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RESUME 
 
Resumeet er inddelt i følgende afsnit: 
 
- Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I 
- Sundhed – udgifter og finansiering, kapitel II 
 
 
Konjunkturvurdering 
 
Dansk økonomi blev ligesom resten af verden sidste år ramt 
af det største økonomiske tilbageslag siden anden verdens-
krig. Faldet i dansk BNP blev indledt allerede i begyndelsen 
af 2008, og nedturen startede dermed tidligere i Danmark 
end i de fleste øvrige lande, jf. figur A. Faldet har samtidigt 
været større i Danmark. En del af baggrunden for det større 
fald er, at kapacitetspresset i dansk økonomi var meget højt 
i 2007 og 2008, og at der dermed allerede inden krisen var 
lagt op til meget lave vækstrater i Danmark. 
 
 
Figur A BNP i Danmark, USA og euroområdet 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 

 
 
 
Resumeet er færdigredigeret den 5. oktober 2009. 
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BNP faldt kraftigt i andet halvår af 2008, og faldet fortsatte 
med forøget styrke i første halvår 2009. De store fald bety-
der, at BNP i andet kvartal ligger ikke mindre end 7 pct. 
under niveauet på samme tid sidste år. Trods de markante 
fald i produktionen er der tegn på, at bunden er ved at være 
nået. Faldet i industriproduktionen er ophørt og faldet i det 
private forbrug aftaget. Samtidig har både erhvervslivets og 
forbrugernes forventninger til fremtiden bevæget sig i 
positiv retning, og den mere positive stemning har også vist 
sig på aktiemarkedet, hvor kurserne er steget med omkring 
50 pct. siden marts måned. I udlandet er der tilsvarende og 
endda tydeligere tegn på, at bunden er nået, og i flere lande, 
herunder Tyskland, var der positiv vækst i andet kvartal. 
 
Der er således udsigt til fremgang for dansk økonomi fra et 
meget lavt udgangspunkt. Der er dog adskillige årsager til at 
forvente, at opsvinget bliver relativt svagt, og at det varer 
flere år, før den danske produktion er oppe på det samme 
niveau som før krisen. 
 
Et væsentligt argument for at forvente et relativt “forkølet” 
opsving i Danmark er, at husholdningerne har lidt betydeli-
ge formuetab blandt andet som følge af faldende bolig-
priser. Den lavere formue og udsigten til stigende ledighed 
vil trække i retning af et fortsat lavt forbrug, på trods af at 
der er udsigt til en betragtelig stigning i den disponible 
indkomst. 
 
Et andet forhold, der kan trække i retning af at dæmpe 
fremgangen, er, at de offentlige budgetter i udlandet lige-
som i Danmark er kraftigt forværret. Der er derfor behov for 
konsolidering af de offentlige finanser, og i takt med at 
konjunktursituationen normaliseres, må der forventes fi-
nanspolitiske stramninger i udlandet. Disse stramninger vil 
bidrage til at dæmpe væksten på Danmarks eksportmarke-
der de kommende år. 
 
Selvom forholdene i den finansielle sektor er delvist norma-
liserede, står den finansielle sektor med et betydeligt konso-
lideringsbehov oven på de store tab, sektoren har lidt under 
krisen. Dette vil lægge en dæmper på udlånsvæksten og 
dermed aktivitetsstigningen. Afdæmpningen af udlånsvæk-
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sten vil sandsynligvis blive forstærket af strammere regule-
ring af den finansielle sektor, f.eks. i form af skærpede 
internationale krav til bankernes kapital. Endelig må der 
imødeses en normalisering af pengepolitikken, i takt med at 
konjunktursituationen normaliseres. Dette vil på lidt længe-
re sigt indebære stigende renter og en opstramning af ban-
kernes mulighed for at trække likviditet i centralbankerne. 
 
Som nævnt faldt BNP fra andet kvartal 2008 til andet kvar-
tal 2009 med ikke mindre end 7 pct. På baggrund af en 
forventning om en svag, men dog positiv vækst startende i 
andet halvår ventes BNP i 2009 at falde med ca. 4¾ pct. i 
forhold til 2008. Der er tale om tilbagegang i alle dele af 
den private efterspørgsel. Bag faldet i BNP ligger således et 
kraftigt fald i det private forbrug (på næsten 5 pct.), et større 
fald i eksporten (på godt 10 pct.) og et endnu større fald i 
investeringerne (på godt 15 pct.). 
 
