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RESUME: 

 

1. KONKLUSION: 
 

Det må anerkendes, at DF med finanslovsaftalen for 2019 har opnået et velkom-

ment løft for folkepensionister. Og det er også et klart fremskridt, at overførsels-

indkomster fremover ikke skal bidrage til satspuljen. 

MEN: Bortset fra det er finanslovsaftalen for 2019 en DF – klassik: DF sælger vel-

færden til gengæld for udlændingestramninger. Efter finanslovsaftalen stiger det 

offentlige forbrug til velfærdsservice i 2019 kun med en realvækst på max 0,4 pct. - 

under halvdelen af, hvad det demografiske træk kræver. Hermed er det fjerde år i 

træk under VLAK – regeringen, at væksten i det offentlige forbrug ligger under det 

demografiske træk, bl.a. i kraft af regeringens 2 - procents uddannelses-

besparelser, som DF med denne finanslovsaftale har godkendt skal fortsætte til 

2021. Og med regeringens fortsatte stramme styring af kommunerne må der 

tilmed også i 2019 forventes yderligere merbesparelser, som vil udhule offentligt 

leveret velfærdsservice endnu mere. 

Også fordelingsprofilen i finanslovsaftalen halter.  Selvom folkepensionen som 

helhed får et løft, er det de velstående pensionister, som scorer kassen. For øvrige 

modtagere af overførselsindkomster har finanslovsaftalen endnu mere slagside: 

Selvom de for fremtiden får deres satspuljebidrag sat ind på en pensionsopsparing 

i stedet, så fortsætter udhulingen af den aktuelle købekraft af deres 

overførselsindkomst. Storslem er finanslovsaftalen for modtagere af 

integrationsydelse – deres satspuljebidrag konfiskeres til statskassen og 

integrationsydelsen nedsættes for børnefamilier massivt efter 3 år. 

Og alt dette til gengæld for nogle inhumane udlændingestramninger: Flygtninge 

skal i fremtiden være et nyt subproletariat, der ikke søges integreret i det danske 

samfund, de skal nægtes adgang til samliv i Danmark med børn og ægtefælle og 

flygtninge på tålt ophold skal isoleres på en ø.  

Et ringe udbytte af et stort udsalg. 
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2. SAMMENFATNING: 
 
 
 
2.1. Et ret begrænset løft til velfærden. 
 
Det må anerkendes, at DF med finanslovsaftalen har opnået en forøgelse af 

folkepensionsmidlerne i 2019 med i alt 1,3 mia. kr. efter adfærd og tilbageløb.  

Men til gengæld giver finanslovsaftalen et meget begrænset løft i 2019 til 

velfærdsservice, idet det kun løftes med lidt omkring 0,8 mia. kr, hvilket kun er 0,25 

mia. kr, mere end i regeringens finanslovsforslag. DF har da også efterfølgende 

måttet indrømme, at man ”ikke har prioriteret sundhedsområdet og velfærden”. 

Herudover har DF der i finanslovsaftalen selvfølgelig også opnået lidt 

ekstrabevillinger til udlændingeområde mm. 

Til gengæld er der i finansloven for 2019 til klima og miljø kun symbolske almisser. 

Og endnu værre, så fortsætter de ødelæggende årlige 2 procents besparelser på 

uddannelsesinstitutioner med erhvervsskolerne som eneste undtagelse indtil 2022, 

hvilket DF har godkendt gennem godkendelse af udgiftslofterne frem til 2022. 

MEN: Uanset at forhandlingerne har trukket i langdrag og angiveligt (ifølge DF) har 

været ”vanskelige”, har DF med et samlet løft i finanslovsaftalen i forhold til 

regeringens finanslovsforslag på i alt 2,1 mia. kr.  til punkt og prikke holdt sig 

indenfor regeringens på forhånd opstillede rammer for indrømmelser i 

finanslovsforhandlingerne, idet regeringen i sit finanslovsudspil havde afsat netop 

2,1 mia. kr. i reserver til forhandlingerne.  

 

 

2.2. Løbende udhuling af overførsler fortsætter bortset fra pension. 
 

Det må anerkendes som et klart fremskridt i finanslovsaftalen, at satspuljeforliget 

med hermed opsiges og, at konfiskationen af årligt 0,3 pct. af overførselsindkomster 

til fordel for satspuljen fremover ophører, og at endelig folkepensionen fremover skal 

følge lønudviklingen.  
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MEN: Andre overførselsindkomster end pension får fremover stadig deres aktuelle 

købekraft udhulet, idet satspuljebidraget i 2020 i stedet indsættes på en obligatorisk 

opsparing og ovenikøbet herefter vokser dette dræne i øvrige overførselsindkomster 

over tid, idet det nye obligatoriske pensionsbidrag hvert år frem til foreløbig 2030.  

Det er selvfølgelig bedre for modtagere af øvrige overførselsindkomster i forhold til 

hidtil, at pengene fremover indgår på en pensionsopsparing for dem, men deres 

overførselsindkomsters aktuelle købekraft bliver stadig udhulet og udhulingen 

forstærkes til med år for år indtil foreløbig 2030. 

Man kan nu engang ikke i dag betale mad og husleje med en pension, som man først 

modtaget ude i fremtiden. 

 

2.3. Velfærdens standard vil blive udhulet i 2019. 
 

Det må som anført anerkendes, at den del af velfærden, som handler om offentlige 

udgifter til overførselsindkomster, opnår et mindre løft i finanslovsaftalen. Men til 

gengæld repræsenterer aftalen for velfærdsservice en fortsættelse af de senere års 

spare – og forringelsespolitik. 

Det skyldes, at realvæksten i det offentlige forbrug efter finanslovsaftalen kun vil 

være max 0,5 pct. i 2019 svarende til godt 2,75 mia. kr, men ekskl. en teknisk 

opjustering og ekskl. sikkerhed kun vil udgøre godt 1½ mia. kr. Det er helt 

utilstrækkeligt i forhold til det demografiske træk i 2019, som udgør 0,65 pct. 

svarende til 3,5 mia. kr. 1 Der vil hermed således i 2019 mangle mellem 0,75 og 1½ 

mia. kr. i, at der kan opretholdes uændret standard i ældrepleje, folkeskole og 

børnepasning.  

Dette betyder i sig selv, at kommunerne må ud og spare på den eksisterende velfærd 

for at finde penge til nye brugere. 

Og denne meget begrænsede realvækst vil slet ikke give udgifterne til velfærd 

mulighed for at følge med den årlige gennemsnitlige velstandsudvikling på 1,1 pct. 

svarende til ca. 6 mia. kr. i 2019, hvilket ellers er forudsætningen for, at der bliver 

                                                                 
1) Kilde Svar på spørgsmål nr. 87 af 25.10.18 fra Magnus Heunicke og Benny Engelbrecht. Finansministeriet, 19.11.18. 

Tabel 1. 

https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf  

https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf
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råd til ny medicin, nye behandlingsformer og nye former for service. 

 

Set i forhold til den endelige finanslovs realvækst i offentligt forbrug i 201., mangler 

der således i forhold til velstandsudviklingen op mod – 3½ mia. kr. i den endelige 

finanslov for 2019, når der måles i forhold til bruttostigningen i det offentlige 

forbrug, men godt 4 mia. kr. ekskl. teknisk opjustering af det offentlige forbrug i 

Økonomisk Redegørelse dec. 2018 og godt 4½ mia. kr. ekskl. også sikkerhed. 

VLAK – regeringens sætter hermed en trist rekord: Siden Løkke Rasmussen overtog 

statsministeriet er der ikke et eneste år blevet tilført tilstrækkelige midler til offentligt 

forbrug, så at standarden har kunnet opretholdes uanset flere ældre.  

Tværtimod: Fra og med 2016 til og med 2018 mangler der i det samlede offentlige 

forbrug, inkl. sikkerhed, tilsammen godt – 4½ mia. kr. i forhold til det demografiske 

træk og hvis VLAK og DF´s finanslov for 2019 gennemføres, så vil det totale 

underskud 2016 til og med 2019 i det samlede offentlige forbrug være vokset til – 6 

mia. kr. 

 

2.4.  Kommunale merbesparelser vil igen yderligere udhule det offentlige forbrug. 
 

Hertil kommer, at regeringens stramme økonomiske politik overfor og styring af 

kommuner og regioner stensikkert i 2019 vil udløse yderligere besparelser på 

velfærden ud over dem, som finansloven for 2019 efter finanslovsaftalen vil udløse. 

FOR: Regeringens stramme ramme – og sanktionssystem har siden 2010 tvunget 

kommunerne til merbesparelser i forhold til både ramme og budget, navnlig det 

sidste.  

Samlet har kommunerne siden 2011 i budget og regnskab sparet omkring 30 mia. kr. 

mere end nødvendigt i forhold til regeringens i forvejen smalle rammer. Penge, der 

kunne gå til velfærd, men ikke er kommet den til gode.  

 

Da regeringen ikke har udvist nogen tegn til at ville opbløde på den hårde 

økonomiske styring af navnlig kommunerne, vil denne situation med merbesparelser i 

kommunerne efter al sandsynlighed gentage sig i 2019.  

 

Hvis der blot bliver tale om et mindreforbrug vedr. serviceudgifter svarende til 
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tilfældet i de seneste 3 år, vil der herved blive sparet omkring 2½ mia. kr. mere på 

velfærdsservice i 2019 i det i forvejen utilstrækkeligt løft af det offentlige forbrug.  

Hvilket selvsagt yderligere vil øget underskuddet i det offentlige forbrug til 

velfærdsservice i 2019 i forhold til de objektive behov. 

 

2.5. Pensionsinitiativer og forringelse af integrationsydelse vender den tunge ende 
nedad. 
 
Også fordelingsmæssigt halter finansloven for 2019 efter finanslovsaftalen.  

Ganske vist må det anerkendes, at folkepensionisterne som helhed med 

finanslovsaftalen opnår den forbedring, at folkepensionen i 2019 stiger med 0,2 pct. 

og endnu vigtigere, at den fra 2020 og frem skal følge lønudviklingen.  

Men samtidig gennemføres også en lang række lempelser af fradrag i folkepensionen 

for privat pensionsopsparing og for arbejdsindkomst. Fradrag som primært kommer 

rige pensionister til gode. 

Den samlede fordelingsvirkning af finanslovsaftalen bliver derved særdeles skæv. De 

fattigste 2/3 af pensionisterne vil kun opnå en beskeden forøgelse af rådighedsbeløbet 

på mellem 1.850 og 2.200 kr. årligt 

For de 30 procent ”næstrigeste” pensionister i mellemindkomstgruppen med vis 

supplerende privat pensionsudbetaling, men ikke større arbejdsindkomst vil 

forøgelsen af rådighedsbeløbet være noget større: Mellem 2.750 kr og 4.900 kr.  

Men de store vindere er de 15 procent rigeste pensionister, der har de største private 

pensionsudbetalinger og den største arbejdsindkomst og som ved en udbetaling af 

privat pensionsopsparing på 100.00 kr. og en arbejdsindkomst på op til 150.000 kr. i 

2019, vil opnå en forøgelse af deres rådighedsbeløb på 6.410 kr. 

Derimod vil der – som beskrevet - for øvrige modtagere af overførselsindkomster ikke 

ske noget løft af indkomsten og nogen ajourføring med lønudviklingen. Tværtimod vil 

tvangsopsparingen til pension gradvist gøre et større og større indhug i deres 

løbende indkomst og dermed udhule den aktuelle købekraft heraf mere og mere. 

Det skyldes, at det obligatoriske pensionsbidrag årligt stiger med 0,3 pct. point mere 

indtil det (foreløbigt) når 3,3 pct. i 2030.  En enlig førtidspensionist på ny ordning 
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med en årlig ydelse på 225.000 kr. indbetaler i 2020 675 kr., hvilket i 2030 er steget 

til årligt 7.300 kr (2019 – priser). Og en fuldtidsdagpengemodtager med max. 

dagpenge på ca. 222.000 kr. indbetaler i 2020 årligt ca. 665 kr., hvilket i 2030 er 

vokset til ca. 7.200 kr. (2019 – priser).  

 

For endelig modtagere af integrationsydelse bliver finanslovsaftalen en ren 

taberforretning, fordi de fortsat får fratrukket satspuljebidrag, som imidlertid ikke 

længere ender i satspuljen, men i statskassen. Og hvad værre er: DF har i 

finanslovsaftalen fået gennem en massiv forringelse af integrationsydelsen for 

børnefamilier, der efter 3 år nedsættes med 2000 kr. pr. husstand.  

Det vil især ramme familier med mere end 1 barn med store udgifter til husleje, mad 

og medicin.  Deres levestandard vil blive mærkbart forringet – så meget at det 

risikerer at være i strid med grundlovens bestemmelser om at sikre borgerne et 

eksistensminimum. 

 

2.6. Inhumane udlændigestramninger. 
 
 
Velfærden er i finanslovsaftalen for 2019 således langt henad vejen ofret – til 

gengæld for at DF har kunnet opnå nogle yderligere udlændigestramninger. 

 

En DF – klassik: At sælge velfærden for udlændigestramninger. 

  

Og hvilke udlændigestramninger? Flygtninge skal ikke længere søges integreret i det 

danske samfund, men forblive et subproletariat af dårligt lønnede og uddannede 

mennesker, som lever på kanten af samfundet. 

 

Danmark er et af verdens rigeste lande. Om nogen har vi råd til at hjælpe mennesker 

på flugt fra krig, forfølgelse og undertrykkelse, indtil det er sikkert for dem at vende 

hjem.  

Med DF´s pres i finanslovsaftalen for hurtig hjemsendelse kan man blive bekymret 

for, at det risikerer at blive på bekostning af sikkerhed og menneskerettigheder. 

