste år frem til 2020 fortsætter med samme støtte, men langsomme vækstrate som aktuelt, men at 

beskæftigelsesstigningen herefter efter 2021 vil flade mere ud i takt med, at kravene om øgede 

investeringer og efterspørgsel vokser. Men herved vil beskæftigelsen i den private sektor i 2025 næppe 

været steget helt så meget som forudsat i 2025 - planen. Et mere forsigtigt og sandsynligt bud lyder på 

en stigning på + 80.000 personer. 
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Grundene hertil er følgende: For det første vil det være tvivlsomt, hvorvidt den forventede forøgelse af 

arbejdskraftudbuddet fuldt ud realiseres?  De vedtagne betydelige forhøjelser i efterløns- og 

pensionsalder frem til 2025 vil fx få folk til at søge andre veje ud af arbejdsmarkedet, herunder gennem 

benyttelse af private pensionsordninger. For det andet er det næppe sandsynligt, at det stærkt stigende 

antal arbejdssøgende alle finder jobs og beskæftigelse frem til 2025, da der samlet set jo i 2025 - planen 

forudsættes, at Danmark nærmest skal blive verdensmestre i jobskabelse, hvis vi skal opnå en så stor, 

hidtil uset beskæftigelsesstigning frem til 2025 på i alt + 180.000 personer. Hvilket er så meget mere 

markant, dels i lyset af den hidtidige overvejende lavvækst i dansk økonomi siden finanskrise, dels i lyset 

af, at regeringen som tidligere beskrevet jo ikke selv bidrage til, at der skabes flere jobs men tværtimod 

alle årene igennem føre en stram økonomisk politik. 

En mere forsigtig og sandsynlig vurdering lyder som sagt dermed på, at den forudsatte 

beskæftigelsesstigning underskrides med omkring - 40.000 personer. Hermed vil den stigning i 

velstanden på grundlag af de gamle udbudsreformer, som forudsættes i 2025 - planen, næppe blive fuldt 

realiseret, men vil mere sandsynligt højst blive på omkring 226 mia. kr. og stigningen i råderummet 

herigennem vil i 2025 mere sandsynligt højst være vokset til omkring 23,5 mia. kr. 

Tilsvarende er det også mindre sandsynligt, at den af VLAK forudsatte – gennem den økonomiske 

udvikling i den private sektor så at sige ”af sig selv kommende” stigning i produktivitetsvæksten 

realiseres. Her vil det igen som anført være erhvervsinvesteringerne, som er nøglen, fordi øget 

produktivitetsvækst først og fremmest realiseres gennem ny teknologi, hvilket kræver nye og øgede 

investeringer. Og det virker som tidligere anført ikke sandsynligt, at der fra 2017 til 2025 ”pludselig” 

vil ske et mærkbart løft i niveauet for investeringerne i den private sektor, så de kommer komme op på 

det af VLAK forudsatte niveau. Væksten i produktivitetsstigningen vil efter en mere forsigtig og 

sandsynlig vurdering årligt gennemsnitligt fra 2017 til 2025 kun blive 0,8 pct., hvilket vil reducere den 

forudsatte velstandsstigning med 60 mia. kr. 

 

 

8.  VLAK’s 2025-plan kan vise sig at være en ”kolos på lerfødder”. 

 

Som fremgået peger en mere forsigtig og sandsynlig vurdering på, at hverken 2025-planens egne 

initiativer og nye reformforslag eller den økonomiske udvikling i den private sektor frem til 2025 fuldt 

ud vil opfylde de satte mål for løft i beskæftigelse og produktivitetsvækst. Dette betyder selvsagt også, at 

planen i 2025 næppe vil realiseret målene om en samlet stigning i BNP med i alt 330 mia. kr. eller en 

samlet stigning i råderummet med i alt 50,5 mia. kr.  

En mere forsigtig men mere sandsynlig vurdering af effekten både af de nye reformer og de gamle 

reformer og af den økonomiske udvikling frem til 2025 peger på, at velstandsstigningen i 2025 snarere 

vil udgøre omkring 210 mia. kr. i stedet for 330 mia. kr., og stigningen i råderummet snarere vil beløbe 

sig til omkring 30 mia. kr. i stedet for 50 mia. kr. 
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Finansieringen af VLAK – regeringens 2025 - plan er således i bedste tilfælde usikker og i være tilfælde 

er den tvivlsom og halter en del. Regeringens 2025-plan kan således ende som en kolos på lerfødder: 

Høje ambitioner men i realiteten et højst usikkert grundlag for målene om vækst og velstand.  

Dermed udgør 205 planen som anført også et tvivlsomt grundlag for at uddele skattelettelser i stort 

omfang. Hvis regeringens planlagte skattelettelser mm. for 33,5 mia. kr.  udmøntes i det planlagte 

omfang, risikerer de i et omfang reelt at være ufinansierede, hvis der ikke er tilvejebragt eller bliver 

tilvejebragt det fornødne råderum hertil. 

Dvs. i så tilfælde er risikoen, at der må gennemføres yderligere offentlige besparelser for at 

tilvejebringe finansieringen. 

2025-planen er således en stor gambling fra VLAK-regeringens side. For at gennemføre et ideologisk 

mål om skattelettelser gambler man på, at vi skal blive verdensmestre i jobskabelse og man gambler 

med den fremtidige velfærd som indsats og mulig taber. 

 

 

9.  Der er et økonomisk og politisk et alternativ til 2025-planens 

skattelettelser: Investering i bedre velfærd. 

 

Men 2025-planen er ikke blot en trussel mod velfærden. Der er heller ikke nogen samfundsøkonomisk 

nødvendighed for planen. 

VLAK-regeringen forsøger i ”Vækst og velstand 2025” ellers at give planen en overordnet 

samfundsøkonomisk begrundelse, idet man hævder, at den er nødvendig for sikre den langsigtede 

økonomiske holdbarhed gennem at eliminere den såkaldte ”hængekøjeudfordring”, som er en periode 

fra 2035, hvor regeringens udbudsøkonomer i Finansministeriet har beregnet, at der vil være større 

statsunderskud end de tilladte 3 pct. 

Problemet er imidlertid for regeringen, at dette nu antastes af andre udbudsøkonomer end 

regeringens.iii Fx vil der ifølge beregning fra Det Økonomiske Råd fremover IKKE længere være nogen 

hængekøjeudfordring og noget holdbarhedsproblem. Dansk økonomi er tværtimod på længere sigt 

overholdbar. Dette gælder navnlig, hvis man indregner, at statskassen har meget store tilgodehavender 

i form af udskudte skatter på de meget store pensionsformuer. 

Dermed er den samfundsøkonomiske begrundelse forsvundet, som de neoliberalistiske kræfter hidtil har 

smykket sig med, nemlig at man er nødt til at lave velfærdsbesparelser og arbejdsudbudsreformer for at 

øge holdbarheden. Der kan ikke længere hævdes at være nogen ”brændende økonomisk platform” for 

disse velfærdsforringende reformer. Og dermed fremstår det i den offentlige debat som et helt 

anderledes åbent spørgsmål, hvad man politisk vil bruge det økonomiske råderum frem til 2025 til: Om 

man som VLAK-regeringen vil bruge det til skattelettelser til fordel for de i forvejen økonomisk bedst 
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stillede; eller om man vil bruge det til at opretholde og reparere på den efterhånden gennem mange års 

borgerlig politik slidte velfærd? 

Og politisk burde det også være muligt: Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har sammen med 

venstrefløjen afvist topskattelettelser hvad enten det er ved at nedsætte topskattesatsen eller hæve 

topskattegrænsen. Og DF gik til valg på at øge det offentlige forbrug med en gennemsnitlig årlig 

realvækst på 0,8 pct., mens Socialdemokratiet fornylig har forhøjet sit bud på en gennemsnitlig årlig 

realvækst i det offentlige forbrug fra 0,6 til 0,7 pct. 

Der er således både økonomisk og politisk et alternativ til 2025-planen: Alternativet er investering i 

velfærd. 
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VLAK ´s ”nye” 2025 – plan.  
 

VLAK - regeringen fremlagde i maj 2017 en ny 2025 - plan.: ”Vækst og velstand 2025” 1.  

I det fælles regeringsgrundlag 2 for den nye VLAK - regering blev det mellem regeringspartierne aftalt, 

at den nye 2025 - plan skulle udarbejdes med afsæt i Venstre – regeringens tidligere 2025 - plan 3, men 

opdateres i forhold hertil.  

Selvom man ved opdateringen har øget ambitionsniveauet og dermed i sidste ende kan forvente 

skattelettelser og velfærdsbesparelser i større omfang end i Venstreregeringens plan, er der samtidig tale 

om, at elementer fra VLAK - regeringens 2025 – plan videreføres. 

Derfor vil vi i det følgende analysere den nye 2025 - plan sammenholdt med forgængeren og navnlig vil 

vi på nogle områder, hvor den nye plan med hensyn til kommende reformer ikke er konkretiseret, 

inddrage forslagene fra den tidligere plan til belysning af, hvad de kommende reformer evt. måtte gå ud 

på. 

I det følgende vil 2025 - planen blive søgt analyseret i 4 dele opdelt på 8 kapitler + indledning og 

afslutning.  

I del I introduceres til hovedlinjerne i VLAK s 2025 - plan og til, hvorledes dens økonomiske råderum 

grundlæggende set tilvejebringes på bekostning af offentligt forbrug.  

I del II analyseres VLAK s planer for anvendelsen af det økonomiske råderum til især skattelettelser 

samt til sikring af økonomisk holdbarhed.  

 

De to følgende del omhandler finansieringen af 2025 - planen.  

I del III analyseres så, hvorledes VLAK gennem nye reformer vil øge råderum og velstand yderligere 

frem til 2025.  

Og i del IV analyseres, hvorledes gamle reformer antages at ville tilvejebringe størstedelen af råderum 

og velstand i 2025 gennem en stor stigning i beskæftigelse og.  

 

                                                           
1) VLAK – regeringen: Vækst og velstand. Maj 2017.  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025   

2) Jf.  VLAK – regeringen: For er friere, stærkere og tryggere Danmark. 

http://stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag2016.pdf  

3) Venstreregeringen: DK 2025 – Et stærkere Danmark. August 2016. 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025
http://stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag2016.pdf
https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025
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Del I: Introduktion til VLAK´ s nye 2025 - plan på overordnet niveau. 

 

Formålet med del I er at introducere til VLAK´s 2025 - plan. Heri redegøres for VLAK – regeringens 

2025 - plans mål og midler for at tilvejebringe et øget økonomisk råderum med det overordnede sigte at 

give skattelettelser. Og endvidere analyseres, hvordan det økonomiske råderum til skattelettelser 

grundlæggende set tilvejebringes via tilbageholdenhed med det offentlige forbrug. 

I kapitel 1 gennemgås hovedlinjerne i VLAK´ s 2025 - plan. Der ses nærmere på 2025 – planes mål, 

hovedvirkemidler og baggrund, herunder navnlig hvordan VLAK´s 2025 - plan i endnu større omfang 

end Venstreregeringens vil øge beskæftigelse, BNP og det økonomiske råderum frem til 2025 for, at der 

kan gives omfattende skattelettelser i de kommende år.  

I kapitel 2 analyseres nærmere, hvor VLAK´ s 2025 - plan vil tage midlerne til skattelettelser fra?  

Der redegøres først for, hvorledes hovedkilden til skattelettelser i VLAK´ s 2025 - plan – ligesom i 

Venstreregeringens - er at konvertere midler, som den hidtidige 2020 plan var afsat til offentligt forbrug 

og dermed til velfærd, til et for skattelettelser disponibelt råderum. Videre analyseres for det andet, 

hvilke konsekvenser denne omprioritering fra velfærd til skattelettelser vil få for den offentlige 

beskæftigelse og for velfærdens standard. Dernæst diskuteres det for det tredje, om der overhovedet kan 

siges at være råd til skattelettelser? Sidst men ikke mindst diskuteres for det fjerede den stramme 

udgiftspolitik, som VLAK vil føre. Og der redegøres endelig kort for, hvorledes VLAK udover gennem 

udgiftspolitik yderligere vil reducere den offentlige sektor gennem privatisering og udlicitering.  

 

Del II:  Anvendelsen af råderummet til primært skattelettelser samt sikring af 

”økonomisk holdbarhed”. 

 

I del II belyses VLAK s planer for anvendelsen af det økonomiske råderum, som 2025 - planen i 2025 

skal munde ud i. Der redegøres for og analyseres navnlig på de påtænkte planer for skattelettelser samt 

på planens sekundære mål om at øge den økonomiske holdbarhed. 

I kapitel 3 analyseres og diskuteres for det første de forventede planer om skattelettelser. VLAK – 

regeringen vil dog først til efteråret 2017 fremlægge det konkrete forslag til skattereform. Formentlig er 

det årsagen til, at skatteforslagene ikke er videre konkretiseret i VLAK s 2025 - plan. Det er dog allerede 

meldt ud af regeringen, at der ikke bliver tale om forslag til at lette topskatten. 4  Hvad angår, hvad der 

herudover kan forventes at skatteforslag vil vi trække på regeringens skattemæssige ”chefstrateger”: 

CEPOS samt inddrage relevante dele af Venstreregeringens 2025 - plan omkring skattelettelser, hvor 

forslagene herfra muligvis vil blive overført til VLAK´s 2025 - plan. Herudover vil der endvidere blive 

set på andre forventede forslag fra VLAK – regeringen til arbejdsudbudsreformer. 
                                                           
4) Larsen, Johan Blem; Christine Cordsen og Morten Henriksen: Regeringen opgiver at lette topskatten. Dr.dk, 13.08.17. 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-opgiver-lette-topskatten   

http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-opgiver-lette-topskatten
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I kapitel 4 redegøres for 2025 - planens sekundære formål om frem til 2025 at øge den økonomiske 

holdbarhed gennem at reducere den såkaldte ”hængekøjeudfordring”. Det diskuteres, hvorvidt dette 

holdbarhedsproblem er reelt og hvilke alternative muligheder, der er, til at fortsætte med 

velfærdsforringende udbudsreformer? 

 

Del III: VLAK ´s plan for et løft i det økonomiske råderum til i alt 50,6 mia. kr. i 

2025.  

 

De to følgende dele af denne kritiske rapport omhandler finansieringen af 2025 - planen.  

I del III analyseres, hvorledes VLAK gennem nye reformer vil løfte det økonomiske råderum og 

velstanden (BNP) yderligere frem mod 2025. 

Dette yderligere løft af det økonomiske råderum med 15 skal ifølge planen i hovedsagen tilvejebringes 

gennem yderligere arbejdsudbudsreformer.  Disse ”nye” arbejdsudbudsreformer og skattelettelser vil 

være emnet for kapitel 5. 

I rapporten ”Neoliberalismens økonomiske teori og politik”5 kan i del I findes en uddybende analyse og 

kritisk diskussion af den neoliberalistiske teori om, at øget (arbejdskraft)udbud af sig selv vil øge 

beskæftigelse. 

Arbejdsudbudsreformerne skal også bidrage til at løfte velstanden yderligere. Men størstedelen af dette 

yderligere velstandsløft skal ifølge 2025 - planen komme fra erhvervsreformer, der yderligere forventes 

at øge produktivitetsvæksten.  

Disse tiltag i 2025 - planens til at øge produktivitetsvæksten beskrives og analyseres nærmere i kapitel 

6, hvor også effekterne heraf analyseres nærmere og det diskuteres, i hvilken grad råderummet kan 

vurderes at ville blive øget som følge heraf? 

 

Del IV: 2025 - planens forudsætning om en stærk beskæftigelsesstigning i den 

private sektor i Danmark fra 2017 til 2025?  

 

I del IV forsætter analysen af finansieringen af 2025 – planen. I denne del af rapporten analyseres, 

hvorledes størstedelen af den påregnede stigning i råderummet frem til 2025 forudsættes at komme fra 

en stigning i beskæftigelsen, som gamle arbejdsudbudsreformer antages at vil resultere i. Og hvorledes 

                                                           
5) Jf. Lund, Henrik Herløv: Neoliberalismens økonomiske teori og politik – om udbudsøkonomiske reformer, privatisering og 

udlicitering og dynamiske effekter af skattelettelser. Udkommer snart. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Neoliberalismensoekonomisketeoriogpolitik.pdf   

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Neoliberalismensoekonomisketeoriogpolitik.pdf
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størstedelen af velstandsstigningen frem til 2025 forudsættes at komme fra en stigning i 

produktivitetsvæksten, som den økonomiske udvikling af sig selv vil medføre. 

Fundamentet for løftet i råderummet er for det første en antagelse fra regeringens side om, at der fra på 

basis af gamle reformers forøgelse af arbejdskraftudbuddet så at sige automatisk vil ske en stærk 

forøgelse af beskæftigelsen i den private sektor. 

Det er denne stigning, som i sig selv skal skabe størstedelen af det forventede råderum i 2025. 

For det andet antages den økonomiske udvikling i den private sektor – igen af sig selv – fra 2017 – 2025 

at øge produktivitetsvæksten væsentligt og produktivitetsløftet forventes så igen at øge velstanden.  

Både dette af sig selv kommende beskæftigelsesløft og den af sig selv kommende højere produktivitets-

vækst fra 2017 til 2025 er afgørende forudsætninger for 2025 - planen, for det er disse faktorer som skal 

levere langt hovedparten af velstandsstigningen frem til 2025. 

Denne for 2025 - planen grundlæggende antagelse om store stigninger i beskæftigelse og produktivitet 

analyseres og diskuteres derfor i to kapitler i del II. 

I kapitel 7 redegøres for 2025 - planens forudsætninger om et opsving i vækst og jobskabelse i den 

private sektor, som skal skabe jobs til en forøgelse af arbejdskraftudbuddet 2017 til 2025.  

Og det diskuteres i denne forbindelse ikke mindst, hvorvidt en sådan beskæftigelsesstigning er 

sandsynlig og hvilke konsekvenser det får for råderummet, hvis den forudsatte beskæftigelsesstigning 

IKKE realiseres fuldt ud?  

I kapitel 8 redegøres så for den 2025 - planen ligeledes centrale forudsætning om, at den af sig selv 

kommende økonomiske genopretning i den private sektor også vil øge produktivitetsvæksten her og 

dermed løfte velstanden yderligere udover det af beskæftigelsesstigningen fremkaldte velstandsløft.  

I tilknytning til kapitel 3 diskuteres videre om et sådant løft i produktivitetsvæksten er sandsynligt og 

hvilke konsekvenser, det vil få for velstandsudvikling, hvis de forudsatte produktivitetsgevinster ikke 

fuldt ud realiseres. 

 

Endelig samles i afslutningen op på spørgsmålet om, hvorvidt det samlede forudsatte løft af råderummet 

i 2025 kan forventes realiseres fuldt, således at der både vil være midler til det forudsatte løft i 

velfærden og især til de af regeringens så stærkt ønskede skattelettelser? 

 

Sammenfatning og konklusion bringes forrest i rapporten som et indledende resume. 
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Indledning til del I. 

 

Som beskrevet i indledningen introduceres i indeværende første del af denne kritiske rapport til 

hovedlinjerne i VLAK – regeringens 2025 -  plan 6. 

Der redegøres i del I nærmere bestemt for VLAK – regeringens 2025 - plans mål og midler for opnå et 

stort økonomisk råderum i 2025 med det egentlige primære sigte at give skattelettelser og endvidere 

analyseres, hvordan det økonomiske råderum til skattelettelser tilvejebringes via tilbageholdenhed med 

det offentlige forbrug. 

I kapitel 1 gennemgås hovedlinjerne i VLAK´ s 2025 - plan.  

Der ses nærmere på 2025 – planes mål, hovedvirkemidler og baggrund, herunder navnlig hvordan 

VLAK ´s 2025 - plan i endnu større omfang end Venstreregeringens antages at ville øge beskæftigelse, 

BNP og det økonomiske råderum frem til 2025. Og der redegøres for, hvordan sigtet med planen var – 

og stadig er - at der kan gives omfattende skattelettelser i de kommende år. 

I kapitel 2 skal vi se nærmere på, hvor VLAK´ s 2025 - plan vil tage midlerne til skattelettelser fra og på 

konsekvenserne heraf? 

Det analyseres for det første, hvorledes hovedkilden til skattelettelser i VLAK´ s 2025 - plan – ligesom i 

Venstreregeringens - er at ”konfiskere” midler, som den hidtidige 2020 plan var afsat til offentligt 

forbrug og dermed til velfærd, til et for skattelettelser disponibelt råderum. Videre analyseres, hvilke 

konsekvenser denne omprioritering vil få for den offentlige beskæftigelse og for velfærdens standard 

frem til 2025.  

For det andet diskuteres det hvorvidt der i VLAK s 2025 - plan reelt er råd til skattelettelser?  

Endelig diskuteres for det tredje VLAK s (økonomiske) begrundelser for at føre stram offentlig 

udgiftspolitisk frem til 2025.  

Og sidst, men ikke mindst berøres for det fjerde kort, hvorledes VLAK udover gennem stram udgifts 

politik også vil reducere den offentlige sektor gennem privatiseringer og udlicitereringer. 

                                                           
6) VLAK – regeringen: Vækst og velstand. Maj 2017.  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025   

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025
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KAPITEL 1. HOVEDLINJERNE I VLAK - REGERINGENS 

2025 - plan. 

 

I det følgende kapitel redegøres for hovedlinjerne i VLAK - regeringens 2025 – plan 7, som - hvor 

formålstjenligt – vil blive sammenlignet med Venstreregeringens 2025 - plan. 8 

Først skildres i afsnit 1.1. planens hovedformål og baggrund. 

Dernæst gennemgås i afsnit 1.2 med hvilke indsatser planen vil opfylde sine primære mål om på at øge 

velstanden og det såkaldte økonomiske råderum (planens finansiering med andre ord) 

Og endelig redegøres i afsnit 1.3 for, til hvilke formål midlerne ifølge regeringen skal anvendes? 

 

 

1.1. Formål og baggrund for 2025 - planen. 

 

 

1.1.1. Målene i VLAK ´s 2025 – plan sammenlignet med Venstreregeringens plan. 

 

VLAK - regeringens 2025 - plan fra maj 2017 udgør en såkaldt mellemsigtet økonomisk plan for det 

offentliges økonomi og økonomiske politik 9 frem til 2025.  

Planen afløser Venstreregeringens strandede 2025 - plan fra august 2016, som igen afløste den 2020 – 

plan, som i 2012 blev udarbejdet under SRSF- regeringen. 10 

                                                           
7) VLAK – regeringen: Vækst og velstand. Maj 2017.  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025   

8) Venstreregeringen: DK 2025 – Et stærkere Danmark. August 2016. 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025 

9) Jf. Finansministeriet: Økonomisk politik. 

https://www.fm.dk/arbejdsomraader/oekonomisk-politik   

10) SRSF-regeringen: Danmark i arbejde – udfordringer for dansk økonomi frem til 202. 

http://www.stm.dk/multimedia/danmark_i_arbejde_-_udfordringer_for_dansk__konomi_mod_2020_web.pdf  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025
https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025
https://www.fm.dk/arbejdsomraader/oekonomisk-politik
http://www.stm.dk/multimedia/danmark_i_arbejde_-_udfordringer_for_dansk__konomi_mod_2020_web.pdf
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Målet for VLAK s 2025 - plan er at løfte den samlede velstand (BNP) med i alt 330 mia. kr. frem til 

2025 gennem at beskæftigelsen forventes at stige med i alt 180.000 personer og gennem at 

produktivitetsvæksten forventes at stige fra i årligt gennemsnit 0,6 pct. fra 2010 til 2016 til et årligt 

gennemsnit fra 2017 – 2025 på 1,1 pct.   

Heraf skal nye reformer fra VLAK selv bidrage med et løft i beskæftigelsen på + 60.000 personer og et 

løft i produktivitetsvæksten på +0,2 pct. Samlet skal nye reformer fra VLAK løfte BNP med 80 mia. kr.  

Figur: VLAK s mål for løft i beskæftigelse og BNP, herunder gennem henholdsvis gamle og nye 

reformer. 11 

 

 

Dette mål for effekten af nye reformforslag repræsenterer et øget ambitionsniveau i forhold til 

målsætningen for Venstreregeringens 2025 - plan, hvis mål var gennem nye, yderligere reformer at øge 

BNP med 65 mia. kr. frem til 2025 og at løfte beskæftigelsen med 40.000 personer. 

Størstedelen af stigningen i velstand og råderum frem til 2025 skal imidlertid leveres af ”gamle 

reformer”, der antages at øge beskæftigelsen med +120.000, velstanden med + 250 mia. kr. og 

råderummet med +351½ mia. kr. Til velstandsstigningen skal også en forventet stigning i den årlige 

gennemsnitlige produktivitetsvækst fra 0,6 pct. fra 2020 – 206 til 0,9 pct. fra 2017 – 2025 bidrage. 

Kombinationen af nye og gamle reformers effekt giver et samlet mål for VLAK´ s 2025 - plan, som 

handler om frem til 2025 at opnå en samlet stigning i BNP i beskæftigelsen på +180.000 personer, en 

samlet stigning i velstanden på 330 mia. kr. og et samlet økonomisk råderum i 2025 på 50½ mia. kr. 

På dette punkt har VLAK – regeringen nedjusteret ambitionsniveauet i forhold til Venstre – regeringens 

2025 - plan, som ville nå et samlet råderum i 2025 på op mod 57 mia. kr., herunder gennem egne forslag 

                                                           
11) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 9. 
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og tiltag hæve det med godt 17 mia. kr. fra et beregnet niveau på 40 mia. kr. kraft af tidligere reformer. 
12. 

Dette hænger sammen med, at nogle de reform – og finansieringsforslag, som Venstreregeringen 

opererede med, siden har måttet opgives af VLAK – regeringen.  

Dette gælder først og fremmest en forhøjelse af pensionsalderen. 

Endelig er det målet for VLAK ´s 2025 - plan at sikre ” en økonomi i balance”, herunder at de offentlige 

udgifter skal fylde mindre i økonomien end i dag samt at ”der skal sikres en bedre balance mellem 

nutidige og fremtidige generationer”. 13 

I den forbindelse har VLAK – regeringen et sigtepunkt om et strukturelt underskud på 0,1 pct. af BNP i 

2020 og et mål om balance i 2025. 14  

Her har VLAK – regeringen også ”spændt livremmen ind” i forhold til Venstreregeringen, som vil 

tillade et underskud på 0,1 pct. af BNP i 2025. 15 

 

Figur: Officielle mål i 2025 - planen. 16 

 

                                                           
12) Jf. DK2025 s. 16.  

13) JF: Vækst og Velstand, s. 21. 

14) Jf. pressemeddelelse om «Vækst og velstand», s. 1 

15) Jf. Søndergaard, Peter og Kenneth Prafke: Ny VLAK – regeringen vil spænde livremmen ind. Børsen 30.05.17. 

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20170530/281517931074679  

16 ) Kilde: Vækst og velstand, s. 7. 

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20170530/281517931074679
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Løftet af det økonomiske råderum i kraft af yderligere, nye reformforslag fra VLAK - regeringen 

behandles mere uddybende i kapitel 5 i del II.  

 

 

1.1.2. 2025 – planens overordnede sigte om at give skattelettelser gjorde en længere 

tidshorisont nødvendig. 

 

Det er imidlertid i anvendelsen af dette råderum, vi finder det egentlige sigte med udarbejdelsen af 2025 

– planen – et sigte, som handler om, at VLAK - regeringen ved sin tiltræden satte sig det mål at give 

omfattende skattelettelser: ”Vi vil sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere at være dansker og 

billigere at drive virksomhed”. 17  

Dette handlede ifølge regeringsgrundlaget nærmere bestemt om, at ”Regeringen ønsker at lette skatten 

på arbejde for alle.  Skatten i bunden skal sænkes, så det bedre kan betale sig at være i arbejde. Vi vil 

sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større. 

Jobreformen skal give hele samfundet et mærkbart løft og få mange mennesker ud af offentlig 

forsørgelse og ind i fællesskabet. Endvidere skal færre betale topskat. Regeringen ønsker at reducere 

marginalskatten, og at topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag, fordi den koster vækst og 

beskæftigelse.” 18  Endelig vil regeringen ifølge regeringsgrundlaget også sænke erhvervsbeskatningen. 

 

Oprindelig var en central del af de påtænkte skattelettelser at reducere topskatten gennem at hæve top-

skattegrænsen. På grund af modstand fra DF (og S) har regeringen nu smidt håndklædet i ringen og 

opgivet topskattelettelserne på ubestemt tid. MEN: Det er stadig VLAK – regeringens plan at 

gennemføre ”historisk store skatte – og afgiftslettelser”. Fokus er nu blot flyttet til andre former for 

skattelettelser, herunder lettelse af bundskat og registreringsafgift og afskaffelse og lempelse af afgifter. 
19Og midlerne hertil er stadig 2025 – planens velfærdsbesparelser og arbejdsudbudsreformer. 

Når det for at opfylde dette mål om skattelettelser var nødvendigt både for Venstreregeringen og 

tilsvarende for VLAK – regeringen at afløse den hidtidige 2020 plan med en ny plan med et længere sigt 

frem til 2025, skyldes det, at den økonomiske udvikling i 2015 og 16 i stigende grad udhulede 

råderummet i 2020 planen, hvilket forhindrede regeringen i inden for denne plans tidshorisont at 

gennemføre skattelettelser i større omfang. 

                                                           
17) Jf. VLAK – regeringens regeringsgrundlag. For et friere, tryggere og stærkere Danmark, s. 9. 

18 ) Jf. VLAK ´s regeringsgrundlag, s. 32 -33.  

19) Jf. Thomsen, Per Bang: Di mener, at det var fornuftigt at parkere topskattelettelser. DR.dk, 13.08.17. 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/di-fornuftigt-regeringen-parkerer-topskattelettelser  

http://www.dr.dk/nyheder/politik/di-fornuftigt-regeringen-parkerer-topskattelettelser
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Nærmere bestemt bevirkede olieprisfald 20 + flere flygtninge med, at der i 2020 planen kun ville være et 

råderum på 10 mia. kr. frem til 2020, hvilket man ikke får mange skattelettelser for. 

 

Figur: Reduceret råderum i finanspolitikken frem til 2020.21 

 
 

Hensigten med at flytte planhorisonten fra 2020 til 2025 har med andre ord været at gå længere ud i 

fremtiden end 2020 og der finde det ønskede råderum til de (top)skattelettelser, som udgør et helt 

centralt politisk mål for VLAK - regeringen – topskattelettelser, som man formentlig ønsker at give i de 

nærmeste år og ikke at vente med til frem mod 2025. 22 

Planen er med andre en kolonisering af fremtiden for at opfylde regeringens behov for skattelettelser i 

nutiden. 

Når det for både Venstreregeringen og VLAK – regeringen har kunnet lade sig gøre at finde råderum til 

skattelettelser på den anden side af 2020, hænger det sammen med, at 2020 planen frem til 2020 kun 

opererede med en årlig gennemsnitlig vækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct., men EFTER 2020 

regnedes med en vækst i den offentlige sektor på 1,2 pct. om året svarende til 33½ mia. kr. i samlet 

råderum i 2025. 

Der var efter 2020 regnet med 1,2 pct. i årlig offentlig realvækst, fordi det er den vækst, der egentlig er 

brug for, hvis den offentlige vækst skal give demografisk dækning + velstandssikring.  

                                                           
20) Jf. Praefke, Kenneth og Jacob Skjoldager: Oliehullet under skattereformen vokser, Børsen 11.04.16 og jf. DK2025, s. 30. 

21) Kilde: Konvergensprogram 2016, s. 12.  

https://www.fm.dk/publikationer/2016/danmarks-konvergensprogram-2016  

22) Jf. interview med Venstres finansordfører Jacob Jensen i Brandstrup, Mads: ”Det handler om at skaffe råderum”, Børsen 

13.01.16 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/danmarks-konvergensprogram-2016
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Men at midlerne ellers var afsat til, at velfærden kunne opretholde sin standard, har ikke forhindret både 

Venstreregeringen og nu også VLAK i at lægge det. der var tilbage af råderummet i 2020 planen 

sammen med de hidtil til offentligt forbrug fra 2021 til 2025 afsatte milliarder. 

Dermed har man – keine Hexerei, nur Behändigkeit – uden at skulle foretage sig noget som helst - 

”fundet” et samlet råderum på 35½ mia. kr. i 2025, hvoraf en betydelig del så planlægges afsat til 

skattelettelser.  

 

Tabel: Råderum uden nye tiltag (strukturel saldo). 23 

 

 

 

 

1.2. Planens mål om at øge velstanden (BNP). 

 

Det egentlige hovedmål for VLAK ´s 2025 - plan er som sagt at skaffe råd til skattelettelser, men 

planens officielle mål handler at øge velstand og beskæftigelse samt at sikre holdbarheden i dansk 

økonomi på længere sigt.  

BNP skal som anført løftes med i alt 80 mia. kr. i 2025, hvoraf velfærdsreformer i selve 2025 - planen 

gennem at øge beskæftigelsen med i alt 55 – 60.000 personer frem mod 2025 isoleret set skal levere de 

45 mia. kr. og erhvervsreformer til at øge produktiviteten skal bidrage med 35 mia. kr. 24 

Dette repræsenterer som anført et øget ambitionsniveau i forhold til målsætningen for 

Venstreregeringens 2025 - plan, hvis mål var at øge BNP med 65 mia. kr. frem til 2025 og at løfte 

beskæftigelsen med 40.000 personer. 

 

                                                           
23) Kilde: Vækst og velstand, s. 10. 

24 ) Jf. VLAK – regeringen: Faktaark, s. 1 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/05/ny-2025_plan-vakst-og-velfaerd-kraever-rettidig-omhu 
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Figur: Mål for VLAK – regeringens to hovedindsatsområder for nye reformer frem mod 2025. 25 

 

 
 

 

1.2.1. Reformer til at øge arbejdskraftudbuddet. 

 

Første hovedindsatsområde for nye reformer frem mod 2025 består i, at planen sigter på at øge 

beskæftigelsen med 55 – 60.000 personer frem til 2025, hvilket isoleret set skal øge velstanden med 45 

mia. kr.   

Det skal bemærkes, at der strengt taget alene er tale om initiativer til at øge arbejdskraftudbuddet, jf. 

længere fremme.  

Planen indeholder her 5 reformområder: 26 

 

1. Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet gennem bl.a. en ”SU omlægning”27 

                                                           
25) Kilde: Vækst og velstand, s. 12.  

26) Jf. Vækst og velstand, s. 14. 

27) Oven anførte plan, s. 14. 
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2. Færre på offentlig forsørgelse gennem bl.a. at sænke bundskatterne og indførelse af en 

jobpræmie for langtidsledige samt gennem at ”justere overførselssystem, så gevinsten øges ved 

lavtlønnet arbejde”. 28 

3. Længere på arbejdsmarkedet gennem bl.a. en pensionsreform, der skal gøre det mere attraktivt at 

blive længere på arbejdsmarkedet.29 

4. Øget arbejdstid ved at få flere til at arbejde flere timer gennem laverer marginalskatter og 

topskat. 30 

5. Øget international rekruttering af højt kvalificeret arbejdskraft.  

 

Figur: 5 initiativområder til at øge beskæftigelsen.31 

 

                                                           
28) Oven anførte, s. 14 - 15. 

29) Oven anførte, s. 15.  

30) Oven anførte, s. 16. 

31) Jf. Vækst og velstand, s. 15. 
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I forhold til Venstreregeringens initiativer til at øge arbejdskraftudbuddet er der hos VLAK en væsentlig 

ændring, men også en række paralleller. 

Venstreregeringen ville gennemføre besparelser samt øge arbejdskraftudbuddet med i alt 31.500 

fuldtidspersoner gennem en række nye ”reformer”:  

• Forhøjelse af pensions – og efterlønsalderen 

• SU - reform 

• Nedskæringer af div. overførselsindkomster 

• Skattelettelser i bund – og navnlig topskat samt jobpræmie til langtidsledige 

Hertil kommer endnu ikke konkretiserede yderligere initiativer til godt + 7.500 flere fuldtidspersoner.  

Den væsentlige ændring i forhold til Venstreregeringens 2025 - plan er, at VLAK – regeringen på grund 

af modstand fra oppositionen og DF har måttet opgive Venstreregeringens vigtige forslag om at hæve 

efterløns – og pensionsalderen. 

Til gengæld ses, at Venstreregeringens tanker om både SU reform, nedskæringer af 

overførselsindkomster samt navnlig om (top)skattelettelser går igen i VLAK s 2025 - plan. 

 

 

1.2.2. Initiativområder til at øge produktiviteten. 

 

VLAK´ s andet hovedindsatsområde til at øge velstanden består i, at regeringen vil styrke 

produktiviteten og herigennem velstanden med 35 mia. kr. 