Faldet i forbruget i år sker på trods af en stigning i den 
disponible indkomst, der blandt andet skyldes skattelettel-
serne og udbetalingen af SP-midlerne. Også i 2010 vil 
skattelettelserne bidrage til en stigning i den disponible 
indkomst og dermed forbruget. I modsat retning trækker, at 
forbrugskvoten ventes at falde i lyset af en mærkbar stig-
ning i ledigheden og fortsat faldende boligpriser. Forbruget 
ventes således kun at vokse med ca. 1¾ pct. i 2010. 
 
Boligmarkedet er præget af stilstand med faldende priser, 
stigende liggetider og markant fald i byggeaktiviteten. 
Boligpriserne kom i løbet af højkonjunkturen op på et 
uholdbart højt niveau, og huspriserne er allerede faldet 
næsten 20 pct. siden toppen i 2007. I lyset af udsigten til en 
fortsat stigning i ledigheden vurderes det, at boligpriserne 
vil falde yderligere med ca. 5 pct. fra 2009 til 2010. Fra 
2011 ventes boligpriserne at stige igen. 
 
Erhvervsinvesteringerne er allerede faldet markant i lyset af 
de dårlige afsætningsmuligheder, og der forventes et yderli-
gere fald i 2010. Et kraftigt fald i lagerinvesteringerne i 
første halvår af 2009 trækker BNP ned med ca. 1 pct.point, 
mens en normalisering af lagersituationen bidrager med ca. 
¾ pct.point til væksten i 2010. 

BNP-fald på 
næsten 5 pct. i 2009 
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trods stigende 
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Såvel import som eksport er faldet markant som følge af 
krisen i dansk og international økonomi. Importen vurderes 
at falde ca. 12 pct. i 2009, og eksporten ventes at falde ca. 
10 pct. Dermed holder udviklingen i nettoeksporten hånden 
under den danske produktion. Det større fald i importen skal 
blandt andet ses som et resultat af, at importkvoten som 
følge af højt kapacitetspres var steget ekstraordinært meget 
under højkonjunkturen. Faldet i eksporten ventes at ophøre 
og blive vendt til en stigning allerede i andet halvår 2009. 
En række internationale institutioner har opjusteret deres 
skøn for den internationale vækst, og det skønnes, at væk-
sten i de lande, der aftager dansk eksport, efter et fald på 
næsten 4 pct. i 2009 bliver ca. 1¼ pct. i 2010, stigende til 
næsten 3½ pct. i 2012. 
 
Det markante fald i produktionen er ikke slået ud i et tilsva-
rende fald i beskæftigelsen. Produktiviteten er således faldet 
yderligere oven på faldene de seneste år. Samlet vurderes 
timeproduktiviteten i de private byerhverv at være faldet 
med mere end 5 pct. siden 2006, og produktivitetsniveauet 
vurderes i 2009 at ligge omkring 7½ pct. under det trend-
mæssige niveau. Dette meget store produktivitetsefterslæb 
indebærer, at der kan imødeses meget høje produktivitets-
stigninger i de kommende år. Det betyder også, at selvom 
der forventes positiv og tiltagende vækst de kommende år, 
vil beskæftigelsen formentlig fortsætte med at falde i hvert 
fald frem til 2011. Det samlede beskæftigelsesfald fra 2008 
til 2011 skønnes at blive på ca. 160.000 personer. 
 
Faldet i beskæftigelsen ventes ikke at slå fuldt igennem på 
den registrerede ledighed. Dette skyldes, at de dårligere 
beskæftigelsesudsigter slår ud i et konjunkturbetinget fald i 
arbejdsstyrken. Det ventes, at arbejdsløsheden stiger til ca. 
170.000 personer i 2011, hvilket er en stigning på næsten 
125.000 i forhold til den historisk lave ledighed i sommeren 
2008. 
 
Lønstigningerne er allerede aftaget i lyset af den stigende 
ledighed. Det forventes, at lønstigningstakten vil holde sig i 
omegnen af 2½ pct. i de kommende år. Selvom dette er lavt 
i historisk sammenhæng, indebærer det en fortsat forringel-
se af lønkonkurrenceevnen. 

Positivt 
vækstbidrag fra 
udenrigshandlen 

Negativ udvikling i 
produktiviteten 

Ledighed stiger til 
170.000 personer 

Fortsat 
forværring af 
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De dårlige konjunkturer har bidraget til at forværre de 
offentlige finanser markant. Et overskud på 60 mia. kr. i 
2008 ventes således vendt til et underskud på omkring 90 
mia. kr. i 2010. Bag denne forværring ligger først og frem-
mest et konjunkturbetinget fald i skatteindtægterne og en 
stigning i udgifterne til overførsler til ledige. Hertil kommer 
aktive lempelser af finanspolitikken i form af skattelettelser 
og øgede udgifter på ca. 45 mia. kr. 
 