OG:  At målet for flygtninge selvfølgelig må være, at de kan og skal vende hjem kan 

man selvfølgelig ikke være uenig i. MEN: Flygtninge skal selvfølgelig have mulighed 
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for arbejde og uddannelse til bedste for den dag, hvor de vender hjem. Og de skal 

naturligvis leve på rimelige forsørgelsesvilkår, hvilket er i modstrid med 

finanslovsaftalens yderligere nedsættelse af integrationsydelsen.  

 

Herudover risikerer indførelse af kvoter for familiesammenføring og anbringelse af 

flygtninge på tålt ophold på en ø at være i strid med Den europæiske 

menneskeretskonvention. Og inhumant 

DF har således ikke alene langt hen ad vejen solgt velfærden i sin studehandel med 

regeringen om udlændingestramninger til gengæld for accept af regeringens 

økonomiske politik.  

Men DF´s ”gevinst” i handlen med VLAK – regeringen er også i sig selv på mange 

områder og måder tvivlsom og kritisabel og inhuman.  

DF har solgt velfærden for stanglakrids. 
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INDLEDNING. 
 
30. nov. 2018 indgik VLAK – regeringen en aftale om finansloven for 2019 med 

DF.2 

Vi vil i denne kritiske analyse fokusere på økonomi og velfærd i forbindelse med 

finanslovsaftalen og der vil derfor først til sidst og kort berøre aftalens 

udlændingestramninger. 

I det følgende gennemgås i kapitel 1 hovedlinjerne i finanslovsaftalen for 2019 

mellem DF og VLAK.   

Dernæst analyseres i kapitel 2 finanslovens økonomi i sig selv efter finanslovsaftalen.  

Videre diskuteres i kapitel 3 afskaffelsen af satspuljen samt pensionsændringerne i 

finanslovsaftalen.  

Og så påpeges i kapitel 4 konsekvenserne af finansloven for 2019 for det offentlige 

forbrug og velfærdsservice.  

Endelig undersøges i kapitel 5 fordelingsmæssige konsekvenser af finanslovsaftalen, 

herunder sænkningen af integrationsydelsen.  

 

Og sidst diskuteres i kapitel 6 kort finanslovsaftalens udlændingestramninger. 

Konklusion og sammenfatning bringes af oversigtsmæssige grunde forrest i 

rapporten. 

Bemærk: Indeværende udgave af rapporten er opdateret 17.12.18 og 31.12.18 

omkring den procentuelle realvækst af det offentlige forbrug 2019 efter at 

”Økonomisk redegørelse december 2018” oplyste nye tal herfor.  

 

Det har medførte mindre ændringer af i indeværende rapports kapitel 4 om 

”Konsekvenser af finanslovsaftalen for realvæksten i det offentlige forbrug til 

velfærdsservice”.
                                                                 
2) VLAK – regeringen og DF: Aftale om finansloven for 2019. 30.11.18. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/11/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-

dansk-folkeparti   

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/11/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/11/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti
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1. FINANSLOVSAFTALENS HOVEDINDHOLD. 
 

 

Finanslovsaftalen er på vanlig DF – maner et kludetæppe af stort og småt, herunder 

små bevillinger som fx 3 mio. kr til at fejre Dannebrogs 800 – års jubilæum.3  

I det følgende kapitel vil vi alene holde os til de mere væsentlige elementer i 

finanslovsaftalen.  

I første afsnit gives en oversigt over de væsentlige nye bevillinger til velfærd i 

aftalen.  

I andet afsnit opregnes så væsentligere øvrige bevillinger og aktiviteter, 

 

 

1.1. Velfærdsrelaterede bevillinger og aktiviteter. 
 

Pension. 

• Folkepension: Grundbeløbet hæves i 2019. 

• Regulering af folkepensionen: Fra 2020 skal denne følge lønudviklingen. 4  

• Fradrag: Forhøjede fradragsgrænser for pensionister med mindre opsparinger. 

• Obligatorisk pensionsopsparing for overførselsindkomster: De hidtidige 

bidrag til satspuljen indbetales fremover på en tvungen pensionsopsparing 

 

Satspulje 

• Satspuljeforlig:  Forliget opsiges og puljen ophører - i den nuværende form 

• Nye bidrag til satspuljen: Pensionister skal ikke længere bidrage til puljen. 

Øvrige overførselsmodtagere skal heller ikke bidrage til puljen., idet deres 

bidrag som anført konverteres til en obligatorisk pensionsordning. Bidraget fra 

                                                                 
3) Jf. Finanslovsaftalen, s. 65. 

4) Jf. Finanslovsaftalen; s. 6 midt for. 
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modtagere af integrationsydelse fortsætter dog, men ender nu i statskassen. 

 

 

Velfærd: 

• Ældrepleje: Der afsættes i perioden 2019 til 2022 i alt 650 mio. kr. til at 

styrke rekrutteringen af ansatte til ældreplejen. 

• Sundhedsreform: Der afsættes årligt i perioden 2019 til 2022 fra 120,5 mio. 

til 138,7 mio. kr hertil 

• Udsatte børn: Der afsættes 250 mio. kr. årligt i perioden 2019 til 2022 til 

styrkelse af indsatsen for børn i udsatte familier. 

• SU:  Fribeløbet for elever på ungdomsuddannelser og studerende på 

videregående uddannelse hæves månedligt henholdsvis fra 7.749 til 8.749 kr. 

og henholdsvis fra 12.222 kr. til 13.222 kr.  

• Erhvervsuddannelse: Regeringens udspil til erhvervsskolereform er med 

aftalen vedtaget. 

 

 

1.2. Andre bevillinger og aktiviteter. 
 

Klima: 

• Miljøzoner: Udvidet adgang hertil i de større byer. 

• Højere skrotpræmie til gamle dieselbiler og gamle brændeovne. 

 

Udlændinge: 

• Grænsekontrol: Fortsætter. 

• Lindholm: Udlændinge på tålt ophold anbringes på nyt udrejsecenter på øen. 

• Midlertidigt ophold: Opholdstilladelser udstedes fremover alene med henblik 

på midlertidigt ophold. 

• Hjemsendelse: Opholdstilladelser skal fremover altid inddrages, når det er 

muligt indenfor Danmarks internationale forpligtelser. 
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• Integrationsydelse: Ydelsen omdøbes til ”selvforsørgelses- og 

hjemrejseydelse” og satserne nedsættes for enlige med 2000 kr. pr. måned og 

for forsørgere med 2000 kr. pr. husstand pr. måned. 

• Familiesammenføringsloft: Der indføres efter tysk inspiration et loft for 

familiesammenføring til flygtninge. Loftet kan aktiveres, hvis antallet af 

asylansøgere stiger kraftigt. 5 

 

 

                                                                 
5) Finanslovsaftalen, s. 32. for neden 
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2. FINANSLOVSAFTALENS ØKONOMI: I SIG SELV ET 
BEGRÆNSET LØFT AF VELFÆRDEN. 
 

Uanset de mange punkter i finanslovsaftalen er der med den samlet set kun sket et 

begrænset løft af velfærden i 2019 i forhold til regeringens finanslovsforslag. 6 

Langt det meste af det yderligere løft i velfærden, som DF med finanslovsaftalen har 

fået forhandlet hjem, sker indenfor offentlige udgifter til indkomstoverførsler, jf. 

kapitel 3. 

Derimod løftes offentligt forbrug til velfærdsservice kun i meget begrænset omfang i 

finanslovsaftalen og i det hele taget i finansloven for 2019. 

Og som vi skal se i kapitel 4 er dette løft af velfærdsservice langt fra tilstrækkeligt til 

at stå mål med den demografiske udvikling, endsige med velstandsudviklingen. 

 

 

2.1. Små nye bevillinger til offentligt forbrug til velfærdsservice. 
 
I regeringens finanslovsforslag var der til løft af offentligt forbrug til velfærdsservice, 

herunder sundhed, ældrepleje og børn i 2019 angiveligt brutto afsat 4,2 mia. kr. 7  

 

MEN:  Mindre end 1/3 heraf var imidlertid egentlige nye midler, idet de 2,7 mia. kr. 

var ”gamle penge” som for længst er aftalt i økonomiaftalerne mellem regeringen og 

kommuner/regioner for 2019, i alt 2,7 mia. kr. Desuden havde regeringen indregnet 

de 800 mio. kr. i satspuljen i velfærdsløftet i 2019, selvom det ikke er regeringen, 

men de samlede satspuljepartier, som fordeler disse. 8  

                                                                 
6) VLAK – regeringen: Større tryghed og mere nærhed – finanslovsforslag for 2019. Pjece 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/08/stoerre-tryghed-og-mere-naerhed 

7) Jf. finansministerens powerpoints til fremlæggelse af finanslovsforslaget, s. 12. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/08/stoerre-tryghed-og-mere-naerhed 

8) Jf. Lund, Henrik Herløv: Finanslovsforslag for 2019, s. 12. Okt. 2018. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Finanslovsforslag2019.pdf  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/08/stoerre-tryghed-og-mere-naerhed
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/08/stoerre-tryghed-og-mere-naerhed
http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Finanslovsforslag2019.pdf
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Af nye og egne midler tilførte regeringen således med finanslovsforslaget kun netto 

+0,7 mia. kr. til det offentlige forbrug til velfærdsservice. 

 

I forhold hertil har DF med finanslovsaftalen herudover kun opnået en ganske lille 

forhøjelse af nye midler i 2019 til det offentlige forbrug til velfærdsservice på 

omkring + 0,25 mia. kr, primært indenfor ældreområdet.9 

 

Tabel: Sammensætning af brutto løft af offentligt forbrug til velfærdsservice i 2019 - 

finanslovsforslag respektive finanslovsaftale (mia. kr.). 10 

 

Initiativ: Finanslovsforslag Finanslovsaftale 

Løft af sundheds-, psykiatri 

og ældreområdet 

0,5 0,7 11 

Bedre kvalitet i 

daginstitutioner for børn i 

sårbare og udsatte familier 

0,25 0,25 12 

Løft af kommunal 

serviceramme (ØAK 19) 

1,7 1,7 

Løft af regional serviceramme 

(ØAR 19) 

1,0 1,0 

Satspulje 0,8 0,8 

Pension   

I ALT 4,2 4,4 

 

2.2. Større løft til pension. 
 

Både det yderligere løft i finanslovsaftalen vedr. offentligt forbrug til velfærdsservice 

og det samlede løft heraf i form af nye penge i finansloven for 2019 er således ganske 

begrænset. 

                                                                 
9) Jf. bilag 1, Sammenfatning, pkt. II – DF s forhandlingsresultat på velfærdsområdet. 

10) Jf. finansministerens powerpoints ved fremlæggelse af finanslovsforslaget, s. 12. 

11) Jf. bilag 1 til denne rapport., pkt. 1+2+3 ekskl. satspulje og regionsaftale 

12) Jf bilag 1 til denne rapport., pkt. 4. 
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I forhold hertil må det anerkendes, at DF i finanslovsaftalen indenfor offentlige 

udgifter til indkomstoverførsler har opnået et noget større løft både i forhold til 

finanslovsforslaget og i det hele taget, idet der med finanslovsaftalen sker en 

forøgelse af folkepensionsmidlerne i 2019 med i alt 1,3 mia. kr. efter adfærd og 

tilbageløb.13  

I finanslovsforslaget var der i 2019 i forhold hertil kun afsat 0,1 mio. kr. til forøgelse 

af indkomstoverførsler, nærmere bestemt SU. 

 

Tabel: Sammensætning af løft af offentlige udgifter til indkomstoverførsler i 2019 - 

finanslovsforslag respektive finanslovsaftale (mia. kr.). 14 

 

Initiativ: Finanslovsforslag Finanslovsaftale 

SU 0,1 0,1 

Pension  1,3 

I ALT 0,1 1,4 

 

Nærmere bestemt er der aftalt et løft af folkepensionsydelserne i 2019 med 0,2 pct. i 

forhold til 2018. Der sker som led i en samlet folkepensionspakke i finanslovsaftalen, 

hvorefter endvidere folkepensionen fra 2020 fremover skal reguleres svarende til 

lønudviklingen og hvor endelig grænserne for en række fradrag i forbindelse med 

folkepension forhøjes. 15 (Udbygges i næste kapitel). 

 

Samlet har DF således fået tilført yderligere lidt over 1½ mia. kr. til velfærden som 

helhed (dvs. offentligt forbrug + indkomstoverførsler) i forhold til regeringens 

finanslovsforslag, heraf 0,2 mio. kr. til velfærdsservice og 1,3 mio. kr. til 

indkomstoverførsler. Herudover har DF på andre områder end velfærd opnået 

yderligere 0,6 mia. kr. i forhold til regeringens finanslovsforslag, bl.a. til 

udlændingestramninger 16  

 

                                                                 
13) Jf. bilag 1. til denne rapport. 

14) Jf. finansministerens powerpoints ved fremlæggelse af finanslovsforslaget, s. 12. 

15) Jf. Finanslovsaftalen, s. 44-45. 

16) Jf. bilag 1 til denne rapport, side 4, pkt. III 
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DF´s forhandlingsresultat i finanslovsaftalen udgør således samlet 2,1 mia. kr. 

yderligere i forhold til VLAK´s finanslovsforslag. 

 

MEN: Uanset at forhandlingerne har trukket i langdrag og angiveligt (ifølge DF) har 

været ”vanskelige”, har DF således hermed til punkt og prikke holdt sig indenfor 

regeringens på forhånd opstillede rammer for indrømmelser i 

finanslovsforhandlingerne, idet regeringen i sit finanslovsudspil havde afsat 1,35 mia. 

kr. i forhandlingsreserve 17+ en yderligere reserve på 0,75 mia. kr. 18 = i alt 2,1 mia. 

kr.  

 

Så det er nok et spørgsmål, hvor meget DF har ”kæmpet” med regeringen? 