Også her er tale om en række reformer. Da en række af disse imidlertid er relativt overordnede, skal her 

kun nævnes nogle af de væsentlige og mere konkrete:32 

 

1. Konkurrencedygtige og investeringsfremmende skattevilkår gennem at sænke selskabs – og 

virksomhedsskatter. 33 

2. Liberalisering og privatisering bl.a. indenfor det kommunale forsyningsområde  

3. Skærpet konkurrence indenfor indenlandske serviceerhverv gennem liberaliseringer. 

                                                           
32) Jf. Vækst og velstand, s. 18. 

33) Jf. Oven anførte plan, s. 18 og 19, 
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4. Øget udlicitering indenfor kommunal service 

 

I forhold hertil ville Venstreregeringen gennemføre nye reformer, som tilsammen skulle give et løft i 

BNP på 30 mia. kr. Det handlede bl.a.om følgende: 

• Virksomheder og selskaber gives adgang til et nyt fradrag for investeringer fra egenkapital (et 

såkaldt ACE fradrag) 

• Gennemførelse af en såkaldt forsyningsstrategi til at effektivisere forsyningssektoren 

• Afskaffelse af PSO – afgiften  

• Samt gennemførelse af øgede privatiseringer og udliciteringer i den offentlige sektor. 

Disse indsatser skulle udbygges med yderligere initiativer til godt 12 mia. kr. i form af forslag fra det 

nedsatte ”Produktivitetsråd”. 

 

Figur: Initiativområder til at øge produktiviteten. 34 

z 

 

Også her er der en væsentlig forskel i forhold til Venstreregeringens 2025 - plan, men herudover også 

betydeligt genbrug.  

Venstreregeringens forslag om at afskaffe PSO – afgiften genfindes ikke hos VLAK, hvilket imidlertid 

alene skyldes, at det i mellemtiden ER blevet gennemført. 

Men herudover ses, at Venstreregeringens tanker om at sænke selskabsskatter og om at liberalisere og 

privatisere forsyningssektoren, om at udlicitere kommunal service samt om liberalisering og 

deregulering indenfor serviceerhverv også går igen i VLAK ´s 2025 - plan. 

Initiativerne i VLAK s 2025 - plan repræsenterer således langt henad vejen et genbrug fra 

Venstreregeringens tidligere 2025 - plan. 

 

 

                                                           
34) Jf. Vækst og velstand, s. 15. 
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1.3. Sådan finansieres råderummet – og sådan anvendes det. 

 

Selvom det angivne formål med 2025 - planen er at øge velstanden, er det egentlige hovedmål med de 

foran nævnte reformer imidlertid at øge det såkaldte ”økonomiske råderum” med henblik på regeringens 

planer om at give skattelettelser.  

Ved det økonomiske råderum forstår nærmere bestemt det beløb, der i finanspolitikken kan anvendes til 

nye finanspolitiske prioriteringer frem til 2025, herunder til enten skattelettelser eller til vækst i 

udgifterne til velfærden. 35 

Som anført har regeringens regnedrenge i opgjort et råderum uden nye tiltag på godt 12 mia. kr. i 2020 

og 35 1 mia. kr. i 2025. Dette skal VLAK s 2025 - plan øges til 14,1 mia. kr. i 2020 og til 55½ mia. kr. i 

2025. 36 Det er således primært i årene efter 2020, at det øgede råderum skal skabes, som skal finansiere 

regeringens påtænkte skattelettelser. 

 

 

 

 

 

Tabel: ”Vækst og velstand 2025” - råderummet frem mod 2025 uden og med nye tiltag – mia. kr. (2017-

niveau). 37 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

I. Uden nye tiltag 4,75 9,5 11,75 15 20,75 26 31,75 35,5 

II. Med nye tiltag 5,5 11,2 14,1 20,2 28,2 36 44,1 50,6 

Forskel II – I: 0,75 1,7 2,35 5,2 7,45 10 12,35 15,1 

 

Finansieringen af det forventede råderum i 2025 er sammensat på følgende måde i VLAK s 2025 - plan 

sammenlignet med Venstreregeringens: 

 

                                                           
35) Jf. DK2025, s. 202 for oven.  

36) Jf. Vækst og velstand s. 30.  

37) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 30. 
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Tabel: Finansiering af råderum i 2025 i Venstreregeringens respektive VLAK s 2025 - plan (mia. kr. i 

2017 priser).  

 Venstre- 

regeringen 38 

VLAK – regeringen 39 

Råderum i 2020 plan 39,5 35,5 

Omlægning af SU 3,3 2,6 

Bundskat og indkomstoverførsler  6,1 40 5,2 

Pension41 3,7 3,9 

Topskat + sygefravær 0,2 3,3 

Andet 42 4,0  

I ALT 56,8 50,6 

 

Det ses som tidligere anført, at VLAK operer med et lidt over 6 mia. kr. lavere råderum i 2025, hvilket 

skyldes opgivelsen af forslagene om at forhøje pensionsalderen og om at beskære rentefradraget.  

Denne finansiering af planen vil blive nærmere beskrevet og diskuteret i del III og del IV 

Selvom 2025 - planens mål officielt beskrives i økonomiske termer som ”velstand” og ”økonomisk 

råderum” er den egentlig baggrund for beslutningen om at udarbejde en ny plan nu – længe før 2020 

planen ellers udløber -  som tidligere beskrevet - behovet for at finde penge til at give skattelettelser. 

I alt afsættes i VLAK s 2025 - plan 33,5 mia. kr. til lavere skat samt til væksttiltag, styrket sikkerhed. 43 

Til sammenligning afsatte Venstreregeringen i alt godt 24 mia. kr. til skattelettelser, herunder omkring 

14½ mia. kr. til regeringens boligskatteudspil.  

Forslagene til personskatte - og erhvervsskattelettelser behandles nærmere i del II, kapitel 3. 

                                                           
38) Kilde: DK 2025, s. 68.  

39) Kilde: Egen beregning på grundlag af Vækst og velstand, s. 65. 

40) Herunder afskaffelse af grøn check = 2,8 mia. kr. 

41) For Venstreregeringens vedkommende forslaget om at forhøje tilbagetrækningsalderen med 6 mdr. For VLAK s 

vedkommende forslagene om at øgede incitamenter til at trække sig senere tilbage. 

42) Begrænsning af rentefradrag = 4,90 mia. kr. 

43) Jf. Vækst og velstands. S. 30. 
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Til rest til offentligt forbrug og investeringer forbliver fra 2021 til 2025 ca. 1/3 af de i 2020 planen 

tidligere afsatte midler til øget velfærd, nærmere bestemt 26,5 mia. kr. Dette behandles i kapitel 3. 

 

Tabel: Prioritering af råderum i 2025. (Mia. kr. i 2017 priser) 

 

 Venstre- 

regeringens  

2025 - plan 44 

VLAK –  

regeringens  

2025 - plan 45 

Skattelettelser mm. 24 34,1 46 

Offentlig service og investeringer 26,5 16,4  

Reserve 6,4 *  

I ALT 56,8 50,6 

Note: * Bruttoreserve udgjorde 13,4 mia. kr. men efter indregning af yderligere lovede 7 mia. kr. til 

”Tryghed for boligejerne” 

Det ses, at VLAK s 2025 - plan i markant højere omfang prioriterer ressourcer til skattelettelser mm og i 

tilsvarende mindre omfang prioriterer den offentlige velfærd. 

 

 

                                                           
44) Kilde: DK 2025, s. 69.  

45) Kilde Vækst og velstand, s. 30. 

46) Heri indregnet 0,7 mia. kr. til fortsat skattestop for punktafgifter i 2025. 
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KAPITEL 2. RÅDERUM TIL SKATTELETTELSER TILVEJE 

BRINGES PÅ BEKOSTNING AF OFFENTLIGT FORBRUG 

TIL VELFÆRD. 

 

Som fremgået af kapitel 1 er det overordnede formål med VLAK – regeringens 2025 - plan: ”Vækst og 

velstand 2025” 47 at tilvejebringe et økonomisk råderum i 2025 på godt 50½ mia. kr., men med det 

egentlige sigte at kunne give omfattende skattelettelser på op mod 33½ mia. kr.  

Men intet kommer jo af ingenting – pengene til skattelettelser skal jo komme et sted fra.  

I dette kapitel 2 skal vi som sagt se nærmere på, hvor VLAK s 2025 - plan grundlæggende set vil tage 

midlerne til skattelettelser fra?  

I det første afsnit 2.1 skal vi se nærmere på, hvorledes den grundlæggende mekanisme i VLAK ´s 2025 

plan handler om, at midler, som i den hidtidige 2020 plan efter 2020 var afsat til offentligt forbrug og 

dermed til velfærd, i 2025 - planen omprioriteres væk herfra til et for skattelettelser disponibelt råderum.  

Dernæst analyseres i afsnit 2.2, hvilke konsekvenser denne omprioritering fra velfærd til skattelettelser 

vil få for den offentlige beskæftigelse og for velfærdens standard. 

Videre diskuteres det i afsnit 2.3 ganske kort, om der overhovedet kan siges at være råd til 

skattelettelser?  

Endelig diskuteres i afsnit 2.4 den stramme udgiftspolitik, som VLAK - regeringen vil føre frem til 2025 

og sidst men ikke mindst redegøres ganske kort for, hvorledes VLAK ikke vil blive stående ved at 

reducere den offentlige sektor gennem smalvækst for det offentlige forbrug, men yderligere vil reducere 

den offentlige sektor gennem privatisering og udlicitering. 

 

                                                           
47) VLAK – regeringen: ”Vækst og velstand 2025””, maj 2017. 

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025
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2.1. VLAK ´S 2025 - plan omprioriterer råderum fra velfærd til 

skattelettelser. 

 

 

I dette første afsnit 2.1 skal vi se nærmere på, hvorledes midler, som i den hidtidige 2020 plan fra 2020 

og frem var afsat til offentligt forbrug og dermed til velfærd, i VLAK 2025 - planen omprioriteres væk 

herfra til et for skattelettelser disponibelt råderum.  

Forud for folketingsvalget i 2015 var det både Venstres, De Konservatives og Liberal Alliances 

program, at der skulle gennemføres nulvækst for den offentlige sektor i den kommende valgperiode. 48 

Dette nedskæringsscenario opgav Venstreregeringen delvist i sin 2025 - plan, idet man her regnede med 

en gennemsnitlig årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct.  

Men i VLAK  2025 – plan har de 3 regeringspartier igen nærmet sig den oprindelige 

nulvækstmålsætning, idet planen fra 2017 til 2025 opererer med en årlig gennemsnitlig realvækst i det 

offentlige forbrug på + 0,3 pct. svarende til godt 1½ mia. kr. om året. 49 Hvilket selvsagt ikke ligger 

langt over nulvækst. 

Figur: Vækst i det offentlige forbrug til velfærd fra 2017 til 2025. 50 

 

 

Dette er tale om langt lavere udgiftsstigning for det offentlige forbrug end det, som hidtil har været 

tilfældet siden 2002. 

                                                           
48) Jf. Raatz, Marie Louise og Søren Just: Regering dropper målsætning om nulvækst. Dr.dk, 29.08.16. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-dropper-nulvaekst-poster-22-milliarder-i-offentligt-forbrug  

49) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 46.  

50) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 46. 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-dropper-nulvaekst-poster-22-milliarder-i-offentligt-forbrug
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Figur: Gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug 2002 – 2025. 51 

 

Og der nok så væsentligt også tale om betydeligt lavere realvækst for det offentlige forbrug både i 

forhold til 2020 – planen, men som nævnt endog også i forhold til Venstreregeringens 2025 - plan. 

Det skyldes, at der i 2020 – planen fra 2021 til 2025 var regnet med en vækst i det offentlige forbrug på 

omkring 30 mia. kr. svarende til en årlig gennemsnitlig realvækst 1,1 pct. – 1,2 pct. 52  I forhold hertil 

var rammen for realvækst for det offentlige forbrug som anført halveret i Venstreregeringens 2025 - 

plan, idet der her var afsat en årlig gennemsnitlig realvækst på +0,5 pct. 53 

Men dette repræsenterede dog stadig en næsten dobbelt så høj som den vækst VLAK vil tillade 

Figur: Årlig gennemsnitlig realvækst for offentligt forbrug 2020 – 2025 i 2020 – plan, i 

Venstreregeringens 2025 - plan og i VLAK s 2025 – plan. 
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51) Oven anførte plan, s. 46. 

52) Jf. Hauch, Jens og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: Hvor stort er råderummet for skattelettelser? s. 13. 

Kraka, 10.08.16 

http://kraka.org/sites/default/files/public/raaderumsfinansiering_efter_2020_endelig.pdf  

53) Jf. Venstreregeringen: DK 2025, s. 50. 

http://kraka.org/sites/default/files/public/raaderumsfinansiering_efter_2020_endelig.pdf
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2. 2. Smalvækst for det offentlige forbrug i 2025 - planen koster i offentlig 

beskæftigelse og velfærdsstandard. 

 

Den planlagte årlige gennemsnitlige realvækst fra 2021 til 2025 i det offentlige forbrug til velfærd vil – 

som fremgået - være langt lavere end den takt, hvormed realvæksten i det offentlige forbrug årligt 

faktisk er steget i gennemsnit fra 2000 til 2025 og også end, hvad der efter 2020 var afsat i 2020 planen. 

Dette får selvsagt negative konsekvenser for den offentlige beskæftigelse. Med en årlig gennemsnitlig 

realvækst i det offentlige forbrug på kun +0,3 procents årlig vil den offentlige beskæftigelse i 2025 i 

forhold til i dag være faldet med 13.000 fuldtidsstillinger svarende til 16.000 personer. 54 c 

Skulle velfærden og dermed den offentlige beskæftigelse følge med befolknings – og velstands-

udviklingen svarende til en årlig realvækst i det offentlige forbrug på 1,1 pct. skulle der i 2025 i 

modsætning hertil være op mod 43.000 flere offentligt ansatte (personer) end i dag. 55 

 

Figur: Udvikling i offentligt forbrug og offentlig beskæftigelse.  

 Årlig vækst, pct. Vækst i offentligt 

forbrug frem til 2025 

(mia. kr. i 2017 priser) 

Vækst i offentligt 

ansatte 

(Antal personer) 

VLAK s 2025 - plan 0,3 11 ½ 56 -16.000 57 

Ved 1,1 pct. årlig 1,1 58 42 59 43.000 60 

                                                           
54) Kilde: Finansministeriets svar til spørgsmål 123 af 29. nov. 2016. 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/123/svar/1373286/1709683.pdf  

55) Egen beregning på grundlag af Konvergensprogram 2017. 

56) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 56. 

57) Kilde: Finansministeriets svar til spørgsmål 123 af 29. nov. 2016. 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/123/svar/1373286/1709683.pdf og Bjørsted, Erik: Regeringens plan 

betyder 23.000 færre offentligt ansatte, s.2. AE – rådet, 08.09.16. 

https://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-plan-betyder-23000-faerre-offentligt-

ansatte.pdf   

58) Jf. Konvergensprogram 2017, s. 39. 

https://www.fm.dk/publikationer/2017/danmarks-konvergensprogram-17  

59) Jf. ovennævnte program, s. 41 

60) Kilde: Egen beregning på basis på basis af Bjørsted, Erik og Thomas Wilken: Regeringens 2025 - plan koste tusindvis af 

offentlige job https://www.ae.dk/analyser/regeringens-2025-plan-koster-tusindvis-af-offentlige-job  og Løvgren Mette: Om 

http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/123/svar/1373286/1709683.pdf
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/fiu/spm/123/svar/1373286/1709683.pdf
https://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-plan-betyder-23000-faerre-offentligt-ansatte.pdf
https://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-plan-betyder-23000-faerre-offentligt-ansatte.pdf
https://www.fm.dk/publikationer/2017/danmarks-konvergensprogram-17
https://www.ae.dk/analyser/regeringens-2025-plan-koster-tusindvis-af-offentlige-job
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realvækst  

Forskel -0,8 - 30 ½ -59.000 61 

 

Denne reduktion i offentlig beskæftigelse betyder, at denne falder til sidst laveste niveau siden 1990. 

Som vist vil der ikke engang være nok offentligt ansatte pr. bruger til at bevare en uændret standard i 

den offentlige service i forhold til den demografiske udvikling. Og serviceniveauet i den offentlige 

sektor vil i forhold til den almindelig velstandsudvikling sakke voldsomt bagud. 

Det betyder, at befolkningen vil opleve en stor velfærdsforringelse frem til 2025, hvis realvæksten i det 

offentlige forbrug begrænses til 2025 - planens ramme på 0,3 pct. i gennemsnit. 62 

For det første betyder VLAK s snævre ramme for udgiftsstigningen til velfærdsservice nemlig at 

væksten i det offentlige forbrug halter efter den demografiske udvikling. 

Skal stigningen i udgifterne til velfærd blot give dækning for behovet for løbende stigning i 

ressourcetilførslen på grund af befolkningsudviklingen med flere ældre og længere levetid (demografisk 

regulering), kræves i perioden frem til 2025 nemlig en årlig gennemsnitlige procentuel realvækst i det 

offentlige forbrug på 0,6 pct. 63 

Behovet for at det offentlige forbrug følger det demografiske træk efter 2020 skyldes at den samlede 

befolkning stiger med 256.000 personer frem til 2025, heraf 210.000 uden for den erhvervsaktive alder  
64 og at antallet af personer over 65 år, der trække forholdsvist meget på de offentlige kasser, stiger. 65 

Den årlig gns. realvækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct., som VLAK vil tillade, er således kun 

halvdelen af det nødvendige for blot at opretholde uændret velfærdsniveau pr bruger. VLAK ´s plan 

indebærer altså en konstant udhuling af velfærdens standard. 

Hertil kommer for det andet, at udgifterne til velfærd i endnu mindre omfang følger med 

velstandsudviklingen i samfundet.  Skal det offentlige forbrug skal vokse, så det følger med den 

                                                                                                                                                                                                         
ti år vil den offentlige sektor mangle 59.000 par hænder. FTF, 18.12.16 

https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/om-ti-aar-vil-den-offentlige-sektor-mangle-59000-par-haender/ 

61) Jf. Løvgren Mette: Om ti år vil den offentlige sektor mangle 59.000 par hænder. FTF, 18.12.16 

https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/om-ti-aar-vil-den-offentlige-sektor-mangle-59000-par-haender/  

62) Jf.  interview med Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i Kildegaard, Kasper og Søren Domino: Løkkes 

velfærdsplan = status quo, Berlingske 01.09.15 

63) Jf. DK 2025, s. 57. 

64) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 140 

65) jf. Hauch, Jens og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: Hvor stort er råderummet for skattelettelser? s.22. Kraka, 10.08.16 

https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/om-ti-aar-vil-den-offentlige-sektor-mangle-59000-par-haender/
https://www.ftf.dk/aktuelt/ftf-analyse/artikel/om-ti-aar-vil-den-offentlige-sektor-mangle-59000-par-haender/


52 

 

gennemsnitlige reelle velstandsudvikling i samfundet, således at der fx også er penge til dyrere og bedre 

medicin og nye behandlingsformer, så skal realvæksten i det offentlige forbrug årligt udgøre hele 1,1 

pct. – altså 0,5 pct. yderligere ud over den demografiske regulering. 66 

 

Figur: Gennemsnitlig årlig demografisk regulering og velstandsregulering af det offentlige forbrug 2021 

– 2025 (pct.). 67 
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2.3. Er der reelt råd til skattelettelser? 
 

VLAK s snævre ramme for væksten i det offentlige forbrug betyder, at der frem til 2025 til øget 

offentlige forbrug kun afsættes 11½ mia. kr. 68  

Det er langt under den ressourcetildeling, som der er behov for at sikre et neutralt forløb, hvor der både 

er penge tilbud at de offentlige tilbud kan følge med befolkningsudviklingen og til at de også kan følge 

med velstandsudviklingen.69 

                                                           
66)) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 56. 

67) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 55 -56. 

68) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 56. 

69) Jf. Bjørsted, Erik og Jens Sand Kirk: Der er intet reelt råderum til skattelettelser. AE rådet, 30.05.17 

https://www.ae.dk/analyser/der-er-intet-reelt-raaderum-til-skattelettelser  

https://www.ae.dk/analyser/der-er-intet-reelt-raaderum-til-skattelettelser
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Det første vil frem til 2025 alene kræve omkring 25 mia. kr., mens det vil kræve 17 mia. kr. yderligere, 

hvis det offentlige forbrug skal følge med velstandsudviklingen, således at der fx er råd til ny og dyrere 

medicin og sundhedsbehandling. 

 

Figur: Væksten i det offentlige forbrug i et neutralt forløb. 70 

 

 

 

Blot for at sikre at velfærden følger trit med befolkningsudviklingen og velstandsudvikling vil det altså 

kræve tilførsel af omkring 30 mia. kr.  yderligere til det offentlige forbrug frem til 2025 i forhold til, 

hvad VLAK – regeringen er indstillet på.  

Regeringen er som anført alene til sinds at afsætte 11½ mia. kr., hvilket selvsagt er opskriften på en 

omfattende velfærdsforringelse i størrelsesordenen omkring mia. kr.  

VLAK – regeringens formål med at reducere ressourcetildelingen til den offentlige sektor så drastisk er 

som anført er at frigøre et til skattelettelser, væksttiltag og sikkerhed mm. disponibelt råderum på 33½ 

mia. kr.  

Realiteten er således, at der ikke er råd til de af VLAK planlagte skattelettelser i forhold til, hvad 

opretholdelse af velfærden kræver i forhold til den demografiske udvikling og velstandsudviklingen 

kræver.  

Råderummet til skattelettelser tilvejebringes i 2025 - planen kun ved massive besparelser på den 

offentlige velfærd dvs. på velfærdens bekostning. 

 

                                                           
70) Kilde: Oven anførte analyse, s. 2. 
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2.4. Stram udgiftspolitik og privatiseringer skal rulle den offentlige 

sektor tilbage. 

 

I dette afsnit diskuteres VLAK – regeringens stramme udgiftspolitik, som man vil føre frem til 2025.  

 

Endvidere redegøre kort for, hvor VLAK – regeringen gennem privatiseringer – og udliciteringer 

yderligere vil rulle den offentlige sektor tilbage 

 

2.4.1. Den offentlige sektor skal reduceres i forhold til den private. 

 

I forlængelse af dekretet om vedvarende smalvækst for det offentlige forbrug opstiller VLAK – 

regeringen det som sit direkte mål, at ” de offentlige udgifter fremover skal fylde en stadig mindre del af 

den samlede økonomi”.  71 

Hermed gør VLAK – regeringen det altså til sin direkte målsætning om at rulle velfærdsstaten tilbage. 

 

Figur: VLAK – regeringens politik for et stadigt faldende ”udgiftstryk”. 72 

 

 

 

Med denne stramning af udgiftspolitikken vil VLAK s 2025 - plan medføre en betydelig reduktion i de 

til velfærd afsatte midler.  

                                                           
7171) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 43 

72) Oven anførte plan, s. 43. 
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Hermed vil det offentlige forbrug – ganske som tilsigtet af VLAK – regeringen - komme til at udgør en 

faldende andel af BNP. 

 

Figur: Offentligt forbrug i pct. af BNP. 73 

 

Som anført foran er det for VLAK – regeringen et selvstændig politisk - ideologisk mål at reducere de 

offentlige udgifters andel af BNP dvs. at fremme den private sektor på bekostning af den offentlige. 

Men VLAK forsøger i sin 2025 - plan også at give den hermed følgende stramme udgiftspolitik en 

aktuel økonomiske begrundelse med, at der på kortere sigt er en fare for arbejdskraftmangel og 

overophedning af økonomien. 74 

Men begrundelsen holder ikke. 

Hvad angår fare for arbejdskraftmangel og overophedning af økonomien, så må det anerkendes, at 

arbejdsløsheden – heldigvis – er for nedadgående.  

Men den officielle arbejdsløshedsstatistik slører den reelle arbejdsløshed, idet der herudover er en 

betydelig ”skjult” arbejdsløhedsreserve på mellem 50 og 60.000 personer, som ikke indgår i 

arbejdsløshedsstatistikken, fordi de som følge af dagpengereformen er faldet udenfor 

forsørgelsessystemet. 75 

                                                           
73) Kilde: Det Økonomiske råd: Dansk Økonomi forår 2017. 

https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2017  

 

74) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 22. 

75) Jf. Bjørsted,  Erik: Arbejdsmarkedet er IKKE rødglødende. AE – rådet, 21.06.17. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/kommentar/ae_3800-flere-i-job-arbejdsmarkedet-er-ikke-

rodglodende.pdf  

https://www.dors.dk/vismandsrapporter/dansk-oekonomi-foraar-2017
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/kommentar/ae_3800-flere-i-job-arbejdsmarkedet-er-ikke-rodglodende.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/kommentar/ae_3800-flere-i-job-arbejdsmarkedet-er-ikke-rodglodende.pdf
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Herudover er der i de kommende år udsigt til en stor stigning i arbejdskraftudbuddet på 160.000 frem til 

2025 som følge af først og fremmest den såkaldte ”Velfærdsreform” fra 2006 og 

”Tilbagetrækningsaftalen fra 2011”.76 

Det er dermed IKKE berettiget at tale om ”overophedning” af økonomien. 

 

 

 

2.4.2. VLAK vil reducere den offentlige sektor yderligere gennem privatiseringer og 

udliciteringer. 

 

Men ikke alene vil VLAK reducere den offentlige sektor gennem stram udgiftspolitik og 

tilnærmelsesvis nulvækst for det offentlige forbrug. 

Hertil kommer, at VLAK regeringen herudover også vil rulle den offentlige sektor yderligere tilbage 

gennem at genoptage den tidligere VK – regerings privatiserings – og udliciteringsstrategi. 77 

Der skal i første omgang privatiseres indenfor forsyningsområdet og i de følgende år yderligere 

privatiseres gennem måltal for kommunal udlicitering indenfor velfærdsservice.78 

Vedrørende nærmere uddybning og diskussion se længere fremme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76) Jf. Det økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2017, s. 19 og 31 

77) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 26. 

78) Jf. VLAK s regeringsgrundlag, s. 56 -57. 
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DEL II:  

ANVENDELSEN AF RÅDERUMMET 

TIL PRIMÆRT 

SKATTELETTELSER 

SAMT SIKRING AF 

”ØKONOMISK HOLDBARHED”. 
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Indledning til del II. 

 

Formålet med del II er nærmere at belyse VLAK s planer for anvendelsen af det økonomiske råderum, 

som 2025 - planen i 2025 skal munde ud i. Der redegøres for og analyseres navnlig på de påtænkte 

skattelettelser samt på planens sekundære mål om at øge den økonomiske holdbarhed. 

I kapitel 3 analyseres og diskuteres VLAK – regeringens forventede planer om nedsættelse af den 

personlige indkomstskat. VLAK – regeringen vil først senere fremlægge de konkrete forslag til 

skattereform. Som fremgået har VLAK – regeringen dog fornylig allerede meldt ud, at der ikke bliver 

tale om forslag til lettelse af topskatten. Herudover er skatteforslagene ikke er videre konkretiseret i 

VLAK s 2025 - plan. Til supplement af, hvad der fremgår af VLAK s 2025 - plan vil vi i relevant vist 

omfang trække på forslag fra Venstreregeringens 2025 - plan omkring skattelettelser. 

I kapitel 4 redegøres for 2025 - planens sekundære formål om frem til 2025 at øge den økonomiske 

holdbarhed gennem at reducere den såkaldte ”hængekøjeudfordring”. Det diskuteres, hvorvidt dette 

holdbarhedsproblem er reelt og hvilke alternative muligheder der er til at fortsætte med 

velfærdsforringende udbudsreformer? 

I rapporten ”Neoliberalismens økonomiske teori og politik”79 kan i del III findes en uddybende analyse 

og diskussion af den neoliberalistiske teori om, at skattelettelser gennem ”dynamiske” effekter i delvist 

eller helt omfang kan være selvfinansierende? 

 

                                                           
79) Jf. Lund, Henrik Herløv: Neoliberalismens økonomiske teori og politik – om udbudsøkonomiske reformer, privatisering og 

udlicitering og dynamiske effekter af skattelettelser. Udkommer snart. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Neoliberalismensoekonomisketeoriogpolitik.pdf   

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Neoliberalismensoekonomisketeoriogpolitik.pdf
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KAPITEL 3: SKATTELETTELSER I 2025 - PLANEN.  

 

Som fremgået er det store og egentlige hovedmål med VLAK – regeringens 2025 - plan at give 

skattelettelser.  

VLAK – regeringen vil i efteråret 2017 fremlægge et egentligt udspil til en skattereform. Måske derfor 

er skatteforslagene ikke videre konkretiseret i VLAK s 2025 - plan. 

Vi vil til supplement af, hvad der fremgår af ”Vækst og velstand 2025” forsøge i relevant omfang at 

inddrage skatteovervejelserne fra Venstreregeringens 2025 - plan: ”DK2025”. 

Vedr. boligskatten er forslagene hertil behandlet i den særskilte analyse: ”Boligskatteudspil for de 

velstillede” 80 og den endelige aftale herom er behandlet i analysen: Skidt og kanel i den endelig 

boligskatteaftale”. 81 

I det følgende kapitel behandles kun forslagene i ”Vækst og velstand 2025” til lempelse af indkomstskat 

og erhvervsskatter. 

I afsnit 3.1 af det følgende kapitel gives først en oversigt over planlagte typer af skattelettelser i ”Vækst 

og velstand 2025”. 

I afsnit 3.2 redegøres for overvejelserne omkring lempelse af den personlige indkomstskat. Og i afsnit 

3.3 diskuteres effekten heraf, først den fordelingspolitiske og dernæst den beskæftigelsesmæssige. 

I afsnit 3.4 redegøres for forslagene i ”Vækst og velstand 2025 s til lempelse af bundskatten.  

Og i afsnit 3.5 diskuteres effekten af disse forslag, igen opdelt i først den fordelingspolitiske og dernæst 

den beskæftigelsesmæssige. 

 

 

3.1. Hovedelementer i skattelettelserne i VLAK s 2025 - plan. 
 

Som anført i kap. 1 er den egentlige årsag til, at først Venstreregeringen og siden VLAK - regeringen 

valgte at udarbejde en ny økonomisk 5 års plan og derned at fremrykke tidshorisonten for den 

mellemfristede økonomiske planlægning fra 2020 til 2025, at der skulle findes økonomisk råderum til at 

give skattelettelser, hvilket der i den hidtil gældende 2020 plan ikke var på denne side af 2020.   

Hovedelementerne i disse skattelettelser er: 

                                                           
80) Link: http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Venstreregeringensboligskatteudspil.pdf  

81) Link: http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Venstreregeringensboligskatteudspil.pdf
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Endeligboligskatteaftale.pdf
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• Lettelse af den personlige indkomst 

• Lempelse af skatten for personer, der går fra overførselsindkomst til arbejde. 

• Lempelse af erhvervsskatterne, primært selskabsskat samt punktafgifter 

 

Samlet set er der til lempelse af skatter og afgifter samt til væksttiltag og sikkerhed i 2025 - planen afsat 

op til 34 mia. kr. i provenuvirkning i 2025, heraf 33,4 mia. kr. ekskl. forsat skattestop for punktafgifter.  

Det fremgår ikke direkte af VLAK s 2025 - plan, hvorledes dette råderum præcist skal bruges på enkelte 

typer af skattelettelser. Et foreløbigt billede er – med en del usikkerhed – forsøgt stykket sammen af 

forskellige oplysninger i VLAK s 2025 - plan, idet der dog må tages forbehold for nøjagtigheden heraf. 

 

Tabel: Overslag over omfang af skatte - og afgiftsnedsættelser i VLAK ´s 2025 - plan.  

 

 Provenuvirkning  

(mia. kr.) 

1.Samlet råderum til lavere skat, væksttiltag, 

sikkerhed mv. 

34,1 

2. Erhvervskatter, herunder omlægning af 

punktafgifter 

      6 82 83 

3. Rest til lettelse af skat, væksttiltag, sikkerhed 

mm (1-2-3-4) 

27,4 

- Heraf bonus til langtidsledige, målrettet 

jobfradrag mm. jf. DK2025 84 

       6,6 85 

- Heraf øgede udgifter til forsvarsforlig ? 

- Heraf rest til lettelse af personlig 

indkomstskat, væksttiltag, sikkerhed mm. 

Max. 20,8 

                                                           
82) Jf. ”Vækst og velstand 2025, s. 18, boks 1.3 

83) Jf. Vækst og velstand, s. 30 

84) Inkl. pensionsbonus, 

85) Jf. DK2025, s. 84.  
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I sammenligning med Venstreregeringen forekommer VLAK hermed at afsætte et noget større provenu 

til skattelettelser mm., idet der med en usikker opgørelse synes at være afsat omkring 27 mia. hertil samt 

til væksttiltag, sikkerhed mm.  

Til sammenligning afsatte Venstreregeringen til skattelettelser, ekskl. boligskat. et provenu på mellem 8 

og 12 mia. kr. 

Det skal dog understreges, at dette råderum ud over til skattelettelser ifølge 2025 planen angives også at 

skulle gå til væksttiltag samt til sikkerhed. I forbindelse med sidstnævnte skal en del af råderummet 

muligvis bruges til øgede udgifter til det danske militær i forbindelse med et nyt forsvarsforlig. 86 

Så ovennævnte oversigt må tages med forbehold 

MEN: Selvom lempelse af erhvervsskatter og lempelse og omlægning af punktafgifter også nævnes i 

VLAK ´s 2025 plan er det hævet over enhver diskussion, at hovedelementet i regeringens plan for 

skattelettelser handler om lettelse af den personlige indkomstskat.  

 

 

3.2. Topskattelettelser – et forslag der strandede.  

 

Oprindeligt ville VLAK - regeringen ligesom Venstreregeringen lette både topskat og bundskat. 

Ambitionen om at lette topskatten har VLAK – regeringen dog gradvist måttet skrinlægge. 

 

 

3.2.1. Hvad gik forslaget om forhøjelse af topskattegrænsen ud på? 

 

Topskatten er en tillægsskat på 15 procent, som i 2017 betales af alle mennesker med en årlig personlig 

indkomst på mere end 479.600 kr.   

Som bekendt ville Venstreregeringen her – efter krav fra Liberal Alliance – nedsætte topskatteprocenten 

med 5 pct.  – dog kun for indkomster under 1. mio. kr.  

                                                           
86) Note: Det danske forsvarsbudget for 2016 lød på 20,6 milliarder kroner, men i NATOs opgørelse, der medtager 

tjenestemandspensioner og flere andre udgifter, er det opgjort til 23,7 milliarder kroner, svarende til 1,17 procent af BNP. 

Hvis Danmark – som krævet af USA præsident Trump - skulle have brugt to procent af BNP sidste år, skulle 

forsvarsbudgettet i stedet have været på hele 40,8 milliarder kroner. I år løftes forsvarsbudgettet til 21,3 milliarder kroner i 

den officielle danske opgørelse, jf. Ussing, Jacob: Hjort om nyt forsvarsforlig: Vi kigger på hele spektret. Berlingske, 

16.02.17. https://www.b.dk/globalt/hjort-om-nyt-forsvarsforlig-vi-kigger-paa-hele-spektret  

https://www.b.dk/globalt/hjort-om-nyt-forsvarsforlig-vi-kigger-paa-hele-spektret
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Men først strandende Venstreregeringens plan herfor på grund af modstand herimod fra DF og S. 

Formentlig i lyset af modstanden mod Venstreregeringens forslag om at nedsætte topskattegrænsen 

skiftede VLAK – regeringen så i regeringsgrundlaget fokus fra nedsættelse af topskatteprocenten til 

forhøjelse af topskattegrænsen: 

”Regeringen ønsker at reducere marginalskatten, og at topskatten skal spille en langt mindre rolle end i 

dag, fordi den koster vækst og beskæftigelse. Regeringen vil til brug for forhandlingerne om Jobreform 

fase II fremlægge forslag, der markant mindsker antallet af danskere, der betaler topskat”. 

I 2016 betalte 500.000 borgere svarende til 10 pct. af skattepligtige topskat. 87 

Hvor det i 2016 som anført var omkring 500.000 som betalte topskat, vil det på grund af gradvis 

forhøjelse af topskattegrænsen besluttet i skattereformen fra 2011 i 2022 være 437.000 som betaler 

topskat. 