 

Prognosens hovedtal 
2008 2009 2010 2011 2012

BNP-vækst (pct.) -1,2 -4,8 1,1 1,4 2,3
Offentlig saldo (mia. kr.) 59 -40 -89 -70 -46
Betalingsbalance (mia. kr.) 38 31 28 30 26
Ledighed (1.000 pers.) 52 100 157 171 156
Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 19 -75 -67 -19 17
Stigning i lønomkostninger (pct.) 4,2 3,2 2,7 2,2 2,2
Inflation (pct.) 3,1 1,5 2,0 2,0 1,9

Anm.: Inflationen er opgjort som væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger.  

 
 
Aktuel økonomisk politik 
 
Finanspolitikken i 2009 bidrager bl.a. gennem øget offent-
ligt forbrug og investeringer samt skattelettelser til at mind-
ske de realøkonomiske konsekvenser af krisen. Den allerede 
planlagte finanspolitik for næste år indebærer lempelser for 
ca. 20 mia. kr., hvilket skønnes at øge væksten i 2010 med 
ca. ½ pct.point (den såkaldte finanseffekt). Hovedparten af 
lempelsen stammer fra skattereformen, der er underfinansie-
ret på kort sigt. Desuden indebærer sommerens kommuneaf-
taler en ekstraordinær stigning i kommunernes udgifter til 
investeringer. Endelig indeholder finanslovsforslaget for 
2010 bl.a. en fremrykning af initiativer i aftalen om grøn 
transportpolitik. 
 
På baggrund af udsigten til et langvarigt og dybt konjunk-
turtilbageslag vurderer formandskabet, at det vil være 
hensigtsmæssigt med en finanspolitisk stimulans af økono-
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Planlagt lempelig 
finanspolitik 

Yderligere lempelse 
anbefales i 2010 
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mien ud over det allerede planlagte. Konkret anbefales en 
yderligere finanspolitisk lempelse på mindst ½ pct.point, 
sådan at aktivitetsvirkningen næste år kommer op på niveau 
med den i 2009. En ekstra aktivitetsvirkning på ½ pct.point 
kan eksempelvis opnås ved en yderligere stigning i de 
offentlige investeringer på ca. 10 mia. kr. Beregningerne i 
afsnit I.8 viser, at en lempelse i denne størrelsesorden ikke 
vil forhindre, at ledigheden stiger mærkbart op over det 
niveau, der kan forventes i en normal konjunktursituation, 
selv ikke hvis opsvinget bliver noget kraftigere end forven-
tet i prognosen. Hvis det omvendt går værre end forventet i 
prognosen, kan det vise sig at være direkte skadeligt ikke at 
lempe yderligere. En aktiv finanspolitik kan modvirke 
tendensen til en langvarig stigning i ledigheden og derved 
reducere risikoen for, at den høje ledighed bider sig fast og 
medfører en lavere strukturel beskæftigelse. 
 
Det er en afgørende forudsætning for den anbefalede lem-
pelse, at ligeså vel som der bør lempes i en krise, skal der 
strammes i en højkonjunktur. Det er derfor væsentligt, at 
udgiftsniveauet ikke forhøjes permanent. Ønsket om midler-
tidighed i indsatsen taler for fremrykning af allerede plan-
lagte initiativer, f.eks. offentlige investeringer og vedlige-
holdelsesarbejder, frem for nye initiativer. Jo mere der 
lempes nu, jo større er behovet for konsolidering af de 
offentlige finanser senere. Er der tale om en decideret frem-
rykning af allerede planlagte initiativer, kommer den efter-
følgende stramning principielt automatisk, og den varige 
belastning af de offentlige finanser er beskeden. 
 
Den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken indebærer 
ofte en afvejning mellem kortsigtede hensyn til konjunktur-
situationen og langsigtede hensyn til holdbare offentlige 
finanser. Formandskabet anbefaler en tosidet strategi, hvor 
den kortsigtede finanspolitik tilrettelægges ud fra den aktu-
elle konjunktursituation, og hvor strukturreformer bidrager 
til at sikre en holdbar udvikling i de offentlige finanser. 
Langsigtede udfordringer bør således ikke hindre brug af 
aktiv finanspolitik for at mildne krisens konsekvenser, 
ligesom et konjunkturtilbageslag ikke må stå i vejen for 
beslutning af nødvendige strukturreformer. 
 