 

Og hvad angår løftet af velfærdsservice er det både i regeringens finanslovsforslag og 

i finanslovsaftalen som anført i sig selv meget begrænset, idet der som beskrevet 

foran i den endelig finanslov for 2019 kun gives lidt under 3/4 mia. kr. til sundhed og 

ældre + ¼ mia. kr. til børn og unge og idet DF i finanslovsaftalen kun har opnået en 

ganske lille forbedring her. 

 

DF har altså på ingen måde kæmpet for velfærden, hvad man også selv indrømmer. 19 

 

Som vi skal se i kapitel 4, er løftet af velfærden gennem finanslovsaftalen endvidere 

langtfra tilstrækkeligt til at matche befolkningsudviklingen endsige 

velstandsudvikling.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
17) Jf. Finanslovsudspil, s. 35. 

18) Jf. Bjørsted, Erik: ”Finanslov: Barske udsigter for den offentlige service”. AE – rådet, 05.12.18 

https://www.ae.dk/analyser/finanslov-barske-udsigter-for-den-offentlige-service  

19) Jf. Løntoft, Signe: DF udsætter sundhedsløft: Vi havde ikke fokus på det. Altinget, 03.12.18. 

https://www.altinget.dk/artikel/df-satte-kun-marginalt-aftryk-paa-sundhedsomraadet-i-finansloven  

https://www.ae.dk/analyser/finanslov-barske-udsigter-for-den-offentlige-service
https://www.altinget.dk/artikel/df-satte-kun-marginalt-aftryk-paa-sundhedsomraadet-i-finansloven
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2.3. Enkeltområder i finansloven for 2019. 
 
 
Men uanset forbedringer på pensionsområdet. så er dette samlet set en ”mager”, 

”sparefinanslov” for velfærden i øvrigt.  

 

Det træder især frem på to enkeltområder i det finanslov for 2019, som DF og VLAK 

med finanslovsaftalen vedtager. 

 

 
2.3.1. Uddannelsesnedskæringer fortsætter. 20 

 
Selv om regeringens årlige 2 – procents nedskæringer med erhvervsskoleaftalen i 

november 2018 blev taget af bordet på dette område, så har Dansk Folkeparti med 

denne finansaftale (jf. længere fremme) til gengæld godkendt dem på alle andre 

områder og, at de fortsætter i de kommende år på alle andre uddannelsesinstitutioner. 

 

Det sidste er sket i og med, at Dansk Folkeparti udgiftslofterne for de kommende år, 

jf. længere fremme (afsnit 4.3.3). 

Den eneste modifikation heraf er på VLAK´s eget forslag, at fra 2022 tilbageføres 

midler til undervisning, uddannelse og kultur til de 3 områder, som de stammer fra, 

dækker over, at der reelt er tale om fortsat sparepolitik. 

Regeringen vil i 2020 tilbageføre 479 kr. til undervisningsområdet, 288 mio. kr. til 

uddannelsesområdet og 75 mio. kr. til kulturområdet. 21  MEN: Regeringen 

forudsætter samtidig, at de årlige 2 procents besparelser skal fortsætte. 

Men besparelserne på uddannelsesområdet fortsætter altså indtil da på alle andre 

områder end erhvervsskolerne. Det betyder, at der i forhold til 2015 i 2022 brutto vil 

være sparet 4,3 mia. kr. i 2022 på erhvervs – og gymnasiale – og videregående 

uddannelse. Selv efter regeringens ”tilbageføring” af 288 mio. kr. i 2022, vil 

                                                                 
20) Dette afsnit trækker på Lund, Henrik Herløv: Finanslovsforslag for 2019 – Ingen gavebod, men en sparekniv. Okt. 

2019. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Finanslovsforslag2019.pdf  

21) Jf. Finansministerens powerpoints til fremlæggelse af finanslovsforslaget, s. 18. 

http://www.henrikherloevlund.dk/artikler/Finanslovsforslag2019.pdf
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ungdoms – og videregående uddannelser således tilsammen have godt 4 mia. kr. 

mindre end i 2015. 

 

Tabel: Besparelser på uddannelse 2015 til 2022 (mia. kr., 2019 priser). 22 

 

 

 

Den tilsyneladende generøse gestus med at tilbageføre de sparede midler kommer 

uddannelses- og undervisningsområdet således selv til at betale mange gange. 

 

 

 

2.3.2: Klima og miljø kun symbolske almisser. 
 

Et af regeringens slagnumre i forbindelse med finanslovsforslaget var udmeldingen 

om, at salget af benzin og dieselbiler skal ophøre i 2030.  

I den forbindelse foreslog regeringen i finanslovsforslaget – over 4 år – at prioritere 

”en grøn milliard” = 250 mio. kr om året til reduktion af drivhusgasser, bedre miljø 

herunder renere luft i de større byer og mere natur.  

Dette forslag fremgår imidlertid ikke af finanslovsaftalen – formentlig fordi det 

afventer forhandlingerne om regeringens klimaplan. 

Tilbage til klima og miljøindsatsen er derfor kun nogle få og beløbsmæssigt 

ubetydelige ”almisser” til indførelse af skrotpræmie for gamle dieselbiler (70 mio. kr. 

i 2019, i alt til 2021 omkring 150 mio. kr.) og for gamle brændeovne (30 mio. kr. i 

2019, i alt 46 mio. kr. frem til 2021) og åbning for indførelse af miljøzoner i større 

                                                                 
22) Kilde: Piehl. Mie Dalskov: VLAK ´s sparekurs på uddannelse fortsætter de næste 3 år. AE – rådet, 31.08.18. 

https://www.ae.dk/analyser/vlaks-sparekurs-paa-uddannelse-forsaetter-de-naeste-tre-aar  

https://www.ae.dk/analyser/vlaks-sparekurs-paa-uddannelse-forsaetter-de-naeste-tre-aar


22 
 

byer (3,5 mio. kr. i 2019, i alt 25 mio. kr. frem til 2025) 23  

 

 

 
 
 

                                                                 
23) Jf. finanslovsaftalen s. 58 – 60. 
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3.  SKIDT OG KANEL I FINANSLOVSAFTALEN VEDR. 
SATSPULJE OG PENSION. 
 
Det store slagnummer i finanslovsaftalen, hvad angår velfærd, har for DF været 

opsigelsen af satspuljeforliget og løftet af folkepensionen. 

 

I det følgende første afsnit redegøres for opsigelsen af satspuljeforliget og 

konsekvenserne for satspuljen. 

 

Dernæst analyseres i andet afsnit den gode nyhed i denne del af finanslovsaftalen: 

Løftet af folkepensionen. 

 

Endelig diskuteres i tredje afsnit den mindre gode nyhed: Den fortsatte udhuling af 

andre overførselsindkomsters aktuelle købekraft. 

 

 

3.1. En god nyhed: Satspuljeforliget opsiges og nytilførsler til puljen 
ophører. 
 

Den store nyhed i finanslovsaftalen – i hvert tilfælde på velfærdsområdet – er, at 

satspuljeforliget opsiges med virkning fra næste folketingsvalg.24  

 

3.1.1. Satspulje finansieret af mindreregulering af overførselsindkomster. 
 
Satspuljen blev indført 1990 af Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, SF og 

Radikale Venstre. Senere har DF, LA og Alt. tiltrådt forlig, men ikke Enhedslisten.25 

Satspuljen er fremkommet ved, at hvis lønningerne stiger mere end 2 pct. årligt, så 

har overførselsindkomster været ”mindrereguleret” med 0,3 pct. procentpoint i 

                                                                 
24) Jf. VLAK – regeringen og DF:  Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for 

overførselsmodtagere, s. 3. 

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/11/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-

dansk-folkeparti  

25) Jf. Socialministeriet: Satspuljens historie. 

https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/satspuljens-historie/  

https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/11/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2018/11/aftale-om-finansloven-for-2019-mellem-regeringen-og-dansk-folkeparti
https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/satspuljen/satspuljens-historie/
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forhold til lønudviklingen. I stedet er det beløb, som mindrereguleringen løb op i, 

blevet overført til satspuljen. 

Et flertal af politiske partier (minus Enhedslisten) en gang om året uddelt de ny 

tilførte i satspuljen herfra til ”sociale projekter” for de allerfattigste. 

MEN: Man har således givet til samfundets allerfattigste ved at stjæle fra samfundets 

fattige. Fodret hunden med dens egen hale. 

Konsekvensen har for overførselsindkomstmodtagerne over en bred bank været en 

fremadskridende udhuling af kompensationsgraden for deres indkomster i forhold til 

arbejdsindkomst.  

Udhulingen blev endog ved SRSF – regeringens skattereform i 2012 øget, idet der 

her blev aftalt yderligere at dæmpe (= nedsætte) opreguleringen af 

overførselsindkomsterne i perioden 2016-2023.  Dvs. at ”mindrereguleringen” blev 

endnu større. 

 

Forøgelsen af mindrereguleringen indebar, at den normale årlige satsregulering af de 

omfattede ydelser blev nedsat med en fastsat procentsats. Den fastsatte procentsats, 

der efterfølgende yderligere fratrækkes de satsregulerede ydelser udgør 0,3 pct. for 

2016, 0,4 pct. for 2017 og 0,75 pct. for hvert af årene 2018 - 2023. 26 

 

 

3.1.2. Nye bidrag til satspuljen indstilles fra 2020, men den hidtidige pulje består. 
 

Det må hilses velkomment, at dette fortløbende ”tyveri” fra modtagere af 

overførselsindkomster med finanslovsaftalen nu ophører fra 2020 og fremefter.  

MEN: Træerne vokser ikke ind i himlen. Der sker ingen GENOPRETNING af 

købekraften af overførselsindkomsterne, uanset den vedvarende udhuling af deres 

købekraft siden 1990. Der er nærmere bestemt tale om, at der siden 1990 er stjålet 

godt 16 mia. kr. fra modtagerne af overførselsindkomster, jf. nedenstående tabel.  

 

                                                                 
26) Jf. Skatteministeriet: Fakta om skattereformen af 2012.  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereform-2012/fakta-skattereform-2012#afdaem  

https://www.skm.dk/aktuelt/temaer/skattereform-2012/fakta-skattereform-2012#afdaem
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Tabel: Midler i satspuljen. 27 

 

Men de stjålne penge tilbageføres altså ikke.  

Det har været fremført, at satspuljen hermed afskaffes, men det er ikke helt præcist, 

hvad der sker.  

Opsigelsen af forliget indebærer ganske vist, at nytilførsler til satspuljen ophører fra 

2020. Men satspuljen fortsætter med de godt 15 mia. kr, som indtil nu er taget fra 

modtagerne af overførselsindkomster. Den vil blot ikke - som hidtil - blive større år 

for år.28 Og uforbrugte (frigivne) midler fra konkrete projekter lægges tilbage i 

satspuljen, når projekterne udløber (såkaldt tilbageløb), suppleret med lidt ekstra 

midler. 

Det betyder, at der også fremover årligt vil være 700 – 800 mio. kr. til årlig uddeling, 

idet resten af de 15 mia. kr. går til faste bevillinger.  29 

Tabel: Midler i satspuljen til udmøntning 2020 til 2025. 30 

 
                                                                 
27) Jf.  Aftale om pension og opsparing for overførselsindkomstmodtagere, s. 7 midt for. 

28) Jf. Wang, Laura Riis; Lasse Skou Andersen og Martin Bahn: ”Satspuljen: Tre årtiers tyveri fra pensionister og 

arbejdsløse stopper nu”. Information, 01.12.18. 

https://www.information.dk/indland/2018/11/satspuljen-tre-aartiers-tyveri-pensionister-arbejdsloese-stopper  

29) Jf. Rune Lund: Facebookopslag 03.12.18 

https://www.facebook.com/rune.lund.14  

30) Jf.  Aftale om pension og opsparing for overførselsindkomstmodtagere, s. 7 midt for. 

https://www.information.dk/indland/2018/11/satspuljen-tre-aartiers-tyveri-pensionister-arbejdsloese-stopper
https://www.facebook.com/rune.lund.14
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Så satspuljen vil i denne forstand også fremover bestå, så flertallet af politiske partier 

kan lege ”julemænd” 31 en gang om året for penge stjålet fra samfundets fattigste 

blandt overførselsmodtagerne. 

Men det er selvfølgelig et problem og skidt for socialpolitikken, at der selvsagt ikke 

vil være midler til nye sociale indsatser, når satspuljen ikke længere vokser. De skal – 

og må – i stedet findes på finansloven. 

Mon finanslovspartierne: DF og VLAK er dem, som står parat til at finde andre 

penge til erstatning herfor til hjemløse, psykiatri osv.? 

 

3.2. En velkommen forbedring af folkepensionen. 
 
 
 
3.2.1. Løft af folkepension i 2019 og lønregulering fra 2020. 

 
Også folkepensionen er blevet udhulet gennem satspuljefradragene i reguleringen af 

ydelsen.  

For folkepensionen har det fx indebåret, at pensionen i dag for en enlig med fuld 

pension er 8.000 kr. mindre værd i dag end i 1995 svarende til, at en sådan 

folkepensionist i dag mangler mere end 5 pct. af sin folkepension. 32  

 

 

 

 

 

                                                                 
31) Jf. Pelle Dragsted: Facebook opslag om finanslovsaftalen. 

32) Jf. Ældresagen: Folkepensionen skal følge lønudviklingen. 
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Figur: Folkepensionens udvikling med og uden fradrag til satspuljen. 33 

 

Det må anerkendes som godt, at dette dræn i folkepensionens værdi nu stoppes, idet 

folkepensionen fra 2020 skal følge lønudviklingen og allerede i 2019 løftes med 

ekstra 0,2 pct. i forhold til 2018.34  

Forhøjelsen i 2019 udgør for enlige pensionister, som modtager fuld ældrecheck, 

omkring 400 kr og for par omkring 600 kr. mere om året. 

Men der sker som anført ikke nogen genopretning af folkepensions værdi for den 

skete udhuling af dens værdi siden 1990. 