 

Figur: Antal topskatteydere 2008 – 2022.  88 

 
 

Hvilken forhøjelse af topskattegrænsen, man tænkte på, nåede aldrig at blive meldt ud. Det forlyder dog, 

at to af regeringspartierne, Liberal Alliance og i nogen grad også De Konservative presser for et 

ambitiøst udspil, hvor topskattegrænsen forhøjes til et niveau i omegnen af 700.000 – 800.000 kr. 89 

                                                           
87 ) Jf. Skatteministeriet: Skattepligtige fordelt på skattetyper 2014 – 2016. 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/skattepligtige-fordelt-paa-skattetyper-2014-2016  

88I Kilde: Juel, Jonas Schytz: Rekordlavt antal topskatteydere og udsigt til færre. AE – rådet, 31.05.17. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_rekordlavt-antal-topskatteydere-og-udsigt-til-endnu-

faerre_0.pdf  

 

89) Jf. Ib, Helle: Topskattedrama i trekløver-kulissen. Børsen 20.06.17 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/indkomstfordeling/skattepligtige-fordelt-paa-skattetyper-2014-2016
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_rekordlavt-antal-topskatteydere-og-udsigt-til-endnu-faerre_0.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_rekordlavt-antal-topskatteydere-og-udsigt-til-endnu-faerre_0.pdf
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3.2.2. Hvad ville en forhøjelse af topskattegrænsen have kostet? 

 

Topskatten indbringer i 2017 et samlet provenu på 17,8 mia. kr. 90 

Som anført ville Liberal Alliance og Konservative egentlig gerne have topskattegrænsen forhøjet til 

mellem 700.000 og 800.000 kr. Tænker man i tråd hermed fx topskattegrænsen forhøjet til 750.000 kr. 

ville det ifølge en tidligere beregning fra Skatteministeriet i umiddelbar provenuvirkning koste -7,9 mia. 

kr. og i endelig provenuvirkning inkl. dynamiske effekter koste – 4,3 mia. kr. 

 

Tabel provenumæssige konsekvenser af at forhøje topskattegrænsen til 750.000 kr. (2022-regler i 2015 

prisniveau). 91 

  
 

Forestillede man sig en mindre forhøjelse af topskattegrænsen til fx 600.000 kan det i anslås i 

umiddelbar provenuvirkning at ville have kostet op mod 4 – 4½ mia. kr. og efter angivelige dynamiske 

effekter 2½ - 3 mia. kr., mens en forhøjelse til 650.000 kr. i umiddelbar provenuvirkning kan anslås at 

ville have kostet 5 – 5½ mia. kr. og efter angivelige ”dynamiske effekter” i størrelsesordenen 3 – 3½ 

mia. kr. 92  

En større forhøjelse af topskattegrænsen til 800.000 kr. kan anslås umiddelbart at ville have kostet 

omkring 9½ mia. kr. og efter angivelige dynamiske effekter – 5 mia. kr. 

 

                                                           
90) Jf. Skatteministeriet: Provenuet af selskabs og personskatter 2010 – 2017. 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/skatter-provenuet-af-person-og-selskabsskatter-2010-2017  

91) Jf. Skatteministeriet: Svar på spørgsmål 15 stillet af Rune Lund, Skatteudvalget 2015 -16. 

http://new.folketingsbilag.dk/files/1558133.pdf  

92) Egen beregning 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/skatter-provenuet-af-person-og-selskabsskatter-2010-2017
http://new.folketingsbilag.dk/files/1558133.pdf


64 

 

 

3.2.3. Fordelingsmæssig og økonomiske effekter af, hvis topskattegrænsen var 

blevet forhøjet. 

 

Hvad angår fordelingspolitiske konsekvenser af en forhøjelse af topskattegrænsen, så ville ifølge en 

såkaldt ”stilleskrueberegning” fra Skatteministeriet en forhøjelse af topskattegrænsen pr. 10.000 kr. give 

hidtidige topskatteydere en skattelettelse på op til 1.500 kr. svarende til en nedsættelse af 

marginalskatten med 13,8 pct. point ved den fulde effekt.  

Ved en forhøjelse af topskattegrænsen op til 600.000 kr., ville det således indebære en skattelettelse på 

ca. 18.000 kr. ved den fulde nedsættelse, mens en forhøjelse på op til 650.000 kr. ville indebære en 

skattelettelse på omkring 25.000 kr. ved fuld effekt. 

En sådan topskattelettelse ville i sagens natur primært have komet de højere indkomster til gode og vil 

således øge uligheden i skattesystemet og i indkomstfordelingen.  

Hvad økonomiske effekter af en forhøjelse af topskatten ville det Ifølge VLAK s 2025 - plan vil en 

lettelse af skatten 5 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd – dvs. efter angivelige dynamiske effekter -  

medføre en stigning i arbejdskraft udbuddet på ca. 7.000 fuldtidspersoner.  

 

Figur: Virkninger på arbejdsudbud af personskattelettelser for 5 mia. kr. (efter tilbageløb og adfærd) 93 

 

 

 

 

3.2.4. MEN: Topskattelettelser er helt aflyst – på ubestemt tid. 

 

Modstanden mod lettelse af topskatten fra DF og S ophørte imidlertid ikke med omformuleringen af 

forslaget fra at nedsætte topskatteprocenten til i stedet at hæve topskattegrænsen.  

                                                           
93) Jf. ”Vækst og velstand 2025, s. 83. 
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På grund af den fortsatte modstand fra DF (og S) mod overhovedet at røre ved topskatten har regeringen 

imidlertid nu på forhånd smidt håndklædet i ringen og opgivet topskattelettelserne på ubestemt tid. 94 

MEN: Det er stadig VLAK – regeringens plan at gennemføre ”historisk store skatte – og 

afgiftslettelser”.  

Hovedfokus er nu blot angiveligt flyttet til at lette bundskatten. Endvidere vil regeringen også lette 

registreringsafgiften og lette og afskaffe punktafgifter. 

MEN: Lur os om ikke regeringen i forbindelse med lettelse af bundskatten vil prøve at komme så tæt på 

topskattelettelse som muligt. 

 

 

3.3. VLAK s evt. forslag til at lempe bundskatten. 

 

VLAK - regeringen har ifølge regeringsgrundlaget og 2025 planen hele tiden også villet lette 

bundskatten.: ” Vi vil sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavtlønnet ar-

bejde bliver større. ” 95 

Men efter nederlaget om og aflysningen af lempelser af topskatten, står lempelse af bundskatten tilbage 

som slagnummeret i VLAK s kommende skattereform. 

Men lettelse af bundskatten kan komme i forskellige former.  

 

 

3.4.1. Jobpræmie til langtidsledige.  

 

Det fremgår af direkte af regeringsgrundlaget, at VLAK vil stille forsag om indførelse af en jobpræmie 

til langtidsledige: 

” Regeringen vil snarligt fremsætte lovforslag om indførelse af en midlertidig særlig jobpræmie 

målrettet langtidsledige, der kommer i arbejde”. 96 

                                                           
94) Jf. Larsen, Johan Blem; Christine Cordsen og Morten Henriksen: Regeringen opgaver at lette topskatten. Dr. Dk, 13.08.17 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-opgiver-lette-topskatten  

95) VLAK s regeringsgrundlag, s. 33. 

96) Jf. ovenstående, samme side. 

http://www.dr.dk/nyheder/politik/regeringen-opgiver-lette-topskatten
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Selvom der vil være tale om en slags bonus til langtidsledige, der kommer i arbejde, vil det formentlig 

blive administreret af skattevæsenet.  

Et lignende forslag fandtes allerede i Venstreregeringens 2025 - plan. Hvis VLAK s forslag følger 

hovedlinjerne herfra, vil den skattefrie jobpræmie til langtidsledige have som formål at styrke 

incitamentet til beskæftigelse for langtidsledige.  

Jobpræmien skulle ifølge Venstreregeringen udgøre 10 pct. af arbejdsindkomsten fra ustøttet 

beskæftigelse, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned. Jobpræmien modregnes ikke i indkomstafhængige 

offentlige ydelser. Ifølge forslaget kunne maksimalt udbetales jobpræmie i 18 måneder. En person kan 

dermed i alt modtage 45.000 kr. i jobpræmie. 

Ordningen ville ifølge Venstreregeringens 2025 plan omfatte personer, som pr. 1 september 2016 har 

haft mindst et års sammenhængende forløb på kontant – eller uddannelseshjælp, sygedagpenge, 

ledighedsydelse eller ressourceforløb. Derudover ville ordningen omfatte dagpengemodtagere, der på 

skæringsdatoen har været ledige i en sammenhængende periode på mindst 1½ år. 97 

Målgruppen for jobpræmieordningen omfatter op til 150.000 personer. Ordningen skulle ifølge 

Venstregeringen løbe i to år. Der blev i ”DK 2025” afsat ca. ½ mia. kr. til den. 

 

 

 

3.4.2. Evt. målrettet forhøjelse af beskæftigelsesfradrag. 

 

Det fremgår endvidere af 2025 - planen, at VLAK- regeringen vil sænke skatten for personer med lav 

arbejdsindkomst, så det bedre kan betale sig at arbejde. 98 

Det er muligt, at VLAK – regeringen som et af elementerne her tænker på Venstreregeringens forslag 

om indføre et nyt jobfradrag, der er målrettet beskæftigede med lave arbejdsindkomster?   

Hvis der er tale om en videreførelse af Venstreregeringens forslag, vil der være tale om, at fradraget 

udformes som et nyt fradrag på 30 pct. af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 150.000 kr. med 

et maksimalt fradrag på 17.000 kr.  

Det svarer til en årlig skattelempelse på op imod 4.500 kr. Det målrettede jobfradrag er fuldt indfaset 

ved en indkomst på ca. 207.000 kr. Fradraget aftrappes for indkomster over 300.000 kr.  

 

                                                           
97) Jf. DK2025, s. 87 - 88 

98) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 83. 



67 

 

Figur: Skatteværdi af jobfradrag. 99 

 

Ved fradraget reduceres skatten på den sidst tjente krone med 7 ¾ pct. point for arbejdsindkomster 

mellem 150.000 og 207.000 kr. (før arbejdsmarkedsbidrag). 100 Jobfradraget koster ifølge 

Finansministeriet 5,6 mia. kr. i umiddelbart provenu og 4,6 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. 

 

 

3.4.3. Generel forhøjelse af beskæftigelsesfradrag. 

 

Men VLAK - regeringen har i 2025 planen, jf. foran, som beskrevet et mål om gennem reformer til at 

øge den gennemsnitlige arbejdstid at opnå en stigning i arbejdskraftudbuddet på 10 – 15.000 personer. 

Udover evt. at begrænse sygefraværet var det i den forbindelse, at skattelettelser i top og i bundskat var 

tænkt som hovedvirkemidlet. Her er jo som beskrevet nu alene lettelse af bundskatten tilbage.  

Hvis regeringen imidlertid stadig har til hensigt blot at nå i nærheden af dette ovennævnte mål for 

forøgelse af arbejdskraftudbuddet, er det sandsynligt, at man ved i forbindelse med lettelse af 

bundskatten ved siden af eller i stedet for et målrettet jobfradrag tænker på en mere generel forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget.  

En generel forhøjelse af beskæftigelsesfradraget vil dels have større effekt på arbejdskraftudbuddet og 

dels vil det også kunne opfylde regeringens mål om at arbejde for færre på overførselsindkomst ved at 

øge gevinsten ved at gå fra overførselsindkomst til arbejde. 

                                                           
99) Kilde: DK2025, s. 86  

100 ) JF: DK2025, s. 85. 
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Beskæftigelsesfradraget udgør i 2017 maksimalt 10,65 pct. af arbejdsindkomsten, dog max 30.000 kr.101 

Tages der udgangspunkt i skattereglerne i 2025 i 2017-niveau, så udgør beskæftigelsesfradraget i 2025 

maksimalt 36.500 kr. Det maksimale fradrag vil da opnås ved en lønindkomst (før 

arbejdsmarkedsfradrag) på ca. 342.000 kr. 

Forhøjes beskæftigelsesfradraget med 5 pct. point til 15,65 pct. vil det ifølge et svar fra 

Finansministeriet Skatteministeriet koste op mod 10 mia. kr. i umiddelbar provenuvirkning og efter 

angivelige dynamiske effekter 6,7 mia. kr., idet der regnes med en forøgelse af arbejdskraftudbuddet på 

+3.300 personer. 

 

Tabel: Virkning på provenu og arbejdsudbud ved forhøjelse af beskæftigelsesfradraget med 5 pct. point. 
102  

Mindreprovenu Arbejdskraftudbud 

Umiddelbart Efter tilbageløb og 

adfærd 

Timeeffekt Deltagelseseffekt I alt 

Mia. kr. Personer 

9,7 6,7 900 2.400 3.300 

 

Det er sandsynligt, at VLAK ´s kommende skattereform vil indeholde et forslag om en sådan generel 

forhøjelse af beskæftigelsesfradrag for at gøre udspillet spiseligt for DF og S. 

 

 

3.4.3. Fjernelse af loft over beskæftigelsesfradrag = topskattelettelseseffekt ind ad 

bagdøren. 

 

Men efter at VLAK – regeringen nødtvungent har måttet opgave at lette topskatten, kan der i forbindelse 

med at lette bundskatten være kommet endnu et hensyn til udover at opnå en stadig substantiel forøgelse 

af arbejdskraftudbuddet og udover at øge gevinsten ved arbejde.  

Der kan være kommet et yderligere hensyn om i forbindelse med udformningen af forslag til at lette 

bundskatten at komme så tæt på effekten af en topskattelettelse som muligt. 
                                                           
101) Jf. Skatteministeriet: Stilleskruer i personbeskatningen. 2013. 

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/stilleskruer-i-personbeskatningen-2013-provenutal#topskatgr  

102) Kilde: Svar fra finansministeren til finansudvalget på spørgsmål 123 af Pelle Dragsted. 06.01.16. 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/123/svar/1297833/1596652/index.htm  

http://www.skm.dk/skattetal/statistik/provenuoversigter/stilleskruer-i-personbeskatningen-2013-provenutal#topskatgr
http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/123/svar/1297833/1596652/index.htm
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Det vil ikke overraske, hvis det her viser sig, at VLAK - regeringen følger en opskrift fra CEPOS og 

tænker på et såkaldt ”moderniseret jobfradrag”, hvor loftet over beskæftigelsesfradraget er fjernet. 

En fjernelse af loftet over beskæftigelsesfradraget vil nemlig være det nærmeste man kan komme i 

retning de udbudsøkonomiske og fordelingspolitiske effekter af den lettelse af topskatten, som VLAK – 

regeringen lige har følt sig tvunget til at opgive. 

Det nuværende loft over beskæftigelsesfradrag, betyder, at der for indkomster over 340.000 kr. ikke er 

proportionalitet mellem indkomst og beskæftigelsesfradrag. Når loftet ophæves, fås fuld proportionalitet 

mellem jobfradrag og indkomst.  

Dvs., at jo mere man tjener, jo mere får man i jobfradrag.   

At regeringen tænker i sådanne baner bekræftes af, at De Konservative i pressen er ude og ” pege på 

beskæftigelsesfradraget som middel til at øge danskernes incitament til at arbejde. Fjerner eller hæver 

man loftet over fradraget, vil det sænke skatten på den sidste tjente krone – det, der var formålet med at 

sænke topskatten. ”   

En tanke, som bakkes op af Liberal Alliance og som DF tankevækkende nok ”. meget gerne vil være 

med til at se på”. 103 

 

 

3.4.5. Fordelingseffekt af forslagene til at øge beskæftigelsesfradraget. 

 

Hvad angår et evt. målrettet jobfradrag, så vil det give de relativt største skattelettelser for indkomster 

mellem 200 og 300.000 svarende til 0,8 procent stigning i rådighedsbeløbet  

 

For indkomster over 300.000 aftrappes jobfradraget egentlig med 7 ¾ pct. af arbejdsindkomsten over 

300.000, men man kan bibeholde fradraget, hvis man indbetaler de 7 3/4 pct. på en fradragsberettiget 

pensionsordning. 104 Derfor vil de højere indkomster også nyde godt af fradraget. 

Derimod er der ret begrænsede skattelettelser svarende til en stigning i rådighedsbeløbet på 0,3 til 0,5 

procent for grupper i intervallet 150.000 til 207.000. 105Og for indkomster under 150.000 kr. er der stort 

                                                           
103) Jf. Eienstrand, Kevin Loumann; Peter Søndergaard, Morten Crone og Kenneth Praefke: Konservative vil lade højere 

jobfradrag erstattet topskattelettelser. Børsen 16.08.17. 

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20170816/281797104102427  

104) Jf.DK2025, s. 86.  

105) Jf. DK2025, s. 90  

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20170816/281797104102427
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set ingen skattelettelse.  Forslaget om målrettet jobfradrag vil dermed også øge uligheden. 

 

Figur; Virkning af jobfradrag på rådighedsbeløb fordelt på indkomstdeciler.106 
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Hvad angår en evt. generel forøgelse af beskæftigelsesfradraget, så vil det i og med, at det alene kommer 

beskæftigede til gode, komme den højere del af indkomsterne til gode. 

 

Tabel: Virkning på disponibel indkomst af forhøjelse af beskæftigelsesfradraget med 5 pct. point. 107 

 

                                                           
106) Jf. DK2025, s. 96.  

107) Kilde: Svar fra finansministeren til finansudvalget på spørgsmål 123 af Pelle Dragsted. 06.01.16. 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/123/svar/1297833/1596652/index.htm 

http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/fiu/spm/123/svar/1297833/1596652/index.htm
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En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget vil altså også øge uligheden, men primært i forhold til de 

fattigste. 

Hvad angår endelig  et evt. forslag om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradrag, så vil forslaget 

indebære, at marginalskatten på lønindkomst blive nedsat for alle personer med lønindkomst over 

personfradraget.  

Bundskatteydere vil med forslaget få nedsat marginalskatten med 2,8 pct. til 36,6 pct., mens 

topskatteydere vil få nedsat marginalskatten nedsat med 5,4 pct. fra 55,8 pct. til 50,4 pct. 

Et sådant forslag til altså give den største marginalskattelettelse til de højere indkomster. Hermed vil 

man – formelt i form af en lettelse af bundskatten – reelt en pæn del af effekten alligevel fra den 

topskattelettelse, regeringen ellers lige har måttet opgive. 

 

Figur: Marginalskat og indkomstgrænser ved beskæftigelsesfradrag efter gældende regler henholdsvis 

for ”moderniseret jobfradrag”. 108 

 

                                                           
108) Kilde: Hansen, Mads Lundby og Jørgen Sloth Bjerre Hansen: Moderniseret jobfradrag. CEPOS, 05.03.17. 

https://www.cepos.dk/moderniseret-jobfradrag-kan-give-en-lo-familie-20000-kr-i-skattelettelse  

https://www.cepos.dk/moderniseret-jobfradrag-kan-give-en-lo-familie-20000-kr-i-skattelettelse
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3.4.6. Økonomisk effekt af forslag vedr. beskæftigelsesfradrag. 

 

I Venstreregeringens 2025 - plan er effekten på arbejdskraftudbuddet af det målrettede jobfradrag ikke 

specifikt angivet, men kan på grundlag af planen anslås til en stigning i arbejdskraftudbuddet på 

omkring + 1.500 personer. 109 

Jf. foranstående beregning fra Finansministeriet vil en generel forhøjelse af beskæftigelsesfradraget med 

5 pct. point give en noget større arbejdsudbudseffekt, nemlig op 3.500 personer.   

 

Hvad angår affekten på arbejdskraftudbuddet af et ”nyt jobfradrag” vil det ifølge de neoliberalistiske 

økonomer i CEPOS også være et relativt effektivt redskab i forhold til at øge beskæftigelsen, når man 

ser bort fra lettelser i topskatten. For 5 mia. kr. kan antages beskæftigelsen at øges med 3.700 personer 

gennem et sådant moderne jobfradrag uden loft.   

Til sammenligning øges beskæftigelsen kun med 2.300 personer, hvis der anvendes 5 mia. kr. på at øge 

det nuværende beskæftigelsesfradrag med loft. 

 

Figur: Effekt på fuldtidsbeskæftigelse ved skattelettelse på 5 mia. kr. 

 

 

Letter regeringen gennem fjernelse af topskatteloftet bundskatten for 10 mia. kroners, vil man ifølge 

denne udbudsøkonomiske logik vil kunne opnå et øget arbejdskraftudbud på godt 7.500 personer, ved en 

skattelettelse på 15 mia. kr. vil man angiveligt kunne øge arbejdskraftudbuddet med 11.000 personer og 

for 20 mia. kr. ville de udbudsøkonomiske beregninger vise et øget arbejdskraftudbud på op mod 15.000 

personer.  

                                                           
109) Egen beregning på grundlag DK2025, s. 84. 
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Hvormed man vil nærme sig målet for, hvilken forøgelse af arbejdskraftudbuddet, som ifølge 2025 - 

planen skal komme ud af reformer til at øge arbejdstiden. Jf. længere fremme må det dog anses for 

urealistisk at VLAK – regeringen kan nå i mål, hvad angår den i 2025 – planen tilsigtede forøgelse af 

arbejdskraftudbuddet, bl.a. fordi de vigtigste virkemidler er bortfaldet: Forhøjelse af pensionsalderen og 

lettelse af indkomstskatten. 

Hertil kommer, at man roligt kan spise brød til, hvad angår eksaktheden af disse beregninger for 

størrelsen af væksten i arbejdskraftudbuddet. Der mangler i Danmark i den grad dokumentation for 

sådanne dynamiske effekter og flere forskellige forhold trækker i retning af, at disse effekter af 

skattelettelser er meget usikre og af ideologiske grunde overvurderet.  

Jf. rapporten ”Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik”, del II, så bygger beregningen af 

effekten af topskattelettelser fx på kun et enkelt studie i Danmark, som er baseret på en 20 år gammel og 

meget lille spørgeskemaundersøgelse, der som noget væsentligt ikke tager højde for de meget 

omfattende ændringer i skattesystemet og omfattende nedsættelser af marginalskatterne (især 

topskatten), som siden er sket.  
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KAPITEL 4: 2025 - planens SAMFUNDSØKONOMISKE 

BEGRUNDELSE: SIKRING AF ØKONOMISK 

HOLDBARHED.  

 

Som fremgået er det store og egentlige, ideologiske hovedsigte med VLAK – regeringens 2025 - plan at 

give skattelettelser.  Men VLAK – regeringen har forsøgt også at give planen en mere overordnet 

samfundsøkonomisk begrundelse i, at den skal sikre den langsigtede økonomiske holdbarhed.  

Dette redegøres der for og analyseres der på i det følgende kapitel. I afsnit 4.1. redegøres der for det 

første for det langsigtede økonomiske ”holdbarhedsproblem”, som der ifølge VLAK s 2025 – planer 

angiveligt er. 

Dernæst sammenholdes for det andet regeringens prognose i afsnit 4.2 med Det Økonomiske Råd´ s 

alternative beregninger ifølge hvilke dansk økonomi tværtimod er overholdbar.  

For det tredje analyseres i afsnit 4.3 holdbarheden af dansk økonomi set i lyset af store udskudte skatter 

på opsparede pensionsformuer. 

Videre diskuteres for det fjerde i afsnit 4.4, hvilke konsekvenser, der kan drages af holdbarheden af 

dansk økonomi med hensyn til nødvendigheden af fortsatte velfærdsbesparelser og udbudsreformer. 

Og endelig diskuteres for det femte i afsnit 4.5, hvilke alternativer der åbner sig til økonomisk og 

politisk til velfærdsbesparelser og udbudsreformer? 

 

 

 

4.1. 2025 - planens sekundære mål om at sikre finanspolitisk holdbarhed. 

 

Udover at øge velstanden og navnlig det økonomiske råderum er det som anført foran også målet for 

VLAK s 2025 – plan, at der i 2020 max. skal være et underskud på de offentlige finanser på 0,1 pct. af 

BNP og at der i 2025 skal være balance på den strukturelle offentlige saldo. 110 

Endvidere er det målet for VLAK at styrke de offentlige finanser på længere sigt. Dette handler 

nærmere bestemt om den såkaldte hængekøjeudfordring. 

                                                           
110) Jf. Vækst og velstand, s. 34. 
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”Hængekøjeudfordringen” består i, at der ifølge regeringen fra omkring 2035 til omkring 2045 igen vil 

være underskud på de offentlige finanser og at disse i denne periode vil overskride budgetlovens og EU 

s underskudsgrænse på 0,5 pct. af BNP af den strukturelle saldo. 

Dette ”hængekøjeproblem” vil 2025 - planen imødegå gennem den stramme finanspolitik frem til 2025, 

der skal begrænse de fremtidige statsunderskud samt gennem de yderligere udbudsreformer, som VLAK 

vil gennemføre frem til 2025, jf. kapitel 1 og kapitel 5. 

Figur: Hængekøjeudfordring for de offentlige finanser uden og med nye tiltag. 111 

 

 

 

Spørgsmålet er dog, om denne ”hængekøjeudfordring” er en realitet eller et postulat?  

 

 

4.2. Hængekøjeudfordring forsvundet. 

 

Problemet er imidlertid for regeringen, at dette nu antastes af andre udbudsøkonomer end regeringens. iv  

                                                           
111) Kilde: Vækst og velstand, s. 49. 
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Ifølge en alternativ beregning udført af Det Økonomiske Råd vil der fremover IKKE længere være 

nogen hængekøjeudfordring og noget holdbarhedsproblem. 

 

Figur: Forskel på DØR s og Regeringens fremskrivning af hængekøjeudfordringen for den offentlige 

saldo. 112 

 

 

Ifølge Det Økonomiske Råd er hængekøjen ikke længere et problem.  

Dansk Økonomi er ifølge Det Økonomiske Råd og i modsætning til regeringens analyser tværtimod på 

længere sigt overholdbar. 113 

 

 

4.3. Udskudt skat fra pensionsformue kunne sikre holdbarheden i dansk 

økonomi. 

 

At dansk økonomi er holdbar, gælder også selvom regeringens prognoser – jf. del III og IV – for vækst i 

beskæftigelse, produktivitet, velstand og råderum ikke holder. 

                                                           
112) Kilde: DØR; Dansk Økonomi forår 2012, kap. 2: Holdbarhed og finanspolitiske regler, s. 87: 

https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/F17/f17.pdf  

113) Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2017, s. 4 

https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/F17/f17.pdf  

https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/F17/f17.pdf
https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/F17/f17.pdf


77 

 

Det skyldes, at holdbarhedsproblemet for længst kunne have være løst og stadig kan løses – hvis 

politikerne vil – og der tværtimod forholdsvist enkelt og hurtigt kan skabes overskud i statskassen til 

nye velfærdsinvesteringer.  

Dette skyldes, at de opgjorte underskud fra 2030 til 2050 kun fremkommer, fordi man IKKE har 

indregnet, at statskassen har en stor udestående fordring på udskudte skatter fra en efterhånden 

kæmpestor pensionsopsparing.  

Der var i 2015 i Lønmodtagernes Dyrtidsfond og i penge – og pensionsinstitutterne opsparet en samlet 

pensionsformue på ca. 3490 mia. kr. svarende til 175 pct. af BNP.  Og denne pensionsformue vil frem til 

2075 yderligere vokse til 300 pct. af BNP.114  

I dag er imidlertid 95 pct. af disse midler ikke beskattede, hvilket betyder, at staten har godt 1.300 mia. 

kr. til gode i udskudte pensionsskatter. Et tilgodehavende, som stiger og stiger. Alene siden finanskrisen 

er pensionsformuen vokset med ca. 1.350 mia. kr. 

 

Figur: Statens skattemæssige tilgodehavende fra danske pensionsformuer 1998 – 2005. 115 
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Hvis vis man indregnede dette afkast i de offentlige nettorenteindtægter og dermed den løbende 

offentlige saldo, ville denne blive permanent forbedret med ca. 3 pct. af BNP.   

Og hvis man indregnede værdien af den udskudte skat i nettoformuen vis man indregnede dette afkast i 

de offentlige nettorenteindtægter og dermed den løbende offentlige saldo, ville denne blive permanent 

                                                           
114) Jf. DØR: Dansk Økonomi Efterår 2016, kap. 4, s. 134 

115) Askjær, Thomas Hvalplund og Troels Beha Pedersen: Pensionsformuer kan lukke statens hul, 

Børsen, 01.08.16  



78 

 

forbedret med ca. 3 pct. af BNP.  

 

Figur: Betydningen af udskudt skat af pensionsformuen. 116 

 

 

 

Hertil kan man så indvende, at det jo kan være meget godt med tilgodehavender i fremtiden, men det 

løser jo ikke problemet med de underskud i statskassen, som hængekøjeudfordringen indebærer, inden 

de pågældende skatter forfalder. Men også det er et fiktivt problem. For problemet med underskuddene 

kun let løses ved at fremrykke beskatning af pensionsindbetalinger, således at disse beskattes ved selve 

indbetalingen.  

Ifølge tidligere overvismand Hans Jørgen Whitta - Jacobsen vil alene en straksbeskatning af 

indbetalinger på ratepensioner være nok til at løse hele hængekøjeproblemet. 117 

 

 

 

                                                           
116) Kilde: DØR; Dansk Økonomi Efterår 2016, kap. 4: Langsigtet økonomisk holdbarhed, s. 135  

117) Interview med Hans Jørgen Whitta-Jacobsen i Askjær, Thomas Hvalplund og Troels Beha Pedersen: Pensionsformuer 

kan lukke statens hul, Børsen, 01.081.6  
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4.4. Ingen økonomisk begrundelse for stram finanspolitik, 

velfærdsbesparelser og fortsat udbudsreformer. 

 

At regering og finansministerium ikke regner dette tilgodehavende med, når den finanspolitiske 

holdbarhed opgøres, rejser spørgsmålet, om det er fordi, at man ønsker at tegne et langt mere dystert 

billede af den offentlige økonomi på sigt end der reelt er baggrund for, for dermed at kunne begrunde 

besparelser og en stram økonomisk politik? 

OG: Med konstateringen af, at dansk økonomi vil være holdbar selv under en ugunstigere økonomisk 

udvikling, er den samfundsøkonomiske begrundelse forsvundet, som de neoliberalistiske kræfter hidtil 

har påberåbt sig, nemlig at man var nødt til at lave yderligere velfærdsbesparelser og flere 

arbejdsudbudsreformer for at øge holdbarheden.  

Der kan – med Det Økonomiske Råds ord - ikke længere hævdes at være nogen ”brændende økonomisk 

platform” for disse velfærdsforringende reformer. 118 

Tværtimod vil det være muligt igen at øge udgifterne. 119 

 

 

 

4.5. Der er et økonomisk og politisk alternativ til den neoliberalistiske 

økonomisk politik: Investering i velfærd. 

 

Og dermed fremstår det i den offentlige debat som et helt anderledes åbent spørgsmål, hvad man politisk 

vil bruge det økonomiske råderum frem til 2025 til:  

Om man som VLAK – regeringen bruge det til skattelettelser til fordel for det i forvejen økonomisk 

bedst stillede eller om man vil bruge det til at opretholde og reparere på den efterhånden gennem mange 

års borgerlig politik slidte velfærd? 

Og politisk burde det også være muligt: Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne har sammen med 

venstrefløjen afvist topskattelettelser både ved at nedsætte topskattesatsen og hæve topskattegrænsen. 120 

                                                           
118) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 64. 

119) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 6. 
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Og DF gik til valg på at øge det offentlige forbrug med en gns. årlig realvækst på 0,8 pct., mens 

socialdemokratiet fornylig har forhøjet sit bud på en gns. årlig realvækst i det offentlige forbrug fra 0,6 

til 0,7 pct. 121 

Der er således både økonomisk og politisk et alternativ til 2025 - planen: Alternativet er investering i 

velfærd. 

 

                                                                                                                                                                                                         
120) Jf. Larsen, Johan Blem; Morten Henriksen og Uffe Tang: DF til regeringen – Drop alle tanker om at lette topskatten. 

Dr.dk, 08.08.17.  

http://www.dr.dk/nyheder/politik/df-til-regeringen-drop-alle-tanker-om-lette-topskatten  

121 Jf. Kildegaard, Kasper: Mette Frederiksen vil skabe velfærdsalliance til 25 milliarder kroner med Thulesen Dahl.  

Berlingske, 04.08.17. 

https://www.b.dk/politiko/mette-frederiksen-vil-skabe-velfaerdsalliance-til-25-milliarder-kroner-med  

http://www.dr.dk/nyheder/politik/df-til-regeringen-drop-alle-tanker-om-lette-topskatten
https://www.b.dk/politiko/mette-frederiksen-vil-skabe-velfaerdsalliance-til-25-milliarder-kroner-med


81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL III:  

 

2025 – PLANENS NYE REFORMER TIL 

ET YDERLIGERE LØFT AF DET 

ØKONOMISKE RÅDERUM I 2025 MED 

15 MIA. KR. 
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Indledning til del III. 

 

De to følgende del III og del IV af denne kritiske rapport omhandler finansieringen af 2025 - planen.  

 

En ting er nemlig, at anvendelsen af det beregnede råderum i VLAK s 2025 – plan vil være på 

bekostning af velfærden, idet regeringen grundlæggende set vil konfiskere midlerne til skattelettelser fra 

velfærden ved at begrænse den årlige gennemsnitlige realvækst i det offentlige forbrug til +0,3 pct. jf 

foran.  

Et andet problem er, om der overhovedet kan forventes at komme det i 2025 planen forudsatte råderum 

til at finansiere skattelettelser m.m.? For hvis det ikke er tilfældet, risikerer skattelettelserne at blive 

ufinansierede eller underfinansierede, hvilket kan indebære en risiko for at yderligere 

velfærdsbesparelser kan komme på dagsordenen.  

Derfor er det vigtigt undersøge, om finansieringen af 2025 planen er økonomisk holdbar i betydningen, 

at den er finansieret som forudsat af regeringen? 

I den følgende del III analyseres, hvorvidt 2025 planen kan forventes at holde vedrørende, at VLAK 

gennem nye reformer vil øge det økonomiske råderum fra 35 ½ mia. kr. til 50 ½ mia. kr. i 2025 og vil 

øge velstanden (BNP) med 80 mia. kr. fra 250 mia. kr. til 330 mia. kr. i 2025? 

Finansieringen af forøgelsen af det økonomiske råderum med 15 mia. kr. skal ifølge planen i 

hovedsagen tilvejebringes gennem yderligere arbejdsudbudsreformer, der yderligere skal forøge 

beskæftigelsen med 55 – 60.000 personer frem til 2025. 

I forlængelse af den økonomiske genopretning satser VLAK - regeringen for det første på at øge 

arbejdskraftudbuddet og spare på velfærdsbudgettet gennem en række reformer, der skal få unge 

tidligere ind på arbejdsmarkedet, sørge for færre på overførselsindkomster, senere tilbagetrækning, øget 

arbejdstid og øget international rekruttering.  

I forhold til Venstreregeringens 2025 - plan har VLAK i deres 2025 - plan opgivet forslagene om at 

forhøje pensionsalderen. Men andre forslag fra Venstreregeringens 2025 - plan er stadig i spil til VLAK 

s 2025 - plan, det gælder forslag om at forringe SU og spare på overførselsindkomster i øvrigt samt om 

at give omfattende skattelettelser. Dog er som anført forslaget om topskattelettelser droppet. 

Disse ”nye” arbejdsudbudsreformer og skattelettelser vil være emnet for kapitel 5. 

I rapporten ”Neoliberalismens økonomiske teori og politik”122 kan i del I findes en uddybende analyse 

og diskussion af den neoliberalistiske teori om, at øget (arbejdskraft)udbud af sig selv vil øge 

beskæftigelsen. 

                                                           
122) Jf. Lund, Henrik Herløv: Neoliberalismens økonomiske teori og politik – om udbudsøkonomiske reformer, privatisering 

og udlicitering og dynamiske effekter af skattelettelser. Udkommer snart. 

www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Neoliberalismensoekonomisketeoriogpolitik.pdf   

http://www.henrikherloevlund.dk/Artikler/Neoliberalismensoekonomisketeoriogpolitik.pdf
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Arbejdsudbudsreformerne i kapitel 5 skal også bidrage til at øge velstanden med i alt 80 mia. kr. frem til 

2025. Men størstedelen af denne velstandsstigning skal ifølge 2025 - planen komme fra reformer, der 

yderligere øger produktivitetsvæksten.  

Disse tiltag er samlet i 2025 - planens indsatsområde 2, der har til formål at øge produktivitetsvæksten 

gennem skattelettelser til virksomhederne samt gennem øget privatisering og udlicitering. 

Reformernes indhold beskrives i kapitel 6, hvor også effekterne heraf analyseres nærmere og det 

diskuteres, i hvilken grad råderummet kan vurderes at ville blive øget som følge heraf? 

En uddybende analyse og diskussion af den neoliberalistiske teori om, at privatisering og udlicitering 

giver øget økonomiske effektivitet og offentlige besparelser kan findes i rapporten: ”Neoliberalismens 

økonomiske teori og politik”. 123 

                                                           
123) Jf. Lund, Henrik Herløv: Neoliberalismens økonomiske teori og politik. Udkommer snart. 
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KAPITEL 5:  VLAK´S NYE ARBEJDSUDBUDSREFORMER I 

2025 - planen. 