Regningen  
skal betales 

Finanspolitikken 
skal stå på to ben 
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Med udgangen af næste år skønnes den offentlige brutto-
gæld at blive omkring 700 mia. kr., hvilket er ca. 200 mia. 
kr. større end vurderet i konvergensprogrammet fra decem-
ber 2008, som er den seneste opdatering af 2015-planen.1 
Den væsentligste årsag til den højere gæld er den dårligere 
konjunkturudvikling, men skattelettelser og høj vækst i det 
offentlige forbrug har også bidraget. Det vil blive yderst 
vanskeligt at nå tilbage på sporet for gældsafviklingen inden 
2015, da det vil kræve en uhensigtsmæssig opstramning af 
finanspolitikken de kommende år. De krav om strukturre-
former, som inden krisen blev stillet for at sikre den finans-
politiske holdbarhed, er blevet skærpet væsentligt af udsig-
ten til en højere gæld end forudsat i den opdaterede 2015-
plan. 
 
Behovet for en ny mellemfristet plan er således tydeligt. En 
sådan plan bør baseres på en opdateret beregning af hold-
barhedsproblemet, der tager højde for de stigende sund-
hedsudgifter, jf. kapitel II. Planen bør indeholde konkrete 
anvisninger på, hvordan udfordringerne for den finanspoliti-
ske holdbarhed kan imødegås gennem strukturreformer på 
arbejdsmarkedet og i relation til tilbagetrækningsalderen. 
En ny plan bør indeholde en ophævelse af de resterende 
elementer af skattestoppets nominalprincip for at styrke 
holdbarheden og forhindre en skævvridning af skattestruk-
turen. Tiltag, der kan sikre overholdelse af målsætningerne 
på uddannelses- og klimaområdet, bør også indgå som en 
integreret del af planen. De nødvendige strukturreformer 
bør vedtages snarest muligt, men kan udfærdiges med 
gradvis indfasning, så effekterne indtræffer, efterhånden 
som konjunktursituationen forventeligt normaliseres. 
 
En ny mellemfristet plan bør også indeholde en samlet 
offentlig investeringsplan. De offentlige investeringer er 
både et vigtigt instrument i konjunkturpolitikken og en vig-
tig del af strukturpolitikken, idet f.eks. infrastrukturinveste-
ringer kan have væsentlig indflydelse på produktiviteten i 
den private og den offentlige sektor. I dag findes statslige 
investeringsplaner inden for en række enkeltområder, men 

 
1) I de nævnte tal er effekten på den offentlige bruttogæld af 

Kreditpakken (Bankpakke II) ikke indregnet. 
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plan …  
 
 
 
 
 
 
 
 
… og snarlig 
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der foretages ikke en systematisk prioritering af de offentli-
ge investeringer på tværs af sektorer. En samlet offentlig 
investeringsplan vil kunne bidrage til denne prioritering og 
samtidig forbedre mulighederne for at fremrykke eller ud-
skyde offentlige investeringer afhængigt af konjunktursitu-
ationen. En investeringsplan vil endvidere bidrage til at sik-
re en hensigtsmæssig prioritering mellem offentligt forbrug 
og forskellige offentlige investeringer. 
 
De seneste års konjunkturudsving illustrerer behovet for at 
sikre en mere stabil udvikling på boligmarkedet. Udsvinge-
ne i boligpriserne, der har været kraftigere i Danmark end i 
mange andre lande, har bidraget til at forstærke udsvingene 
i boligbyggeri og privat forbrug. Indførelsen af skatte-
stoppets nominalprincip har fjernet en vigtig stabiliserende 
mekanisme i samfundsøkonomien. Fastfrysningen har så-
ledes reduceret den effektive skattesats, i takt med at bolig-
priserne steg. Tilsvarende ville boligprisfaldet under den 
nuværende lavkonjunktur have udløst et fald i ejendoms-
værdiskatten og dermed have dæmpet prisfaldet, hvis man 
havde bevaret princippet om, at ejendomsværdiskatten 
beregnes af den aktuelle ejendomsværdi.  
 