 

3.2.2. Lempelse af fradrag i folkepensionen. 
 

Til gengæld sker der med finanslovsaftalen udover løftet af folkepensionen yderligere 

en lempelse af en række fradrag i folkepensionen. Hovedelementerne heri er: 

 

                                                                 
33) Kilde: Ældresagen: Folkepensionen skal følge lønudviklingen. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/pension/synspunkt/fjern-fradraget-til-satspuljen  

34) Jf. satspuljeaftale 

https://www.aeldresagen.dk/presse/maerkesager/pension/synspunkt/fjern-fradraget-til-satspuljen
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1) Der sker fremover mindre modregning i pensionstillægget og i supplerende 

pensionsydelse (ældrecheck) for pensionister med lav- og mellemindkomst, idet 

fradraget for beregning af pensionstillægget for enlige øges fra 72.600 kr til 87.600, 

hvilket for enlig øger pensionen med 4.600 kr. årligt og for par med 9.500 kr. årligt.35 

Forhøjelsen betyder, at pensionister kan få udbetalt mere i supplerende 

pensionsudbetalinger end hidtil, før der modregnes i folkepensionens supplerende 

pensionsydelser (ældrechecken) og i pensionstillægget. 36 

 

2) Endvidere øges fradraget for arbejdsindkomst fra 60.000 til 100.000 kr., så 

folkepensionister kan arbejde og tjene mere uden at blive trukket i folkepensionen.37 

 

3) Endelig indføres en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr. for beskæftigelse det 

første år efter folkepensionen. 38 

De fleste af disse ændringer må vurderes at komme pensionister med lav – og 

mellemindkomst til gode og må derfor anerkendes som en forbedring i sig selv. Dog   

 

 

3.3. Skidt: Udhulingen af andre overførselsindkomsters aktuelle 
købekraft fortsætter. 
 

Desværre indeholder finanslovsaftalen ikke tilsvarende gode nyheder til modtagere af 

andre former for overførselsindkomst end folkepension: De såkaldt 

indkomsterstattende ydelser.  

 

                                                                 
35) Jf. Faktaark om satspuljeaftalen: ”Forhøjelse af fradragsbeløbene for den personlige tillægsprocent og 

pensionstillægget” 

36) Jf. Faktaark om satspuljeaftalen: ”Forhøjelse af fradragsbeløbene for den personlige tillægsprocent og 

pensionstillægget” 

37) Jf. Faktaark om satspuljeaftalen:” Reduktion i aftrapningen af folkepensionen for beskæftigede”. 

38) Jf. Faktaark om finanslovsaftalen: Skattefri seniorpræmie. 
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3.3.1. Mindreregulering af øvrige overførselsindkomster fortsætter nu over i 
obligatorisk pensionsopsparing. 
 

Også modtagere af indkomsterstattende ydelser, fx dagpenge, førtidspension, fleksjob 

og kontanthjælp, har ellers også oplevet en mærkbar udhuling af værdien af deres 

overførselsindkomst i kraft af satspuljetyveriet.  

Fx er dagpengenes værdi inkl. pension udhulet med lidt under 10 pct. point, mens den 

aktuelle købekraft (ekskl. pension) er udhulet med lidt under 15 pct. point fra 1990 til 

i dag, jf. nedenstående figur.  

For en gennemsnitlig LO-arbejder er dagpengene blevet 30.000 kroner mindre værd 

på årsbasis siden midten af 90’erne. 

Figur: Kompensationsgrad for dagpenge. 39 

 

Men for de såkaldt ”indkomsterstattende ydelser” 40, herunder fx dagpenge, sløjfes 

mindrereguleringen med IKKE fra 2020, de reguleres stadigvæk fremover med 

lønudviklingen MINUS 0,3 pct.   

                                                                 
39 Kilde: Dansk Økonomi Efterår 2014, s. 182. 

https://dors.dk/files/media/rapporter/2014/e14/e14.pdf  

. 

https://dors.dk/files/media/rapporter/2014/e14/e14.pdf
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Der sker dog den ændring, at midlerne fremover omdirigeres fra satspuljen til en 

obligatorisk pensionsopsparing. 

Tabel: Indkomsterstattende ydelser omfattet af obligatorisk opsparing. 41 

 

 

3.3.2. Udhulingen af øvrige overførselsindkomsters købekraft fortsætter. 
 

Det må selvfølgelig anerkendes som en relativ forbedring i forhold til hidtil, at 

pengene nu til sin tid vil komme overførselsindkomstmodtagerne selv til gode som 

pensionsudbetalinger i stedet for at forsvinde helt i satspuljen. Og i sig selv må det 

også anerkendes som godt, at disse grupper uden for arbejdsmarkedet opsparer 

pension ligesom beskæftigede opsparer arbejdsmarkedspension. 

MEN: At satspuljebidraget nu i 2029 bliver til et pensionsbidrag ændrer jo ikke på, at 

forringelsen af den aktuelle købekraft af disse overførselsindkomster fortsætter.  

Deres aktuelle økonomiske situation vil altså ikke være forbedret 42. Det vil ikke være 

lettere at få pengene til at slå til i hverdagen: 43 Med pension engang om mange år 

kan man jo ikke betale husleje og mad i dag.  

Ja. tværtimod øges mindrereguleringen. Hvor det tidligere ”kun” var lønstigninger ud 

over 2 pct. og op til 2,3 pct., som konfiskeredes, vil der fra 2020 årligt blive taget 0,3 

af pct. + næste år 0,3 pct. ekstra. Dvs. der indbetales på den obligatoriske 

pensionsopsparing i 2020 0,3 procent, 0,6 pct. i 2021, 0,9 pct. i 2022 osv.   44 
                                                                 
41) Jf. Faktaark om finanslovsaftale: ”Obligatorisk opsparing”- 

42) Jf. Pelle Dragsted: Facebookopslag 01.12.18  

https://www.facebook.com/pelle.dragsted  

43) Jf. 3F: Ny finanslov svigt af dagpengemodtagere og den danske model. 30.11.18. 

https://fagbladet3f.dk/artikel/svigt-af-dagpengemodtagere-og-den-danske-model 

44) Jf. Faktark om finanslovsaftalen: ”Obligatorisk opsparing”. 

https://www.facebook.com/pelle.dragsted
https://fagbladet3f.dk/artikel/svigt-af-dagpengemodtagere-og-den-danske-model
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Pensionsbidraget vil foreløbig stige til 3,3 pct. i 2030. Drænet i købekraften vil altså 

øges. 

Tabel: Bidrag til den obligatoriske pensionsordning, pct. af udbetalt ydelse før skat.45 

 

Og tilmed vil der ovenikøbet være udsigt til, at til denne tvangsopsparing til sin tid 

modregnes i folkepensionen, således at modtagere af indkomsterstattende ydelser 

således i fremtiden kommer til at betale en større del af deres samlede pension selv  

Tilmed er det usikkert om ”drænet” i overførselsindkomsterne til tvungen 

pensionsopsparing stopper ved 3 pct. i 2030 eller om det vil blive sat yderlige op 

herefter.  

Der fremgår nemlig af finanslovsaftalen kun, at ”Parterne tager i 2029 stilling til evt. 

yderligere forhøjelser i indbetalingsprocenten”. 46 MEN: At der kan blive tale om 

yderligere at øge indbetalingerne fremgår af Venstreregeringens 2025 plan, hvori 

forslaget om obligatorisk pensionsopsparing for overførselsindkomster først 

lanceredes, og hvor målet var at lande på en samlet indbetalingsprocent på 6. 47 

Endelig skal det nævnes, at for en gruppe overførselsindkomstmodtagere, nemlig 

modtagere af den nye ”selvforsørgelses – og hjemrejseydelse” samt 

”overgangsydelse” (i dag integrationsydelse) føjer finanslovsaftalen spot til spe: Ikke 

alene fortsætter mindrereguleringen som for indkomsterstattende ydelser i øvrigt, 

men DE får ikke lov til at opspare pension og pengene går heller ikke i satspuljen, 

men ryger bare i statskassen i stedet. 48 

 

                                                                 
45) Faktaark om finanslovsaftalen: “Obligatorisk opsparing”. 

46 ) Jf. Aftale om folkepension og obligatorisk opsparing, s. 2 midt for. 

47) Jf. Venstreregeringen: DK2025 – et stærkere Danmark, as. 198 – 200. aug. 2016. 

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

48) Jf. Rune Lund: Foran anførte facebookopslag, s. 2. 

https://www.fm.dk/publikationer/2016/dk2025
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4. KONSEKVENSER AF FINANSLOVSAFTALEN FOR 
OFFENTLIGT FORBRUG TIL VELFÆRDSSERVICE. 
 

I dette kapitel analyseres i første afsnit, hvor stor realvæksten i det offentlige forbrug 

til velfærdsservice i finansloven for 2019 reelt udgør? 

Dernæst undersøges i andet afsnit, hvorvidt velfærdsløftet er tilstrækkeligt relativt set 

i forhold til det demografiske træk respektive i forhold til velstandsudviklingen? 

Derefter anlægges i tredje afsnit et flerårsperspektiv på udhulingen af det offentlige 

forbrug og velfærdsservice.  

Videre beskrives i fjerde afsnit, hvilke konsekvenser udhulingen af velfærdsløftet vil 

få for den offentlige beskæftigelse? 

Endelig medinddrages i femte afsnit, hvorledes merbesparelser i kommuner og 

regioner yderligere kan udhule det offentlige forbrug i 2019? 

 

 

4.1. Realvæksten i offentligt forbrug til velfærdsservice reelt begrænset. 
 

Vi så i kapitel 2, at finansloven for 2019 efter finanslovsaftalen kun giver få nye 

midler til det offentlige forbrug til velfærdsservice målt absolut (i kroner og øre).  

Målt relativt er den procentuelle realvækst i det offentlige forbrug i finansloven for 

2019 efter finanslovsaftalen også begrænset.  

 

Og selvom realvæksten i det offentlige forbrug i den endelige finanslov fremstår som 

højere end i finanslovsforslaget er det modsatte reelt tilfældet dvs. at realvæksten i 

det offentlige forbrug faktisk er lavere.  

 

Dette hænger sådan sammen: Finansministeriet har efter finanslovsaftalen i 

Økonomisk Redegørelse december 2018 opgjort realvæksten i det offentlige forbrug 

til i 2019 at udgøre 0,5 pct.  
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I finanslovsforslaget for 2019 opgjorde regeringen realvæksten i det offentlige 

forbrug til 0,4 pct. Altså tilsyneladende en stigning på +0,1 pct. point. fra 

finanslovsforslag til finanslovsaftale. 

 

 

Figur: Realvækst i det offentlige forbrug 2000 – 2017 og 2018 - 20.  49 

 

 

 

Men denne stigning er en ren teknisk konsekvens af, at det offentlige forbrug i 2018 

har vist sig lavere end forventet.50 Reelt er realvæksten i det offentlige forbrug 

således uændret 0,4 pct. 

 

Hertil kommer, at allerede i finanslovsforslaget 0,1 pct. af den samlede realvækst i 

det offentlige forbrug afsat til udgifter vedr. kollektivt offentligt forbrug, nærmere 

bestemt sikkerhed (politik, retsvæsen, forsvar). 51 Det offentlige forbrug til 

(individuel) velfærdsservice er således alene af denne grund i den endelige finanslov 

-0,1 pct. point lavere dvs. kun 0,3 pct. 

 

                                                                 
49) Kilde: Økonomisk Redegørelse dec. 2018, s. 173  for oven. 

https://oim.dk/publikationer/2018/dec/oekonomisk-redegoerelse-december-2018/  

https://oim.dk/media/20423/oekonomisk-redegoerelse-2-270818_web.pdf) 

50 Økonomisk Redegørelse dec. 2018, s. 172 for nede. 

51) Jf. Økonomisk Redegørelse august 2018, s. 145, tabel 8.7, note 2. 

https://oim.dk/publikationer/2018/dec/oekonomisk-redegoerelse-december-2018/
https://oim.dk/media/20423/oekonomisk-redegoerelse-2-270818_web.pdf
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Dette harmonerer med, at finanslovsaftalen ifølge økonomisk redegørelse reelt 

medførte en nedjustering af det offentlige forbrug til velfærdsservice med – 0,75 mia. 

kr. i forhold til finanslovsaftalen. 52 

 

Det skyldes, at i finanslovsforslag var der afsat en reserve på 1,35 mia. kr. Dele af de 

1,35 mia. kr. var dog indregnet i det offentlige forbrug. Derudover var der afsat en 

reserve på 750 mio. kr., som også var indregnet i de offentlige forbrugsudgifter at en 

del af prioriteringerne. 53 

 

Men i stedet for at blive brugt på offentlig (individuel) velfærdsservice blev dele 

heraf i finanslovsaftalen for 2019 brugt på udgifter, der ikke kategoriseres som 

offentligt forbrug, men som finansieredes af de reserver, der i finanslovsforslaget 

altså var forudsat udmøntet som offentligt forbrug. 

 

Når det offentlige forbrug således beløbsmæssigt er nedjusteret, er realvæksten i det 

offentlige forbrug til (individuel) velfærdsservice således også efter finanslovsaftalen 

i den endelige finanslov for 2019 også lavere, nærmere bestemt -0,1 pct. point lavere. 

 

Dvs. den reelle realvækst for offentlig (individuel) velfærdsservice i den endelige 

finanslov efter finanslovsaftalen udgør således ekskl. sikkerhed = 0,5 pct. minus 0,1 

pct. (til sikkerhed) minus yderligere 0,1 pct. (rent teknisk opjustering) = 0,3 pct.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
52) Jf Økonomisk Redegørelse december 2019, s-. 173 midt for.  