 

2025 - planens første indsatsområde til at øge velstanden består i en række nye ”reformforslag”, der 

sigter på at øge arbejdskraftudbuddet samt på besparelser på velfærden. 

 

Der er nærmere bestemt tale om nye reformer til at få unge tidligere ind på arbejdsmarkedet, sørge for 

færre på overførselsindkomster, senere tilbagetrækning, øget arbejdstid og øget international 

rekruttering. Disse forslag skal tilsammen øge beskæftigelsen i 2025 med 55 – 60.000 personer. 

 

Tabel: 5 initiativområder til at øge beskæftigelsen med yderligere 55 – 60.000 personer i 2025. 124 

 

 

                                                           
124) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 65. 
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Disse ”reformer” er emnet for det følgende kapitel. 

I afsnit 5.1 redegøres for VLAK - regeringens forskellige reformforslag i 2025 - planen. 

Dernæst analyseres i afsnit 5.2 de sociale konsekvenser af forslagene. 

Endelig redegøres i afsnit 5.3 for 2025 - planens skøn for forslagenes beskæftigelsesmæssige og 

økonomiske konsekvenser. 

I forlængelse heraf diskuteres, hvad et sandsynligt scenario er, for forslagenes effekt på beskæftigelse, 

velstand og råderum? 
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5.1. VLAK - regeringens ”nye” reformforslag i 2025 - planen.  

 

Først redegøres i 5.1.1 for VLAK s initiativområde 3 om ”Flere der vælger at blive længere på 

arbejdsmarkedet” og for den med DF aftalte pensionsreform. 

I afsnit 5.1.2 redegøres så for VLAK s initiativområde 1 om ”Tidligere indtræden for unge på 

arbejdsmarkedet”, herunder forslag til omlægning af SU systemet. 

I afsnit 5.1.3 redegøres for VLAK s initiativområde 2 om regeringens forslag til at få ”Færre på offentlig 

forsørgelse”, herunder gennem skattelettelser samt gennem forringelser indenfor 

overførselsindkomstsystemet.   

Da dette sidste ikke er nærmere specificeret i VLAK s 2025 - plan inddrages i denne forbindelse 

forslagene fra Venstreregeringens 2025 - plan, som evt. måske kan komme i spil. 

I afsnit 5.1.4 behandles så endelig VLAK s initiativområde 4 og 5 om henholdsvis ”Øget gennemsnitlig 

arbejdstid” og ”Øget international rekruttering”. 

 

 

5.1.1. Reformer til fremme af ” Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet” 

(pension). 

 

For Venstreregeringen var initiativer til at fremme senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet centrale.  

Hovedforslaget handlede her om at fremrykke forhøjelse af pensionsalderen med ½ år til 2025 og 

tilsvarende forhøjelse af efterlønsalderen til 2021. 

Forslaget om at øge pensionsalderen med ½ år i 2025 og efterlønsalder tilsvarende fra 2021 skulle øge 

arbejdskraftudbuddet med 12.000 personer. 

Denne plan stak S og DF som bekendt en kæp i hjulet på, hvorfor VLAK – regeringen har måttet 

reducere ambitionsniveauet for initiativer til at fremme senere tilbagetrækning på arbejdsområdet 

I ”Vækst og velstand 2025” er det nu VLAK – regeringens mere moderate hensigt at arbejdskraft-

udbuddet frem til 2025 gennem skal øges med 5 – 10.000 125 personer svarende til et løft i BNP med s3 - 

6 mia. kr. og en stigning i råderummet med 1½ - 3 mia. kr. 

                                                           
125) Jf. Vestergaard, Trine; Peter Søndergaard og Morten Crone: Lav reformer eller forvent flere udlændinge. Børsen 

31.05.17. 
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Også midlerne er som beskrevet mere moderate end hos Venstreregeringen. 

Hvor Venstreregeringen ville tvinge alle til at arbejde et halvt år mere, har VLAK renonceret til en buket 

af tiltag, der primært skal give incitament til ”mere eller mindre” frivilligt at blive længere på 

arbejdsmarkedet samt endvidere tilskynde til øget pensionsopsparing 

Forslagene er igennem aftale mellem regeringen og DF 126 allerede vedtaget. 

 

a)  Reformer der skal tilskynde til at arbejde flere år. 

 

De vigtigste af de med DF vedtagne reformer til at fremme senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 

er: 

• Justering af pensionsudbetalingsalder 

• Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 

• Stramning af krav for at optjene pension. 

 

Justering af pensionsudbetalingsalder handler om, at hvor det hidtil har været muligt for pensions-

opsparere at begynde at tære på deres pension 5 år før folkepensionsalderen og trække sig helt eller 

delvist tilbage, har regeringen og DF aftalt, at det fremover tidligst bliver muligt at lade sig 

”selvpensionere” tre år før den officielle folkepensionsalder.127 

Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag handler om, at hvis man frasiger sig muligheden for at gå 

på efterløns, så kan man få sine efterlønsbidrag udbetalt. Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag 

indbetalt fra 1999 til 2017. 128 

Stramning af optjeningsprincip for pensionsydelser handler om, at det efter de hidtidige regler var et 

krav, at man havde boet i Danmark i 40 år. For at tage højde for stigende levealder strammes det til, at 

man fremover skal have boet i Danmark 9/10 af perioden fra det fyldte 15 år til folkepensionsalderen.129 

 

 

                                                           
126) VLAK – regeringen og DF: Aftale om flere år på arbejdsmarkedet. 20.06.17 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/ny-aftale-om-flere-aar-paa-arbejdsmarkedet  

127) Jf Oven anførte ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet”, s. 3. 

128) Jf. oven anførte aftale, s. 4 

129) Jf. oven anførte aftale, s. 6 -7 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/06/ny-aftale-om-flere-aar-paa-arbejdsmarkedet
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b) Reformer der tilskynde til øget pensionsopsparing. 

 

Udover tiltagene til at fremme senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet rummer aftale mellem VLAK 

og DF også diverse regelændringer til at fremme øget pensionsopsparing. De vigtigste er: 

• Nye grænser for aldersopsparing 

• Skattefradrag på pensionsopsparing 

• Obligatorisk pensionsopsparing. 

 

Nye grænser for aldersopsparing handler om, at man for at modvirke det såkaldte samspilsproblem de 

sidste 5 år op til pensionering kan indbetale op til 55 kroner om året på en ny form for aldersopsparing 

uden at blive modregnet i folkepensionen. 130 

Skattefradrag på pensionsindbetalinger handler om, at VLAK og DF har afsat en pulje på 2,4 mia. kr. til 

reduktion af beskatningen af pensionsbetalinger. 131 

Obligatorisk pensionsopsparing handler om, at VLAK og DF senere vil forhandle videre om, at 

overførselsmodtagere og lønmodtagere, som ikke indbetaler 6 pct. til pension, fra 2026 som minimum 

skal opspare 2 pct. af deres løn til pension. 132 

 

Med det sidstnævnte forslag ønsker regeringen reducere den restgruppe, som i dag helt eller delvist ikke 

er dækket af arbejdsmarkedspensioner og/eller egen pensionsopsparing.  

Det drejer sig om over 750.000 personer i alderen 20 – 25, som ikke sparer tilstrækkeligt op. 133 

For denne gruppe foreslår regeringen at indføre en obligatorisk pensionsopsparing på 2 pct. af 

indkomsten for overførselsmodtagere, lønmodtagere og selvstændige. 

Ordningen påbegyndes i 2018 og indfases gradvist frem mod 2025.134 

 

                                                           
130) Oven nævnte aftale, s. 1 

131) Ovennævnte aftale, s. 2 

132) Jf. Politiken: Regeringens pensionsudspil. 31.05.17 

http://politiken.dk/indland/politik/art6002573/Her-er-hovedpunkterne-i-den-nye-aftale-om-pension  

133) Jf. DK2025, s. 190.  

134) Jf. DK2025, s. 199.  

http://politiken.dk/indland/politik/art6002573/Her-er-hovedpunkterne-i-den-nye-aftale-om-pension
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5.1.2. Forslaget til fremme af ”Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet for unge”. 

 

I ”Vækst og velstand 2025” er det VLAK – regeringens hensigt gennem reformer til at fremme unges 

tidligere indtræden på arbejdsmarkedet at kunne øge arbejdskraftudbuddet frem til 2025 med 10.000 135 

fuldtidspersoner svarende til et løft i BNP med 6 mia. kr. og en stigning i råderummet med 3 mia. kr. 

Regeringen ser et potentiale for øget arbejdskraftudbud i, at danske unge i gennemsnit er relativt sent 

færdige med deres uddannelse. 136 Ifølge et regneeksempel fra Finansministeriet kan overskridelser af 

studietiderne på de videregående uddannelser omregnes til et tabt arbejdskraftudbud på ca. 13.000 

fuldtidspersoner. 

Og efter VLAK s opfattelse så hænger danske studerendes lange studietider sammen med SU – 

systemets angivelige ”generøsitet” i forhold til de øvrige nordiske lande.137 

 

Tabel: Stipendiesatser og lånemuligheder for studerende i andre nordiske lande, 2016. 138 

 

VLAK vil derfor ”tilpasse SU´en til niveauet i andre lande” og reducere muligheden for 12 måneders U 

udover uddannelsens varighed for herved give ” stærkere incitament til at studerende færdiggør deres 

uddannelse indenfor normeret tid”. 139 

                                                           
135) Jf. Vestergaard, Trine; Peter Søndergaard og Morten Crone: Lav reformer eller forvent flere udlændinge. Børsen 

31.05.17. 

136) jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 68. 

137) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s 70 

138) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 70. 

139) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 70 – 71. 
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Konkretere bliver VLAK s forslag IKKE i 2025 - planen. Regeringen vil senere fremlægge et udspil til 

omlægning af SU´en, angiveligt i begyndelsen af 2018.  

Som fremgået er der i VLAK s 2025 - plan på en række punkter tale om genbrug fra Venstreregeringens 

tidligere 2025 - plan.  HVIS det også på dette punkt bliver tilfældet, vil VLAK ligesom 

Venstreregeringen forslå, at uddannelsesstøtten for udeboende studerende fremoverskal bestå af lige 

dele stipendium (efter skat) og lån. Herved reduceres stipendiet med 20 pct. Også satsen for 

hjemmeboende studerende reduceres tilsvarende med 20 pct. 140 

Da de studerende i højere grad henvises til at låne til livets opretholdelse, vil regeringen som et plaster 

på såret gøre studielån rentefrit, mens de studerende er under uddannelse.  

Og følger VLAK forslagene fra vil VLAK også foreslå, at SU skal begrænses til normeret studietid med 

en max ramme på 5 år. 141 

Herved ville SU ordningen i Danmark efter regeringens opfattelse bringes nærmere uddannelsesstøtten i 

de øvrige skandinaviske lande. 

 

Figur: Fordeling mellem SU og lån før og efter regeringens forslag (udeboende sats, efter skat). 142 

 

 

                                                           
140 ) Jf. Dk2025, s. 154. 

141) Jf. oven anførte værk, s. 155  

142) Kilde: DK2025, s. 154.  
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5.1.3. Forslag til fremme af ”Færre på offentlig forsørgelse”. 

 

VLAK – regeringen ser også et potentiale for at øge arbejdskraftudbuddet gennem færre på offentlig 

forsørgelse.  

Dette er et af regeringens væsentligste initiativområder for at øge arbejdskraftudbuddet, idet der 

herigennem skal ske en forøgelse af arbejdskraftudbuddet med + 20.000 personer.143 Hvilket svarer til 

en forøgelse af velstanden i 2025 med omkring 12 mia. kr. og en forøgelse af råderummet med omkring 

6 mia. kr. 144 

Det handler dels om kontanthjælpsområdet, hvor VLAK – regeringen ser et væsentligt potentiale i at få 

flere kontanthjælpsmodtagere erklæret jobparate ude i kommunerne 145. Dels handler det om at få flere 

ikke vestlige indvandrere og efterkommere samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 

arbejde.  146 I dag er beskæftigelsesfrekvensen for disse væsentligt lavere end for personer med dansk 

oprindelse. 

 

Figur: Beskæftigelsesgab mellem ikke vestlige indvandrere og efterkommere og personer med dansk 

oprindelse. 147 

 

                                                           
143) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 65 

144) Kilde: Egen beregning på grundlag af bilag 2. 

145) Jf. Vækst og velstand, s. 72 -73. 

146) Jf. s. 73 -74. 

147) S. 75 -76. 
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For indvandreres og flygtninges vedkommende har VLAK – regeringen allerede i forbindelse med 

aftalen med DF om pension gennemført at reducere integrationsydelsen med 3 pct. for at tilskynde 

modtagere af ydelsen til at tage arbejde. 148 

Herudover bebuder VLAK – regeringen i 2025 – planen, at man for at øge arbejdsmarkedstilknytningen 

for modtagere af overførselsindkomst vil øge den økonomiske gevinst ved at være i beskæftigelse 

igennem at sænke skatten på arbejde OG tilpasse overførselsindkomsterne. Det skal ske gennem et 

udspil til en såkaldt jobreform fase II. 149 

Mere konkret bliver det IKKE i VLAK ´s 2025 - plan, men HVIS forslagene fra VLAK – regeringen til 

jobreform II genbruger forslagene til Jobreform faste II fra Venstreregeringens 2025 - plan vil 

hovedelementerne heri være: 150 

a) Forslag til skattelettelser for at øge gevinsten ved at komme i beskæftigelse fra 

overførselsindkomsten. 

b) Justeringer af visse elementer i overførselssystemet for at øge gevinsten ved at gå fra offentlig 

forsørgelse til beskæftigelse. 

 

 

a) Forslag til at skattelettelser for at øge gevinsten ved at komme fra overførselsindkomst og i 

beskæftigelse. 

 

Hvis VLAK følger Venstreregeringens tidligere forslag til jobreform fase II kan forslagene fra VLAK til 

at skattelettelser for personer, der går fra overførselsindkomst til beskæftigelse, i hovedsagen tænkes at 

omhandle: 

 

Målrettet jobfradrag til beskæftigede med lave indkomster handlede hos Venstreregeringen om at 

indføre et nyt fradrag på 30 pct.  af den del af arbejdsindkomsten, der overstiger 150.000 kr. med et 

maksimalt fradrag på 17.000 kr. 151 

Jobpræmie for langtidsledige handlede hos Venstreregeringen om at indføre en skattefri jobpræmie for 

langtidsledige på 10 pct. af arbejdsindkomsten fra støttet beskæftigelse, dog maksimalt 2.500 kr. pr. 

måned og max. I alt 45.000 kr. i jobpræmie. 152 

                                                           
148) Jf. VLAK og DF:  Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, s. 8. 

149) Jf. DØR: Dansk Økonomi Forår 2016, s. 102 

150) Jf. DK2025, s. 62 ff.  

151) Jf. DK2025, s. 85. 

152) Jf. DK2025, s. 86 -87. 
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Disse skatterettede forslag ER gennemgået foran. 

 

b) Målrettede justeringer af overførselssystemet. 

Det er som sagt ikke konkretiseret i 2025 – plane, hvad der menes med ”tilpasning af 

overførselssystemet, så man fremmer gevinsten ved at gå fra overførselsindkomst til arbejde. ” 

Men lignende overvejelser fandtes også i Venstreregeringens 2025 plan, som måske vil blive genbrug af 

VLAK - regeringen. De skal derfor nævnes kort her. 

Disse elementer i jobreform fase II handlede hos Venstreregeringen i det væsentlige om: 

 

Yderligere forlængelse i 2024 -25 af mindre - regulering af satsregulerede overførsler mm. 

 

Forslaget handle om i perioden 2024 til 2025 at forlænge den såkaldt afdæmpede regulering af en række 

overførsler, som blev aftalt i forbindelse med SRSF – regeringens skattereform fra 2012. 

Den såkaldt afdæmpede regulering af overførselsindkomsterne blev indført med skattereformen fra 

2012, hvor SFSF – regeringen besluttede, at overførselsindkomsterne ikke længere skal følge den 

almindelig lønudvikling. Men det gælder kun for perioden 2016 – 2023.  

I jobreform fase II foreslog Venstreregeringen en forlængelse af ordningen og der er milliarder at hente. 

Ifølge aftalen fra 2012 betyder den samlede afdæmpede regulering på 5,1 pct. point over hele perioden 

et øget råderum på 3,8 mia. kr.  

Forventningen var, at forlængelsen af ordningen vil styrke de offentlige finanser med yderligere 1,1 mia. 

kr. og forøge beskæftigelse med 1.600 personer. 153  

 

Forslag om dagpengekarens for dimittender og om forringelse af børne – og ungeydelse. 

 
Ovenstående er ikke Venstreregeringens eneste forslag til at forringe dagpengeordningen. Man foreslog 

således også, at alle, der får ret til dagpenge på dimittendvilkår, først skal igennem en måneds karens 

uanset, om de er fuldgyldigt medlem af en A – kasse.154 

Også til andre modtagere af overførselsindkomster har regeringen noget i godteposen. Man vil fx 

indføre et gradueret loft over børne og ungeydelsen, hvor satsen pr. barn reduceres med antallet af børn. 

                                                           
153) Jf. Beim; Jakob Hvide: Venstre åbner for lavere ydelser. Politiken 21.05.16 og jf. DK2025, s. 88 - 

89 

154) JF. DK2025, s. 90 - 91  
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Børne- og ungeydelsen gives i dag til alle børnefamilier (dog med en aftrapning for de rigeste familier) 

og er gradueret efter, hvor gamle børnene er. I 2016 ligger den årlige ydelse til familier med et barn på 

mellem 0 og 2 år på 17.880 kr., mens ydelsen er 11.136 kr. til familier, der har en teenager på 15-17 år. 

Tabel: Børnefamilieydelsen i dag. 155 

 

Den planlagte reducering af børnepengene betyder, at familier med 3 børn mister en fjerdedel af 

pengene til det ældste barn og har man fire børn mister man alle børnepengene til det fjerde barn.156 

 

 

5.1.4. Forslag til fremme af ”Øget arbejdstid”. 

 

Dette udgør i VLAK s 2025 - plan initiativområde 4., som også er et af VLAK s mere væsentlige 

initiativområder med hensyn til den forventede effekt og fordi skattelettelserne er tænkt som det 

primære virkemiddel her. 

Det er VLAK – regeringens hensigt frem til 2025 at øge arbejdskraftudbuddet gennem reformer til at 

øge den gennemsnitlige arbejdstid skal øges med 10 - 15.000 fuldtidspersoner 157. 

Samlet svarer dette til et løft i BNP med 6 - 9 mia. kr. og en stigning i råderummet med 3 – 4½ mia. kr. 
158 

                                                           
155) Kilde: Pihl Mie Dalskov og Jonas Schytz Juel: Nedskæring i børnecheck kommer oven i kontanthjælpsloft. AE – rådet, 

29.09.16. https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nedskaering-i-boernecheck-kommer-oveni-

kontanthjaelpsloft.pdf  

156 ) JF. DK2025, s. 91 og jf. Skærbæk, Morten: Familier ramt af kontanthjælpsloft kan miste mere, 

Politiken 30.09.16 

157) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 80 ff. 

158) Kilde: Egen beregning, jf. bilag 1- 3. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nedskaering-i-boernecheck-kommer-oveni-kontanthjaelpsloft.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nedskaering-i-boernecheck-kommer-oveni-kontanthjaelpsloft.pdf
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Forslagene til reformer, der skal øge den gennemsnitlige arbejdstid omhandler to ting: 

a) En skattereform. 

Dette er gennemgået foran. 

 

b) Forslag til at begrænse sygefravær. 

 

Det er også VLAK – regeringens ambition, at sygefraværet skal nedbringes.  

 

Ifølge ”Vækst og velstand 2025” kan en reduktion af det årlige sygefravær med en dag eksempelvist øge 

det effektive arbejdskraftudbud med 7.000 personer. 

Det fremgår IKKE af 2025 - planen hvordan? 

 

 

5.1.5. Forslag til fremme af ”Øget international rekruttering”. 

 

Der er her tale om, at VLAK vil fremme såkaldt ”jobrettet indvandring af kvalificeret arbejdskraft” i en 

sådan størrelsesorden, at det samlede arbejdskraftudbud øges med + 5.000 fuldtidspersoner. 

Regeringen ser en begrundelse herfor i, at indvandrere som er i Danmark for at arbejde 

(opholdsgrundlag erhverv) i gennemsnit bidrager positivt til de offentlige finanser, også selv om 

kommer fra ikke vestlige lande. 

Figur: Gennemsnitligt nettobidrag opdelt på opholdsgrundlag. 2014. 159 

 

 

                                                           
159) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 85. 
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Regeringen vil gøre det mere attraktivt for højtkvalificerede udlændinge at arbejde i danske 

virksomheder.  

Det fremgår indirekte i 2025 - planen, at man har en forbedring af den såkaldte ”forskerskatteordning” i 

tankerne. 

 

 

5.2. ”Reformernes” sociale konsekvenser. 
 

 

5.2.1. Social slagside i reformpakke til at fremme senere tilbagetrækning og øget 

pensionsopsparing. 

 

Det var ganske velbegrundet, at VLAK blev tvunget til at opgive en tvangsmæssig forhøjelse af 

pensionsalderen med ½ år. 

I forvejen har Danmark med velfærdsaftalen fra 2006 Europas seneste pensionsalder.160 

Udover at forringe borgernes otium havde forslaget også den konsekvens at øge en i forvejen stor 

ulighed i sundhed.  

Der er i forvejen stor ulighed i sundheden, så højtuddannede lever næsten 10 år længere end ufaglærte.  

 

Tabel: Forventet restlevetid for 30-årige fordelt efter uddannelseskvartiler, 2015. 161 

 

 

                                                           
160) Jf. Skovhus, Daniel: Skal jeg slide mig selv ihjel? Læserbrev, Politiken, 05.09.16 

161) Kilde: Wilhelmsen, Jes: De længst uddannede lever 6 år længere end de ufaglærte.  AE rådet, august 2016. 
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Denne forskel skyldes bl.a. forskelle i belastningen fra arbejde og tvinges de ufaglærte med i forvejen 

korteste levetid at arbejde længere under nedslidende arbejdsbetingelser, vil den sociale ulighed i 

sundhed og levetider blive endnu større. 

MEN: Selvom VLAK – regeringen i hovedsagen er faldet tilbage på at fremme senere tilbagetrækning 

gennem frivillige incitamenter indeholder den med DF aftalte reformpakke en skjult tvungen forhøjelse 

af pensionsalderen i og med, at der gennem justering af reglerne for førtidig pensionsudbetaling de facto 

er sket en forhøjelse af pensionsalderen med to år.  

Dette har større konsekvens end det umiddelbart lyder, idet det for en række lønmodtagere med kortere 

uddannelse er op til hver fjerde, som lader sig pensionere INDEN de er 62 år. 

Ændringen rammer således lønmodtagerne med det i forvejen korteste otium, idet man rammer deres 

eneste mulighed for at trække sig tilbage før tid. 162 

Også ændringen om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag har en skjult slagside. For udover at man 

mister retten til at få efterløn for evigt, så frasiger man sig også retten til at få et seniorjob.  

Seniorjob ordningen giver lønmodtagere, der er berettiget til efterløn, men som har mistet 

dagpengeretten efter at være fyldt 55, ret til hos kommunen at få oprettet et seniorjob. Men frasiger man 

sig efterlønsretten mister man også muligheden for seniorjob, 

Tiltaget med at prøve at få flere til at droppe efterlønsordningen kan derfor ramme langtidsledige ældre, 

som har svært ved at finde job, fx på grund af nedslidning. 

Den sociale slagside findes også i en række af ændringerne til at fremme pensionsopsparing.  

Når VLAK og DF åbner mulighed for årlig indbetaling op til 50.000 kr. på en aldersopsparing, som ikke 

modregnes i folkepension, er det først og fremmest et forslag, der kommer de højere indkomster til 

gode. 

For lønmodtagere med lavere lønninger vil ikke have et disponibelt rådighedsbeløb, der giver plads til så 

store indbetalinger de sidste 5 år af arbejdslivet. 163 

Også overvejelserne om at tvinge mennesker på overførselsindkomst til at spare op til pension har en 

social slagside. Det er selvfølgelig i sig selv et gode at have en pensionsopsparing, men i dette tilfælde 

betyder, at levevilkårene forringes for folk, som i forvejen har meget lidt.  

Med de nuværende satser ville en tvungen pensionsopsparing på to procent betyde, at en 

kontanthjælpsmodtager med barn får 3.554 kroner mindre om året før skat. 

                                                           
162) Jf. Ritzau: Regeringen vil hæve pensionsalderen ad bagvejen. Politiken, 17.06.17. 

http://politiken.dk/indland/politik/art5999684/Regeringen-vil-h%C3%A6ve-pensionsalderen-ad-bagvejen  

163) Jf. Ritzau: Løkkes pensionsplan kan ramme sosu ´er hårdt. Avisen.dk, 08.06.17. 

https://www.avisen.dk/sosuer-faar-kun-begraenset-gavn-af-pensionsforslag_448106.aspx  

http://politiken.dk/indland/politik/art5999684/Regeringen-vil-h%C3%A6ve-pensionsalderen-ad-bagvejen
https://www.avisen.dk/sosuer-faar-kun-begraenset-gavn-af-pensionsforslag_448106.aspx
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En sådan ordning burde indrettes ligesom på det offentlige arbejdsmarked, hvor lønmodtageren står for 

1/3 af indbetalingen selv, men det offentlige indbetaler de 2/3. 164 

 

 

5.2.2. Sociale og uddannelsespolitiske konsekvenser af SU forslag. 

 

Som fremgået er forslagene til omlægning af SU ikke konkretiseret i VLAK s 2025 - plan, men antages 

at VLAK – regeringens udspil til SU reform vil følge hovedlinjerne fra Venstreregeringens tidligere 

2025 - plan, kan der rettes en række kritikpunkter mod en sådan reform. 

Regeringen begrunder forslaget om SU reform med, at udgifterne til SU stiger og stiger, at de 

studerende skal blive hurtigere færdige og, at danske studerende ikke skal have mere luksuriøse forhold 

end svenske og norske. 

Ingen af disse begrundelser holder imidlertid.  

For det første kan historien om de rekordstore SU og uddannelsesudgifter skrives om og om igen – 

simpelthen fordi der efter politikernes eget ønske bliver flere studerende. 165.  

Det forekommer ikke bare selvmodsigende, men kontraproduktivt, når man fra politisk hold opfordrer 

de unde til at uddanne sig for herefter at straffe dem økonomisk for at gøre det. 

For det andet er det ikke bare selvmodsigende, men decideret fejlagtigt, når man under en målsætning 

om, at de studerende i højere grad skal være færdige til tiden, tvinger disse til en højere grad af 

erhvervsarbejde.  

Der er i dag knap 40 procent af de studerende på de videregående uddannelser, som modtager SU lån, 

mens 82 pct. har et arbejde.  En uheldig effekt af endnu mere arbejde vil derfor højst sandsynligt være, 

at det forlænger studierne, fordi der skal være tid til både studier og arbejde. 166 

Og endelig er det for det tredje ikke rigtigt, at danske studerende har langt mere luksuriøse SU vilkår 

end studerende i resten af Skandinavien. 

                                                           
164) Jf. Christensen, Allan: Harmdirrende kritik – Løkkes plan rammer igen kontanthjælpsmodtagere. Avisen.dk, 31.05.17 

https://www.avisen.dk/top-kritik-regeringen-traeder-igen-paa-de-svageste-g_446927.aspx  

165) Jf. Fuglsang, Jacob: Regeringen vil vinde på skatten, men tabe på SU. Politiken, 12.09.16 

166 ) Jf. Olsen, Michael De færreste studerende kan leve af uddannelsesstøtten. Politiken 29.08.16 

 

https://www.avisen.dk/top-kritik-regeringen-traeder-igen-paa-de-svageste-g_446927.aspx


99 

 

Dette påstår Finansministeriet ganske vist, jf. afsnit 5.1.3, men oplysningerne herom er misvisende. Det 

er nemlig godt nok rigtigt, at danske studerende i kroner og øre får et større beløb i stipendier end deres 

norske og svenske modparter  

Men den reelle forskel er IKKE så stor som den ser ud. I Norge og Sverige betaler de studerende fx ikke 

skat af stipendier, som de danske studerende gør. 

Og i Sverige er moms på mad og bøger betydeligt lavere end i Danmark og det er kollegiehuslejerne 

også. 

Ligesom begrundelserne altså halter, så vil de sociale og uddannelsespolitiske konsekvenser af forslaget 

være negative. 

En negativ konsekvens af forslaget vil for det første være, at tilgangen til videregående uddannelser 

begrænses og tilmed med en social slagside, idet især tilgangen af unge fra ikke boglige hjem til de 

videregående uddannelser vil falde.   

Det skyldes, at unge fra ikke – akademiske hjem ikke har råd eller ikke tør stifte gæld for at læse videre. 

Undersøgelser både i Danmark og i udlandet viser, at kortsigtede økonomiske incitamenter har stor 

indflydelse på, om især unge fra ikke-akademiske hjem går videre i uddannelsessystemet. 

Generelt har netop SU´en stor betydning for., om børn fra lavt uddannede forældre har mulighed for at 

gennemføre en videregående uddannelse. En undersøge af KORA fandt i 2011, at forhøjelsen af SU + 

en i 1988 fik færre studerende til at falde fra – med den største effekt for studerende fra ikke akademiske 

hjem. 167 

For det andet vil forslaget som anført stik i mod sin erklærede hensigt forlænge studietiderne og/eller 

øge frafaldet, fordi de unge bliver nødt til at arbejde mere, hvis de ikke ønsker at sætte sig i stor gæld. 

Tager man lån i stedet for arbejde, skal pengene naturligvis betales tilbage, når man ikke læser mere. 

Efter en lang uddannelse kan gælden godt løbe op over 200.000 kr. Selvom renten er lav (aktuelt 4 pct., 

mens man læser og 1 pct. efter et afsluttet studie) vil 5 års SU lån resultere i, at man skal ca. 1.300 kr. 

tilbage om måneden i 15 år efter endt uddannelse. 168 Det vil givet afskrække mange studerende og især 

fra mindre bemidlede hjem.  

Også her er den sociale slagside tydelig. 

                                                           
167 ) Jf. Johansen, Per Michael og Inger Askehave: Regeringen modarbejder vidensamfundet. Politiken, 

kronik 31.08.16 

168 ) Jf. Olsen, Michael De færreste studerende kan leve af uddannelsesstøtten. Politiken 29.08.16 
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SU forringelse vil i øvrigt især ramme studerende til professionsbachelorer, som er i fuldtidspraktik i 

store dele af deres studietid og derfor ikke kan arbejde så meget mere ved siden af. Og her er andelen af 

unge fra lavt uddannede hjem højere, hvorved det også får social slagside. 169 

Regeringen vil med 2025 - planen give skattelettelser, men man prioriterer skattelettelser på bekostning 

af social lighed, uddannelse og velfærd. 170 

                                                           
169) Rosendahl, Natalie: SU nedskæringer rammer sygeplejersker ekstra hårdt. Information, 22.09.16  

170 ) Jf. Kildevang, Jens Peter: Regeringens 2025 - plan rammer børn, unge og ældre. FTF, 30.08.16 
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5.2.3. Sociale konsekvenser af forslagene om ”Færre på offentlige forsørgelse”. 

 

 

Som fremgået er heller ikke forslagene i den bebudede jobreform fase II ikke konkretiseret i VLAK s 

2025 - plan.  

Hvad angår forslagene om skattelettelser til personer, der går fra overførselsindkomst til beskæftigelse, 

er de gennemgået og de sociale og fordelingspolitiske konsekvenser belyst foran. 

Hvad angår evt. forslag til justering af overførselsindkomst, må der tages forbehold for, at VLAK på 

indeværende tidspunkt ikke har konkretiseret sine forslag. 

Men hvis det antages, at VLAK – regeringens udspil vil følge hovedlinjerne fra Venstreregeringens 

tidligere 2025 – plan, kan der rettes en række kritikpunkter mod en sådan reformpakke. 

 

 

a) Sociale konsekvenser af stramning af integrationsydelse. 

Regeringens, de Konservatives og Liberal Alliances integrationsydelse og optjeningsprincip for 

børnefamilieydelse har i forvejen sendt mange indvandrerfamilier ned under fattigdomsgrænsen (som 

regeringen meget bekvemt derfor også har afskaffet), 

De nye lavere ydelser betød, at en stor del af indvandrerfamilierne får en indkomst der er lavere end 

indkomstgrænsen for fattigdom.  Hårdest rammes familier med kort ophold i landet, da de helt mister 

børnefamilieydelsen. 

En enlig med 3 børn, der lige er kommet til Danmark, ligger således 7.400 kr. under fattigdomsgrænsen 

hver måned. Et par med tre børn, der lige er kommet til landet, ligger 6.000 kr. under 

fattigdomsgrænsen. 171 

Dette bliver kun værre med den ekstra reduktion af integrationsydelsen, som i forlængelse af 2025 - 

planen er vedtaget mellem VLAK og DF. 

 

 

                                                           
171) Jf. Juul, Jonas Schytz: Regeringen sender børn langt under fattigdomsgrænsen. AE – rådet, 14.08.16 

www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringen-sender-born-langt-under-fattigdomsgraensen.pdf . 

  

 

http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringen-sender-born-langt-under-fattigdomsgraensen.pdf
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b) Sociale konsekvenser af evt. fortsat ”afdæmpet” regulering af overførselsindkomster. 

 

Konsekvensen af forslaget om at videreføre den såkaldte ”afdæmpede” regulering af 

overførselsindkomster vil være en yderligere fattiggørelse af mennesker på overførselsindkomst, som i 

forvejen er blandt samfundets dårligst stillede. 

Den nuværende afdæmpede regulering indført af den såkaldte ”røde” SRSF regering, betyder i forvejen, 

at en dagpengemodtager går glip af cirka 925 kroner om måneden før skat, mens en 

kontanthjælpsmodtager (forsørger over 30 år) går glip af ca. 750 kr. om måneden før skat. 172 

Dette indkomsttab vil med videreførelse af ordningen naturligvis blive større endnu og vil blive 

yderligere forøget ved gennemførelse af regeringens forslag om indførelse af tvungen 

pensionsopsparing, jf. ovenfor. 

Samlet set vil en dagpengemodtager miste lidt over 4.000 kr. om året efter skat på den lavere regulering 

og den tvungne opsparing, hvilket svarer til ca. 3 procents reduktion i den disponible indkomst. En enlig 

kontanthjælpsmodtager vil miste knap 3.000 kr. årligt eller ca. 2,7 procent. 

Tabel: Ændring i rådighedsbeløb for dagpengemodtager og enlig kontanthjælpsmodtager ved 

videreførelse af afdæmpet regulering af overførselsindkomster. 173 

 

 

Til gengæld står en direktørfamilie med to børn til at få 32.000 kroner om året. 174 

                                                           
172) Jf. Beim; Jakob Hvide: Venstre åbner for lavere ydelser. Politiken 21.05.16 

173 ) Kilde: Pihl, Mie Dahlskov: Regeringen vil igen tage fra folk på overførsler. AE – rådet, 01.09.16. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-vil-igen-tage-fra-folk-paa-overforsler.pdf  

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-vil-igen-tage-fra-folk-paa-overforsler.pdf
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c) Sociale konsekvenser af loft over børne - og ungeydelse. 

Også dette forslag har social slagside.  

Forslaget vil ramme næsten 100.000 børnefamilier, og det svarer til godt hver 7. familie i Danmark. 

Flest familier med lav indkomst vil blive ramt, da disse har flere børn end familier i toppen af 

indkomstskalaen.  

Også familier på kontanthjælp vil blive ramt. Endda vil nogle af de godt 30.000 familier, som rammes af 

kontanthjælpsloftet, også blive ramt af nedskæringerne i børnechecken, sådan som forslaget er lagt frem 

nu i regeringens 2025-plan. Det drejer sig om op til 6.700 familier, svarende til 22 pct. af de familier, 

der rammes af kontanthjælps-loftet. Disse vil OGSÅ få reduceret børnepengene med regeringens 2025 - 

plan.  

Alt efter familiesammensætningen kan familierne med 3 børn og kun en forsørger samlet miste over 

40.000 kr. i rådighedsbeløb om året på kontanthjælpsloft og nedsat børnecheck og familier med 4 børn 

og kun en forsørger kan samlet miste op til 60.000 kr. i rådighedsbeløb om året. 