Forårets skattereform fastholdt imidlertid nominalprincippet 
for ejendomsværdiskatten. For at styrke holdbarheden og 
sikre en mere stabil konjunkturudvikling anbefales det at 
genindføre princippet om, at ejendomsværdiskatten bereg-
nes af den aktuelle ejendomsvurdering. Af hensyn til kon-
junktursituationen bør en genindførelse af indekseringen af 
ejendomsværdiskatten kombineres med en nedsættelse af 
ejendomsværdiskatteprocenten, så det samlede provenu ikke 
øges på kort sigt. De store prisudsving på boligmarkedet gør 
det også naturligt at indføre en skat på realiserede bolig-
kapitalgevinster. En sådan skat kan udformes, så den ikke 
hæmmer mobiliteten på boligmarkedet, jf. Dansk Økonomi, 
efterår 2008. 
 

Skattestoppet har 
forstærket 
konjunkturudsving 

Genindfør 
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ejendomsværdiskat 
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Arbejdsmarkedskommissionen har fremlagt en række 
forslag til at forbedre de offentlige finanser gennem en øget 
strukturel beskæftigelse. Med Arbejdsmarkedskommis-
sionens gennemgang af mulige finansieringskilder er det 
endnu en gang blevet understreget, at en senere tilbagetræk-
ning fra arbejdsmarkedet er essentiel for at sikre en lang-
tidsholdbar udvikling på de offentlige finanser. Formand-
skabet bakker op om, at det er ønskeligt med reformer på 
efterløns- og dagpengeområdet. Jo hurtigere der aftales 
reformer, jo bedre. 
 
I tråd med tidligere anbefalinger fra formandskabet foreslår 
Arbejdsmarkedskommissionen en afkortning af dagpenge-
perioden. Kommissionen foreslår en dagpengeperiode på to 
år, der kan forlænges med op til to gange et halvt år i perio-
der med høj ledighed. Forlængelsen af dagpengeperioden 
gælder kun for ledige, der er tæt på at miste dagpengeretten, 
hvilket sikrer, at tilskyndelsen til at finde et arbejde for 
ledige, der kun har været arbejdsløse i relativt kort tid, 
bliver betydeligt større end med den nuværende lange 
dagpengeperiode. Den skitserede ændring af dagpengereg-
lerne vil naturligt kun gælde for nyledige, hvilket indebærer, 
at den kortere dagpengeperiode reelt først kan træde i kraft 
tidligst i 2012. I nærværende prognose skønnes ledigheden 
(inkl. aktiverede) at nå op på ca. 8 pct. af arbejdsstyrken, 
hvilket ville udløse ½ års forlængelse af dagpengeperioden, 
hvis de skitserede regler havde været gældende. 
 
De seneste år med kraftig stigning i beskæftigelsen har 
bragt mange personer, som før kun havde en spinkel til-
knytning til arbejdsmarkedet, i arbejde. Det er vigtigt, at 
disse personer ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet 
i den nuværende beskæftigelsesnedgang, da der om få år 
sandsynligvis igen vil være brug for alle ressourcer. Derfor 
bør den aktive arbejdsmarkedspolitik i den nuværende 
situation i særlig grad målrettes ledige med svag tilknytning 
til arbejdsmarkedet. 
 
Som tidligere dokumenteret bidrager uddannelsesaktivering 
i almindelighed ikke til at skaffe arbejdsløse i beskæftigelse, 
jf. bl.a. Dansk Økonomi, forår 2007. En nyere undersøgelse 
fra Arbejdsmarkedskommissionen bekræfter dette resultat. 
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Disse resultater tyder på, at der bør satses på arbejds-
markedsnær aktivering, også i uddannelsesaktiveringen, og 
her primært ved brug af mulighederne i det eksisterende 
voksen- og efteruddannelsessystem. Det er vigtigt, at ind-
satsen fokuseres, så effekten i form af overgang til og 
fastholdelse af beskæftigelse bliver størst mulig. 
 
Et nyligt gennemført arbejdsmarkedspolitisk forsøg, Hurtigt 
i gang 2, har vist, at en intensiv arbejdsmarkedspolitisk 
indsats i form af et intensivt kontaktforløb (møder med 
jobkonsulent hver eller hver anden uge) er den mest effek-
tive metode til hurtigt at bringe ledige tilbage i selvforsør-
gelse. Derfor er det uheldigt, at der gives større statslig 
refusion til kommunerne for ledige, som er i aktivering, end 
for ledige, som visiteres til intensive kontaktforløb. Jobcent-
renes incitamenter bør i højere grad end i dag indrettes, så 
de tilskynder til at anvende de mest effektive instrumenter 
til at bringe ledige tilbage i selvforsørgelse. 
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Sundhed – udgifter og finansiering 
 
Sundhedsloven har til formål at sikre let og lige adgang til 
sundhedsydelser for alle. Der er bred politisk accept af 
denne målsætning. Et velfungerende sundhedssystem er 
derfor en central del af velfærdssamfundet.  
 