53) Jf. Bjørsted, Erik: Barske udsigter for den offentlige service, s. 2 midt for. AE-rådet, 05.12.18. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_finanslov-barske-udsigter-for-den-offentlige-

service.pdf  

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_finanslov-barske-udsigter-for-den-offentlige-service.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_finanslov-barske-udsigter-for-den-offentlige-service.pdf
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Figur: Finansloven for 2019 efter finanslovsaftalen: Samlet procentuel realvækst i det 

offentlige forbrug i 2019; realvækst i offentligt forbrug (pct.) ekskl. teknisk 

opjustering, men inkl. kollektivt forbrug og realvækst i offentligt forbrug (pct.) kun til 

(individuel) velfærdsservice ekskl. teknisk opjustering og ekskl. kollektivt forbrug  54 

 

0,5

0,4

0,3

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Samlet offentligt forbrug,

inkl. teknisk opjustering og

sikkerhed

Offentlig forbrug, ekskl.

teknisk opjustering, men

inkl. sikkerhed

 Reelt offentligt forbrug til

velfærdsservice, ekskl.

teknisk opjustering og

ekskl. sikkerhed

 

 

 

4.2. Offentligt forbrug udhules i forhold til demografisk træk og 

velstandsudvikling. 

 

Denne begrænsede realvækst i det offentlige forbrug indebærer, at velfærdens 

standard reelt udhules i 2019.  
 

 

4.2.1. Realvæksten i det offentlige forbrug underløber demografisk træk. 
 

Det skyldes for det første, at alene befolkningsudviklingen (det såkaldte 

                                                                 
54) Kilde: Økonomisk Redegørelse august 2018, s. 144. 
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”demografiske træk”) kræver en større realvækst i det offentlige forbrug, hvis 

standarden = uændrede ressourcer pr. borger skal opretholdes.  

 

Det demografiske træk stiger støt i disse år, især fordi ældrebefolkningen vokser. 

Figur: Antal borgere over 65 år. 55 

 

 

 

Alene i 2019 kommer der 25.000 flere ældre over 70 år. 56 Som følge heraf udgør det 

demografiske træk for 2019 ca. 0,65 pct. 57. 

Men demografisk regulering er IKKE tilstrækkeligt, hvis der også skal være midler til 

nye tilbud og bedre kvalitet af offentlig velfærdsservice, fx i form af ny medicin og 

nye behandlinger i sundhedsvæsenet.  

I så tilfælde skal realvæksten i offentligt forbrug følge velstandsudviklingen (= den 

gennemsnitlige BNP-vækst).  I så tilfælde skal realvæksten i det offentlige forbrug i 

                                                                 
55) Kilde Rosenkilde, Kim: Tal fra Finansministeriet: Trods flere ældre har kommuner færre penge til velfærd. Altinget, 

21.11.18 

https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf 

56) Jf. Bjørsted, Erik: ”Finanslov: Barske udsigter for den offentlige service”, s. 3. 

57) Kilde Svar på spørgsmål nr. 87 af 25.10.18 fra Magnus Heunicke og Benny Engelbrecht. Finansministeriet, 19.11.18. 

Tabel 1. 

https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf  

https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf
https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf
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2019 udgør ca. 1,1 pct.58 

 

Figur: Demografisk træk og yderligere velstandsregulering af det offentlige forbrug 

(pct.) 2019. 59 
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I 2019 udgør det demografiske træk for det offentlige forbrug som anført 0,65 pct. 

svarende til ca. 3½ mia. kr. 60  

I forhold hertil er det offentlige forbrug til velfærdsservice efter finanslovsaftalen 

langtfra tilstrækkeligt. 

I forhold til den i Økonomisk Redegørelse dec. 2018 anførte bruttostigning i det 

offentlige forbrug, inkl. teknisk opjustering og inkl. sikkerhed mangler der således 

0,75 mia. kr. i forhold til det demografiske træk. 

Fraholdes den ”tekniske opjustering” på +0,1 pct. point mangler der op mod 1½ mia. 

kr. i forhold til det demografiske træk. Og måler vi på kun det reelle (individuelle) 

offentlige forbrug til velfærdsservice ekskl. ”teknisk opjustering” og ekskl. kollektivt 

offentligt forbrug, så mangler der i det offentlige forbrug hertil i forhold til det 

                                                                 
58 ) Jf.  Dansk Økonomi Forår 2015, data til figurer, offentlig forbrugsvækst. 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjy5IncyJDfAhVJtYsKHci4AUcQFj

AHegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdors.dk%2Ffiles%2Fmedia%2Frapporter%2F2016%2FF16%2Fkap_ii%2Ff16_kap_ii

_rapfig.xlsx&usg=AOvVaw3f8xPO5iEHRguJ12_dmrqA  

59 ) Kilde: ”Vækst og velstand 2025”, s. 55 -56.  
60) Kilde Svar på spørgsmål nr. 87 af 25.10.18 fra Magnus Heunicke og Benny Engelbrecht. Finansministeriet, 19.11.18. 

Tabel 1. 

https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf  

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjy5IncyJDfAhVJtYsKHci4AUcQFjAHegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdors.dk%2Ffiles%2Fmedia%2Frapporter%2F2016%2FF16%2Fkap_ii%2Ff16_kap_ii_rapfig.xlsx&usg=AOvVaw3f8xPO5iEHRguJ12_dmrqA
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjy5IncyJDfAhVJtYsKHci4AUcQFjAHegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdors.dk%2Ffiles%2Fmedia%2Frapporter%2F2016%2FF16%2Fkap_ii%2Ff16_kap_ii_rapfig.xlsx&usg=AOvVaw3f8xPO5iEHRguJ12_dmrqA
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjy5IncyJDfAhVJtYsKHci4AUcQFjAHegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdors.dk%2Ffiles%2Fmedia%2Frapporter%2F2016%2FF16%2Fkap_ii%2Ff16_kap_ii_rapfig.xlsx&usg=AOvVaw3f8xPO5iEHRguJ12_dmrqA
https://www.altinget.dk/misc/demografisk%20tr%C3%A6k%20kommuner.pdf
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demografiske træk op mod 2 mia. kr.  

 

Figur: Realvækst i mia. kr. i offentligt forbrug til velfærdsservice i FL 19, 

demografisk træk og manko i forhold til demografisk træk i henholdsvis offentligt 

forbrug totalt respektive manko i offentligt forbrug ekskl. teknisk opjustering, men 

inkl. kollektivt forbrug og endelig manko alene i forhold til velfærdsservice.61   

 

2,75

3,5

-0,75

-1,5

-2,2

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

FL 19 - off.

Forbrug brutto

Dem. Træk Manko i FL 19,

inkl. tek.

Opjustering +

kollekt. Forbrug

Manko ekskl.

teknisk

opjustering

Manko ekskl.

teknisk

opjustering og

ekskl. kollektivt

forbrug

 

4.2.2. Endnu større manko i forhold til velstandsudviklingen. 
 

Og den af VLAK tilladte vækst vil slet ikke give udgifterne til velfærdsservice 

mulighed for at følge med velstandsudviklingen, hvilket som sagt ellers er 

                                                                 
61 ) Jf. VLAK – regeringens 2025 plan, s. 46 og jf. Økonomisk Redegørelse august 2018, figur 8.8, side 144.  

https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomiskredegoerelse-august-2017/ 

https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
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forudsætningen for, at der bliver råd til ny medicin, nye behandlingsformer og nye 

former for service. 

 

For så skal realvæksten i det offentlige forbrug til velfærdsservice op på 1,1 pct. i 

2019, skal det stige med omkring 6 mia. Set i forhold til den endelige finanslovs godt 

brutto realvækst på 0,5 pct , mangler der således 0,6 pct. svarende til op mod 3½ mia. 

kr, men ekskl. sikkerhed mangler der op mod 4 mia. kr. og ekskl. også kollektivt 

forbrug mangler der op mod 4½ mia. kr. 

 

Figur: Brutto realvækst (mia. kr) i offentligt forbrug til velfærdsservice i 2019 – FL 

19, velstandsregulering og manko i offentligt forbrug til velfærdsservice i FL19 i 

forhold til velstandsregulering for henholdsvis bruttorealvækst respektive realvækst 

ekskl. teknisk opjustering respektive realvækst ekskl. også sikkerhed.62   
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62 ) Jf. VLAK – regeringens 2025 plan, s. 46 og jf. Økonomisk Redegørelse august 2018, figur 8.8, side 144.  

https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomiskredegoerelse-august-2017/ 

https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
https://www.regeringen.dk/nyheder/%C3%B8konomisk-redegoerelse-august-2017/
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4.3. Flerårsperspektiv: Udhulingen af velfærden forsætter. 
 

Som beskrevet vil finansloven for 2019 medføre en kraftig udhuling af 

velfærden i 2019, men dette vil ikke engang være et enkeltstående fænomen. 

 

4.3.1. Fjerde år uden tilstrækkelige midler til det offentlige forbrug ift. 
demografisk træk. 
 

Tværtimod vil det i 2019 være fjerde år i træk, at væksten i det offentlige 

forbrug er mindre end bare det demografiske træk. 

 

 

Tabel: Vækst i offentligt forbrug kontra demografisk træk 2009 – 2019. 63 

 

Vækst i offentligt 

forbrug           

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mia. kr. 12,5 2 -10 5,1 -2,8 2,7 3,9 0,9 3,3 2,4 1,5 

Pct. vis 

ændring: 2,7 0,4 -2,1 1,1 -0,6 0,6 0,8 0,2 0,7 0,5 0,3 

            

Demografisk 

træk            

Mia. kr. 2 2 2 2 2 2 2,5 3,5 4 3,5 3,5 

Pct. vis 

ændring: 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 

 

Manko: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

10,5 0 -12 3,1 -4,8 0,2 0,4 -3,1 -0,2 -1,1 - 2 

 

                                                                 
63) Kilde: Svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 459 (alm. Del) af 10. juli 2018 stillet af Benny Engelbrecht. 14.08.18. 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/459/svar/1505198/1927589/index.htm  

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/459/svar/1505198/1927589/index.htm
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Siden Løkke Rasmussen overtog statsministeriet er der ikke et eneste år blevet 

tilført tilstrækkelige midler til offentligt forbrug, så at standarden har kunnet 

opretholdes uanset flere ældre.  

Fra og med 2016 til og med 2018 mangler der tværtimod - 4,4 mia. og hvis 

regeringens finanslovsforslag gennemføres, så vil dette underskud vokse 

yderligere til godt – 6 mia. kr i 2019. 

 

Figur: Underskud i samlet offentligt forbrug 2016 – 2019 i forhold til 

demografisk træk.64 
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Når regeringen med sit finanslovsforslag for 2019 ikke engang lægger op til at 

dække blot det demografiske træk, er der selvsagt slet ikke lagt op til at 

udhulingen af velfærden i de foregående år genoprettes. 

 

 

4.3.2. Også før 2016 er det offentlige forbrug udhulet. 
 

Og udhulingen af velfærdens standard i forhold til det demografiske træk er ikke blot 

sket fra 2016 til 2019. Også i tidligere år er det sket en langsom udmarvning af 

                                                                 
64) Kilde: Finansministeriet: Oven anførte svar. 
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velfærdens standard, om end ikke i samme størrelsesorden som under VLAK – 

regeringen. 

I de forudgående år 2009 til 2015 skulle udgifterne til det offentlige forbrug være 

steget med 16 mia. kr, hvis de havde fulgt det demografiske træk.  

Men de steg kun med 13.4 mia. kr. Så allerede inden VLAK – regeringen var der 

altså et efterslæb på - 2,4 mia. kr svarende til en manglende årlig gns. realvækst som 

andel af BNP på– 0,5 pct. point. 

Et underskud der nu under Løkke som anført i 2019 vil være vokset med yderlige – 

6,4 mia. kr svarende en manglende årlig gns. realvækst på - 1,2 pct. point. 

Figur: Efterslæb i årlig gennemsnitlig realvækst i offentligt forbrug i forhold til 

demografisk træk, 2009 – 2015 og 2016 – 2019 – pct. 65 
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Men som sagt – nogen genopretning af velfærden er der ikke lagt op til med 

finanslovsaftalen for 2019.  

 

4.3.3. DF har accepteret, at udhulingen skal fortsætte frem til 2022. 
 

Tværtimod er der lagt op til, at udhulingen skal fortsætte. 

                                                                 
65) Kilde: Svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 459 (alm. Del) af 10. juli 2018 stillet af Benny Engelbrecht. 14.08.18. 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/459/svar/1505198/1927589/index.htm 

https://www.ft.dk/samling/20171/almdel/fiu/spm/459/svar/1505198/1927589/index.htm
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For DF har med finanslovsaftalen sagt ja til at det kommunale udgiftsloft de 

kommende 4 år fra 2019 til og med 2022 år efter år bliver beskåret med en halv 

milliard kroner.   66 

 

Tabel: Kommunalt udgiftsloft 2019 – 2022 (mia. kr., 2019 priser). 67 

 

2019 2020 2021 2022 

252,3 251,8 251,3 250,8 

 

Samtidig tvinger regeringen også gennem den såkaldte moderniserings – og 

effektiviseringsprogram kommunerne til hvert år at effektivisere for 1 mia. kr., 

hvoraf kommunerne dog selv kan beholde halvdelen.  

I perioden 2019 til og med 2022 trækkes således samlet yderligere 3 mia. kr. 

ud af kommunernes driftsøkonomi. 

 

 

4.4. Og udhulingen af offentlig beskæftigelse vil også fortsætte. 
 

Denne langvarige udhuling af offentligt leveret velfærd har naturligvis også haft 

negative konsekvenser for den offentlige beskæftigelse, idet der selvsagt er blevet 

færre varme hænder til brugerne af offentlig velfærdsservice. 