Figur: Reduktion i årligt rådighedsbeløb som af kontanthjælpsloft og nedsat børnecheck. 175 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
174) Jf. Kristensen, Kim: Folk på overførselsindkomst bliver 2025 - planens tabere. Information 01.09.16 

og jf. Rose, Ulla: Flere angreb på vej. Arbejderen, 04.10.16 

175) Kilde: Pihl, Mie Dalskov og Jonas Schytz Juul: Nedskæring af børnecheck kommer oveni kontanthjælpsloft. 

AE rådet, 29.09.16. https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nedskaering-i-

boernecheck-kommer-oveni-kontanthjaelpsloft.pdf  

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nedskaering-i-boernecheck-kommer-oveni-kontanthjaelpsloft.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_nedskaering-i-boernecheck-kommer-oveni-kontanthjaelpsloft.pdf
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En enlig mor med 4 børn og en husleje på 6.000 kr. om måneden vil således miste 13600 kr. om 

måneden. Regeringen er målbevidst ved at genindføre fattigdommen – for at kunne give skattelettelser 

til de bedrestillede. 

 

 

5.2.4. Sociale konsekvenser af forslagene om ”Øget arbejdstid” og ”Øget 

international rekruttering”. 

 

Forslag om at fremme øget gennemsnitlig arbejdstid gennem skattelettelser er gennemgået og de sociale 

og fordelingspolitiske konsekvenser kommenteret foran. 

Vedr. forslag om øget international rekruttering: Ingen kommentarer. 

 

 

 

5.3. Forslagenes beskæftigelsesmæssige og økonomiske konsekvenser. 

 

 

5.3.1. Forudsætninger for at beskæftigelsen kan øges i det tilsigtede omfang. 

 

Udover at opnå besparelser er det navnlig hensigten med de pågældende ”reformer” at øge 

arbejdskraftudbuddet, hvilket ifølge den udbudsøkonomiske tankegang af sig selv vil øge beskæftigelse, 

BNP og det økonomiske råderum, som skal give mulighed for de efterstræbte skattelettelser. 

Men her er to springende punkter. Det første springende punkt handler om, hvorvidt der er udsigt til, at 

den forventede stigning i arbejdskraftudbuddet realiseres? 

Så i denne forbindelse er det første gode spørgsmål, om VLAK – regeringens ovennævnte reformforslag 

i 2025 – planen rent faktisk kan forventes at øge arbejdskraftudbuddet med de angivne 55 – 60.000 

fuldtidspersoner? 

Det andet springende punkt handler om, hvorvidt stigningen i arbejdskraftudbuddet fuldt ud kan 

forventes omsat i øget beskæftigelse. 

Regering og Finansministerium antager, at et øget arbejdskraftudbud i løbet af få år så at sige 

”automatisk” omsættes i øget beskæftigelse. Jf. rapporten: ”Neoliberalismens økonomiske teori og 

politik, del I” skaber øget arbejdskraftudbud imidlertid ikke i sig selv øget beskæftigelse. 
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Det må ganske vist anerkendes, at øget beskæftigelse forudsætter, at der sker en forøgelse af 

arbejdsstyrken. MEN: Øget beskæftigelse forudsætter en vekselvirkning mellem på den ene side øget 

arbejdskraftudbud og på den anden side øget arbejdskraftefterspørgsel. 

Derfor er betingelsen for, at reformer til at skabe en større arbejdsstyrke også faktisk omsættes i øget 

beskæftigelse, er, at øget arbejdskraftudbud i samfundsøkonomien modsvares af øget efterspørgsel og 

herigennem af øget jobskabelse. Hvis en øget efterspørgsel IKKE er tilstede, vil øget arbejdskraftudbud 

tværtimod kun resultere i øget arbejdsløshed.  

Så det andet gode spørgsmål i forbindelse med regeringens reformer er, kan der forventes investeringer i 

øget jobskabelse og - som forudsætning - herfor kan der forventes øget efterspørgsel for en herigennem 

øget produktion? 

 

 

5.3.2. 2025 planens mål for løft af beskæftigelse, BNP og råderum i 2025 gennem 

nye reformer. 

 

Ifølge VLAK s 2025 - plan er målet for at øge arbejdskraftudbuddet med i alt 50 - 60.000 personer 

gennem ovenomtalte reformer. Denne stigning fordeler sig således: 

 

Tabel: Virkning på arbejdsstyrken af tiltag i 2VLAK 025 plan. 176 

Initiativområde 2025 

(fuldtidspersoner) 

1.Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet 10.000 

2. Færre på offentlig forsørgelse 20.000 

3. Længere på arbejdsmarkedet  5 - 10.000 

4. Øget gennemsnitlig arbejdstid 10 - 15.000 

5. International rekruttering 5.000 

TOTALT LØFT I ARBEJDSSTYRKEN SOM 

FØLGE AF NYE REFORMFORSLAG I 

”VÆKST OG VELSTAND 2025” 

50 - 60.000 

 

                                                           
176) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 65 
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Denne forøgelse af arbejdskraftudbuddet antages ifølge planens udbudsøkonomiske logik at forøge BNP 

med i alt 80 mia. kr. Jf. bilag 1 antages dette at ville give et løft i det økonomiske råderum på 14 ½ mia. 

kr. 

 

 

5.3.3. Er opfyldelse af 2025 - planens mål for stigning i arbejdskraftudbuddet med 

50 – 60.000 fuldtidspersoner sandsynlig? 

 

For 2025 - planens mål om at løfte BNP og råderum kan realiseres forudsætter det som beskrevet foran 

for det første at arbejdskraftudbuddet vokser svarende til de angivne 50 – 60.000 fuldtidspersoner.  177 

En række af reformerne er i 2025 - planen meget lidt konkretiserede. Der skal komme en skattereform 

og en SU reform senere, bebudes det. Men for nærværende er planen meget løs og ukonkret, hvilket for 

det første efterlader en kraftig usikkerhed om, hvilke effekter der kan forventes og regnes med? 178 179 

Og for andet gør mangel på virkemidler det rent ud sagt ikke sandsynligt, at målet om et løft i 

arbejdskraftudbuddet gennem nye reformer på samlet 50 – 60.000 personer kan opfyldes.  

Ikke mindst fordi VLAK – regeringen har måttet opgave to af de virkemidler, som efter egen 

forventning ville have haft størst virkning: Forhøjelse af pensionsalder og topskattelettelser. 180  

 

Regeringen tvivler da også selv på at kunne nå målet. 181 

Ser man på de enkelte reformer kan der da også rettes begrundet skepsis overfor de forventede effekter 

med hensyn til at øge arbejdskraftudbuddet. 

 

                                                           
177 ) Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Efterår 2016, kap. 2: Vurdering af 2025 - planen, s. 113 

178) Jf. Gjertsen, Marchen Neel: 2025 - plan udstiller regeringskrisen. Jyllandsposten, 31.05.17 

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/marchen/ECE9615745/2025plan-udstiller-loekkes-regeringskrise  

179) jf. Hvass, Jesper og Anders Leonard: Regeringens 2025 - plan er rig på ambitioner, men fattig på forslag. Jyllandsposten, 

31.05.17  

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE9615853/regeringens-2025plan-er-rig-paa-ambitioner-men-

fattig-paa-forslag 

180 ) Jf. Prafke, Kenneth: Løkke får svært ved at nå sit job mål. Børsen, 15.08.17 

181) Jf. Søndergaard, Peter; Kenneth Praefke. Kevin Loumann Eienstrand og Troels Beha Pedersen: Pape tvivler på 

regeringens eget jobløfte. Børsen 16.08.218 

https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/marchen/ECE9615745/2025plan-udstiller-loekkes-regeringskrise
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE9615853/regeringens-2025plan-er-rig-paa-ambitioner-men-fattig-paa-forslag
https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE9615853/regeringens-2025plan-er-rig-paa-ambitioner-men-fattig-paa-forslag
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Færre på offentlig forsørgelse. 

Et af de store slagnumre til at øge arbejdskraftudbuddet er, at der skal være færre på kontanthjælp og 

integrationsydelse, hvilket skal forøge arbejdskraftudbuddet med 20.000 fuldtidspersoner – altså 1/3 af 

den samlede tilstræbte stigning.  

Målgruppen er her folk på kontanthjælp, som ikke er vurderet jobparate, og indvandrere og flygtninge 

på integrationsydelse. Problemet er imidlertid – som det historisk har vist sig – at det er overordentligt 

svært at få disse grupper ud på arbejdsmarkedet. 

For ikke jobparate kontanthjælpsmodtagere skyldes det, at denne gruppe i vidt omfang kæmper med 

andre problemer såsom psykiske lidelse og fysiske handicaps, sociale problemer og misbrug, som 

reducerer deres arbejdsevne og udgør en barriere for arbejdsmarkedet.  

Og for flygtninge, familiesammenførte m.v. gør der sig også barrierer gældende for arbejdsmarkedet i 

form af traumer, sporvanskeligheder, manglende relevant uddannelse og kulturkløfter. 

Historisk har det derfor vist sig svært at få disse grupper ud på arbejdsmarkedet og der er ikke udsigt til 

at regeringens tanker om at forstærke de økonomiske incitamenter vil virke synderligt effektivt, 

simpelthen fordi økonomiske incitamenter ikke er problemet. 

En mere forsigtig og jordnær prognose for effekten af regeringens økonomiske incitamenter er derfor, at 

man måske får øget arbejdskraftudbuddet med 15.000 fuldtidspersoner. 

 

Øget gennemsnitlig arbejdstid. 

Et andet initiativområde som vægter tungt i regeringens reformkurv er ”Øget gennemsnitlig arbejdstid”. 

Det, som skulle virke, var især lettelsen af topskatten. dels en indsats for at reducere sygefraværet. 

Hvad angår det sidste er 2025 - planen imidlertid fuldstændig blottet for overvejelser om, hvordan 

sygefraværet skal begrænses og hvad der vil virke og hvor hurtigt ude i de kommunale jobcentre, som 

formentlig vil komme til at stå for indsatsen.  

Under alle omstændigheder er der tale om et diffust og stort problemkompleks, hvor resultater vil kræve 

en lang og vedholdende indsats og hvor det sandsynligvis vil være vanskeligt på kort sigt at opnå klare 

effekter i form af øget arbejdskraftudbud.  

Hvad angår effekten af skattelettelserne på arbejdskraftudbuddet hovedvirkemidlet: topskattelettelser nu 

opgivet.  Og bundskattelettelser vil ifølge den gængse udbudsøkonomiske regnemaskine ikke give 

samme effekt med hensyn til at øge arbejdskraftudbuddet. 

Jf. længere fremme må det endvidere på den ene sider anerkendes, at der givet vil være en positiv effekt 

på arbejdskraftudbuddet af skattelettelser, men på den anden sider er der – jf. ”Opgør med 
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neoliberalistisk økonomisk teori og politik”, del II - i den neoliberalistiske økonomiske teori er en 

generel tendens til at overvurdere og blæse effekten på arbejdsudbuddet op. 

Hvis VLAK – regeringen vælger også på dette område at overtage målsætningerne fra 

Venstreregeringens 2025 - plan, vurderes antagelsen om en så stor stigning i arbejdskraftudbuddet som 

følge af skattelettelser at være en overvurdering og et mere sandsynligt scenario at lyde på samlet 5 -

7500 personer. 

Endeligt kan VLAK – regeringen måske gennem indsats overfor sygefravær opnå en mindre forøgelse 

af arbejdskraftudbuddet på op til +2.500 personer 

Samlet er en mere forsigtig og sandsynlig vurdering af effekten på arbejdskraftudbuddet af 

initiativområde 4 til at fremme ”Øget gennemsnitlig arbejdstid”, at arbejdskraftudbuddet herigennem 

kan øges med op til 7.5 – 10.000 fuldtidspersoner, hvilket er op til 2/3 af det forventede. 

 

Øvrige initiativområder. 

Også hvad angår VLAK – regeringens initiativområde 1 til ”Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet” 

og 3 om ”Længere forbliven på arbejdsmarkedet” er der betydelig usikkerhed omkring effekten.  

Initiativområde 1 skulle øge arbejdskraftudbuddet med + 10.000 fuldtidspersoner og initiativområde 3 

angives at ville øge arbejdskraftudbuddet med + 5 – 10.000 fuldtidspersoner. 

Hvis VLAK overtager forslagene fra Venstreregeringens SU – reform, vil – jf. foran – 

hovedvirkemidlerne bestå i omlægning af en del af stipendierne til lån samt i reduktion af, hvor længe 

studerende kan få SU efter normeret studietid. Resultatet kan for nogle studerende blive, at de skynder 

sig mere med at blive færdige, men en nok så sandsynlig effekt kan blive, at andre øger deres 

erhvervsarbejde for at kompensere for stramningerne i studiestøtten med det resultat, at studietiden 

samlet set forlænges.  

Og hvad angår fremme af senere tilbagetrækning, har regeringen også her mistet sit oprindeligt påtænkt 

og kraftigste virkemiddel: Forhøjelse af pensionsalderen. I stedet forsøger man sig i VLAK ´s med DF 

aftalte pensionsreform med virkemidler til at fremme frivillig senere tilbagetrækning.  

Her gælder, at det væsentligste virkemiddel til at øge arbejdskraftudbuddet må vurderes at være 

muligheden for at få udbetalt sit efterlønsbidrag. Men denne mulighed har jo været givet tidligere under 

SRSF – regeringen. Det må derfor betegnes som et åbent spørgsmål, hvad der skulle få hele 50.000 

personer til at benytte sig heraf således som forventet i aftalen mellem VLAK og DF.182 

Samlet lyder en mere forsigtig og sandsynlig prognose for forøgelsen af arbejdskraftudbuddet gennem 

de to initiativområder på en samlet forøgelse af arbejdskraftudbuddet på + 12.500 personer i stedet for 

samlet + 15 – 20.000 personer. 

                                                           
182) Jf. VLAK og DF: Aftale om flere år på arbejdsmarkedet, s. 4. 
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Samlet vurdering. 

Samlet lyder en mere forsigtig og sandsynlig vurdering af den samlede effekt på udbuddet af 

arbejdskraft af VLAK ´s indsatsområde til at øge beskæftigelsen, at der i stedet for målet om en 

forøgelse af arbejdsstyrken med + 50 - 60.000 fuldtidspersoner kan opnås en stigning på op til 40.000 

fuldtidspersoner. 

 

Tabel: Mere forsigtig og sandsynlig vurdering af effekt på arbejdsstyrken af tiltag i 2VLAK 025 plan. 
183 

Initiativområde 2025 

(fuldtidspersoner) 

1.Tidligere indtræden på arbejdsmarkedet 7.500 

2. Færre på offentlig forsørgelse 15.0001 

3. Længere på arbejdsmarkedet  5.000 

4. Øget gennemsnitlig arbejdstid 7.500 - 10.000 

5. International rekruttering 2.500 

TOTALT LØFT I ARBEJDSSTYRKEN SOM 

FØLGE AF NYE REFORMFORSLAG I 

”VÆKST OG VELSTAND 2025” 

37.500 - 40.000 

 

 

 

5.3.4. Hvilken udsigt er der til at øge beskæftigelsen som følge af 2025 - planens nye 

reformforslag? 

 

Jf.  ovenstående afsnit kan der altså stilles et spørgsmålstegn ved VLAK ´s prognose for at øge 

arbejdskraftkraftudbuddet med op til 60.000 fuldtidspersoner gennem de skitserede nye reformforslag. 

Et mere sandsynligt bud på effekten heraf lyder på op til 40.000 fuldtidspersoner. 

                                                           
183) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 65 
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MEN: Som anført er en forøgelse af arbejdsstyrken imidlertid ikke i sig selv tilstrækkeligt til at øge 

beskæftigelsen, det kræver at der udover en forøgelse af arbejdskraftudbuddet OGSÅ sker en tilsvarende 

øget jobskabelse. 

Dette forudsætter igen, at efterspørgslen i økonomien vokser tilsvarende, så der vil være 

afsætningsmuligheder for virksomhedernes øgede produktion. 

Jf. længere fremme er det imidlertid mindre sandsynligt, at efterspørgslen og dermed jobskabelsen 

vokser i det forventede omfang, men bliver op til 33 pct. mindre. I så tilfælde vil mindre efterspørgsel 

og jobskabelse selvsagt også gøre sig gældende for den forøgelse af arbejdskraftudbuddet, som VLAK – 

regeringens nye reformer ud fra en mere sandsynlig vurdering resulterer i. 

Dvs. at lykkes det for VLAK gennem sine nye reformforslag at øge arbejdskraftudbuddet med op til 

40.000 fuldtidspersoner, vil dette på grund af utilstrækkelig efterspørgsel måske kun resultere i en 

forøgelse af den faktiske beskæftigelse med netto op til + 30.000 personer. 

 

5.3.5. Et mere sandsynligt scenario for forøgelsen af velstand og råderum i 2025 som 

følge af 2025 - planens nye reformforslag. 

 

Jf. bilag 3 vil en underskridelse af beskæftigelsesmålet fra nye tiltag i 2025 - planen medføre, at målet 

om et yderligere løft i velstanden på + 80 mia. kr. og et løft i råderummet på 15 mia. kr. frem til 2025 

heller ikke vil blive opfyldt 

 

Tabel: Reduktion i yderligere løft i velstand og råderum i 2025 ved mindreopfyldelse af målet om 

beskæftigelsesløft fra nye tiltag. 184 

Mindreopfyldelse af forudsat 

beskæftigelsesløft fra 

økonomiske genopretning uden 

nye tiltag (personer) 

Reduktion i yderligere 

løft i velstand 

(mia. kr., afrundet) 

Reduktion i yderligere løft 

råderum 

(mia. kr., afrundet) 

- 20.000 - 12 - 6 

- 30.000 - 18 - 9 

- 40.000 - 24 - 12  

 
                                                           

+184) Kilde: Bilag 1, 2 og 3. 
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Samlet underskridelse af beskæftigelsesmålet: 

Samlet vurderes målet om en beskæftigelsesstigning på + 50 - 60.000 personer gennem nye initiativer i 

”Vækst og velstand 2025” at blive underopfyldt med op til - 30.000 personer på grund af mindre 

stigning i både arbejdsstyrke og beskæftigelse end antaget i planen. 

Jf. kapitel 3, afsnit 3.3.2 medfører dette, at målet om en stigning i velstanden med +45 mia. kr. i 2025 

gennem øget beskæftigelse i kraft af nye reformforslag reduceres med – 18 mia. kr. og at målet om et 

løft i råderummet frem til 2025 med 15 mia. kr. gennem nye reformforslag reduceres med – 9 mia. kr. 

 

Tabel: Reduktion i velstand og råderum i 2025 ved mindreopfyldelse af mål for løft i beskæftigelsen 

som følge af indsatsområde 1 i 2025 - planen. 

 

 Reduktion i velstand 2025 

(mia. kr.) 

Reduktion i råderum 2025 

(mia. kr.) 

Underskridelse af forudsat løft i 

beskæftigelsen som følge af 

indsatsområde 1 i 2025 - planen 

 

- 18 

 

- 9 
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KAPITEL 6:  NYE REFORMER OG TILTAG TIL LØFT AF 

PRODUKTIVITET OG VELSTAND.  

 

Vi er i denne del III af indeværende kritiske rapport i gang med at undersøge, hvordan VLAK - 

regeringen gennem nye, yderligere reformforslag i 2025 - planen vil løfte velstand og råderum. 

Og ikke mindst er vi i gang med at undersøge, om det er sandsynligt at målene herom realiseres frem til 

2025 og i givet tilfælde i hvilket omfang? 

I det forudgående kapitel 5 så vi på planens første indsatsområde, som indeholder en række ”reformer” 

til at øge arbejdskraftudbuddet og øge beskæftigelsen. 

I det nu følgende kapitel 6 vil vi se nærmere på planens andet indsatsområde til at øge 

produktivitetsvæksten frem mod 2025.  

Dette vil ikke øge råderummet, men det sigter på at øge velstanden i et sådant omfang, at BNP herved 

øges med i alt 35 mia. kr. inkl. effekt af yderligere, endnu ikke udmøntede initiativer. 

I kapitlets første afsnit, afsnit 6.1, redegøres overordnet set for regeringens planer for yderligere at løfte 

produktivitetsvæksten fra 2017 mod 2025 med 0,2 pct. 185 i årligt gennemsnit fra uden nye tiltag 0,9 pct. 

til med nye tiltag 1,1 pct. Endvidere redegøres for, hvilke reformer til at realisere dette mål, der opereres 

med i 2025 – planen? 

Derfor analyseres i afsnit 6.2 den sandsynlige effekt af disse nye, yderligere initiativer og reformer i 

2025 - planens indsatsområde 2 

 

                                                           
185) Jf. ”Vækst og velstand 2025, s. 96. ø. 
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6.1. Planens mål og yderligere indsatser for at øge produktivitetsvæksten 

frem til 2025. 

 

 

2025 - planen har som fremgået ganske ambitiøse mål for at øge produktivitetsvæksten. 

Nærmere bestemt skal 35 mia. kr. af den yderligere velstandsstigning på i alt 80 mia. kr. frem til 2025, 

som 2025 - planen skal give, komme fra et løft i produktivitetsvæksten gennem yderligere initiativer 

hertil, som bl.a. omfatter følgende: 

 

1. Skattelettelser for virksomhederne  186og lettelser af punktafgifter, 187 

2. Gennemførelse af en såkaldt ”Forsyningsstrategi” for øget privatisering og udlicitering i 

forsyningssektoren samt øget effektivisering gennem øget anvendelse af økonomisk 

incitamentsstyring.188 

3. På længere sigt øget udlicitering af anden offentlig opgavevaretagelse gennem genindførelse af 

såkaldte måltal for udlicitering i kommuner, regioner og stat. 

4. Øget konkurrence og liberalisering. 189 

5. Uddannelser i øget grad målrettes den private sektor. 190 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186) Jf. s. 104 

187 ) Jf. s. 105. 

188) Jf. s. 106 

189) Jf. s. 107. 

190) Jf.  s. 109 – 11. 
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Figur: 2025 - planens veje til at løftet produktivitetsvæksten. 191 

 

 
 

I rapporten ”Neoliberalismens økonomiske teori og politik” kan findes en uddybende analyse og 

diskussion af den neoliberalistiske teori om, at privatisering og udlicitering øger effektiviteten og giver 

besparelser? 

Som beskrevet i kapitel 4 er der her tale om, at regeringen vil bygge videre på et løft i produktivitets-

væksten på 0,6 pct. i årligt gennemsnit fra 2010 til 2015 til 0,9 pct. i årligt gennemsnit fra 2017 til 2025. 

Det er et løft, som den økonomiske udvikling i den private sektor så at sige ”af sig selv” forudsættes at 

skabe, jf. del IV længere fremme. 

Oven heri vil regeringen så gennem sine initiativer i 2025 - planen så yderligere løfte den årlige 

gennemsnitlige produktivitetsvækst fra 2017 til 2025 med +0,2 pct.   

 

 

 

 

                                                           
191) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 100. 
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Figur: Årlig gn. Produktivitetsvækst (pct.) i den private sektor i Danmark 2010 - 2017 og 2017 – 2025, 

sidstnævnte periode uden henholdsvis med nye initiativer i 2025 - planen. 192 
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Nærmere bestemt skal disse nye, yderligere forslag til ”erhvervsreformer” i 2025 - planen som anført 

isoleret set øge velstanden med 35 mia. kr.  

 

 

 

6.2. Indhold og angiven effekt af de enkelte initiativer til at øge 

produktivitetsvæksten. 

 

I hovedsagen skal den i 2025 - planen tilsigtede produktivitetsgevinst imidlertid komme fra 4 

initiativområder: 

 

For det første lægger regeringen op til at nedsætte erhvervsskatterne.   

VLAK – regeringen bebuder, at man vil følge USA, Storbritannien og Norge i at nedsætte 

selskabsskatten, således at selskabsbeskatningen i Danmark holdes – med regeringens ord – 

”konkurrencedygtig”. 193  

                                                           
192) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 96 samt jf. bilag. 

193) Jf. side 105 



116 

 

Endvidere vil man lette skatterne på input i produktionen gennem at lette punktafgifterne og fjerne 

punktafgifter, ”. der har ikke en klar berettigelse i form af fx miljø – og sundhedshensyn. 194 

 

Og for det andet skal produktiviteten øges gennem implementering af en såkaldt ”forsyningsstrategi” 

indeholdende bl.a. øget anvendelse af privatisering og udlicitering samt øget brug af incitamenter til 

effektiviseringer i forsyningssektoren. 195 

 

Herudover skal for det tredje ske en styrkelse af konkurrenceintensiteten, navnlig i 

hjemmemarkedsorienterede serviceerhverv. 196 

 

Endelig skal for det fjerde ”mindst 60 pct. af de beskæftigede nyuddannede finde job i den private 

sektor.”.197 

Af disse initiativer skal forsyningsstrategien bidrage med en vækst i BNP på 5½ mia. kr. og øvrige 

initiativer skal bidrag med samlet en BNP vækst på 25 ½ mia. kr. 

 

Figur: Bidrag til produktivitetsvækst fra nye initiativer i 2025 - planen. 198 

 

 

                                                           
194) Jf. samme. 

195) Jf. Vækst og velstand, s. 106. 

196) Jf. s. 107 

197) s. 111  

198) ”Vækst og velstand 2025”, s. 96 
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Det fremgår andetsteds af 2025 - planen, at af de resterende 25 ½ mia. kr. skal lettelser af skatter og 

andre byrder for erhvervslivet frem til 2025 bidrage til at løfte BNP med 12 mia. kr. og at øget 

konkurrence og liberalisering forventes at bidrage med et løft i BNP på 4 – 8 mia. kr. 199 

I det følgende redegøres for det nærmere indhold af disse tiltag. Det skal imidlertid indledningsvist 

bemærkes, at VLAK s 2025 - plan omkring nye initiativer til at øge produktivitetsvæksten er endnu 

mere generel og ukonkret end tilfældet er i planen, hvad angår nye reformer til at øge arbejdskraftudbud 

og beskæftigelse. 

Hvor relevant vil Venstreregeringens 2025 - plan evt. blive inddraget til belysning af det konkrete 

indhold af de muligvis planlagte initiativer. 

Der må dog tages forbehold overfor, hvad nogle af udspillene fra regeringen konkret vil indeholde, da vi 

jo ikke ved det præcist endnu. 

 

 

6.2.1. Privatisering af forsyningssektoren – indhold og effekt. 

 

Et af de mere konkrete initiativer fra VLAK – regeringen, som indgår under overskriften ”Øget 

produktivitetsvækst” er forslag til en ny forsyningsstrategi 200, som bl.a. skal lette det øvrige erhvervsliv 

byrder.  En sådan ny forsyningsstrategi antages at kunne bidrage med et løft i BNP på hele 5½ mio. kr. i 

2025. 201 

Forsyningssektorerne er de primært kommunale virksomheder, som forsyner borgerne med el, gas, 

varm, drikkevand og teleydelser samt sørger for afhentning af affald og rensning af spildevand. 

Forsyningssektorerne er i høj grad præget af naturlige monopoler, idet det er omkostningstungt at 

udbygge infrastrukturen og det derfor ofte ikke er hensigtsmæssigt at have mere end en udbyder.  

Regeringen vil lancere en forsyningsstrategi, der skal skabe rammerne for en sammenhængende og 

effektiv forsyningssektor, 202  

                                                           
199) Jf. Vækst og velstand, s. 18, boks 1.3 

200) Forsyningsstrategien er nærmere beskrevet i udspillet ”Forsyning for fremtiden”, september 2016. 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/widgets/multi_campaign/files/forsyning_for_fremtiden.pdf  

201) Jf. Vækst og velstand, s. 106. 

202) Jf. DK2025, s. 124v - 125  

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/widgets/multi_campaign/files/forsyning_for_fremtiden.pdf
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Det skal ske gennem, at opgaver, som ikke er naturlige monopoler, konkurrenceudsættes så vidt muligt  

dvs. at opgaverne privatiseres og udliciteres. Mens naturlige monopoler skal underlægges en 

incitamentsbaseret økonomisk regulering. 203 

Regeringen vurderer, at man gennem lavere omkostninger og bedre konkurrenceevne kan øge strukturelt 

BNP med 5½ mia. kr. i 2025. 

 

 

 

6.2.2. Kritisk diskussion af privatisering af forsyningssektoren og effekten heraf. 

 

Regeringens håb om, at privatisering af forsyningsvirksomheder ikke alene vil effektivisere disse, men 

også føre til lavere priser er imidlertid i høj grad ideologisk betonet og bygger ikke på økonomiske 

erfaringer. 

Idéen med privatisering af det offentlige er, at der skabes en konkurrencesituation, hvor flere udbydere 

konkurrerer om at have den laveste pris, hvilket kommer forbrugeren til gode. 

Det er imidlertid svært ved at se, hvordan det på disse områder vil skabe en konkurrencesituation, hvis 

der er tale om et naturligt monopol, hvilket betyder, at borgerne i et bestemt område ikke har nogen 

alternativer til den pågældende udbyder. 

Snarere er risikoen, at sådanne privatiserede virksomheder udnytter deres monopol til at sætte priserne 

op for at spinde guld på danskernes forsyning. 204 

Regeringens forsyningsstrategi er baseret på en rapport og indstilling fra det kendte privatiserings-

konsulentfirma McKinsey.205 

Rapporten er imidlertid blevet holdt hemmelig, så man har ikke fremlagt dokumentation for 

forventningerne om effektivisering og besparelser ved privatisering af forsyningsvirksomheder. 

Men både erfaringer fra Danmark og udlandet peger på det modsatte, nemlig at private virksomheder 

udnytter monopolsituation til at profitmaksimere.  

                                                           
203) Oven anførte værk, s. 126  

204) Jf. interview med Bent Greve i Kjeldtoft, Sebastian Stryhn og Rasmus G. Svaneborg: ”Professor:  Privatisering 

af vand er DONG sagen om igen”. Information, 17.08.16. 

https://www.information.dk/indland/2016/08/professor-privatisering-vand-dong-sagen-igen  

205) Jf. Svaneborg, Rasmus G: Regeringen har lyttet McKinsey: Mere liberalisering og mere 

privatisering, Information 16.09.16 

https://www.information.dk/indland/2016/08/professor-privatisering-vand-dong-sagen-igen
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Fx privatiserede man i 1999 vandforsyningen i Berlin netop ud fra en forventning om, at private 

virksomheder ville kunne vandværkerne mere effektivt.  

Men det gik stik modsat. De private virksomheder søgte profit, og den nemmeste måde, de kunne tjene 

penge på, var at lade prisen på vand stige og lave færre investeringer i infrastruktur.  

Det blev meget dyrt for borgerne. Til sidst besluttede delstatsregeringen i Berlin i 2012 at købe 

vandforsyningen tilbage.206 

Lignende tilbageførsel af vandforsyning på offentlige hænder er over de seneste 15 år sket i 235 

kommuner fordelt på 37 lande verden over. 207 

Også her savnes som fremgået i allerhøjeste grad dokumentation fra danske forhold for denne ganske 

højt satte effekt og det må som beskrevet betragtes som højst tvivlsomt, hvorvidt denne 

forsyningsstrategi vil føre til effektiviseringer og prisnedsættelser i den grad, som regeringen antager 

eller om det tværtimod fører til dannelse af private monopoler, der udnytter deres markedsdominans til 

at i stedet at sætte priserne op, jf. kapitel 3, afsnit 4.1. 

Også her må finansministeriets skøn for velstandseffekten derfor betragtes som et mere politisk end 

økonomisk bestemt overbud og det må i dette tilfælde ligeledes vurderes som uforsvarligt at uddele 

skattelettelser på grundlag af et effektskøn, der må betragtes som så usikkert og tvivlsomt. 

 

 

6.2.3. Udlicitering af anden offentlig opgaveløsning, herunder offentlig service. 

 

Men VLAK - regeringen vil ikke lade det blive ved privatisering af kommunale 

forsyningsvirksomheder. Man vil også privatisere og udlicitere anden offentlig opgaveløsning og 

service.  

VLAK – regeringen bebuder således i 2025 - planen, at man vil fremlægge ”. Et ambitiøst forslag til 

styrket konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver”. 208  

Hovedvirkemidlet heri skal nærmere bestemt må bundne måltal for offentlige udlicitering. 

 

Det sker efter krav fra interesseorganisationen Dansk Industri. Ifølge DI er det i dag omkring en 

                                                           
206) Kjeldtoft, Sebastian Stryhn og Rasmus G. Svaneborg: Privatisering af vand kostede Berling milliarder. Information, 

19.08.16 

https://www.information.dk/udland/2016/08/privatisering-vand-kostede-berlin-milliarder?rel  

207 ) Transnational Institute: Our public water future.  

https://www.tni.org/en/publication/our-public-water-future  

208 ) Jf.” Vækst og velstand 2025”, s. 26. 

https://www.information.dk/udland/2016/08/privatisering-vand-kostede-berlin-milliarder?rel
https://www.tni.org/en/publication/our-public-water-future
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fjerdedel af offentlige opgaver, som konkurrenceudsættes.209 DI ønsker imidlertid, at 45 pct. af alle 

konkurrenceegnede opgaver i 2025 skal være konkurrenceudsat dvs. skal udliciteres eller helt 

privatiseres. 210 DI vil derfor have genindført måltal for det offentlige udbud, således som i sin tid VK – 

regeringen gennemførte, men som blev afskaffet under SRSF – regeringen. DI hævder, at der igennem 

udlicitering og privatisering kan besparelser på i alt 4 milliarder kroner, uden at forringe kvaliteten for 

borgerne. 211 

 

Figur: Faktisk og potentiel konkurrenceudsættelse (ifølge DI) af i den offentlige sektor 2014. 212 

 

 

Udover DI har også den neoliberalistisk inspirerede Produktivitetskommission slået til lyd for øget 

udlicitering. 

I Produktivitetskommissionens sjette delrapport blæses til kamp for mere udlicitering. 213  

                                                           
209) Skaksen, Mette Rose: Det offentlige udbud ligger stille. 25.02.16 

https://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Det-offentlige-udbud-ligger-stiller.aspx?printType=3   

210) Jf. DI: Minister udskyder måltal for udlicitering. 21.04.16 

https://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Minister-udskyder-maaltal-for-udlicitering.nskeraspx  

211) Jf. Skaksen, Mette Rose: Det offentlige udbud ligger stille. 25.02.16 

 

212) DI: Redegørelse for offentligt privat samarbejde 2016. 

https://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/OPS%20redegorelsen%202016-WEB.PDF  

213 ) Jf. Produktivitetskommissionen: Analyserapport nr. 6, s. 50 og jf. Dall Casper: Kvalitet spænder ben for private i det 

offentlige. Information 17.02.2014 

http://produktivitetskommissionen.dk/media/163926/Analyserapport%206,%20Offentlig-privat%20samarbejde.pdf  

https://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Det-offentlige-udbud-ligger-stiller.aspx?printType=3
https://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Minister-udskyder-maaltal-for-udlicitering.nskeraspx
https://di.dk/SiteCollectionDocuments/DI%20Business/OPS%20redegorelsen%202016-WEB.PDF
http://produktivitetskommissionen.dk/media/163926/Analyserapport%206,%20Offentlig-privat%20samarbejde.pdf
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Her anbefaler kommissionen nemlig, at det offentlige udbyder langt flere opgaver enten gennem ren 

udlicitering eller gennem dannelse af såkaldte offentligt – private samarbejder (OPP).  

Kommissionen fremfører som begrundelse, at øget konkurrenceudsættelse af offentlige opgave vil 

medføre øget effektivitet dvs. give besparelser. 

Produktivitetskommission fremstår meget stålsatte omkring at ville øge udliciteringen. Kommissionen 

er endda så skråsikker på fordelene, at man ligefrem vil kræve bindende procenter for kommunernes 

udlicitering.   

Denne urokkelighed fra Produktivitetskommission er imidlertid meget overraskende, for så vidt som, at 

man selv indrømmer, at der generelt ikke er meget og entydig dokumentation for, at udlicitering giver 

økonomiske gevinster.214 

 

 

6.2.4. Kritisk diskussion af udlicitering af offentlige opgaver og effekten heraf. 

 

Men privatisering og udlicitering giver langtfra altid større økonomiske effektivitet og besparelser, 

tværtimod 

Jf. rapporten: ”Neoliberalismens økonomiske teori og politik” må det på den ene side anerkendes, at 

effektiv konkurrence blandt private leverandører af offentlige ydelser KAN presse priserne ned og være 

en drivkraft hos disse for effektivisering gennem mekanisering og rationalisering. 

MEN: Der er på den anden side er en række forhold og argumenter, som peger imod, at 

konkurrenceudsættelse generelt giver effektivisering.215  

Når tilvejebringelse af en hidtil offentligt leveret ydelse overgår til private, kan omkostningerne for det 

første tværtimod stige, fordi de private virksomheder skal opnå et overskud ved aktiviteten, som det 

offentlige ikke behøver.  