 

 

 

                                                                 
66) Jf. Rosenkilde, Kim: DF stemmer for sparekrav på velfærd. Altinget.04.12.18. 

https://www.altinget.dk/artikel/177244-df-stemmer-for-sparekrav-paa-velfaerd  

67) Kilde: Finansministeriet: Opdateret 2015 forløb. Grundlag for udgiftslofter. Aug. 2019. 

https://www.fm.dk/publikationer/2018/opdateret-2025-forloeb  

https://www.altinget.dk/artikel/177244-df-stemmer-for-sparekrav-paa-velfaerd
https://www.fm.dk/publikationer/2018/opdateret-2025-forloeb
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Figur: Offentlig beskæftigelse 2010 – 2017 (1000 personer). 68  

 

VLAK - regeringen lægger nu op til en forsættelse af denne udmarvning af 

normeringerne i den offentlige sektor.  

 

Regeringen har i en ”mellemfristet fremskrivning” 69lagt realvæksten fra sit 

finanslovsforslag på 0,4 pct. i det offentlige forbrug til grund for en fremskrivning til 

2025 af offentlig beskæftigelse. 

 

Den opdaterede mellemfristede fremskrivning viser, at såfremt det reale offentlige 

forbrug vokser med 0,4 pct. i gennemsnit fra 2019 til 2025, vil det medføre, at 

antallet af offentligt ansatte falder fra 820.000 i 2019 til 809.000 i 2025.  

 

Et fald på 11.000 offentligt ansatte. 

 

 

 

 

                                                                 
68) Kilde: Bjørsted, Erik: Færre offentligt ansatte under Lars Løkke Rasmussen. AE-rådet, 15.02.17. 

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_faerre-offentligt-ansatte-under-lars-lokke-

rasmussen.pdf   

69) Jf. Finansministeriet: Opdateret 2025 – forløb: Grundlag for udgiftslofter 2022. Aug. 2018. 

https://www.fm.dk/publikationer/2018/opdateret-2025-forloeb  

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_faerre-offentligt-ansatte-under-lars-lokke-rasmussen.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_faerre-offentligt-ansatte-under-lars-lokke-rasmussen.pdf
https://www.fm.dk/publikationer/2018/opdateret-2025-forloeb
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Figur: Udviklingen i offentlig beskæftigelse 2019 – 2025. 70 

 

At det offentlige forbrug nu bliver endnu lavere i 2019 vil yderligere reducere den 

offentlige beskæftigelse. 

 

4.5. Og kommunale merbesparelser kan udhule velfærden endnu mere. 
 

Hertil kommer, at en ting er, hvad regeringen budgetterer med på finansloven for 

2019, men en anden ting er, hvad det offentlige regnskab ved slutningen af 2019 kan 

forventes at udvise.  

FOR: Det samlede offentlige regnskab har i en årrække siden 2011 udvist en samlet 

lavere realvækst end den som regeringen budgetterede med ved finanslovens 

vedtagelse. 

Dette skyldes, at regering og finansministerium ved finanslovens vedtagelse 

angiveligt regner med, at kommunerne vil bruge den ramme op, som ligger i den 

forudgående økonomiaftale.  

MEN: Lige så konsekvent har det efterfølgende i regnskabet for året vist sig, at det 

offentlige forbrug blev milliarder mindre på grund af merbesparelser i kommunerne. 

 

 

                                                                 
70) Kilde: Wilken, Thomas: Regeringens mål: 11.000 færre offentligt ansatte. AE – rådet, 23.10.18. 
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-maal-11000-faerre-offentligt-
ansatte_0.pdf  

https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-maal-11000-faerre-offentligt-ansatte_0.pdf
https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_regeringens-maal-11000-faerre-offentligt-ansatte_0.pdf
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4.5.1. Regeringens sanktionssystem tvinger kommunerne til underbudgettering og 
mindreforbrug. 
 

Det skyldes regeringens ramme - og sanktionsstyring af kommunerne, hvor hårde 

økonomiske sanktioner (”dummebøder”) har medført, at kommunerne først ved deres 

budgetlægning lægger sig under regeringens ramme. 

 

Tabel: ”Underbudgettering” i kommunerne 2011 – 2017 (mia. kr.) målt som afvigelse 

mellem ramme og budget i kommunerne (faste 2018 priser). 71 
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Hermed har kommunerne samlet set allerede ved budgetlægningen sparet mere 

end rammerne tilsigtede. I alt 8 mia. kr. fra 2011 til og med 2017.  

Og videre igennem regnskabsåret bevirker den skrappe regnskabssanktion yderligere, 

at kommunerne siden i regnskabet igen lægger sig under det, der selv har budgetteret.  

Fra 2011-2017 har alene underforbruget i kommunerne i forhold til det budgetterede 

sammenlagt været omkring 22 mia. kr.   

                                                                 
71) Kilde Svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25.10.18. Finansministeriet 19.11.18 

https://www.altinget.dk/misc/Bevillinger%20kommuner.pdf  

https://www.altinget.dk/misc/Bevillinger%20kommuner.pdf
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Tabel: Merbesparelser i kommunerne 2011 – 2017 (mia. kr.) gennem 

mindreforbrug i serviceregnskabet i forhold til budget (faste 2018 priser) 72 
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Note: Mindreforbruget omfatter kun budget og regnskab indenfor det kommunale udgiftsloft. Ekstrabevillinger 

under det statslige udgiftsloft indgår ikke i opgørelsen. 

Samlet har kommunerne altså siden 2011 sparet omkring 30 mia. kr. mere end 

nødvendigt i forhold til regeringens i forvejen smalle rammer. Penge, der 

kunne gå til velfærd, men ikke er kommet den til gode.  

 

 
4.5.2. Forventede kommende merbesparelser i 2019. 
 

Da regeringen ikke har udvist nogen tegn til at ville opbløde på den hårde 

økonomiske styring, vil denne situation med merbesparelser i kommunerne 

under budgetteringen og navnlig i løbet af regnskabsåret efter al sandsynlighed 

gentage sig i 2019.  

Hvis der blot bliver tale om et mindreforbrug vedr. serviceudgifter svarende til 

tilfældet i de seneste 3 år, vil der herved blive brugt omkring 2½ mia. kr. 

MINDRE end det, som regeringen budgetterer med i finansloven for 2019 

(faste 2018 priser) svarende til en reduktion i realvæksten i det samlede 

                                                                 
72) Kilde: Kilde Svar på finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25.10.18. Finansministeriet 19.11.18 

https://www.altinget.dk/misc/Bevillinger%20kommuner.pdf 

https://www.altinget.dk/misc/Bevillinger%20kommuner.pdf
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offentlige forbrug på omkring – 0,45 pct. point i forhold til det af regeringen i 

Økonomisk Redegørelse dec. 2018 forudsatte. 

Realvæksten i det samlede offentlige forbrug må således med finansloven for 

2019 reelt forventes at ende på i bedste tilfælde nulvækst og i værste tilfælde 

minusvækst. 
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5. FORDELINGSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF 
FINANSLOVSAFTALEN. 
 

Men ikke nok med, at velfærden bliver sorteper i finansloven for 2019 efter 

finanslovsaftalen. Også fordelingsmæssigt halter begge. 

I første afsnit gennemgås de fordelingsmæssige virkninger af finanslovsaftalen for 

pensionister. 

 

Dernæst forsøges i andet afsnit kort at indkredse fordelingsvirkninger af aftalens 

indførelse af obligatorisk pensionsopsparing. 

Endelig diskuteres i afsnit 3 fordelingsvirkninger af reduktionen af 

integrationsydelsen. 

 

 

5.1. Fordelingsvirkninger af finanslovens folkepensionsinitiativer. 
 

Det er klart, at pensionisterne som gruppe er de, som i finanslovsaftalen ”vinder” set i 

forhold til andre grupper af overførselsindkomstmodtagere. 

Men ifølge regeringens egne beregninger er der også stor forskel på virkningen af 

finanslovsaftalens pensionsinitiativer imellem forskellige grupper af pensionister.  

 

5.1.1. Forskelle på fattige og rigere pensionister. 
 

Dette hænger sammen med, at en stor del af finanslovsaftalens ”pensionspakke” 

består i lempelser af fradrag i folkepension for private pensionsindbetalinger 

respektive for arbejdsindkomst. 

Den samlede merudgift i 2025 til pensionsinitiativerne i finanslovsaftalen efter skat 

og inkl. afledt virkning på boligstøtte udgør i alt 1,5 mia. kr. Heraf beløber løft af 
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folkepension sig til 0,2 mia. kr., mens forhøjelse af pensionsfradrag tilsammen 

beløber sig til godt 1,1 mia. kr og seniorpræmie udgør 0,3 mia. kr. 73  Øgede fradrag 

udgør således broderparten af finanslovsaftalens pensionsinitiativer.  

Det smitter af på aftalens fordelingsvirkninger.  

Blandt Danmarks 1,1 mio. folkepensionister lever op mod 2/3 på lav skattepligtig 

indkomst på mellem 150.000 og 160.000 kr., men får til gengæld fuldt pensionstillæg 

og fuld eller i hvert tilfælde delvis udbetalt ældrecheck. De har til gengæld ikke 

nogen særlige private pensionsudbetalinger og heller ikke arbejdsindkomst af 

nævneværdig størrelse, jf. nedenstående figur. 

Så er der de 30 procent ”næstrigeste”, som har en gns. skattepligtig indkomst på op til 

250.000 kr., hvoraf op til halvdelen stammer fra supplerende private 

pensionsudbetalinger. Til gengæld har de ikke nogen stor arbejdsindkomst. 

Og så er der de rigeste 15 pct af pensionisterne med over 400.000 kr. i årlig 

skattepligtig indkomst, med ikke alene stor privat pensionsudbetaling, men også 

betydelig arbejdsindkomst, således som illustreret af figuren nedenfor. 

 

Figur: Gns. skattepligtig indkomst for forskellige grupper folkepensionister. 74 

 
                                                                 
73) Jf. Faktaark: “Provenuvirkninger af initiativer på pensionsområdet”, s. 4: Tabel 4. 

74) Kilde: Ældresagen: Mere end halvdelen af landets folkepensionister har lav indkomst. 26.10.18. 

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/stop-udhuling-af-folkepensionen  

https://www.aeldresagen.dk/presse/pressemateriale/nyheder/stop-udhuling-af-folkepensionen
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5.1.2. Pensionsaftalen primært til fordel for rigere pensionister. 
 

Ser vi på pensionsinitiativernes fordelingsvirkninger for disse grupper af pensionister 

vil de fattigere 2/3 af pensionisterne, som modtager supplerende pensionsydelse 

(ældrecheck), men som ikke har private pensionsudbetalinger og arbejdsindkomst i 

større omfang i 2025 kun opnå en beskeden forøgelse af rådighedsbeløbet på mellem 

1.850 og 2.200 kr. årligt 

For de 30 procent ”næstrigeste” pensionister i mellemindkomstgruppen, som har op 

til 100.000 kr. i supplerende privat pensionsudbetaling, men ikke større arbejds-

indkomst gælder, at de vil opnå en noget større forøgelse af rådighedsbeløbet i 2025 

på mellem 2.750 kr og 4.900 kr.  

Men de store vindere er de 15 procent rigeste pensionister med både stor privat 

pensionsudbetaling og stor arbejdsindkomst, der for op til 100.000 i privat 

pensionsudbetaling og 150.000 kr. i arbejdsindkomst i 2025 herigennem vil opnå et 

øget rådighedsbeløb på 6.410 kr. 

Ejere vil blandt alle 3 grupper for det meste opnå en lidt større gevinst end lejere. 

 

Figur: Samlet virkning af finanslovsaftale mm. på rådighedsbeløb i 2025 for udvalget 

familietyper (alle enlige pensionister). 75 
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75) Kilde. Faktaark om finanslovsaftalen: “Virkning på rådighedsbeløbet for familietypeeksempler”, tabel 1, s. 2 af 4. 
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5.2. Fordelingsvirkninger af finanslovsaftalens omlægning af 
satspuljebidrag til tvungen opsparing. 
  

For andre modtagere af overførselsindkomst end folkepensionister er 

fordelingsvirkningen af finanslovsaftalen endnu mere skæv. 

Det er på den ene side klart, at modtagere af overførselsindkomst i første omgang 

(2019) ikke bliver økonomisk ringere stillet med hensyn til rådighedsbeløb, fordi de i 

stedet for at aflevere 0,3 pct. til satspuljen skal indbetale beløbet på en tvungen 

opsparing. 

Men i årene efter 2020 vil deres rådighedsbeløb blive yderligere forringet, fordi - som 

det fremgår- så øges det obligatoriske pensionsbidrag årligt med 0,3 pct. point mere, 

indtil det (foreløbigt) når 3,3 pct. i 2030.   

En enlig førtidspensionist på ny ordning med en årlig ydelse på 225.000 kr. indbetaler 

i 2020 675 kr., men det er i 2030 steget til årligt 7.300 kr (2019 – priser). Og en 

fuldtidsdagpengemodtager med max. dagpenge på ca. 222.000 kr. indbetaler i 2020 

årligt ca. 665 kr., men det er i 2030 steget til ca. 7.200 kr. (2019 – priser). Ved 

ledighed af kortere omfang (= lavere ledighedsgrad) bliver indbetalingerne selvsagt 

mindre. 

 

Figur: Årlig indbetaling på obligatorisk opsparing 2020 til 2030 – førtidspensionist på 

ny ordning og dagpengemodtager (fuldstidsledig respektive med ledighedsgrad på 26 

%). 2019 – priser. 76 

 

                                                                 
76) Kilde: Faktaark til finanslovsaftalen:” Obligatorisk opsparing – eksempler på pensionsbidrag”. 
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Det betyder, at efterhånden som ordningen udvikler sig, så vil tvangsopsparingen i 

stigende grad gøre indhug i det rådighedsbeløb, som modtagere af 

overførselsindkomster har. 