Og for det andet kræver privatisering og udlicitering af offentlig opgaveløsning, at der i det offentlige 

afsættes betydelige ressourcer til udbud, opfølgning, kontrol og tilsyn med de private opgaveudførere, 

hvilket kan øge omkostninger og føre til mere bureaukrati. 

                                                           
214 ) Jf. Produktivitetskommissionen: Analyserapport nr. 6, s. 50 og jf. Dall Casper: Kvalitet spænder ben for private i det 

offentlige. Information 17.02.2014 

215 Jf. Hartmann (red), Konkurrencens konsekvenser, s. 13 ff., SNS Forlag, Stockholm 2011, og Petersen, Ole Helby m.fl. 

Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver, s. 6 ff., AKF, København 2011.  
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En tilsyneladende effektivisering i form af lavere priser og besparelser er heller ikke altid reel, fordi det 

opnås ved, at kvaliteten og/eller medarbejdervilkårene forringes som led i den ressourcebesparelse, som 

de private virksomheder har forpligtet sig på. 216 

 

 

6.2.5. Lettelser af erhvervsskatterne. 

 

Mens planerne omkring øget privatisering og udlicitering af offentlige opgaver er forholdsvise konkrete 

er VLAK – regeringens 2025 anderledes floromvunden omkring lettelser af erhvervsskatterne. 

Omkring selskabsskatten fremgår det som anført., at ”Regeringen vil opretholde en konkurrencedygtig 

selskabsbeskatning i Danmark”. 217 Herved forstås, at niveauet for selskabsskatten i Danmark skal være 

”konkurrencedygtigt” i forhold til udlandet. Dvs. at hvis vigtige samhandelslande nedsætter 

selskabsskatten, skal Danmark også gøre det. 

Om, hvornår og hvordan fremgår ikke. 

Evt. kan her skeles til Venstreregeringens 2025 - plan, hvor der blev foreslået indført et fradrag for 

egenkapitalfinansiering, et såkaldt ACE – fradrag (Allowance for Corporate Equity).  

Virksomhederne har i dag fradrag for udgifter til fremmekapital. Nu vil regeringen så også give fradrag 

for egenkapitalfinansiering. Fradragets størrelse beregnes som normalafkastet ganget med 

virksomhedens skattemæssige egenkapital.  

Normalafkastet kan maksimalt udgøre 3 pct. og gives fra 2019 og fradragsretten gælder kun NY 

egenkapital – altså der gives kun fradrag for nye investeringer. 218 

Med indførelsen af ACE beskattes i selskaber i princippet kun afkast af overnormal karakter, hvilket 

regeringen forventer vil øge investeringerne, hvilket igen påregnes at øge produktiviteten. Der er altså 

tale om ganske betydelig skattelettelse til erhvervslivet. 

Indenfor 2025 - planens tidshorisont antog Venstreregeringen, at ACE- fradraget vil øge BNP med 12 

mia. kr. og på langt sigt forventer man et endnu højere BNP – bidrag på 16 mia. kr. 

 

                                                           
216) Jf. interview med professor Ole Helby Petersen i Vangkilde, Jesper: ”Ny forskning: Udlicitering er ingen guldrandet 

forretning”, Politiken 20.02.14 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2214620/ny-forskning-udlicitering-er-ikke-en-guldrandet-forretning/  

217) Jf. side 105 

218 ) Jf. DK2025, s. 117. 

http://politiken.dk/indland/politik/ECE2214620/ny-forskning-udlicitering-er-ikke-en-guldrandet-forretning/
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Figur: BNP virkning af ACE-fradrag på kort og lang sigt. 219 

 

 

 

 

6.2.6. Kritisk diskussion af lettelse af selskabsskatterne og effekten heraf. 

 

I en lille anmærkning til ovenstående figur angav Finansministeriet dog, at skønnet for effekten af ACE 

– fradraget ”er behæftet med stor usikkerhed”.220  Det må siges at være en underdrivelse af format. Det 

fremgår intet steds af 2025 - planen, hvilke forudsætninger og overvejelser, der ligger til grund for 

vurderingen af effekten på BNP og dermed på de offentlige finanser af indførelsen af et sådant fradrag. 
221 Der er med andre ord højst tale om et – forhåbentligt - kvalificeret skøn – eller i værste tilfælde: et 

mere eller mindre rent gæt. 

Hertil må lægges erfaringerne fra tidligere forsøg på at stimulere virksomhedernes investeringer. 

Således blev der af den foregående SRSF – regering indført, at nedsætte selskabsskatten gradvis fra 

2014 til 2016 fra 25 til 22 pct. samt at nedsætte en række energiafgifter på erhvervslivet.  222  

                                                           
219) DK 2025, s. 117  

220) Oven anførte værk, side 117  

221) Jf. DØR, s. 116.  

222) Jf. Vækstplan.dk 

https://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/    

https://www.fm.dk/publikationer/2013/vaekstplan-dk-staerke-virksomheder-flere-job/
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Alt sammen med det samme formål, nemlig at øge investeringerne for at øge produktiviteten og 

derigennem produktiviteten. Men der har indtil nu IKKE kunnet konstateres nogen effekt heraf på de 

private investeringer. 

Det må vurderes som klart overbud, når effekten af dette fradrag alligevel er sat så højt som, at det skal 

bidrage til at løfte BNP med 12 mia. kr. ud af 20 mia. kr.  

Og det må karakteriseres som rent ud sagt uforsvarligt, at regeringen vil uddele store skattelettelser på 

grundlag af, hvad der mere eller mindre er et rent slag på tasken, må betragtes som helt uforsvarligt. 

Effekten af fradraget bør i stedet sættes til max en fjerdedel af regeringens skøn, indtil der er konkrete 

erfaringer, som viser noget andet, således at den forventede indtægt herfra ikke bliver en afgørende 

bestanddel af finansieringen af evt. skattelettelser. 

 

 

6.2.7. Øget konkurrenceudsættelse og liberalisering. 

 

 

Endelig vil regeringen som anført også øge konkurrenceudsættelsen, især af indenfor 

hjemmemarkedsrettede serviceerhverv, hvor man finder at produktivitetsudviklingen har haltet mest.  

Der skal liberaliseres, således ”. at nye virksomheder nemt kan etablere sig og at udenlandske 

virksomheder – uden barrierer – kan deltage på det danske marked. 223 

Udover dette er 2025 - planen dog ikke yderligere konkret om, hvor der skal liberaliseres og hvordan 

konkurrencen i øvrigt skal styrkes. 

Det er dermed vanskeligt nærmere at tilskrive sådanne initiativer en konkret, målbar effekt. 

 

 

6.3. Er der udsigt til at realisere målet om velstandsstigning på 35 mia. 

gennem øget produktivitetsvækst? 

 

Som fremgået er det målet i 2025 - planen, at initiativerne heri samlet skal øge produktivitetsvæksten 

med +0,2 procent, hvilket igen skal øge velstanden med 35 mia. kr. fra 2017 til 2025. 

                                                           
223 ) Jf. ”Vækst og velstand, s. 107 ff. 
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Jævnfør den kritiske diskussion foran af initiativernes forventede effekt må det imidlertid betegnes som 

tvivlsomt og usandsynligt, at planens fuldt ud vil kunne realisere den forudsatte stigning i 

produktivitetsvæksten, velstanden og det økonomiske råderum. 

 

Tabel: Oversigt over bidrag til øget velstand fra initiativer til at øge produktiviteten. 

 

Initiativ Løft af velstand 

(mia. kr.) 

1. Allerede gennemførte initiativer (Ophævelse af 

PSO – afgift) 

4 224 

2. Forsyningsstrategi 5½ 225 

3. Lettelser af erhvervsskatter 12 226 

4. Øget konkurrence og liberalisering af markeder 4 -8 227 

5. Andet 5½ - 9½ 

 

 

 

6.3.1. Vurdering af initiativernes sandsynlige effekt på produktivitetsvæksten. 

 

Det gælder helt overordnet, at dele af initiativerne er meget ukonkret og vagt skitserede og mest består 

af hensigtserklæringer. 

Det gælder navnlig øget konkurrenceudsættelse og liberalisering og øget målretning af uddannelser mod 

det private erhvervsliv.  Det gælder også delvist lettelse af erhvervsbeskatningen.  

                                                           
224) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 18, boks. 1.3. 

225) Jf. samme.  

226) Jf. samme.  

227) Jf. samme.  
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Disse initiativer skal samlet bidrage til øget velstand frem til 2025 i størrelsesordenen 19½ mia. kr. – 23 

½ mia. kr. Hertil kommer 5½ - 9½ mia. kr., som primært synes at skulle komme gennem øgede 

investeringer. 

Det er på det foreliggende overordentligt vanskeligt at vurdere disse initiativers effekt på velstanden, 

men også at tilskrive dem nogen præcis effekt.  

 

Forsyningsstrategi. 

Forsyningsstrategien er den mest konkretiserede af initiativerne til at øge produktivitetsvæksten.  

usikkerhed knytter sig som anført foran samt i tillæg B til regeringens såkaldte ”Forsyningsstrategi” og i 

endnu højere grad tankerne om øget privatisering og udlicitering anden offentlig opgaveløsning  

Jævnfør ”Opgør med neoliberalistisk økonomisk teori og politik” er der af ideologiske grunde som 

beskrevet en tendens til at overvurdere og blæse op besparelsespotentialet i privatiseringer, hvilket må 

vurderes også at ville gøre sig gældende for forsyningsområdet 

Og for udlicitering af anden offentlig service viser al erfaring, at hverken offentlige eller private 

leverandører af service har kunnet øget produktiviteten særligt meget.228  

 

 

 

6.3.2. En mere sandsynlig vurdering af effekten på produktivitetsvæksten. 
 

Taget både den generelle usikkerhed og ukonkrethed for en række af initiativernes vedkommende såvel 

som overvurderingen af produktivitetsgevinsterne for privatiserings og udliciterings vedkommende må 

det betegnes som særdeles usandsynligt, at initiativerne i planen samlet vil realisere målet om et løft i 

produktivitetsvæksten på +0,2 pct. og herigennem et samlet løft i velstanden på 35. mia. kr. 

Og det må som sagt endvidere betegnes som uforsvarligt, hvis omfattende skattelettelser her og nu 

baseres på et så usikkert provenu, som der må siges at være tale om her.  

Af denne grund og fordi de af Finansministeriet angivne effektskøn generelt forekommer at være præget 

af overbud vurderes effekten på produktivitetsvæksten af de omhandlede initiativer med et mere 

jordnært og realistisk skøn samlet max at udgøre +0,1 pct.  i 2025 i stedet for målet om et løft i 

produktivitetsvæksten på + 0,2 pct.  

                                                           
228) Jf. interview med Torben M. Andersen i Andersen i Torben K. m. fl: 10 udfordringer for Løkkes 

Masterplan, Ugebrev mandag Morgen nr. 30, s. 7. 05.09.16 
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Hermed vil også målet om et samlet yderligere løft i velstanden til 2025 på 35 mia.kr gennem nye, 

yderligere initiativer til at øge produktivitetsvæksten bliver underskredet. 

 

Tabel: Reduktion i løft af velstand i 2025 ved mindreopfyldelse af målet om løft i produktiviteten fra 

nye tiltag. 229 

Mindreopfyldelse af mål om løft i 

produktiviteten fra tiltag (procent) 

Reduktion i velstandsstigning 

(mia. kr.) 

- 0,05 ca. – 26,25 til  

- 0,1 ca. – 17 

- 1,5 ca. – 8,75 

 

Hermed vurderes det forventede løft i råderummet som følge af initiativerne i 2025 - planen i 

indsatsområde 2 til at reduceres med -  17 mia. kr. 

 

Tabel:  Reduktion i opfyldelse af mål om løft i velstanden gennem nye, yderligere initiativer til at øge 

produktiviteten i 2025 – planen. 230 

 

 Mere forsigtig og sandsynlig vurdering af effekt 

Underskridelse af mål om løft i velstand fra nye 

tiltag frem til 2025 

- 17 mia. kr. 

 

 

 

 

 
                                                           
229) Kilde: Bilag 1, 2 og 3. 

230) Kilde: Egen vurdering og beregning. 
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DEL IV:  

2025 – PLANENS FORUDSÆTNING OM 

STOR BESKÆFTIGELSES – OG 

PRODUKTIVITETSSTIGNING FREM TIL 

2025. 
 

 

 

 

”Regeringens modelberegninger for, hvor den økonomiske vækst og beskæftigelse vil blive løftet med 

2024 plane er ikke andet end beregninger” 231 

                                                           
231) Jyllandsposten: Leder 
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Indledning til del IV. 
 

I indeværende del IV fortsætter vi fra del III med analysen af, hvorledes 2025 - planens råderum og 

velstand i 2025 finansieres.   

I foregående del III så vi på effekten på velstand og råderum af nye, yderligere reformer, som VLAK – 

regeringen vil gennemføre.   

Men i indeværende del IV analyseres, hvorledes imidlertid dels størstedelen af den påregnede stigning i 

råderum og velstand frem til 2025 forudsættes at komme dels fra en stigning i beskæftigelsen, som 

gamle arbejdsudbudsreformer antages at vil resultere i. Og hvorledes dels størstedelen af 

velstandsstigningen forudsættes at komme fra en stigning i produktivitetsvæksten, som den økonomiske 

udvikling af sig selv vil medføre. 

2025 - planen mål er som fremgået af del I tilvejebringe et samlet økonomisk råderum i 2025 på i alt 

50½ mia. kr., hvoraf der skal afsættes i alt 34 mia. kr. til skattelettelser mm. på bekostning af det 

offentlige forbrug til velfærd. Bag herved ligger et samlet løft i beskæftigelse frem mod 2025 på 

180.000 og et løft i BNP på 320 mia. kr. 232 

VLAK – regeringens plan skal i den forbindelse gennem nye, egne reformforslag til udbudsreformer 

bidrage til, at råderummet løftes fra 35½ mia. kr. til de 50½ mia. kr., hvilket skal tilvejebringes gennem 

disse reformer at løfte BNP med 45 mia. kr. og beskæftigelsen med yderligere 55 - 60.000 i 2025 i 

forhold til, hvad denne ellers ville have ligget på. 

MEN: Forudsætningen for at det samlede råderum på 50½ mia. kr. opnås i 2025 for det første en 

antagelse fra regeringens side om, at der fra 2017 til 2025 i kraft af tidligere reformer vil indtræffe en 

meget stor, ja nærmest hidtil uset stor beskæftigelsesstigning i den private sektor og det tilmed på trods 

af en fortsat sparepolitik og stram finanspolitik fra det offentliges side dvs. at denne 

beskæftigelsesstigning så at sige skal ske ”af sig selv”. 

Denne under regeringens beskæftigelsesløft liggende beskæftigelsesstigning i den private sektor frem til 

2025 antages at løfte beskæftigelsen med 120.000 personer i forhold til i dag ved at skabe jobs til en 

massiv forøgelse af arbejdskraftudbuddet, som en række tidligere reformer vil medføre.  

Denne antagelse om forøgelse af beskæftigelsen er lige så meget som VLAK s egne reformer en 

forudsætning for, at væksten og velstanden og de offentlige finanser forbedres tilstrækkeligt meget fra 

2017 til 2025 til, at 2025 - planen så kan bygge videre herpå og tilvejebringe det tilstræbte samlede 

råderum på 34 mia. kr. til skattelettelser mm. 

For det andet antages løftet i BNP – igen af sig selv – fra 2017 – 2025 også for 35 mia. kroners 

vedkommende at ske gennem at regeringens plan gennem reformer bidrager til et løft i produktivitets – 

                                                           
232) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 9. 
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væksten. Dette produktivitetsløftet forventes så igen at bidrage til at øge BNP væksten med +0,5 pct. fra 

2017 til 2025. 

Men også her forudsætter regeringens plan et underliggende, så at sige ”af sig selv” indtræffende løft i 

produktivitetsvæksten i perioden, som så igen bidrager til at løfte BNP væksten fra 2017 til 2025 med 

+0,7 pct. frem til 2025 i forhold til niveauet fra 2000 – 2016. 233  

Både det af sig selv kommende beskæftigelsesløft og det af sig selv kommende løft i produktivitets-

væksten fra 2017 til 2025 er afgørende forudsætninger for 2025 - planen, for uden vil planen IKKE 

heroveni kunne øge løfte velstanden med samlet 330 mia. kr., beskæftigelsen med samlet 180.000 

personer og det økonomiske råderum med de af regeringen tilstræbte 50½ mia. kr. til brug for 

skattelettelser. 

Denne for 2025 - planen grundlæggende forudsætning om et af sig selv kommende beskæftigelses - og 

produktivitetsløft i den private sektor fra 2017 til 2025 og de heraf følgende stigninger i beskæftigelse 

og produktivitet og BNP analyseres og diskuteres derfor i to kapitler i del II. 

I kapitel 7 redegøres for 2025 - planens forudsætninger om en stigning i jobskabelsen i den private 

sektor, som skal skabe jobs til en forøgelse af arbejdskraftudbuddet i kraft af gamle reformer på 120.000 

personer fra 2017 til 2025, et løft i BNP med 250 mia. kr. og en stigning i råderummet frem til 2025 

med 35½ mia. kr. 

Og det diskuteres i denne forbindelse ikke mindst, hvorvidt en sådan ”af sig selv kommende” 

beskæftigelsesstigning på 120.000 personer er sandsynlig i lyset af den hidtidige økonomiske udvikling 

i eksporten, det private forbrug og erhvervsinvesteringerne siden finanskrisen samt i lyset af de 

fremtidige økonomiske udsigter, som tegner sig på disse områder. Og ikke mindst diskuteres det, hvilke 

konsekvenser det får for velstand og råderum, hvis den forudsatte beskæftigelsesstigning IKKE 

realiseres fuldt ud?  

I kapitel 8 redegøres så for den 2025 - planen ligeledes centrale forudsætning om, at der i den private 

sektor også – så at sige af sig selv -  vil ske en betyde forøgelse af produktivitetsvæksten her og dermed 

i velstanden. I tilknytning til kapitel 3 diskuteres om et sådant løft i produktivitetsvæksten er sandsynligt 

i lyset af navnlig udviklingen i de private investeringer siden finanskrisen og i lyset af de fremtidige 

udsigter for investeringerne. Og igen diskuteres ikke mindst, hvilke konsekvenser det vil få for 

velstanden, hvis de forudsatte produktivitetsgevinster ikke fuldt ud realiseres? 

                                                           
233) Jf. Vækst og velstand, s. 12. 
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KAPITEL 7: FORUDSÆTNINGEN I VLAK S 2025 - plan OM 

AT STOR FORØGELSE AF ARBEDSKRAFTUDBUDDET VIL 

SKABE EN STOR BESKÆFTIGELSESSTIGNING FRA 2017 

TIL 2025. 

 

I indeværende kapitel redegøres som fremgået for 2025 - planens forudsætninger om en stigning i 

jobskabelsen i den private sektor, som skal skabe jobs til en forøgelse af arbejdskraftudbuddet fra 2017 

til 2025 på i alt omkring120.000 personer i kraft af gamle reformer 234, et løft i BNP i kraft heraf med 

250 mia. kr. og en stigning i råderummet i kraft heraf med 35½ mia. kr. frem til 2025. 

Og det diskuteres i denne forbindelse afslutningsvist, hvorvidt en sådan ”af sig selv kommende” 

beskæftigelsesstigning på 120.000 personer er sandsynlig i lyset af den hidtidige økonomiske udvikling 

i eksporten, det private forbrug og erhvervsinvesteringerne siden finanskrisen samt i lyset af de 

fremtidige økonomiske udsigter, som tegner sig på disse områder.  

Og i forlængelse heraf diskuteres det, hvilke konsekvenser det får for velstand og råderum, hvis den 

forudsatte beskæftigelsesstigning IKKE realiseres fuldt ud?  

 

 

7.1. Planens forudsætninger vedr. ”af sig selv kommende” fremgang i 

beskæftigelse, BNP og råderum. 

 

Som fremgået af del I er det det egentlige formål med VKAK - regeringens 2025 - plan at finde midler 

til at give skattelettelser på omkring 34 mia. kr. ved samlet at løfte det økonomiske råderum til 50½ mia. 

kr. årligt i 2025. 

VLAK skal her selv bidrage hertil ved gennem egne, nye reformforslag at løfte den strukturelle 

beskæftigelse med + 60.000 personer og BNP med + 80 mia. kr. 

Men INDEN dette kan lykkes, skal som beskrevet en række væsentlige forudsætninger falde på plads.   

For at de offentlige finanser samlet frem til 2025 kan udvikle sig som planlagt af VLAK - regeringen i 

2025 - planen forudsættes som grundlag for planens yderligere, nye reformer og heraf følgende 

beskæftigelses - og finanseffekt, at ikke alene vokser arbejdskraftudbuddet i kraft af gamle, tidligere 

arbejdsudbudsreformer med 120.000 frem til 2025. 

                                                           
234) Jf. Vækst og velstand, s. 140 og jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 20 
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Men nok så væsentligt, så forudsættes det så at sige ”af sig selv”, at denne forøgelse af 

arbejdskraftudbuddet omsættes i en tilsvarende stigning i den strukturelle beskæftigelse i den private 

sektor dvs. at der skabes jobs i den private sektor til 120.000 personer fra 2017 til 2025, hvilket antages 

at løfte råderummet frem til 2025 med 35½ mia. kr. og antages at bidrage til, at BNP vokser med 250 

mia. kr. 

 

Figur: Samlet løft frem til 2025 af strukturel beskæftigelse og BNP. 235 

 

 

 

Og dette skal så at sige ”ske af sig selv”, idet regeringen som tidligere beskrevet vil føre stram 

finanspolitik i hele perioden frem til 2025 dvs. at finanspolitikken IKKE vil bidrage til jobskabelsen og 

den offentlige beskæftigelse i perioden skal falde. 

Selvom VLAK med 2025 - planen selv vil løfte den strukturelle beskæftigelse yderligere med +55 – 

60.000 personer og råderummet med yderligere 15 mia. kr. er dette ”af sig selv kommende, 

underliggende løft” på 120.000 i beskæftigelsen frem til 2025 helt afgørende for, at det samlede råderum 

i 2025 mia. kr. når op på i alt 50½ mia. kr. og dermed for at der kan gives de tilstræbte skattelettelser på 

godt 34 mia. kr. 

For realiseres dette ”underliggende” løft i den strukturelle beskæftigelse på 120.000 personer ikke, vil 

heller ikke BNP og råderum samlet set vokse tilstrækkeligt til at give mulighed for skattelettelser, uanset 

VLAK s yderligere reformer.  

                                                           
235) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 9. 
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Tværtimod, hvis de gamle reformer ikke fuldt ud omsættes i beskæftigelse, vokser heller ikke 

velstanden tilstrækkeligt, hvilket også medfører lavere skatteindtægter og dermed lavere råderum = 

færre penge at gøre godt med til engen skattelettelser og/eller velfærd. 

Der er imidlertid betydelig usikkerhed omkring den økonomiske udvikling frem til 2025 236 - og en 

betydelig større usikkerhed end fremgår af regeringens 2025 plan.  

Usikkerheden gælder både spørgsmålet om, hvorvidt den på basis af tilbagetrækningsreformerne mm 

forventede stigning i arbejdskraftudbuddet fuldt kan forventes at blive realiseret?  

Og den gælder nok så meget den på basis heraf forventede stigning i beskæftigelsen, den forventede 

stigning i investeringerne, som skal skabe de mange nye arbejdspladser samt den forudsatte stigning i 

det private forbrug, som skal bidrage til at skabe den nødvendige stigning i efterspørgslen. 237 

I afsnit 3.1 redegøres først for 2025 – planens prognose for en sådan ” af sig selv kommende” strukturel 

beskæftigelsesstigning på 120.000 frem til 2025.  Endvidere ser vi nærmere på, hvilke økonomiske 

faktorer, der ifølge regeringen skal give væksten. 

Dernæst diskuteres i afsnit 3.2 udsigterne til, at det forudsatte løft i vækst og beskæftigelse kan 

realiseres i lyset af den økonomiske udvikling i Danmark siden finanskrisen? 

Og endelig vurderes i afsnit 3.3. konsekvenserne for det af regeringen efterstræbte råderum, hvis 

beskæftigelsesløftet ikke fuldt ud realiseres? 

 

 

7.1.1. 2025 - planens prognose for en ”af sig selv kommende”, underliggende 

strukturel beskæftigelsesstigning på 120.000 frem til 2025. 

 

Som nævnt er det en helt afgørende forudsætning for realiseringen af 2025 - planens mål om at kunne 

øge det økonomiske råderum til samlet 50½ mia. kr. i 2025, at der skal indtræffe en stærk stigning i den 

strukturelle beskæftigelse de kommende år frem til 2025.  

Og denne stigning skal vel at mærke udelukkende ske i den private sektor, idet den offentlige 

beskæftigelse – jf. kap. 2 – ikke skal stige, men tværtimod ifølge VLAK s 2025 - plan skal reduceres. 

Sammen med en ligeledes forudsat ”af sig selv kommende” produktivitetsstigning (se herom kapitel 4) 

indebære denne stigning i den strukturelle beskæftigelse, at hvor der i perioden 2000 til 2016 har været 

en årlig realvækst i BNP på 0,9 pct. af BNP, så forudsættes BNP væksten i planårene fra 2017 til 2025 

                                                           
236) Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2017, s. 51 ff. 

237) Jf. Det Økonomiske Råd: Oven anførte rapport, s. 56 ff. 
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”af sig selv” (dvs. gennem det af sig selv kommende beskæftigelsesløft baseret på gamle reformer og 

gennem den af sig selv kommende produktivitetsstigning) at stige til 1,5 pct. i gennemsnit. 

Heri oven i forventer VLAK gennem yderligere, nye reformforslag til at øge den strukturelle 

beskæftigelse og til at øge produktivitetsvæksten yderligere at øge BNP væksten med +0,5 pct. til samlet 

2,0 pct. i perioden 217 – 2025 (Herom længere fremme). 

 

Figur: Årlig realvækst i BNP (pct.) 2000 - 2016 og 2017 - 2025 ifølge 2025 - planen. 238 

 

Nøglen til denne ”af sig selv kommende” beskæftigelsesstigning på +120.000 personer er en kraftig 

stigning i arbejdsstyrken, der fra 2017 til 2025 primært i kraft af tidligere reformer forventes at ville 

vokse med godt 125.000 personer. 239 

Denne forøgelse af arbejdskraftudbuddet er primært et resultat af den såkaldte ”Velfærdsaftale” fra 

2006, den såkaldte ”Genopretningsaftale” fra 2020 og ”Tilbagetrækningsaftalen” fra 2011.240 

 

 

 

 

 

                                                           
238) Kilde: Vækst og velstand, s. 12.  

239 ) Jf. Vækst og velstand, s. 120. 

240) Jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 120 og jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 57. 
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Figur: Arbejdsstyrke 2010 – 2025. 241 

 

 

(I forlængelse af tidligere reformers forøgelse af arbejdsstyrken skal som fremgået i del I regeringens 

egne tiltag i 2025 - planen bidrage med at øge arbejdskraftudbuddet med 35.000 personer mere) 

Denne vækst i arbejdsstyrken er i planen central for forventningen om et øget økonomisk råderum, idet 

der i 2025 - planen er regnet med, at en ændring i arbejdsstyrken på + 10.000 fultidspersoner påvirker de 

offentlige finanser med + 0,1 pct. 242   

Den forudsatte stigning i arbejdsstyrken målt i fuldtidspersoner skal altså forbedre de offentlige finanser 

med godt +1,5 - 1,6 pct.  

Strengt taget er der jo her imidlertid alene tale om en forøgelse af arbejdskraftudbuddet, men der er i 

2025 - planen regnet med, at forøgelsen af arbejdskraftudbuddet gradvis omsættes til øget beskæftigelse, 

således at der i 2025 er tale om fuld realisering af stigningen i arbejdsstyrken til faktisk beskæftigelse + 

et yderligere konjunkturelt bidrag. 243 

 

                                                           
241) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi forår 2017, side 58. 

https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/F17/f17.pdf  

242) Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi forår 2016. 

https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/f16.pdf  

243) Vedrørende en nærmere diskussion om holdbarheden i den bagvedliggende udbudsøkonomiske teori om, at øget 

arbejdskraftudbud på sigt af sig selv medfører øget beskæftigelse henvises til rapporten: Opgør med den neoliberalistiske 

https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2017/F17/f17.pdf
https://www.dors.dk/files/media/rapporter/2016/F16/f16.pdf
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Figur: Akkumuleret stigning i den faktiske beskæftigelse i DK2025 i perioden 2015 – 2025 

(fuldtidspersoner). 244 

 

 

 

For at det øgede arbejdskraftudbud kan omsættes i øget beskæftigelse kræves imidlertid, at der skabes 

jobs i tilsvarende omfang.  

Men regeringen vil IKKE selv skabe flere jobs, tværtimod vil man jævnfør kapitel 2 gennemføre 

omfattende besparelser på det offentlige forbrug og i det hele føre en særdeles stram finanspolitik, som 

ikke bidrager til øget beskæftigelses. 

Derfor er det således den (privat)økonomiske udvikling i form af et økonomisk opsving, der så at sige 

”af sig selv” skal skabe beskæftigelsesfremgang på de godt 120.000 personer. 

Og da den offentlige beskæftigelse ifølge 2025 - planen ikke skal vokse, vil størstedelen af denne 

beskæftigelsesvækst skulle finde sted i den private sektor.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                         
økonomiske teori og politik, del I. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf  

244) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 139 og 140. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Neoliberalistiskoekonomiskteoriogpolitik.pdf
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Figur: Beskæftigelsesudvikling 2010 til 2025. 245 

 

 

 

7.1.2. Faktorer som i 2025 - planen antages at skabe den forudsatte 

beskæftigelsesstigning på 120.000 personer. 

 

I kraft af tidligere reformer vil det strukturelle arbejdskraftudbud som fremgået frem til 2025 stige med 

120.000 fuldtidspersoner.  

Men en stigning i arbejdskraftudbuddet er ikke automatisk lig med øget beskæftigelse. Der skal skabes 
246 et tilsvarende antal jobs, for at forøgelsen i arbejdskraftudbuddet kan omsættes i beskæftigelse. 

Som anført er det ikke regeringen og finanspolitikken, som skal skabe de mange jobs, som den store 

stigning i arbejdskraftudbuddet på 120.000 skal beskæftiges med. Tværtimod, den offentlige 

beskæftigelse skal frem til 2025 falde og finanspolitikken skal i det hele taget være stram. 

Så det er som fremgået i den private sektor, at jobskabelsen skal ske. Men hvad er det så i den private 

sektor, som regeringen regner med, vil skabe så mange flere jobs?  

Ja, her er det ikke for meget sagt, at regeringen her forudsætter, at der skal være fremgang over hele 

linjen. 

                                                           
245) Kilde: Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi Forår 2016. 

246) Jf. Lund, Henrik Herløv: Opgør med den neoliberalistiske økonomiske teori og politik, del I. 
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Regeringen forventer jf. nedenstående figur – især i de nærmeste år –, at der i de kommende år vil være 

tale om, at BNP væksten stiger. 

 

Figur: Økonomisk vækst 2017 – 2025, grundforløb uden nye tiltag. 247 

 

 

Denne vækst antages igen at blive trukket af et stigende niveau i væksten, både hvad angår den 

udenlandske efterspørgsel og den indenlandske efterspørgsel.  

Nærmere bestemt forudsætter stigningen i den strukturelle beskæftigelse med +120.000 personer, at der 

sker en væsentlig stigning i væksten for 

- eksporten 

- det private forbrug og 

- bruttoinvesteringerne 

Det er disse faktorer, som ifølge VLAK s 2025 - plan skal være drivkræfterne for at skabe de mange 

flere, nye jobs, som skal de sende de 120.000 flere arbejdssøgende ind i beskæftigelse. 

 

 

                                                           
247) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 137. 
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Figur: I 2025 - planen forudsat årlig procentuel realvækst i eksport, privat forbrug og bruttoinvesteringer 

2014/2015 – 2025. 248 

 

 

Efterspørgslen efter danske virksomheders produkter og dermed deres afsætning forudsættes af 

regeringen at vokse stærkt fra 2017 til 2025. Især gennem stigende eksport samt også gennem stigende 

privatforbrug. 249 

Med basis i således stærkt forberede afsætningsmuligheder for danske virksomheder forventes de som 

konsekvens heraf også at øge investeringerne stærkt. Da imidlertid antagelsen om øgede private 

investeringer og antagelsen om et betydeligt produktivitetsløft frem til 2025 er tæt knyttet sammen vil vi 

behandle udsigterne for investeringsudviklingen i det følgende kapitel 4. 

 

 

                                                           
248) Kilde: vækst og velstand, s. 137.  

249) Jf.  oven anførte plan, s. 135, 
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7.2. Udviklingen i økonomisk vækst og beskæftigelse i Danmark hidtil? 

 

 

Men finder forventningen om en sådan stærk stigning i beskæftigelsen i Danmark i de kommende år 

støtte i den hidtidige udvikling i beskæftigelsen de senere år? 

 

 

7.2.1: Udviklingen i dansk økonomi siden finanskrisen har i lange perioder været 

præget af lav vækst. 

 

Det må på den ene side anerkendes, at det taler for regeringens forventning om stigende eksport, privat 

forbrug og erhvervsinvesteringer de kommende år, at der siden 2014 har været tale om stigende 

beskæftigelse og økonomisk vækst i dansk økonomi.  

Men på den anden side er der langt til 2025 og set i et længere perspektiv fremstår udviklingsmønsteret i 

dansk økonomi siden krisen i 00´erne mindre positivt. 

Siden den økonomiske krise i 00´erne ramte dansk økonomi med først boligkrisen i 2007 og dernæst 

finanskrisen i 2008 – 2009 har Danmark indtil 2014 været ramt af lavvækst, ja i flere perioder endog af 

recession.  

Den gennemsnitlige årlige realvækst i BNP har fra 2010 til 2016 ikke været prangende: i årligt 

gennemsnit 1,2 pct. Dansk økonomi har samlet set været i lavkonjunktur i denne periode.  

Vi ser altså billedet af et Danmark, der siden 00´ernes store økonomiske nedtur og indtil fornylig, har 

været i vækstunderskud.   

Dette hidtidige og indtil for nylig ganske langvarige vækstunderskud stiller derfor i sig selv et 

spørgsmålstegn ved VLAK – regeringens forventning i 2025 - plan om, at der fra 2017 og i alle årene 

frem mod 2025 generelt vil blive tale økonomisk vækst på i årligt gennemsnit 1,6 pct., 250  

Altså på et noget højere niveau end i de forudgående år.  

 

 

 

 

                                                           
250) Jf. Andersen, Torben K. m. fl: 10 udfordringer for Løkkes Masterplan, Ugebrev mandag Morgen nr. 30, s. 05.09.16  
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Figur: Årlig økonomisk realvækst i pct. af BNP 2007 – 2025 ifølge DK 2025. 251 
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7.2.2. Den økonomiske politik har hæmmet væksten og der er ikke udsigt til 

ændring heri. 

 

 

Hertil kommer for det andet, at det ikke er en tilfældighed, at den økonomiske vækst i Danmark siden 

finanskrisen og indtil for nylig er foregået i krybesporet?  

Sammenligner vi væksten i dansk økonomi med væksten i fx Norge, Sverige og Tyskland, så har den i 

de 3 nævnte lande været langt højere end i Danmark. 

Det særlige den danske økonomiske udvikling siden har været den stramme økonomiske politik og den 

stærke tilbageholdenhed med det offentlige forbrug i form af omfattende velfærdsbesparelser. 

 

                                                           
251) Kilde til nationalregnskab for årlig realvækst i pct. af BNP 2007 – 2015:  Danmarks Statistiks statistikbank, tabel NAN1 

http://www.statistikbanken.dk/10515  

Kilde til prognosetal for årlig realvækst i pct. af BNP 2016 – 2025: DK2025, s. 217. 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025   

http://www.statistikbanken.dk/10515
https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025
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Figur: Offentlig vækst 2007 – 2014 (2007 = 100). 252 

  

 

Samtidig med at Danmark gennem kriseårene har haft en betydeligt lavere offentlige vækst end vores 

nabolande, så har vores nabolande også haft en markant bedre udvikling i den samlede økonomi.  

Problemet har været, at der på grund af finanskrisen og det omfattende outputgab i dansk økonomi 

herefter har manglet efterspørgsel i dansk økonomi. 

Og her har den beskedne offentlige efterspørgsel i Danmark i disse år på grund af først VK – 

regeringens og siden SRSF – regeringens sparepolitik ikke været stærk nok til at trække den private 

sektor og dermed den samlede samfundsøkonomi ud af slæbesporet.  