Dermed vil tvangsopsparingen forværre økonomien for landets fattigste. Mange 

mennesker på overførselsindkomst har i forvejen et så lille rådighedsbeløb, at det 

kniber med råd til medicin og mad.  

At pålægge dem en obligatorisk opsparing vil betyde yderligere forringelser i deres 

muligheder for at leve et almindeligt liv. 77 

 

 

5.3. Fordelingsvirkninger af nedsættelse af integrationsydelsen. 
 

Den vel nok mest markante fordelingspolitiske forringelse i finanslovsaftalen sker 

vedr. den hidtidige integrationsydelse, som fremover skal benævnes ” 

selvforsørgelses- og hjemrejseydelse”. 78 

 

5.3.1. Integrationsydelsen reduceres efter 3 år. 
 

Integrationsydelsen nedsættes med det erklærede formål, at ”Det ikke skal være 

attraktivt for nyankomne at leve af offentlig forsørgelse… (og at) Mens flygtningene 

opholder sig i Danmark, skal de ligge samfundet mindst muligt til last” 79 dvs. de skal 

i arbejde og derigennem forsørge sig selv. 

For enlige forsørgere nedsættes ydelsen med 2000 kr. pr. måned. Og for samboende 

og gifte forsørgere med 1000 kr. pr. måned – svarende til 2000 kr. pr. husstand.  

Ydelsesreduktionerne træder i kraft, når målgruppen har optjent ret til halve børne-, 

ungeydelser efter 3 års ophold i Danmark. 

                                                                 
77) Jf. Arbejderen: Tvangsopsparing skal betale pension. 13.06.17. 
https://arbejderen.dk/indland/tvangsopsparing-skal-betale-pension  
78) Jf. finanslovsaftalen, s. 29-30. 

79) Jf. Finanslovsaftalen, s. 30 midt for. 

https://arbejderen.dk/indland/tvangsopsparing-skal-betale-pension
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Figur: Reduktion i rådighedsbeløb med ny integrationsydelse. 80 

 

Endvidere afskaffes den statslige refusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til 

tillægsydelser og enkeltydelser efter integrationsloven. 81 

 
                                                                 
80) Kilde: Politiken: Så meget falder rådighedsbeløbet med ny integrationsydelse. Politiken.12.12.18. 

https://politiken.dk/indland/art6910686/Efter-tre-%C3%A5r-har-integrationsydelsen-skabt-fattige-b%C3%B8rn-og-

splittet-Folketinget  

81) Jf. Finanslovsaftalen, s. 30, for neden. 

https://politiken.dk/indland/art6910686/Efter-tre-%C3%A5r-har-integrationsydelsen-skabt-fattige-b%C3%B8rn-og-splittet-Folketinget
https://politiken.dk/indland/art6910686/Efter-tre-%C3%A5r-har-integrationsydelsen-skabt-fattige-b%C3%B8rn-og-splittet-Folketinget
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5.3.2. Konsekvens: Flere fattige familier og børn. 
 

Ydelsesreduktionerne er timet, således at de indtræder på samme tidspunkt som 

flygtninge opnår ret til halve børne-/ungeydelser. Disse beløber sig til mellem 759,5 

og 457 kr. pr. barn pr. måned. 82 Men i mange tilfælde vil reduktionerne betyde, at 

familiernes indtægt efter 3 år vil blive mærkbart mindre. Det gælder navnlig enlige 

med 1 og 2 børn. 

Hertil kommer, at DF og regeringens afskaffelse af den statslige refusion af 50 pct. af 

udgiften til tillægsydelser og enkeltydelser, fx medicin, vil medføre, at færre udover 

integrationsydelsen får dækket særlige udgifter. 83 

Alt i alt vil disse forringelser klart skabe flere fattige familier og flere fattige børn, 

uanset at børnene ikke selv har nogen indflydelse på situationen. Ifølge AE – rådet 

steg antallet af fattige børn med 12.000 i 2017, således at der i dag i forvejen er 

64.500 fattige børn. 84 Med DF´s og VLAK – regeringens nye ydelse vil der blive 

endnu flere, og der vil navnlig blive flere endnu fattigere børn. 

Der er da også den klare mulighed/risiko for, at den nye ydelse er i strid med både 

Grundloven og internationale konventioner. For Grundlovens vedkommende handler 

det om §75, stk. 2, som siger, at ”man er berettiget til hjælp fra det offentlige, hvis 

man ikke selv kan ernære sig eller sine”. 85 

                                                                 
82) Jf. Wang, Laura Riis: Regeringens nye hjemrejseydelse ti betyde, at flere kommer til at leve i fattigdom. Information 

04.12.18. 

https://www.information.dk/indland/2018/12/regeringens-nye-hjemrejseydelse-betyde-flere-kommer-leve-fattigdom  

83) Jf. Bæksgaard, Anders; Cecilie Lund Kristiansen og Jakob Hvide Beim: Efter 3 år har integrationsydelsen skabt fattige 

børn og splittet Folketinget. Politiken, 12.12.18. 

https://politiken.dk/indland/art6910686/Efter-tre-%C3%A5r-har-integrationsydelsen-skabt-fattige-b%C3%B8rn-og-

splittet-Folketinget 

84) Jf. Caspersen, Sune: Sørgelig rekord: Der har aldrig været flere fattige børn. AE, 03.12.18.  

https://www.ae.dk/analyser/soergelig-rekord-der-har-aldrig-vaeret-flere-fattige-boern  

85) Folketinget: Min grundlov, §75. 

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-

75  

https://www.information.dk/indland/2018/12/regeringens-nye-hjemrejseydelse-betyde-flere-kommer-leve-fattigdom
https://politiken.dk/indland/art6910686/Efter-tre-%C3%A5r-har-integrationsydelsen-skabt-fattige-b%C3%B8rn-og-splittet-Folketinget
https://politiken.dk/indland/art6910686/Efter-tre-%C3%A5r-har-integrationsydelsen-skabt-fattige-b%C3%B8rn-og-splittet-Folketinget
https://www.ae.dk/analyser/soergelig-rekord-der-har-aldrig-vaeret-flere-fattige-boern
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-75
https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-75
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Grundlovens ord betyder ifølge eksperter nemlig ikke bare, at man ikke må få lov til 

at dø af sult, men om at man har ret til at have en menneskeværdig tilværelse. 86  

Hvilket fx indebærer, at man skal have råd til det mest basale som mad og medicin. 

Især børnefamilier med mere end 1 barn, som har en høj husleje og store udgifter til 

mad og medicin risikerer med den nye ydelse af ryge under dette 

”eksistensminimum” i Grundlovens forstand. 87 

Og begrundelsen: At ydelsesreduktionen skal fremme beskæftigelse gælder ad 

vandsbæk til. I 2002 indførte det daværende VKO – flertal en lignende starthjælp. 

Men kun 6 ud af hver 100 var efter 16 måneder kommet i job. For 95 procents 

vedkommende førte ydelsen bare til permanent fattigdom. 

Det vil også være tilfældet for reduktionen af ”Hjemrejse og 

selvforsørgelsesydelsen”. 

 

                                                                 
86) Jf. Bloch, Cathrine: “Eksperter: Ny flygtningeydelse kan være i strid med Grundloven”. Berlingske, 02.12.18. 

https://www.berlingske.dk/politik/eksperter-regeringen-og-dfs-nye-flygtningeydelse-kan-vaere-i-strid-med  

87) Jf. Wang, Laura Friis: Oven anførte artikel. 

https://www.berlingske.dk/politik/eksperter-regeringen-og-dfs-nye-flygtningeydelse-kan-vaere-i-strid-med
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6. KORT DISKUSSION AF FINANSLOVSAFTALENS 
UDLÆNDINGESTRAMNINGER. 
 

I supplement til oversigten i kapitel 1 gives i første afsnit en mere uddybende oversigt 

over de stramninger på udlændingeområdet, som har været DF s hovedambition for 

denne finanslovsaftale – som så mange andre. 

Dernæst diskuteres stramningerne som sådan i andet afsnit.   

 

 

6.1. Oversigt over finanslovsaftalens udlændingestramninger 

 

Denne finanslovsaftale har været en DF – klassik. 

Hovedmålet for DF med denne finanslovsaftale har - som så mange gange før - ikke 

været at sikre velfærden 88, men at opnå flere udlændingestramninger til gengæld for 

at acceptere den borgerlige regerings økonomiske politik.89 

I lyset af de begrænsede indrømmelser på velfærden – bortset fra pension – har 

velfærden snarere fungeret som handelsobjekt, som DF har solgt til gengæld for 

yderligere udlændingestramninger. 

Til gengæld har man opnået at udlændinge fylder meget i finanslovsaftalen. 

Udlændingestramningerne retter sig primært mod flygtninge og omfatter: 

 

Indrejse og udsendelse af flygtninge. 

• Der er sat penge af til at forlænge den midlertidige grænsekontrol. 

 

                                                                 
88) Jf. Rosenkilde, Kim: DF erkender, at velfærd ikke var førsteprioritet i finansloven. Altinget, 05.12.18. 
https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/df-om-ny-finanslov-velfaerd-var-ikke-vores-foersteprioritet  
89 ) Jf. Mogensen, Lars Trier: Den Fogske finanslovsæra er tilbage. Information 01.12.18. 

https://www.information.dk/indland/2018/11/finanslov-2019-foghske-finanslovsaera-tilbage  

https://www.altinget.dk/kommunal/artikel/df-om-ny-finanslov-velfaerd-var-ikke-vores-foersteprioritet
https://www.information.dk/indland/2018/11/finanslov-2019-foghske-finanslovsaera-tilbage


58 
 

• Kriminelle udlændinge på tålt ophold flyttes fra Udrejsecenter Kærshovedgård 

i Jylland til et nyt udrejsecenter på øen Lindholm.90 

• Midler afsættes til at oprette fængselspladser i udlandet til udvisningsdømte 

kriminelle. 

 

• Der gives flere midler til repatriering af flygtninge.91 

 

Hjemsendelse målet, ikke integration:92 

• Integrationsprogrammet for nyankomne flygtninge ændrer navn til 

selvforsørgelses – og hjemsendelsesprogram. 

• Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover alene udstedes med henblik på 

midlertidigt ophold i Danmark. 

 

• Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det fra begyndelsen af 

opholdet og løbende under opholdet her i landet skal kommunikeres tydeligt 

over for flygtninge og deres familier, at retten til ophold i Danmark som 

udgangspunkt vil ophøre, når der ikke længere er et behov for beskyttelse. 

 

• Opholdstilladelser til flygtninge skal fremover altid inddrages, når det er 

muligt inden for Danmarks internationale forpligtelser. 

 

• Der afsættes 13 millioner kroner årligt i 2019-2022 til styrkelse af kontrol- og 

inddragelsesindsatsen på asylområdet. 

Familiesammenføring: 

• Der indføres et familiesammenføringsloft. Det kan aktiveres, ”hvis antallet af 

asylansøgere stiger kraft og det samlede system til håndtering af flygtninge 

bliver presset.” 93 

 

 

                                                                 
90) Jf. Finanslovsaftalen s. 36 

91) Jf. Finanslovsaftalen, s. 31- 

92) Jf. Finanslovsaftalen, s. 29. 

93) Jf. Finanslovsaftalen, s. 32 
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Flygtninges vilkår strammes: 94 

• Integrationsydelse omdøbes til selvforsørgelses og hjemsendelsesydelse 

 

• Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for enlige 

forsørgere nedsættes med 2.000 kroner per måned. 

• Satsen for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse for 

samboende og gifte forsørgere nedsættes med 1.000 kroner per person per 

måned - svarende til 2.000 kroner per husstand. 

 

• Statslig refusion på 50 pct. af kommunernes udgifter til tillægsydelser og 

enkelteydelser efter integrationsloven afskaffes 

 

• Ophævelse af retskrav på permanent bolig til flygtninge 

 

Andet: 

• Valgret og valgbarhed til kommunale og regionale valg kræver fremover 4 års 

forudgående fast bopæl i Danmark mod 3 i dag. 95 

 

• Adgangen til udenlandske pengedonationer til trossamfund, foreninger mv. 

skal strammes 

 

6.2. Diskussion af udlændingestramningerne. 
 

Det har som bekendt været et højt prioriteret mål for DF at opnå et såkaldt 

”paradigmeskifte”, hvor formålet for udlændingepolitikken skulle være hjemsendelse 

i stedet for integration. 

Man kan ikke være uenig med det som et overordnet og langsigtet mål for 

flygtningepolitikken, at flygtninge skal kunne vende tilbage til deres hjemland.  

                                                                 
94) Jf. Finanslovsaftalen, s. 30 

95 ) Jf. Finanslovsaftalen, s. 33 midt for. 
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Til gengæld er det også et springende punkt, at krige og undertrykkelse i verdens 

brændpunkter er langvarige, og at hjemsendelse derfor naturligvis først må komme på 

tale, når det er sikkerhedsmæssigt muligt og forsvarligt i hjemlandet. 

Her kan man godt med DF´s pres i finanslovsaftalen for hurtig hjemsendelse blive 

bekymret for, at aftalens vægt på udsendelse risikerer at blive på bekostning af 

sikkerhed og menneskerettigheder. 

OG:  Så længe krig, forfølgelse, undertrykkelse og katastrofer er en realitet for 

flygtningegrupper, har Danmark som et af verdens rigeste lande både råd og pligt til 

at hjælpe sådanne mennesker i nød.  

Derfor skal flygtninge selvfølgelig have mulighed for arbejde og uddannelse til 

bedste for den dag de vender hjem. Og de skal naturligvis leve på rimelige 

forsørgelsesvilkår:  

Her er integrationsydelsen i forvejen lav, den påtænkte yderligere nedsættelse for 

børnefamilier efter 3 år er helt uacceptabel og den er - som beskrevet - formentlig i 

strid med Grundlovens bestemmelser om sikring af et rimeligt eksistensminimum for 

borgerne. 96 

Vi skal selvsagt ikke bare overholde grundloven, men indgåede internationale aftaler 

og konventioner. Derfor skal flygtninge selvfølgelig også have mulighed for 

familiesammenføring ved længerevarende adskillelse.  

Indførelse af kvoter for familiesammenføring risikerer at være i strid med Den 

europæiske menneskeretskonvention, artikel 8: ”Enhver har ret til respekt for sit 

privatliv og familieliv…” 97 

Også anbringelse af flygtninge – uanset om de er på tålt ophold – på en isoleret ø er 

ikke bare inhumant, men risikerer også at være i strid med Den europæiske 

Menneskeretskonvention, artikel 2: ”Ingen må underkastes tortur og ej heller 

umenneskelig behandling eller straf”. 

                                                                 
96) Jf. Bilstrup, Mads – fmd. for Dansk Socialrådgiverforening: ” Regeringen sender endnu flere børn ud i alvorlig 

fattigdom”. DS, 06.12.18 

https://www.socialraadgiverne.dk/regeringen-sender-endnu-flere-boern-ud-i-alvorlig-fattigdom/  

97Jf. SOS Racisme: Finanslovsaftalen er umenneskelig. 05.12.18 

http://sosracisme.dk/userfiles/downloads/Pressemeddelelser_hoeringssvar/Pressemeddelelse_Finansloven_2019_er_

umenneskelig.pdf  

https://www.socialraadgiverne.dk/regeringen-sender-endnu-flere-boern-ud-i-alvorlig-fattigdom/
http://sosracisme.dk/userfiles/downloads/Pressemeddelelser_hoeringssvar/Pressemeddelelse_Finansloven_2019_er_umenneskelig.pdf
http://sosracisme.dk/userfiles/downloads/Pressemeddelelser_hoeringssvar/Pressemeddelelse_Finansloven_2019_er_umenneskelig.pdf
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DF har således ikke alene langt hen ad vejen solgt velfærden i sin studehandel med 

regeringen om udlændingestramninger til gengæld for accept af regeringens 

økonomiske politik. Men DF´s ”gevinst” i handlen med VLAK – regeringen er også i 

sig selv på mange områder og måder tvivlsom og kritisabel. 

Flygtninge skal ikke længere søges integreret i det danske samfund, men forblive et 

subproletariat af dårligt lønnede og uddannede mennesker, som lever på kanten af 

samfundet. 98 

DF har solgt velfærden for stanglakrids. 

 

 

 

                                                                 
98) Jf. Skipper, Pernille “Den øde ø er en afledningsmanøvre”. Debatindlæg, Politiken14.12.18. 

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6915945/Lindholm-er-en-afledningsman%C3%B8vre-der-skygger-for-

finanslovens-drastiske-indgreb-i-tusindvis-af-flygtninges-liv  

https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6915945/Lindholm-er-en-afledningsman%C3%B8vre-der-skygger-for-finanslovens-drastiske-indgreb-i-tusindvis-af-flygtninges-liv
https://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art6915945/Lindholm-er-en-afledningsman%C3%B8vre-der-skygger-for-finanslovens-drastiske-indgreb-i-tusindvis-af-flygtninges-liv


62 
 

7. KONKLUSION. 
 

 

For konklusion og sammenfatning - se resume forrest i rapporten. 
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BILAG 1: Oversigt over bevillinger i finanslovsaftale for 
2019. 
 

Egen oplistning baseret på gennemgang af finanslovsaftalen 

     

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 Akkumuleret 

      2019 - 2022 
1. SUNDHED       

Sundhedsreform  121 139 139 139 536 
Donorblod  11 0 0 0 12 
Høreområdet  40 25 25 25 115 
Ventetid  25 25 25 25 100 
Vaccination  33 42 42 42 159 
Lægemidler  10 15 15 15 54 
Sundhedspulje  25 25 25 25 100 
Danske Patienter  5 5 5 5 20 
Fødselsdepression  5 5 5 5 20 
Legionella  2    2 

       

I ALT SUNDHED   277 280 280 280 1.117 

       

2. PSYKIATRI       

Styrkelse  100 100 100 100 400 
Satspuljen  227 230 229 232 918 
Regionsaftale 2019  200    200 
Børneteams  30 30 30 30 120 

       

I ALT PSYKIATRI   557 360 359 362 1.638 

       

I ALT SUNDHED + PSYKIATRI 834 640 639 642 2.755 

 heraf satspulje og regionsaftale 427 230 229 232 1.118 
Ekskl. satspulje og regionsaftale 407 410 410 410 1.637 

       

3. ÆLDREPLEJE       

       

Styrkelse  163 163 163 163 650 
Ensomhed  100 100 100 100 400 
vægttab  5    5 
Rekruttering  16 44 44 14 119 
Etableringstilskud    2 3 5 
Undervisningstilskud  4 1   4 
Imagepleje  3 4 2  9 
Styrkelse af karriereveje 0 4 4 4 12 
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Udadreagerende adfærd 15 15 15 15 60 

Kvalitetsindikatorer  10 10 10 10 40 
Ledsageordning  20 20 20 20 80 

       

I ALT ÆLDREPLEJE   335 361 359 329 1.384 

       

I ALT SUNDHED + PSYKIATRI + ÆLDREPLEJE 1.169 1.001 999 971 4.139 
 heraf satspulje og regionsaftale 427 230 229 232 1.118 
Ekskl. satspulje og regionsaftale 742 771 770 739 3.022 

       

4. BØRN OG UNGE       

       

Dagtilbud  118 239 239 239 835 
Barnets første 1000 dage 132 11 11 11 165 

       

I ALT BØRN OG UNGE   250 250 250 250 1.000 

       

I ALT SUNDHED + PSYKIATRI + ÆLDREPLEJE + BØRN 1.419 1.251 1.249 1.221 5.139 
 heraf satspulje og regionsaftal 477 480 479 482 1.918 
Ekskl. satspulje og regionsaftale 942 771 770 739 3.222 

       

       

5. UDDANNELSE:       

       

Erhvervsuddannelse  383 505 655 779 2.322 
Gymnasier  10 10 10 10 40 
Regions SJ  10 3 3 3 18 
Landbrugsuddannelser  6 6 6 6 25 
Georg Stage  8    8 
SU  77 95 95 95 362 

       

I ALT UDDANNELSE   495 618 769 893 2.774 

       
I ALT SUNDHED, PSYKIATRI, ÆLDREPLEJE, BØRN OG 
UDDANNELSE 1.914 1.869 2.017 2.113 7.913 
 heraf satspulje og regionsaftale erhvervsuddannelse og SU 937 1.080 1.229 1.356 2.779 
Ekskl. satspulje og regionsaftale + erhvervsuddannelse og SU 977 789 788 758 3.312 

       

       

6. UDLÆNDINGE       

       

Ydelsesnavn  2    2 
Nedsættelse af satser  0 -34 -30 -27 -91 
Repatrieringsordning  10 12 6 6 35 
Repratrieringskoordinatorer    5 5 
Styrkelse af asylkontrol 13 13 13 13 52 
Forlængelsessager  2 2 2 2 10 
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Ulovligt ophold  6 6 6 6 23 

Visum rejsehold  2 2 2 2 6 
Styrket indrejsekontrol  15 15 10 10 50 
ID - attache  2 2 2 2 8 
Udrejsecenter Lindholm 34 300 200 225 759 
Strafskærpelse  5 80 37 37 158 
Strafskærpelse  10 20 20 20 70 
Udrejsecenter udenfor EU 3 3 3 3 10 

       

I ALT UDLÆNDINGE   103 419 271 304 1.097 

       

7. SIKKERHED       

       

Grænsekontrol  95    95 
Udrejsende kriminelle  10 21 21 21 73 
Lufthavnskontrol  2 2 2 2 8 
Uddannelse fængseslsbetjente 49 21 21 21 113 
Politibetjente  11 13 14 14 53 
Dyrevelfærdsenheder  6 10 10 12 38 

       

I ALT SIKKERHED   174 67 68 70 379 

       

8. PENSION       

       

Løft af folkepension, seniorpræmie 1.280 1.310 1.220 1.140 4.950 

       

9. ARBEJDSMARKED       

       

Arbejstilsyn  15     

Tungvognsområdet  5 10 10 15 40 

       

I ALT ARB. MARKED   20 10 10 15 55 

       

10. AFGIFTER OG ERHVERVSLIV      

       

Erhvervsaffald  50 50 50 50 200 
Byrdelettelse  40 40 25 25 130 
Vækstteams  30 45 65 65 205 
Regnskabskontrol  15 15 15 15 60 
Iværksætterevents  5 5 5 5 20 
Eksportindsats  7 8 8 8 31 
Lempelse elvarmeafgift 90 100 110 110 410 
Styrket mobilitet  35 45 50 60 190 
Færgesejlads  15 15 15 15 60 
Generationsskifte   70 60 55 185 
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Iværksætterindsats  2 2 2 2 6 

Lystbådsafgift  20 20 20 20 80 
Afskaf. Foderfosfatagift 20 25 25 25 95 
Rumvarmeafgift   60 50 50 160 
Ølafgift  70 90 90 85 335 
Vinafgift  25 35 30 30 120 
Afgift på flyregistrering  5 5 5 5 20 

       

I ALT AFGIFTER + ERHVERVSLIV 429 629 624 624 2.307 

       

11. LANDBYPULJE   68 85 85 95 333 

       

12. INFRASTRUKTUR       

       

VVM  23 42 15  80 
Kattegatforbindelse  15 25 20  60 
Søby havn  25 25 25  75 
Hastighedsgrænse  32    32 

Lastbiloverhalinger  15    15 

       

I ALT INFRASTRUKTUR   110 92 60 0 261 

       

13. MILJØ OG KLIMA       

       

Miljøzoner  4 10 12 12 37 
Skrotpræmie dieselbiler 99 53 1  153 
Miljøkontrol  3 3   6 
Krydstogtturisme  3 3 3 3 10 
Svovludledning  3 3 3 3 12 
Ammoniak  10 25 50 75 160 
Metanudslip  5 15 10 10 40 
Svinestalde  2    2 
Skrotpræmie brændeovne 33 18 1 0 52 
Mærkningsordninger  6 6 6 6 24 
Analyse CO2 optag  3    3 

       

I ALT MILJØ OG KLIMA   171 135 85 109 499 

       

14. NATUR       

       

Pulje  50 50 50 50 200 
Kystbeskyttelse  115 186 196 196 693 
Cirkusdyr  7    7 
Dyrenes vagtcentral  6    6 

       

I ALT NATUR   178 236 246 246 906 
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15. KULTUR       

       

børn  26 24 13 10 73 
Kulturarv  17 28 12 12 67 
Verdensklasse  27 30 27 29 112 
Kunstneriske uddannelser 6 6 12 12 36 
Biblioteksservice  14 11 17 17 59 
Vikingeskibsmuseum    75 75 150 
REGAN VEST  10 10   20 
Den Store Danske  7 6 5 5 23 
Møntsamlking  1 1 1 1 3 
Dannebrog  3    3 
Skoleidræt  2 2 2 2 8 
Handlingsplan kulturarv 5    5 
Danske Taler  1 1 1 1 3 
Computerspil  5    5 
Øvrige kultur  9 8 11 11 39 

       

I ALT KULTUR   131 126 174 173 605 

       

16. ØVRIGE       

       

Ø - kommuner  30 30   60 
Kriminalstatistik  1 1 0 0 3 
Gastro  10 10 10 10 40 
Svagsynede  4 9 10 10 33 
Sagsbehandlingstider  25 30 30 35 120 

       

I ALT ØVRIGE   70 80 51 56 256 

       

       

17. FINANSIERING  -70 -80 -95 -120 -365 
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SAMMENFATNING      

       

Mio. kr.  2019 2020 2021 2022 Akkumuleret 

      

2019 - 
2022 

I. TOTAL FINANSLOVSAFTALE 4.576 4.978 4.817 4.825 19.196 

- heraf satspulje, regionsaftale + 
erhvervskoleaftale 810 735 884 1.011 4.439 

NYE MIDLER i finanslovsaftale (ekskl. 
ovenstående) 3.766 4.244 3.932 3.815 15.757 

       

       

II. VELFÆRDSSERVICE (ekskl. uddannelse) 1.419 1.251 1.249 1.221 5.139 

- heraf satspulje og regionsaftale 477 480 479 482 1.918 

IALT NYE MIDLER TIL VELFÆRDSSERVICE 942 771 770 739 3.222 

         

Heraf allerede indeholdt i finanslovsforslag      

- Bedre sundhed   220 225 225 225 895 

- Psykiatri   100 100 100 100 400 

- Ældrepleje   180 175 175 175 705 

- Børn   250 250 250 250 1.000 

I ALT allerede indeholdt i finanslovsforslag: 750 750 750 750 3.000 

       

DF-forhandlingsresultat på velfærdsområdet 192,4 20,6 19,5 -10,9 221,6 

       

III. ØVRIGE (andet end velfærd): 3.157 3.728 3.568 3.605 14.057 

         

 Heraf nye midler   2.823 3.473 3.163 3.076 12.535 

       

ANDET INDEHOLDT I REGERINGENS 
FINANSLOVSFORSLAG (jf. finanslovsforslag):     

- Uddannelse   600 600 600 600 2.400 

- Sikkerhed   254 245 239 239 977 

 - Kultur, undervisning og uddannelse 100 100 100 942 1.242 
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- Afgifter og erhvervsliv: 404 404 404 404 1.616 

- Landsbypulje   189 104 104 114 511 

- Miljø, klima og natur 336 336 336 336 1.344 

-  Kystbeskyttelse 115 215 215 215 760 

i alt andet indeholdt i regeringens 
finanslovsforslag 1998 2004 1998 2850 8.850 

       

       

DF´s forhandlingsresultat for andet end velfærd 825,4 1469,1 1164,9 225,5 3684,9 

     

 