Det offentlige forbrug har i Danmark bidraget langt mindre i DK end i nabolande. 253 Takket være 

sparepolitikken er det offentlige forbrug fra 2010 til 2015 gennemsnitlig årligt kun vokset med + 0,6 

pct., ikke mindst pga. kommunale besparelser.254 

                                                           
252) Kilde: Steen, Jens Jonatan: Nedskæringskurs – forudsætning eller hindring for vækst? CEVEA, Dec. 2013. 

http://cevea.dk/filer/old/materialer/analyser/131217notat_nedskaeringskurs_hindring_eller_forudsaetning_for_vaekst.pd

f   

253) Jf. Bjørsted, Erik m. fl.: Dansk økonomi lider af mangel på efterspørgsel. AE rådets økonomiske prognose oktober 2016, 

s. 12 

254) Jf. Bjørsted, Erik m. fl.: Dansk økonomi lider af mangel på efterspørgsel. AE rådets økonomiske prognose oktober 2016,  

s.5. http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose_efteraar16.pdf  

http://cevea.dk/filer/old/materialer/analyser/131217notat_nedskaeringskurs_hindring_eller_forudsaetning_for_vaekst.pdf
http://cevea.dk/filer/old/materialer/analyser/131217notat_nedskaeringskurs_hindring_eller_forudsaetning_for_vaekst.pdf
http://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/prognose/ae_prognose_efteraar16.pdf
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En forfejlet krisepolitik, hvor man har satset på at øge arbejdskraftudbuddet i stedet for at stimulere 

efterspørgslen, har været hovedårsagen til, at den økonomiske nedtur blev trukket i langdrag. 255 

Men denne forfejlede sparepolitik står i 2025 - planen ikke til ændring, tværtimod.  

En central hindring for VLAK - regeringens forudsætning om et niveauskifte i den økonomiske vækst 

fra 2017 og frem er derfor, at VLAK i 2025 - planen tydeligt agter at FORTSÆTTE denne stramme 

økonomiske sparepolitik. 

 

Figur: Årlig procentuel vækst i det offentlige forbrug 2010 til 2025. 256 

 

 

Det offentlige forbrug skal fra 2017 til 2025 kun vokse med 0,9 pct. i årligt gennemsnit, hvilket kun er 

en lille stigning fra et årligt gennemsnit på 0,5 pct. fra 2010 til 2017.  

Men det er fortsat en meget begrænset vækst. I 2025 - planen er der de facto lagt op til besparelser på 

det offentlige forbrug. Godt nok øges det med 11½ mia. kr. frem mod 2025, men det er ikke engang nok 

til at følge med demografien.  

Væksten i det offentlige forbrug fra 2016 til 2025 kan tilmed blive endnu lavere, hvis det hidtidige 

offentlige forbrugsmønster fortsætter, hvor kommunerne år efter år pga. regeringens økonomiske 

sanktioner overfor kommunerne gennemfører store merbesparelser. 

                                                                                                                                                                                                         
og jf. Andersen, Lars og Erik Bjørsted: Regeringens 2025 - plan er den forkerte medicin. AE-råde 19.09.16 

http://www.ae.dk/artikler/regeringens-2025-plan-er-den-forkerte-medicin  

255)) Jf. Bjørsted, Erik og Eva Schmidt: Forfejlet krisepolitik trak den økonomiske nedtur i langdrag. AE – rådet, 11.07.17 

https://www.ae.dk/analyser/forfejlet-krisepolitik-trak-den-oekonomiske-nedtur-i-langdrag  

256) Kilde til 2010 til 2016: Danmarks Statistiks nationalregnskab,  

jf. www.statistikbanken.dk/NAN1 .   

Kilde til 2016 til 2025: ”Vækst og velstand 2025”, s. 137. 

http://www.ae.dk/artikler/regeringens-2025-plan-er-den-forkerte-medicin
https://www.ae.dk/analyser/forfejlet-krisepolitik-trak-den-oekonomiske-nedtur-i-langdrag
javascript:%20bookmarkme('www.statistikbanken.dk/NAN1')
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Det offentlige forbrug skal således ikke ifølge VLAK - regeringen spille nogen rolle som vækst og 

jobskaber. Tværtimod planlægger VLAK – regeringen som beskrevet, at den offentlige beskæftigelse 

skal falde. 

Også af denne grund, at sparepolitikken og den stramme finanspolitik skal fortsætte, stilles det et 

spørgsmålstegn ved VLAK – regeringens forventning om en betydelig vækst og 

beskæftigelsesfremgang de kommende år. 

 

 

7.3. Er der drivkræfter i den økonomiske udvikling for den forudsatte ”af 

sig selv kommende” stigning i vækst og beskæftigelse frem til 2015? 

 

I dette afsnit skal vi se på spørgsmålet om, hvorvidt den i VLAK s 2025 - plan forudsatte ”af sig selv 

kommende” beskæftigelsesfremgang på 150.000 fuldtidspersoner så kan forventes realiseres fuldt ud. 

Sker det ikke, vil nemlig BNP og dermed velstanden ikke vokse fuldt ud med de forudsatte ”af sig selv 

kommende” 250 mia. kr., hvilket videre betyder, at de offentlige indtægter og dermed råderummet heller 

ikke vil vokse i den udstrækning, som regeringen satser på.257  

Eller på almindeligt dansk: Så vil der ikke være de ”af sig selv kommende” 35½ mia. kr. i råderummet 

at gøre godt med i 2025, men mindre. 

Som fremgået baserer VLAK – regeringen antagelsen om en stigning fra 2017 til 2025 i den strukturelle 

beskæftigelse på i alt 120.000 fuldtidspersoner på en forventning om, at henholdsvis stigende eksport, 

privat forbrug og investeringer så at sige ”af sig selv” leverer den nødvendige stigning i efterspørgsel og 

jobskabelse. 

Hermed bliver et helt afgørende spørgsmål for 2025 - planen imidlertid, hvorvidt der er udsigt til, at et 

sådant økonomisk opsving og til den derved forudsatte beskæftigelsesfremgang realiseres? VLAK – 

regeringens 2025 - plan fremstår ganske skråsikkert herom, men i realiteten er der stor usikkerhed 

herom. 

Som Det Økonomiske Råd skriver: ”Udviklingen i de offentlige finanser og BNP frem mod 2025 

afhænger dog af en række usikre forudsætninger, herunder om beskæftigelsen stiger i takt med, at 

efterløns og pensionsaldrene hæves.”. 258 (min understregning – hhl) 

                                                           
257) Jf. DØR: Foran anførte værk, s. 115.  

258) Jf. Det Økonomiske Råd: Dansk Økonomi forår 2017, s. 3 og s. 14. 
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Dette vil vi se nærmere på i det følgende afsnit, hvor vi vil undersøge på, om den forudsatte fremgang er 

sandsynlig i de 3 drivkræfter for beskæftigelsesstigningen: Eksport, privat forbrug og 

erhvervsinvesteringer? 

 

 

 

7.3.1. Spørgsmålstegn ved forudsat stigning i eksport. 

 

Den vækst og beskæftigelsesfremgang, som regeringen så stærkt har brug for i sin 2025 - plan, skal 

således IKKE komme fra regeringen selv i form af en lempeligere finanspolitik, jf. ovenfor.  

Tværtimod vil regeringen fører en stram, beskæftigelseshæmmende finanspolitik. 

Regeringen forudsætter i 2025 - planen derfor, at den økonomiske udvikling så at sige af sig selv leverer 

det forudsatte løft i vækst og beskæftigelse. 

Det er som tidligere anført i efterspørgslen fra udlandet og fra den private indenlandske efterspørgsel, at 

regeringen ifølge 2025 - planen og den seneste økonomiske redegørelse 259 forventer, at drivkræfterne 

for vækst – og beskæftigelsesfremgangen vil komme. 

Det er jævnfør figur foran ikke mindst eksporten, som skal ifølge DK 2025 skal levere en stor del af den 

forudsatte stigning i efterspørgslen efter danske virksomheders produkter.  

 

Den årlige gennemsnitlige vækst i industrieksporten skal i perioden 2017 til 2025 vokse til 3 pct. 

Men ser vi på udviklingen i eksporten efter finanskrisen har den i de seneste år fra 2012 til 2026 været 

præget af betydelig afmatning med en årlig gennemsnitlig stigning på 1,6 % i årene 2012 til 2016. 

Der har altså været et betydeligt lavere vækstniveau end., hvad VLAK s 2025 - plan forventer i de 

kommende år frem til 2025 

Dette stiller i sig selv et spørgsmålstegn ved, at regeringen i ”Vækst og velstand 2025” nu fra 2017 og 

frem til 2025 regner med op mod en fordobling af vækstniveauet i eksporten til en årlig gennemsnitlig 

stigning på 3,0 pct. 

 

 

 

                                                           
259) Jf. Finansministeriet: Økonomisk redegørelse august 2016.11.08 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/oer-aug-16   

https://www.fm.dk/publikationer/2016/oer-aug-16
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Figur: Årlig procentuel realvækst i eksport 2011 – 2025. 260 

 

 

Et andet forhold, som også stiller et spørgsmålstegn ved forventningen om et mærkbart højere niveau for 

eksportvæksten fra 2017 til 2025 er, at afmatningen i den danske eksport frem til og med 2016 i høj grad 

hænger sammen med udviklingen i EU s økonomi. 

En udvikling, som grundet sparepolitik og høj gæld i de sydeuropæiske lande 261 siden finanskrisen har 

været præget af lavkonjunktur.  

Den gennemsnitlige realvækst i BNP i euroområdet har således fra 2010 til 2016 ligget på 1 pct. 

Figur: Årlig gns. BNP vækst i euroområdet 2008 – 2016. 

 

                                                           
260) Kilde til 2011 – 2015 er Danmarks Statistiks reviderede nationalregnskab. Kilde til 2016- 2025 er Vækst og velstand, s. 

137 

261) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 37. 
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Det må her på den ene side anerkendes, at der i de senere år har været tale om stigende vækst i 

euroområdet. MEN: På den anden side forventes den stramme finanspolitik at fortsætte i EU – landene 

og væsentlige dele af euroområdet vil grundet den stadig meget store offentlige gæld være tvunget til 

fortsat at føre sparepolitik. 262  

Og selvom USA har oplevet pænt høj vækst de senere år, så kan der på den anden side forventes fortsat 

lavvækst i Japan og økonomisk afmatning i vækstøkonomierne (BRICS landene). Alt i alt stiller dette et 

spørgsmålstegn ved sandsynligheden af en så høj stigning i niveauet for eksportvæksten, som VLAK 

forudsætter i sin 2025 - plan. 

 

 

 

7.3.2. Forudsat stigning i privatforbruget usikker og mindre sandsynlig. 

 

En anden central drivkraft for vækst i efterspørgslen efter de private virksomheders produkter skal ifølge 

”Vækst og velstand 2025” findes i et stigende privatforbrug, jf. nedenstående figur.  

Husholdningerne forudsættes fra 2017 og årene frem at øge deres forbrug og nedbringe opsparingen 

betydeligt i de kommende år. 

Dette harmonerer imidlertid dårligt med, at husholdninger i årene efter finanskrisen i stedet i stigende 

grad har sparet op og reduceret forbrugskvoten.263 

 

Figur: Husholdningernes forbrugskvote, 2008 – 2015 ifølge nationalregnskabet og 2016 – 20225 ifølge 

Vækst og velstand 2025. 264 

 

                                                           
262) Jf. DØR: Dansk økonomi forår 2016, s. 60.  

263) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 61.  

264) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 136.  
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På trods af det langvarige fald i forbrugskvoten efter finanskrisen forudsætter regeringen i 2025 - planen 

en ganske stor stigning i forbrugsvæksten i de kommende år.  

Fra 2016 til 2025 forudsættes stigningstakten i det private forbrug årligt i gennemsnit at ligge på 2,1 pct.   

Som Det Økonomiske Råd gør opmærksom på, så ”Kan det imidlertid vise sig, at faldet i 

forbrugstilbøjeligheden er af mere permanent karakter, fx forårsaget af øget opbygning af 

pensionsformuer, hvilket trækker i retning af, at realvæksten i det private forbrug kan være 

overvurderet”. 265 

På den ene side må det her anerkendes, at væksten i det private forbrug siden 2015 har været stigende.  

Men i betragtning af, at den årlige gennemsnitlig forbrugsvækst fra 2012 til 2016 på den anden side kun 

har udgjort 1,1 pct., stiller det et spørgsmålstegn ved den af VLAK i ”Vækst og velstand 2025” 

forudsatte stigning i forbrugsvæksten. 

 

Figur: Årlig procentuel vækst i det private forbrug 2011 – 2025 ifølge Vækst og velstand 2025. 266 

 

 

 

 

 

                                                           
265) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 61. 

266) Kilde til 2011 – 2015 er Danmarks Statistiks reviderede nationalregnskab. Kilde til 2016- 2025 er DK2025, s. 217 
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7.3.3. Forudsat stigning i erhvervsinvesteringer ikke alene usikker, men ikke 

sandsynlig. 

 

Sidst, men ikke mindst forudsætter VLAK - regeringen i 2025 - planen, at også investeringerne skal 

vokse stærkt.  

 

Figur: Faste bruttoinvesteringer i Danmark 2008 – 2015 ifølge «Vækst og velstand 2025». 267 

 

 

Nærmere bestemt skal niveauet for den årlige gennemsnitlige procentuelle vækst i de faste 

bruttoinvesteringer stige til 3 pct. fra 2017 til 2025. 

Men niveauet for væksten i erhvervsinvesteringerne har fra finanskrisen og frem til 2016 ligget historisk 

lavt. 

Det stiller hermed også et spørgsmålstegn ved VLAK – regeringens forventning om en markant stigning 

i investeringsomfanget i det erhvervsliv, som VLAK eller forudsætter skal skabe arbejdspladserne til 

den store stigning i beskæftigelsen. 268 

                                                           
267) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 136. 

268) Jf. Dansk Økonomi forår 2017, s. 60. 
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Figur: Årlig stigning (pct.) i faste bruttoinvesteringer 2010 – 2025 ifølge ”Vækst og velstand 2025”. 269 

 

 

 

7.3.4. Sammenfatning: Forudsætninger tvivlsomme for forudsat ”af sig selv 

kommende” beskæftigelsesstigning på 120.000 frem til 2025 

 

Samlet er regeringens prognose for en mærkbar stigning i eksport, forbrug og investeringer under alle 

omstændighed ganske usikker og det forekommer ikke mindst i forhold til den hidtidige udvikling i 

dansk økonomi og ud fra den planlagte økonomiske politik mindre sandsynligt, at de forventede 

stigninger fuldt ud realiseres i perioden frem til 2025. 

Fra regeringens side er prognosen for stigende eksport, privat forbrug og erhvervsinvesteringer 

imidlertid en væsentlig forudsætning for antagelsen om, at økonomien så at sige af sig selv fra 2017 til 

2025 skabe jobs til det med 120.000 personer stigende arbejdskraftudbud og således øge den strukturelle 

beskæftigelse med +120.00 personer. 

Hvilket som beskrevet igen er centralt for VLAK – regeringen antagelse om stigende BNP vækst og 

herigennem en positiv udvikling af de offentlige indtægter og råderummet. 270 

Som fremgået af foranstående analyse tegner væksten i både eksport og privat forbrug og især i 

erhvervsinvesteringerne til at blive svagere end regeringen forudsætter.  

Hermed vil holdbarheden i den planlagte finanspolitik imidlertid blive undermineret. 271 

Velstanden og dermed de offentlige indtægter KAN HERMED KKE påregnes at stige i det forudsatte 

og for råderum og skattelettelser forudsatte omfang. 

                                                           
269) Kilde: Nationalregnskabet og ”Vækst og velstand 2025”. s. 136. 

270) Jf. Dansk Økonomi forår 2016, s. 115 og jf. AE rådets kommentarer til vismandsrapporten - oktober 

2016, s. 3 

271 ) jf. Christians Bjørnskov: Regeringens vækstskøn hænger ikke sammen. Børsen 02.05.16 
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7.3.5: Sporene fra de økonomiske prognoser skræmmer også. 

 

Dette betyder, at der er en risiko for, at regeringens prognose for en økonomiske genopretning i det 

kommende år på grund af regeringens ønske om at sandsynliggøre, at der vil være et råderum til 

skattelettelser, til en vis grad har præg af skønmaleri af de økonomiske udsigter, som skal tjene til at 

legitimere de påtænkte skattelettelser. 

En sådan tendens til at skønmale de økonomiske udsigter ville ikke være første gang, hverken i denne 

eller de foregående regeringers tid. Ser man på de økonomiske prognoser, som regering og 

finansministerium har fremlagt siden finanskrisen, genfindes heri nemlig et mønster.  

Mønsteret har bestået i, at regeringerne – og Finansministeriet - igennem alle årene vedblivende har ført 

en stram finans – og sparepolitik.  

Men på trods heraf har prognoserne for den økonomiske udvikling i de årlige økonomiske redegørelser 

gang efter gang lydt på, at der alligevel næste år vil komme mærkbart stigende økonomisk vækst – 

leveret af den økonomiske udvikling selv dvs. at stigende eksport, privat forbrug og private 

investeringer. 

Man har altså år efter år beroliget befolkningen og legitimeret en stram finanspolitik med, at vækst og 

beskæftigelsesfremgang nok skulle komme alligevel uanset den førte økonomiske politik.  

Som beskrevet har der imidlertid været tale om en falsk melodi, fordi væksten jo i en årrække faktisk 

efterfølgende udeblev.   

Hvorfor vi år efter år, har set regeringen og Finansministeriet nedjustere sine økonomiske prognoser 

igen, igen, igen for sidst på året så at erkende at der ikke blev tale om noget 3opsving, men om atter en 

gang om lavkonjunktur. 

  

 

 

 

 

 

 



152 

 

Figur: Udviklingen gennem året i de økonomiske prognoser fra 2011 til 2015 for den økonomiske 

vækst.272 

 

 

De økonomiske prognoser fra regering og Finansministeriet har således tydeligvis ikke været økonomisk 

sagligt, begrundet men derimod politisk bestemt til at legitimere den førte økonomiske politik. 

Man kan derfor nære en nærliggende frygt for, at der i 2025 - planen er tale om en gentagelse af samme 

skønmaleri, hvor man for at begrunde og legitimere planerne om at give omfattende skattelettelser igen 

foretager et skønmaleri af de økonomiske udsigter. Sporene skræmmer. 

                                                           
272 ) Kilde: Egen beregning på grundlag af de økonomiske redegørelse fra regeringen i maj, august og december i årene 
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7.4. Konsekvenser, hvis forudsat ”af sig selv kommende ” 

beskæftigelsesløft ikke fuldt ud realiseres? 

 

 

Som fremgået af det foregående er det en helt central forudsætning for, at VLAK s 2025 - plan kan nå 

sine helt centrale mål om frem til 2025 at opnå en samlet forøgelse af beskæftigelsen med 150.000 

personer, en samlet forøgelse af BNP med 330 mia. kr. og navnlig om en forøgelse af råderummet med 

55½ mia. kr., at der frem til 2025 ”så at sige af sig selv” på basis af en forøgelse af arbejdskraftudbuddet 

med +120.000 i kraft af gamle reformer sker en tilsvarende stigning i beskæftigelsen.  

For denne beskæftigelsesstigning på + 120.000 personer skal levere for 250. mia. kr. af 

velstandsstigningen frem til 2025 og skal herigennem bibringe de 35½ mia. kr. af den samlede stigning i 

råderummet frem til 2025 på 50½ mia. kr. 

Jævnfør foran er det i lyset af den hidtidige økonomiske udvikling i Danmark og den af VLAK planlagte 

økonomiske politik og af udsigterne for eksport, privatforbrug og erhvervsinvesteringer imidlertid 

usikkert og mindre sandsynligt, at den forudsatte beskæftigelsesstigning på + 120.000 frem til 2025 

fuldt ud realiseres. 

For nærmere at belyse denne usikkerhed i prognoserne i VLAK s 2025 - plan og de forbehold, som 

jævnfør foran bør tages for prognoserne, vil i det følgende blive søgt belyst, hvordan ændringer i 

forudsætningerne kan påvirke udviklingen af beskæftigelse, BNP og råderum frem til 2025?273 

 

 

7.4.1: Et mere sandsynligt scenario for beskæftigelsesudviklingen frem til 2025. 

 

Der kan forudses to problemer for realiseringen af den i VLAK s 2025 - plan forudsatte ”af sig selv 

kommende” beskæftigelsesstigning frem til 2025 på + 120.000 uden nye tiltag.  

 

For det første er der spørgsmålet, om der rent faktisk kan forventes at arbejdskraftudbuddet frem til 

2025 stiger med hele 120.000 personer. Som tidligere beskrevet er hovedårsagen til stigningen, at 

efterløns – og pensionsalderen gradvist hæves. Således hæves pensionsalderen gradvist fra 65 år i 2018 

til 66 år i 2020 og 67 år i 2022, mens efterlønsalderen hæves fra 62 år i 2017 til 63 år i 2029 og 64 år i 

2023.  274 

                                                           
273) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 52 og 54. 

274) Jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 79 
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Det er her et åbenlyst spørgsmål, hvorvidt en række lønmodtagere ikke vil reagere på en så stor 

forhøjelse af tilbagetrækningsalderen med at søge andre udveje af arbejdsmarkedet.  

Økonomisk bedrestillede danskere kan tænkes at udnyttede muligheder trække sig selv for egne midler 

og økonomisk dårligere stillede danskere kan i tilfælde af reduceret helbred føle sig tvunget til andre 

udveje af arbejdsmarkedet i form af dagpenge, kontanthjælp eller anden overførselsordning.  

Det økonomiske Råd opstiller således muligheden af, at reformerne som konsekvens heraf bidrager med 

30.000 færre til arbejdsstyrken i 2025. 275 Det er måske lidt højt sat, en mere forsigtig vurdering ville 

være, at 15 – 20.000 finder andre veje ud af arbejdsmarkedet, herunder gennem private 

pensionsordninger. I så tilfælde reduceres ikke blot arbejdsstyrken, men også den mulige beskæftigelse i 

2025 fra +120.000 til op mod + 100.000 personer. 

For det andet er et nok så væsentligt spørgsmål, hvorvidt der frem til 2025 vil blive skabt tilstrækkeligt 

mange nye, yderligere jobs til at beskæftige selv en sådan reduceret forøgelse af arbejdskraftudbuddet 

med +100.000. 

 

Det må være på den ene side anerkendes, at beskæftigelsen i Danmark de seneste år er steget betydeligt 

med omkring 110.000 personer og at beskæftigelsen nærmer sig niveauet fra før finanskrisen. 

 

 

 Figur: Beskæftigelse i Danmark 2007 – 2016 (1000 personer).   276 

 

                                                           
275) Jf. Oven anførte rapport, s. 58. 

276) Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken: Beskæftigelse. 

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536  

https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536
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Men der er stadig et stykke vej endnu til tabet af omkring 180.000 arbejdspladser under finanskrisen er 

helt elimineret og beskæftigelsesniveauet fra før finanskrisen er genskabt. 

Men en ting er at eliminere det arbejdsløshedsgab, som finanskrisen afstedkom og genskabelsen af 

beskæftigelsen før krisen. En anden ting er herudover at udvide beskæftigelsen med de 90.000 

yderligere personer, som gamle reformer jf. foran, vil sende ud på arbejdsmarkedet frem til 2025.  

For hvor genskabelsen af beskæftigelsen handler om igen at udnytte den ledige kapacitet i 

virksomhederne, som finanskrisen medførte og om igen at få afsætningen op på førkriseniveauet, så vil 

en yderligere udvidelse af beskæftigelsen med + 120.000 personer oveni kræve både ekstra efterspørgsel 

(ekstra ordrer) såvel som udbygning af virksomhedernes kapacitet (ekstra anlæg og maskiner). 

Som vi har set foran er det imidlertid langt fra sikkert, at den økonomiske udvikling vil bibringe dette. 

Erhvervsinvesteringerne har som fremgået ligget historisk lavt siden finanskrisen og det er derfor ret så 

usikkert og mindre sandsynligt, om virksomhederne kan forventes at øge investeringerne i det 

nødvendige omfang til at skabe 120.000 flere arbejdsplads frem til 2025.  277 

Hvorvidt det kommer til at ske, vil også afhænge af, om virksomhederne kan finde afsætning til den 

øgede produktion, hvilket kræver øget efterspørgsel.  

Som beskrevet har regeringen imidlertid ikke tænkt sig at hjælpe til her, men vil tværtimod fastholde en 

stram, beskæftigelseshæmmende finanspolitik frem til 2025. Regeringen satser så på hjælp fra stigende 

eksport og privatforbrug.  

Men en så stor stigning i eksporten, som VLAK jf foran forudsætter er ganske usikker i betragtning af 

usikkerheden om væksten i Danmarks helt centrale marked: EU.  

Og hvad angår regeringens forventning om, at hidtil faldende forbrugskvote skal give sig til at stige og 

at stigningstakten i privat forbrug skal komme op på et mærkbart højere niveau er det også ganske 

usikkert og mindre sandsynligt. 

Et mere sandsynligt scenario for beskæftigelsesudviklingen ekskl. 2025 - planens nye reformtiltag ville 

være, hvis beskæftigelsen i årene frem til 2020 fortsætter at stige i samme takt som fra 2010 til 2016. 

Der har i denne periode ikke været tale om bare opsving, som regeringen forudsætter vil indtræffe i de 

kommende år. Der har været såvel ned – som opture, men overordnet set om en langsom økonomisk 

fremgang, selvom Danmark overordnet set stadig har været i lavkonjunktur.  

Fra 2021 og til 2025 må udfordringen med at skabe nye arbejdspladser til det yderligere 

arbejdskraftudbud imidlertid vurderes at stramme til, fordi kravet om udvidelse af 

erhvervsinvesteringerne bliver større, jo flere jobs der skal skabes.  

Jf. problemerne med det lave niveau for erhvervsinvesteringerne hidtil må det vurderes, at dette især fra 

dette tidspunkt kan blive en barriere for beskæftigelsen af det øgede arbejdskraftudbud.  

                                                           
277) Jf. foran samt jf. Dansk Økonomi Forår 2017, s. 59 -60. 
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Endvidere må det især forventes at blive i denne periode at evt. problemer med utilstrækkelig 

efterspørgsel også vil gøre sig gældende, jf. ovenfor. 

Alt i alt en udvikling må det vurderes som en nærliggende mulighed, at den mulige stigning i 

beskæftigelsen frem til 2025 på i alt 100.000 personer underskrides med op til 20.000 i perioden 2021 til 

2025. 

En sådan mere begrænset stigning i beskæftigelsen med + 80.000 må vurderes som mere sandsynlig i de 

kommende år end VLAK – regeringens optimistiske prognose i ”Vækst og velstand 2025”. 

 

 

Figur: Beskæftigelsesudvikling i Danmark 2008 til 2016 og realistisk prognose for 2017 - 2025. 278 

 

 

 

Hvis for det første arbejdskraftudbuddet samlet antages at blive op til – 20.000 lavere end forventet af 

regeringen. Og hvis for det andet beskæftigelsen antages at vokse i samme takt i årene fra 2017 til 2020 

som årligt i perioden 2010 – 2016, men beskæftigelsesvæksten herefter vurderes fra 2021 til 2025 at 

aftage jf. foran, vil beskæftigelsen i 2025 samlet være vokset med godt + 80.000 fra 2017 til og med 

2025.  

                                                           
278) Kilde: Frem til 2015 er kilden Danmarks Statistiks reviderede nationalregnskab.  

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=22230  

Kilde fra 2017 til 2025 = Egen beregning  

http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=22230
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Dette vil være en ganske pæn stigning, men et godt stykke fra + 120.000 personer, som regeringen 

forudsætter, at den økonomiske udvikling ifølge 2025 - planen ekskl. nye initiativer vil øge 

beskæftigelsen med frem til 2025. 

 

 

 

7.4.2. Følsomhedsberegning for forudsat løft i velstand og råderummet, hvis ”af sig 

selv kommende” løft af beskæftigelsen ikke fuldt ud realiseres. 

 

Jf. ovenfor hvis arbejdskraftudbuddet bliver – 20.000 mindre og hvis herudover jobskabelsen navnlig i 

perioden fra 2021og til 2025 bliver op til -20.000 mindre end regeringen forventer, så vil beskæftigelsen 

i 2025 samlet være vokset med godt 80.000 personer og ikke som forudsat i 2025 - planen med 120.000 

personer. 

Det vil sige, at det i 2025 - planen forudsatte beskæftigelsesløft som følge af gamle reformer vil være 

underopfyldt med ca. - 40.000 personer. 

Jf. usikkerheden om beregning af beskæftigelsesudviklingen så langt frem, er konsekvensen af en 

mindreopfyldelse af det forudsatte ”af sig selv kommende” beskæftigelsesløft fra 2017 – 2025 i 

størrelsesordenen - 30.00 til - 50,000 belyst ved nedenstående følsomhedsberegning. 

 

Tabel: Reduktion i løft i velstand og råderum i 2025 ved mindreopfyldelse af forudsat beskæftigelsesløft 

- uden nye tiltag.  

Mindreopfyldelse af forudsat 

beskæftigelsesløft 2017 til 2025 

uden nye tiltag  

(personer) 

Reduktion i  

velstand 279 

(mia. kr., afrundet) 

Reduktion i  

råderum 280 

(mia. kr.) 

- 30.000 - 18 ca. – 9 

- 40.000 - 24 ca. – 12 

- 50.000 - 30 ca. – 15 

                                                           
279) Kilde: Egen beregning, jf. bilag 2. 

280) Jf) Damsgaard, Kent: 10.000 i arbejde = 5 mia. kr. større velstand. DI, 01.02.17 

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Blog-10000-i-arbejde-5-mia-kr-stoerre-velstand.aspx  

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Blog-10000-i-arbejde-5-mia-kr-stoerre-velstand.aspx
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Hvis altså den samlede beskæftigelsesstigning som led i den økonomiske genopretning i 2025 udgøre 

omkring 40.000 personer mindre end forudsat vil effekten heraf blive, at velstanden ikke vokser ”af sig 

selv” med 250 mia. kr. som forudsat i VLAK s 2025 – plan, men ”kun” med omkring 226 mia. kr. 

Tilsvarende vil råderummet i 2025 ikke af sig selv været vokset til 35½ mia. kr., men kun til omkring 

23½ mia. kr. 

 

Tabel: Reduceret stigning i velstand og råderum i 2025 ved underskridelse med - 50.000 personer af 

forudsat løft i beskæftigelsen på 120.000 - UDEN NYE TILTAG. 281 

 

 Reduceret BNP – løft 

2025 

 (mia. kr.) 

Reduceret råderum i 

2025  

(mia. kr.) 

Underskridelse af forudsat stigning - uden nye 

tiltag 

226    23 ½ 

 

                                                           
281) Kilde: Egen vurdering og beregning. 
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KAPITEL 8: 2025 - PLANENS ANTAGELSE OM EN AF SIG 

SELV KOMMENDE MÆRKBAR STIGNING I 

PRODUKTIVITETSVÆKSTEN FRA 2017 TIL 2025. 

 

Som fremgået af det forudgående kapitel 3 antages i VLAK s 2025 - plan den økonomiske udvikling i 

den private sektor – uafhængigt af, ja nærmest på trods af finanspolitikken – fra 2017 til 2025 -  for det 

første at skabe jobs til et løft i arbejdsstyrken med 120.000 personer. Et løft i arbejdsstyrken, som 

primært antages at bygge på tidligere arbejdsmarkedsreformer. 

Men herudover forventes den økonomiske udvikling i den private sektor for det andet også – igen så at 

sige af sig selv - at øge produktivitetsvæksten fra 2017 til 2025. Produktivitetsløftet forventes så i næste 

omgang – ligesom beskæftigelsesvæksten - at bidrage til at øge velstanden frem til 2025. 

 

Sammenlagt forventes af sig selv kommende stigning i beskæftigelsen og i produktivitetsvæksten frem 

til 2025 samlet at bidrage med en forøgelse af BNP på 250 mia. kr. 282 

Heraf kan omkring 70 mia. kr. af den ”gennem den økonomiske udvikling af sig selv kommende” 

stigning i BNP beregnes at fremkomme gennem stigning i beskæftigelse, mens ”gennem den 

økonomiske udvikling af sig selv kommende” øget produktivitetsvækst skal bidrag med 180 mia. kr.  

 

Figur: Fordeling af ”af sig selv gennem den økonomiske udvikling” kommende BNP vækst 2017 til 

2025 på henholdsvis bidrag fra stigning i beskæftigelse respektive på stigning i produktivitetsvækst. 283 
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282) Jf.” Vækst og velstand 2025”, boks 1.1, figur a. 

283) Kilde: bilag 3. 
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VLAK vil med 2025 - planen – som fremgået - gennem nye initiativer og reformforslag bidrage 

yderligere til BNP væksten frem mode 25 med i alt 80 mia. kr. Heraf skal øget arbejdskraftudbud levere 

yderligere 45 mia. kr., mens øget produktivitetsvækst skal levere yderligere 35 mia. kr.  Men herom 

længere fremme. 

 

Figur: Nye indsatsområder til at øge BNP frem til 2025. 284 

 

 

 

Først skal vi nemlig beskæftige os med denne antagelse om et – så at sige af sig selv kommende - løft i 

produktivitetsvæksten fra 2017 til 2025.  Da langt størstedelen af stigningen i BNP fra 2017 til 2025 

antages at kommen herfra er dette en afgørende forudsætning for, at den i VLAK s 2025 - planen 

tilstræbte samlede stigning i den økonomiske vækst og i velstanden kan realiseres.  

I der her følgende kapitel ser vi derfor nærmere på denne anden vigtige forudsætning i 2025 - planen 

om, at den økonomiske udvikling i den private sektor altså også – så at sige af sig selv - vil øge 

produktivitetsvæksten frem til 2025 og dermed øge velstanden.  

I afsnit 4.1 redegøres for, hvordan produktivitetsudviklingen har været i dansk økonomi hidtil og 

hvilken produktivitetsvækst der forudsættes i 2025 - planen, herunder hvor stor en del af stigningen som 

de nye reformforslag selv skal levere og hvor stor en del som det forudsættes, at en økonomisk 

genopretning i den private sektor af sig selv leverer. 

I tilknytning til kapitel 3 diskuteres i afsnit 4.2 årsagerne til den svage produktivitetsudvikling i de 

senere år og om et fremtidigt løft i produktivitetsvæksten er sandsynligt i lyset af udviklingen i 

                                                           
284) Kilde:” Vækst og velstand 2025”, s. 12 
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produktiviteten og de private investeringer siden finanskrisen og i lyset af de fremtidige udsigter for 

investeringer og økonomi frem til 2025 samt i lyset af den planlagte økonomiske politik. 

Og endelig diskuteres i afsnit 4.3 – tilsvarende til i kapitel 3 -, hvilke konsekvenser det vil få for den 

økonomiske vækst og velstanden, hvis de forudsatte produktivitetsgevinster ikke fuldt ud realiseres? 
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8.1. Udviklingen i produktivitetsvæksten i Danmark hidtil og baggrunden 

herfor. 

 

 

8.1.1. Faldende produktivitetsvækst de seneste årtier. 

 

Historisk set har produktivitetsvækst været central i udviklingen i velstanden i Danmark og 

produktivitetsgevinster har set i et langt perspektiv haft langt større betydning end bidrag fra 

arbejdsstyrken. 

 

Figur: Bidrag til gennemsnitlig årlig BNP vækst fra produktivitet og beskæftigelse i Danmark 1980 – 

2015. 285 

 

Produktivitetsvæksten i Danmark har imidlertid de seneste årtier været lav – både i historisk og 

internationalt perspektiv. 

 

 

 

                                                           
285 ) Jf.” Vækst og velstand 2025”, s. 90. 

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025  

https://www.fm.dk/publikationer/2017/vaekst-og-velstand-2025
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Figur: Produktivitetsvækst i Danmark i international sammenligning – gns. stigningstakt i 

timeprouduktivitet 2001 – 2015. 286 

 

 

Der er nærmere bestemt fra 1995 og frem til i dag sket et betragteligt fald i niveauet for den årlige 

gennemsnitlige produktivitetsvækst.  

Efter fra 1967 til 1979 i den private sektor at have ligget på omkring 5 pct. faldt niveauet for den årlige 

gennemsnitlige produktivitetsvækst fra 1980 til 2000 til lidt over 2 pct. og fra 2000 og frem er niveauet 

for den årlige gennemsnitlige produktivitets-vækst faldet yderligere til et niveau med et årligt 

gennemsnit på omkring 1 pct. 

Figur: Udviklingen i timeproduktivitet 1980 - 2016. 287 

 

                                                           
286) Kilde: DK2025, s. 26.  

287) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 92. 
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Dette antager VLAK - regeringen imidlertid vil ændre sig fra 2017 til 2025.  

Man antager - jævnfør næste afsnit -, at produktivitetsvæksten i denne periode – så at sige af sig selv 

igennem den økonomiske udvikling - vil komme op på et anderledes højere niveau end tilfældet har 

været siden finanskrisen. 

 

 

8.1.2. Investeringskrise baggrunden for produktivitetsfaldet. 

 

Produktivitetsvæksten i den private sektor i Danmark har som anført især haltet siden årtusindskiftet. I 

det følgende skal vi undersøge baggrunden herfor. 

Der har været forskellige teorier om årsagen hertil. Under SRSF – regeringen nedsattes som bekendt en 

Produktivitetskommission til at undersøge årsagerne til stagnationen i produktiviteten samt stille forslag 

til afhjælpning heraf.  

Nu kan produktivitetsvækst have 3 forskellige kilder: For det første vækst i investeringer og 

kapitalappart og for det andet bidrag fra øget arbejdsstyrke og uddannelse. De produktivitetsstigninger 

man ikke kan henføre til de to første faktorer, men til alle mulige diverse forhold i samfundet, tilskrives 

så en restgruppe: Totalfaktorproduktiviteten (kaldet TFP).  

Danmarks Statistik opgør år for år udviklingen i timeproduktiviteten, men Produktivitetskommissionen 

valgte her benytte et andet datagrundlag for opgørelse af produktiviteten, som pegede på, at det danske 

problem bestod i manglende bidrag fra den diffuse tredje faktor TFP.  

Gennem dette valg skaffede Produktivitetskommissionen sig anledning til at brede sig ud over alle 

mulige samfundsmæssige områder såsom uddannelse, forskning, konkurrence, skatteforhold osv., der 

kunne have en langsigtet og indirekte betydning for produktiviteten.  

Til gengæld afviste man den faktor, som datamaterialet fra Danmarks Statistik ellers tydeligt peger på, 

nemlig at det er udviklingen i investeringer og kapitalapparat, som er hovedårsagen til den danske 

produktivitetskrise.288 

 

 

 

 

                                                           
288) Jf. Lund Henrik Herløv: Produktivitetskommisionens slutrapport.  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Produktivitetskommissionensslutrapport-kritiskrapport.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Produktivitetskommissionensslutrapport-kritiskrapport.pdf
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Figur: Dekomponering af vækst i arbejdsproduktivitet (markedsmæssige økonomi). 289 
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I denne kritiske rapport vil vi imidlertid fastholde den i Danmarks Statistiks datamateriale oplagte grund 

til afmatningen i produktivitetsniveauet, som klart kan henføres til reduceret bidrag fra investeringerne. 

Det faldende bidrag til produktivitetsvækst fra investeringerne hænger sammen med afmatning i 

niveauet for de private investeringer.  

Det gælder især i erhvervsinvesteringerne, som jo er centrale for indførelse af nyt teknologi og dermed 

for at øge produktiviteten.  

 

Og erhvervsinvesteringerne har siden finanskrisen ligget på et historisk lavt niveau i Danmark, hvor 

også - jævnfør ovenstående figur - produktivitetsvæksten som beskrevet - stort set har stået stille. 

 

                                                           
289) Kilde Egen bearbejdning af Nyt fra Danmarks Statistik nr. 183: Produktivitetsudviklingen 2010. April 2012. Inspireret af 

Økonomiministeriet, s. 29 og 40, men opdateret i forhold hertil. 

Jf. Lund, Henrik Herløv: Produktivitetskommissionens slutrapport, s. 61. 
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Figur: Udviklingen i investeringskvoten i den private sektor 2000 – 2015. 290 

 

 

Det er i dette markante fald i de private investeringer, som er hovedårsagen til, at produktiviteten i 

Danmark har udviklet sig markant langsommere end vore nabolandes. 291 

Og hvad er så igen forklaringen på faldet i investeringerne? Den må igen søges i den udbudspolitik, der 

har været det grundlæggende paradigme i den økonomiske politik de seneste årtier.  En 

”arbejdsudbudspolitik”, der som mål har haft at øge beskæftigelsen gennem at via et øget 

arbejdskraftudbud at holde lønstigningerne ned.  

Stigende lønninger er et af de stærkeste incitamenter for virksomhederne til at skabe øget produktivitet. 

MEN: Hvis man fører en økonomisk politik, der sigter mod at holde lønningerne lave, så fjerner man 

omvendt et væsentligt incitament for virksomhederne til at investere.  292 

Dels holder man prisen på det menneskelige alternativ til maskiner og teknologi kunstigt nede og dels 

holder de lave lønninger forbrugernes efterspørgsel ned.293 

 

                                                           
290) Kilde ”Vækst og velstand 2025”, s. 99. 

291) Jf.  Bjørnskov, Christian: Regeringens vækstskøn hænger ikke sammen. Børsen 02.05.16 

292) Jf. Thygesen, Thomas: Der er ingen grund til at fjerne flaskehalse. Børsen 02.06.17 

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20170602/281547995852440  

293 

https://www.pressreader.com/denmark/dagbladet-b%C3%B8rsen/20170602/281547995852440
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8.2. VLAK - regeringens antagelse om højere niveau for private 

investeringer og produktivitetsvækst fra 2017 – 2025. 

 

Men selvom der frem til 2025 – jævnfør foran – vil blive et sandt boom i arbejdskraftudbud i kraft af 

tidligere reformer, antager VLAK – regeringen alligevel, at der i samme periode vil blive tale om et 

markant skifte i et højere niveau for de private investeringer uafhængigt af regeringens initiativer dvs. 

gennem den økonomiske udvikling ”så at sige af sig selv”. 

Man antager som grundlag herfor, at der fra 2017 og frem til 2025 efter det store fald i forbindelse med 

finanskrisen og stabiliseringen af erhvervsinvesteringerne i de følgende år på et historisk lavt niveau vil 

ske en stærk stigning i investeringskvoten frem til 2025.  

 

Figur: Faste bruttoinvesteringer i % af BNP. 

 

Og i forlængelse heraf antages niveauet for stigningstakten i de private investeringer bliver mere end 

fordoblet fra og med 2016 til 2025 i forhold til i perioden 2010 til og med 2015. 
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Figur: Årlig procentuel realvækst i faste bruttoinvesteringer i den private sektor i Danmark 2010 til 2015 

– respektive fra 2016 – 2025 (ekskl. nye tiltag fra ”Vækst og velstand 2025). 294 

  

 

Baseret på antagelsen om et sådant løft i de private investeringer antager regeringen videre, at niveauet 

for produktivitetsvæksten fra 2017 til 2025 – så at sige af sig selv igennem den økonomiske udvikling - 

vil blive øget med 50 pct. i forhold til, hvad der har været tilfældet efter finanskrisen og frem til i dag, 

jævnfør nedenstående figur. 

Figur: Produktivitetsvækst i den private sektor i Danmark 2011 - 2016 og 2017 – 2025, sidstnævnte 

periode uden nye ekstra tiltag fra 2025 - planen. 295 
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294 ) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, tabel A.2, s. 137 

295) Kilde:  Danmarks Statistik: Statistikbanken: Arbejdsproduktivitet, markedsmæssig økonomi i alt (NP25) 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp og ”Vækst og velstand 2025, tabel A.2: Nøgletal 

for dansk økonomi i 2025 – grundforløbet, s. 137. 

http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/selectvarval/saveselections.asp
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Antagelsen om et markant stigende niveau for produktivitetsvækst og dermed for velstand og 

skatteindtægter begrundes i 2025 - planen som anført med forventning om et skifte også i de private 

investeringer til et markant højere niveau fra 2017 og til 2025. 

 

 

8.3. Er der udsigt til den af VLAK forudsatte stigning i de private 

investeringer? 

 

MEN: Et så markant niveauskifte i de private investeringer virker for det første ikke sandsynligt i 

betragtning af, at den årlige gennemsnitlig procentuelle stigning i de faste bruttoinvesteringer i Danmark 

i perioden 2010 – 2016 kun udgjorde ca. 0,6 pct. og i betragtning af, at investeringskvoten i denne 

periode faldt stærkt. 

Og når udviklingen i erhvervsinvesteringerne har skuffet siden 2010 må det for det første ses i 

sammenhæng med den stramme økonomiske politik og lavvæksten i EU, som har bevirket at 

virksomhederne har manglet efterspørgsel og dermed har manglet afsætningsmuligheder for øget 

produktion.  

Dette hænger igen – jævnfør kapitel 3 - sammen med den svage udvikling i eksporten samt i den 

indenlandske efterspørgsel, herunder i det private forbrug, men navnlig i det offentlige forbrug. 

Vi har på virksomhedernes efterspørgselside haft den situation, at den offentlige efterspørgsel har ligget 

stort set lav siden 2010 samtidig med, at den private efterspørgsel som følge af tilbageholdende 

forbrugere og virksomheder kun er vokset i meget begrænset omfang. 296 

Og når udviklingen i erhvervsinvesteringerne har skuffet må det endvidere for det andet – som beskrevet 

– ses i sammenhæng med den udbudsorienterede økonomiske politik og den hermed følgende mangel på 

incitament for virksomhederne til at investere og udvikle produktiviteten. 

Disse hæmmende ”omverdensfaktorer” for virksomhederne tegner imidlertid IKKE til at ændre sig 

afgørende i årene frem til 2025. 

Situationen med utilstrækkelig efterspørgsel for erhvervslivets produkter tegner – jævnfør kapitel 3 – 

IKKE til grundlæggende at ændre sig, men snarere til at være et vedblivende fænomen. 

For det første vil VLAK - regeringen ikke ændre på den stramme finanspolitik, men fortsat spare på det 

offentlige forbrug. Og for det andet vil eksportudsigterne til Danmarks vigtigste markeder i EU stadig 

                                                           
296) Jf. Madsen, Per Kongshøj og Lars Andersen: AE rådets kommentarer til vismandsmandsrapport. AE, 11.10.16 

https://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_uddybende-kommentarer-dor.pdf   

https://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_uddybende-kommentarer-dor.pdf
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være præget af den fortsatte gældskrise og sparepolitik i EU, som må vurderes også fremover at hæmme 

væksten i navnlig euroområdet.  

Og hvis den økonomiske vækst herigennem fortsætter på lavt blus, må det vurderes før eller senere at få 

negativt afsmittende virkning på beskæftigelsen og dermed på det private forbrug, jævnfør kapitel 3. 

Og hvad angår arbejdskraftudbuddet, så er vi på vej ind i et hidtil uset boom, hvor antallet af 

arbejdssøgende som foran beskrevet forventes frem til 2025 at stige med +120.000. Hvilket må antages i 

en lang periode fremover at trykke lønningerne og dermed reducere virksomhedernes incitament til at 

investere i produktivitetsøgende ny teknologi. 

Hermed er der den samlede økonomiske situation taget i betragtning heller ikke er udsigt til en 

afgørende forandring i niveauet for de private investeringer i de kommende år. 

Også på dette punkt virker også 2025 - planens forudsætning om et markant løft i niveauet for de private 

investeringer derfor ikke sandsynlig. 

 

 

 

8.4. Konsekvenser hvis det af VLKA forudsatte ”af sig selv kommende” 

produktivitetsløft ikke realiseres fuldt ud? 

 

Ifølge 2025 - planen forudsættes - som beskrevet – den økonomiske udvikling ”så at sige af sig selv” at 

øge niveauet for den årlige gennemsnitlige stigning i produktiviteten med 50 pct.  fra 2017 til 2025 i 

forhold til, hvad der var tilfældet fra 2010 til 2026.  

Nærmere bestemt forudsættes den årlige gennemsnitlige vækst i timeproduktivitet at stige fra 0,6 pct. i 

2010 – 2016 til 0,9 pct. i perioden 2017 – 2025 UDEN NYE TILTAG, jf. afsnit 4.3 

Jævnfør bilag 3 antages øget produktivitet uden nye tiltag at bidrage med et samlet løft i BNP frem til 

2025 på i alt 180 mia. kr. ud af de i alt 250 mia. kr., som den økonomiske udvikling 2017 til 2025 af sig 

selv ifølge 2025 - planen skal levere UDEN NYE TILTAG.  

Den økonomiske genopretning skal som anført bidrage hertil gennem en årlig gennemsnitlig 

produktivitetsstigning på 0,3 pct. point i perioden 2017 til 2025. 

Dette løft i timeproduktivitet fra økonomisk udvikling UDEN NYE TILTAG antages i 2025 - planen 

som beskrevet at bero på navnlig øgede private investeringer.  

Som fremgået foran er det imidlertid givet den hidtidige investeringsudvikling og de fremtidige udsigter 

for de private investeringer ganske usikkert og et ikke særligt sandsynligt scenario. 
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8.4.1. Hvad vil et sandsynligt scenario for produktivitetsudviklingen fra 2017 til 

2025 uden nye tiltag være? 

 

Hvad så, hvis målet om genopretning af niveauet for produktivitetsvæksten til før finanskrisen IKKE 

fuldt ud realiseres fordi den forudsatte stigning i investeringsniveauet og eksporten ikke realiseres? 

Den hidtidige udvikling i produktiviteten taget i betragtning og givet udsigterne for den private sektors 

økonomi og dermed for de private investeringer, forekommer det som anført ganske usikkert og IKKE 

særligt sandsynligt, at der sker en så mærkbar stigning i niveauet for produktivitetsvæksten, som det der 

i 2025 - planen – som det fremgår af nedenstående figur – antages – uden nye reformer - at indtræffe fra 

2017 og frem til 2025. 

Givet en langsommere økonomisk vækst og langsommere investeringsudvikling vil et mere sandsynligt 

scenario for den fremtidige produktivitetsudvikling være, at den årlige gennemsnitlige 

produktivitetsvækst fra 2019 - 25 stiger langsommere end forudsat i 2025 - planen.  

Niveauet for den årlige gennemsnitlige produktivitetsvækst fra 2017 til 2025 vil hermed ligge på 0,8 pct. 

i stedet for de i 2025 - planen forsatte 1,0 pct. ekskl. 2025 - planens tiltag, jf. nedenstående figur. 

 

Figur: Forudsat udvikling i 2025 - planen ekskl. effekt af 2025 tiltag og mere sandsynligt scenario for 

strukturel timeproduktivitet i den private sektor, alt ekskl. Råstofudvinding 2020 – 2025. 297 

 

                                                           
297) Kilde til tal for 1995 til 2015: DK2025, s. 219  

Kilde til tal for 1967 – 1993: Henrik Herløv Lund – Produktivitetskommissionens slutrapport, s. 46. Forlaget Alternativ, 2014. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Produktivitetskommissionensslutrapport-kritiskrapport.pdf  

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Produktivitetskommissionensslutrapport-kritiskrapport.pdf
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En mere sandsynlig langsom, men støt udvikling i timeproduktiviteten 2017 – 2025 vil jf. ovenstående 

figur, indebære, at niveauet for den årlige gennemsnitlige timeproduktivitet fra 2010 - 2016 stiger fra 0,6 

pct. til 0,8 pct. i perioden 2017 – 2025 EKSKL. NYE TILTAG. 

 

 

8.4.2. Følsomhedsberegning for konsekvenser for velstanden, hvis genopretningen af 

produktivitetsvæksten ikke fuldt ud realiseres? 

 

Hvis den økonomiske udvikling uafhængigt af den økonomiske politik dvs. så at sige ”af sig selv” IKKE 

bidrager til øget produktivitetsvækst i det forudsatte omfang, vil det selvsagt også af negativ afsmittende 

virkning på den forudsatte stigning i BNP på 180 mia. kr. uden nye tiltag. 

Ved forskellige grader af mindreopfyldelse af målet om produktivitetsstigninger, vurderes velstanden jf. 

bilag 4 at reduceres i nedenstående omfang. 

 

Tabel: Reduktion i BNP i 2025 ved forskellige grader af mindreopfyldelse af forudsat 

produktivitetsstigning 2017 til 2025, uden nye tiltag. 298 

 

Underskridelse af forudsat 

produktivitetsstigning fra økonomisk udvikling 

uden nye tiltag (0,1 pct.) 

Reduktion i råderum 

(mia. kr.) 

(afrundet) 

- 0,05 pct. - 30 

- 0,1 pct. - 60 

- 0,15 pct. - 90 

 

Hvis der jf. ovenstående vil være tale om, at produktivitetsgevinsterne som følge af den økonomiske 

udvikling i kraft af lavere produktivitetsvækst fra 2017 til 2025 mindreopfyldes med årligt 

gennemsnitligt – 0,1 pct., vurderes konsekvensen heraf at blive den, at velstanden i 2025 i forhold til de 

forudsatte 180 mia. kr. reduceres med godt - 60 mia. kr. 

 

                                                           
298) Kilde: Egen beregning på grundlag af DK 2025, s.  14 og 16.  
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Tabel: Reduktion i velstanden i 2025 ved forventet mindreopfyldelse af forudsat løft i 

produktivitetsvæksten som følge af økonomisk genopretning. 

 

 Reduktion i råderum 2025 

(mia. kr.) 

Underskridelse af forudsat løft i produktivitets 

væksten som følge af økonomisk genopretning 

uden nye tiltag 

 

- 60 
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8.5. KONKLUSION PÅ DEL IV. 

 

Med andre ord: Som fremgået af kapitel 7 og kapitel 8 så gambler LAK - regeringen med 2025 - planen 

med velfærden som indsats.  

Man gambler, fordi man forudsætter en af sig selv kommende – og på trods af regeringens stramme 

økonomiske politik -  økonomisk udvikling fra 2017 til 2025 med højere vækst og stor 

beskæftigelsesfremgang samt også betydeligt øget produktivitetsvækst. 

Den økonomiske udvikling forudsættes så at sige ”af sig selv” skabe jobs og beskæftigelse til en 

stigning i arbejdsstyrken på 120.000.  

Og den økonomiske genopretning forudsættes ligeledes ”af sig selv” tilnærmelsesvist at øge 

produktivitetsvæksten fra 2017 med 50 pct. 

Men et sådan forløb er som vist ret så usikkert og ikke særligt sandsynligt.  

Jævnfør foran vurderes det som en nærliggende mulighed, at stigning i arbejdskraftudbuddet ikke bliver 

på +120.000, men kun på op mod + 100.000, fordi lønmodtagere reagerer på stigende efterløns – og 

pensionsalder med at søge andre udveje af arbejdsmarkedet, herunder gennem tilbagetrækning gennem 

private pensionsordninger.  

Jf. foran vurderes den økonomiske udvikling endvidere ikke af sig selv på grund af manglende 

investeringer og utilstrækkelig efterspørgsel at realisere den mulige beskæftigelsesstigning på + 100.000 

personer, men kun en beskæftigelsesstigning på + 80.000 personer = en samlet underopfyldelse af den af 

VLAK – forudsatte ”af sig selv kommende” beskæftigelsesstigning frem til 2025 med – 40.000 

personer. 

Dette indebærer, at velstanden i 2025 reduceres med omkring - 24 mia. kr. og at råderummet i 2025 

reduceres med op mod – 12 mia. mia. kr. i 2025, jf. afsnit 3.4.2. 

Ligeledes vurderes det heller i sandsynligt, at det forudsatte løft i produktivitetsvæksten som følge af 

den økonomiske genopretning på tilnærmelsesvist 50 pct. realiseres, men ”kun” en stigning i 

produktivitetsvæksten på 33 pct.   

Jf. afsnit 4.4.2, ja så lander løftet i produktivitetsvæksten i så tilfælde på i årligt gennemsnit på 0,8 pct., 

hvilket indebærer at det forudsatte løft i produktivitetsvæksten som følge af økonomisk genopretning 

underskrides med -0,1 pct. frem til 2025. 

Hermed opfyldes heller ikke målet om en velstandsstigning i 2025 på + 180 mia. kr. fra ”af sig selv 

kommende” øget produktivitetsvækst. En mere sandsynlig prognose for bidraget til øget velstand fra 

øget produktivitetsvækst lyder på et bidrag på ”kun” 120 mia. kr. 
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Givet mere sandsynlige og realistiske scenarier for både beskæftigelsesudvikling og produktivitetsvækst 

fra 2017 til 2025 ekskl. 2025 - planens tiltag vil den samlede ”af sig selv kommende” stigning i 

velstanden ikke blive 250 mia. kr., men snarere ”kun” 154 mia. kr. 

Og det samlede råderum i 2025 være i alt - 18 mia. kr. mindre end det forudsatte = 17½ mia. kr. i 2025 

 

Tabel: Mindre opfyldelse af i 2025 - planen forudsat stigning i beskæftigelse og produktivitetsvækst og 

dermed mindreopfyldelse af råderum i 2025 som led i økonomisk genopretning. 299 

 Underskridelse af 

det forudsatte 

Ændring i velstand 

(mia. kro) 

Ændring i råderum 

(mia. Kr.) 

I. Samlet forudsat 

velstandsstigning frem til 2026 

 250 35½ 

II. Beskæftigelsesstigning som 

led i økonomis genopretning 

- 40.000 personer - 24 -12 

III. Stigning i produktivitets-

vækst som led i økonomisk 

genopretning 

- 0,1 procentpoint - 60 - 

IV. Samlet mindreopfyldelse af 

forudsætninger vedr. ”af sig selv 

kommende” økonomiske 

udvikling 2017 – 2025 (II+III) 

   - 84 - 12 

V. Løft i økonomisk råderum 

ekskl. mindre bidrag fra 

økonomisk udvikling 

 166 23 ½ 

 

                                                           
299 ) Kilde: Egen beregning på grundlag DK2025 og jf. bilag 1, 2, 2 og 4. 
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AFSLUTNING:  

SAMLET STATUS FOR 2025 - PLANENS 

MÅL OM LØFT I BESKÆFTIGELSE, 

PRODUKTIVITETSVÆKST, VELSTAND – 

OG RÅDERUM. 
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1. Forudsætningen om et substantielt løft i beskæftigelse og 

produktivitetsvækst realiseres næppe. 

 

Vi har i denne rapports kapitel 3 og 4 set, at VLAK - regeringen som afsæt for at løfte beskæftigelse og 

produktivitetsvækst gennem initiativerne i 2025 - plan forudsætter, at den økonomiske udvikling så at 

sige ”af sig selv” og på trods af finanspolitikken vil øge beskæftigelsen med + 120.000 og vil øge 

produktivitetsvæksten fra +0,6 til +0,9 pct. fra 2017 til 2025. 

En mere realistisk vurdering og et mere sandsynlige scenario for den økonomiske udvikling peger 

imidlertid på, at den forudsatte stigning i arbejdsstyrken vil blive underskredet med  op til - 20.000 

personer og at beskæftigelsesstigningen oven heri vil blive underskredet med yderligere – 20.000 

personer, hvorved den forudsatte velstandsstigning i 2025 gennem en samlet underskridelse af den 

forudsatte beskæftigelsesstigning med – 40.000 personer vil reduceres med - 24 mia. kr. og det 

herigennem forudsatte løft i råderummet vil blive underskredet med – 12 mia. kr. 

Og for løftet i produktivitetsvæksten peger mere realistisk vurdering og mere sandsynlige scenarier på, 

at det forudsatte ”af sig selv kommende” løft i produktivitetsvæksten på i alt 0,3 pct. vil blive 

underskredet med -0,1 pct., hvorved velstanden i 2025 reduceres med – 60 mia. kr. 

 

Tabel: Samlet mindreopfyldelse af 2025 - planens samlede mål for løft af velstand og råderum fra 2017 

til 2025 gennem underskridelse af forudsat ”af sig selv kommende” beskæftigelses – og 

produktivitetsvækst, jf. kap. 3 og 4. 

OMRÅDER INDENFOR 

ØKONOMISK 

GENOPRETNING: 

Reduktion i 

beskæftigelse 

(personer)/ 

produktivitetsvækst 

(procent) 

Reduktion 

i velstand 

(mia. kr.) 

Reduktion i 

økonomisk råderum 

(mia. kr.) 

-Mindreopfyldelse af 

forudsat 

beskæftigelsesstigning 

- 40.000 personer - 24 - 12 

-Mindreopfyldelse af 

forudsat stigning i 

produktivitetsvækst 

-0,1 procent - 60  

I ALT MINDREOPFYLDELSE 

AF FORUDSAT LØFT I 

VELSTAND OG RÅDERUM 

FRA ØKONOMISK UDVIKLING 

 

 

- 84  -12 
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2. Heller ikke 2025 - planens nye reformer vil fuldt ud realisere målene 

om øget beskæftigelse og produktivitet. 

 

Vi har endvidere i kapitel 5 og 6 set, hvorledes VLAK - regeringens 2025 - plan til brug for finansiering 

af sine udgiftsmæssige prioriteringer forudsætter gennemførelse af en række initiativer, der skal øge 

beskæftigelsen, velstanden og det økonomiske råderum respektive skal øge produktivitetsvæksten og 

velstanden. 

Initiativerne er jf. kapitel 1 opdelt på to indsatsområder. Det første indsatsområde handlede jf. kapitel 5 

om reformer til at øge arbejdskraftudbuddet og herigennem beskæftigelsen med i alt + 50 - 60.000 

personer, hvilket samlet skal øge BNP med i alt + 45 mia. kr. Det andet indsatsområde handlede jf. 

kapitel 6 om initiativer til at øge produktivitetsvæksten med i alt + 0,2 procent og herigennem 

velstanden med i alt 35 mia. kr. Samlet skulle råderummet herigennem frem til 2025 øges med 35 mia. 

kr. 

Jævnfør kap. 5 og 6 kommer oveni den utilstrækkelige effekt af økonomisk genopretning, at det løft i 

beskæftigelse, produktivitetsvækst, velstand og råderum, som de i ”Vækst og velstand 2025” indeholdte 

nye initiativer selv antages at ville bidrage med, heller ikke opfylder målet. 

For det første peger en mere realistisk vurdering og et mere sandsynligt scenario for realiseringen af 

2025 - planens initiativer til at øge arbejdskraftudbuddet og beskæftigelse på, at målet om en 

beskæftigelsesstigning på + 50 – 60.000 personer vil blive underskredet med -  25.000 personer, 

hvorved målet om vækst i velstanden underskrides med - 15 mia. kr. og målet om et løft i råderummet i 

2025 reduceres med – 7,5 mia. kr. 

For det andet peger en mere realistisk vurdering og et mere sandsynligt scenario for realiseringen af 

2025 - planens initiativer til at øge produktivitetsvæksten på, at løftet i produktivitetsvæksten kun bliver 

omkring det halve af målet og at målet for løft i velstanden som følge heraf underskrides med – 17 mia. 

kr.  
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Tabel: Samlet underskridelse af målene for løft gennem 2025 - planens egne reformer af beskæftigelse, 

produktivitet, velstand og økonomisk råderum fra 2017 til 2025, jf. kap. 5 og 6. 

INDSATSOMRÅDER 

FOR REFORMER I 2025 

- plan: 

Reduktion i 

beskæftigelse 

(personer)/ 

produktivitetsvækst 

(procent) 

Reduktion i løft i 

velstand 

(mia. kr.) 

Reduktion i løft 

økonomisk råderum 

(mia. kr.) 

- Beskæftigelsesinitiativer  - 60.000 personer - 18 - 9 

 - Initiativer til at øge 

produktivitetsvæksten  

- 0,1 procent  - 17  

I ALT UNDERSKRIDELSE AF 

MÅL FOR LØFT I RÅDERUM 

I 2025  

 - 35 - 9 

 

 

 

3. Samlet vil 2025 - planen sandsynligvis IKKE realisere det tilstræbte 

råderum. 

 

Samlet vil der altså blive tale om en betydelig underskridelse af det forudsatte løft i det økonomiske 

råderum. 
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Tabel: Samlet mindreopfyldelse af 2025 - planens samlede mål for løft af velstand og råderum fra 2017 

til 2025 gennem henholdsvis underskridelse af forudsat ”af sig selv kommende” beskæftigelses – og 

produktivitetsvækst respektive gennem underskridelse af mål for øget beskæftigelse og 

produktivitetsvækst gennem VLAK s nye, yderligere reformforslag 

 

 Reduktion i løft i velstand 

(mia. kr.) 

Reduktion 

i løft i råderum 

(mia. kr.) 

I. Underskridelse af forudsat løft 

i råderum fra økonomisk 

udvikling 

- 84 -12 

II. Underskridelse af forudsat 

løft i råderum fra nye initiativer 

og reformer i 2025 - planen selv 

- 35 - 9 

III. SAMLET REDUKTION 

ÅR 2025 (I + II) 

- 119 -21 

IV. MÅL OM LØFT I 2025 - 

planen 

330 50 

IV. TILBAGEVÆRENDE 

SAMLET LØFT I 2025 

210 

(afrundet) 

 

30 

(afrundet) 

 

Med den usikkerhed, som selvsagt også er i de i denne kritiske rapports skøn for løft i beskæftigelse og 

produktivitetsvækst, er konklusionen af den kritiske vurdering af de realistiske effekter og sandsynlige 

scenarier, at målet i Venstreregeringens 2025 - plan om en samlet stigning i det økonomiske råderum i 

2025 på 50 mia. kr. IKKE vil blive realiseret.  

Men at der snarere ”kun” vil være et disponibelt råderum i 2025 på omkring 30 mia. kr., inkl. effekten af 

regeringens yderligere reformer. Dette dækker ikke både den planlagte (rest)stigning i det offentlige 

forbrug og heller ikke, hvad de af regeringen planlagte skattelettelser mm. vil kræve.  

Herved kan den situation opstå, at givne skattelettelser ikke reelt er finansierede eller i hvert tilfælde kan 

være underfinansierede. Risikoen herved er, at det kan føre til yderligere besparelser på velfærden og 

dermed reducere yderligere i et i forvejen utilstrækkeligt velfærdsløft. 

Som sagt: Med 2025 - planen gambler Løkke og VLAK - regeringen med den fremtidige velfærd 

for at kunne gennemføre skattelettelser.  
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OG 

KONKLUSION. 
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Se det indledende resume. 
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BILAG 
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BILAG 1: LØFT I VELSTAND OG RÅDERUM FRA 2017 TIL 

2025 – UDEN OG MED NYE TILTAG. 

  

Jf. ”Vækst og velstand 2025”, side 9 og s. 30. 

 

 

 

LØFT I RÅDERUM MED OG UDEN NYE TILTAG: 

Samlet råderum inkl. nye tiltag:    50 ½ mia. kr. 

Løft i råderum til 2025 - plan uden nye tiltag:    35 ½ mia. kr. 

Løft i råderum alene i kraft af nye tiltag:    15 mia. kr. 

 

LØFT I VELSTAND MED OG UDEN NYE TILTAG: 

A Samlet vækst i BNP inkl. nye tiltag    330 mia. kr. 

Løft i velstand uden nye tiltag:     250 mia. kr. 

Løft i velstand alene i kraft af nye tiltag:     80 mia. kr. 
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BILAG 2: NØGLETAL FOR BIDRAG TIL LØFT I VEL-

STAND OG RÅDERUM I FORHOLD TIL ØGET 

BESKÆFTIGELSE. 

  

Egen beregning på grundlag af Vækst og velstand s 9, 12 og 30 

 

LØFT I VELSTAND: 

Indsatsområde 1 i 2025 - plan (nye tiltag til at øge arbejdskraftudbuddet)  

bidrager i alt til vækst i BNP med – mia.kr:   45 mia. kr.  

Samlet løft i beskæftigelsen i kraft af indsatsområde 1, 

jf. ”Vækst og velstand 2025” s. 12, figur 1.5:   60.000 personer 

Løft i velstand pr. 1000 personer:   45 mia. kr.: 60.000 =  0,75 mia. kr. 

Til sammenligning: DI 300   5 mia. kr.: 10.000 =  0,5 mia. kr. 

Valgt nøgletal for vækst i BNP pr. 1000 personer i øget beskæftigelse:   0,6 mia. kr. (afrundet) 

 

LØFT I RÅDERUM: 

Indsatsområde 1 i 2025 - plan (tiltag til at øge arbejdskraftudbuddet)  

bidrager i alt til vækst i råderum med – mia.kr:   15 mia. kr.  

Samlet løft i beskæftigelsen i kraft af indsatsområde 1 

jf. ”Vækst og velstand 2025” s. 12, figur 1.5 og tabel 1A .1, s.30  60.000 personer 

Løft i råderum pr. 1000 personer – nye reformer: 15 mia. kr.: 60.000 =  0,25 mia. kr. 

Løft i råderum pr. 1000 personer – gamle reformer: 35,5 mia. kr.: 120.000= 0,30 mia. kr. 

Til sammenligning: DI 301   3,5 mia. kr.: 10.000 =  0,35 mia. kr. 

Valgt nøgletal for vækst i BNP pr. 1000 personer i øget beskæftigelse:   0,3 mia. kr. (afrundet) 

                                                           
300) Jf. Damsgaard, Kent:0.000 i arbejde = 5 mia. kr. større velstand. Dansk industri 01.02.17 

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Blog-10000-i-arbejde-5-mia-kr-stoerre-velstand.aspx 

301) Jf. Damsgaard, Kent:0.000 i arbejde = 5 mia. kr. større velstand. Dansk industri 01.02.17 

http://di.dk/dibusiness/nyheder/Pages/Blog-10000-i-arbejde-5-mia-kr-stoerre-velstand.aspx
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BILAG 3: BIDRAG TIL VÆKST I VELSTAND FRA HEN-

HOLDSVIS BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET. 

  

Egen beregning på grundlag af Vækst og velstand s 9, 12 og 30 

 

1. KUN NYE TILTAG – BIDRAG TIL LØFT I BNP FRA HENHOLDVIS BESKÆFTIGELSE 

OG PRODUKTIVITET., jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 12, FIGUR 1.5: 

 

Bidrag til vækst i velstand fra indsatsområde 1 (Øget arbejdskraftudbud): 45 mia. kr. 

Bidrag til vækst i velstand fra indsatsområde 2 (Øget produktivitetsvækst): 35 mia. kr. 

 

 

2. EKSKL NYE TILTAG – BIDRAG TIL LØFT I BNP FRA HENHOLDVIS 

BESKÆFTIGELSE OG PRODUKTIVITET., jf. ”Vækst og velstand 2025”, s. 9, BLISK 1.1, figur 

a: 

Vækst i velstand 2025 ekskl. nye tiltag:         250 mia. kr. 

Stigning i beskæftigelse 2025 ekskl. nye tiltag:         120.000 personer 

A) Bidrag til vækst i velstand frem til 2025  

fra vækst i beskæftigelse – ekskl. nye tiltag:  

max.    120 x 0,75 mia. kr. (jf. bilag 2)      =               80 mia. kr. 

Min.   120 x 0,5 mia. kr. (jf. bilag 2)        =       60 mia. kr. 

Valgt estimat for bidrag til vækst i velstand fra øget beskæftigelse ekskl. nye tiltag.    70 mia. kr.

  

B) Bidrag til vækst i velstand frem til 2025  

fra øget produktivitet – uden nye tiltag:   

max.    250 mia. kr. – 60 mia. kr. =                           190 mia. kr. 

Min.   250 mia. kr. – 80 mia. kr. =       170 mia. kr. 

Valgt estimat for bidrag til vækst i velstand fra øget produktivitetsvækst ekskl. nye tiltag.    180 mia. kr. 



187 

 

BILAG 4: NØGLETAL FOR BIDRAG FRA ØGET TIME-

PRODUKTIVITET TIL LØFT I RÅDERUM 2017 – 2025 UDEN 

NYE TILTAG. 

 

Egen beregning på grundlag af bilag 1 og 5. 

 

 

I. BIDRAG TIL LØFT I ÅRLIG GENNEMSNITLIG TIMEPRODUKTIVITET 2017 – 2025 – 

UDEN NYE TILTAG: 

 

A) Vækst i årlig gns. timeproduktivitet 2010 – 2016 - procent:              0,6 pct. 

B) Vækst i årlig gns, timeproduktivitet 2017 – 2025 UDEN NYE TILTAG – procent:      0,9 pct. 

D) LØFT I NIVEAU FOR ÅRLIG GENNEMSNITLIG TIME- 

PRODUKTIVITET FRA PERIODEN 2010 – 2017  

TIL PERIODEN 2017 – 2025, UDEN NYE TILTAG:  0,9 pct. – 0,6 pct.=   0,3 pct.

     

 

II. NØGLETAL FOR BIDRAG TIL VÆKST I RÅDERUM FRA VÆKST 

I TIMEPRODUKTIVITET UDEN NYE TILTAG: 

 

Samlet løft i timeproduktivitet uden nye tiltag 2017 – 2025, jf. ovenfor              0,3 pct. 

Samlet bidrag til løft i råderum 2017 – 2025 fra løft i timeproduktivitet 

uden nye tiltag, jf. bilag 5 -mia. kr.:             180 mia. kr. 

Løft i råderum pr. 0,1 pct. produktivitetsstigning: 180 mia. kr.: 0,3 =          60 mia. kr. 
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