Knap 1⁄10 af det danske samfunds produktion bruges til at 
forebygge, behandle eller afhjælpe sygdom. De samlede 
private og offentlige sundhedsudgifter udgjorde en nogen-
lunde konstant andel af BNP fra 1970’erne til 1990’erne, 
men fra 2000 har udgifterne udvist en mærkbar stigning.  
 
Stigningen i sundhedsudgifterne siden 2000 skal ses i 
sammenhæng med et gradvist skifte fra et udpræget ramme-
styret hospitalsvæsen til et system, der i højere grad fokuse-
rer på at undgå ventetid til behandling. Et sådant system er i 
højere grad drevet af efterspørgsel efter sundhedsydelser. 
Dette har sammen med øget politisk fokus på området været 
med til at øge sundhedsudgifterne.  
 
Stigende sundhedsudgifter skal ikke nødvendigvis ses som 
et problem. Det kan afspejle, at befolkningen lægger mere 
vægt på et godt sundhedsvæsen i takt med, at velstanden 
stiger. Når der alligevel er grund til at fokusere på sund-
hedsområdet, skyldes det, at fortsat stigende offentlige 
sundhedsudgifter i forhold til BNP vil udgøre et langsigtet 
finansieringsproblem, der kræver skattestigninger eller 
anden finansiering.  
 
Årsagerne til sundhedsudgifternes stigende andel af BNP 
kan opdeles i henholdsvis demografiske og ikke-
demografiske effekter. De demografiske effekter skyldes 
dels forskelle i generationernes størrelse og dels en stigende 
restlevetid blandt ældre. I de kommende år vil de store 
efterkrigsårgange nå en alder, hvor de i stigende grad vil 
trække på sundhedsvæsenet. Samtidig falder antallet af 
personer i arbejdsstyrken, og dermed reduceres væksten i 
BNP. Herudover forventes en forsat stigning i restlevetiden 
for ældre, der betyder, at en stadigt stigende andel af be-
folkningen vil tilhøre de aldersklasser, der traditionelt har 
høje sundhedsudgifter.  

Let og lige adgang 
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Sundhedsudgifternes sammensætning på individniveau er 
analyseret med henblik på at vurdere betydningen af alder 
på den ene side og restlevetid på den anden. Analysens 
resultat er, at en betydelig del af sundhedsudgifterne i de 
sidste leveår ikke afhænger af alder, men af restlevetiden. 
Disse sundhedsudgifter betegnes terminaludgifter. Termi-
naludgifterne udskydes til en højere alder, når levetiden 
stiger. Dermed bliver stigningen i sundhedsudgifterne som 
følge af forlænget levetid ikke så stor, som stigningen i 
antallet af ældre umiddelbart tilsiger, hvilket ofte benævnes 
“sund” aldring. Analyser i kapitlet viser, at sund aldring 
reducerer væksten i sundhedsudgifterne som følge af for-
længet levetid til knap halvdelen af, hvad der ville have 
været tilfældet uden sund aldring. Dette reducerer det de-
mografiske bidrag til væksten i sundhedsudgifterne. 
 
Udover de demografiske effekter forventes sundhedsudgif-
terne pr. person også forsat at stige hurtigere end velstan-
den. Den voksende velstand indebærer, at en større andel af 
velstanden bliver brugt på sundhedsydelser. Dette svarer til 
det billede, der klart tegner sig på tværs af lande og over tid. 
I løbet af de sidste 15 år har der i Danmark været en mer-
vækst i sundhedsudgifterne pr. person i forhold til den 
generelle indkomstvækst på 0,3 – 0,4 pct. pr. år. Ses kun på 
de sidste 10 år har mervæksten været over 1 pct. pr. år, 
hvilket blandt andet kan ses i sammenhæng med skiftet fra 
et rammestyret til et mere efterspørgselsdrevet hospitalsvæ-
sen.  
 
I de kommende årtier forventes kombinationen af den 
demografiske udvikling og en fortsat – men begrænset – 
merstigning i sundhedsudgifterne pr. person i en given alder 
at føre til en betydelig vækst i de offentlige sundhedsudgif-
ter. Hvis mervæksten i sundhedsudgifterne kan holdes nede 
på 0,3 pct. pr. år, og der tages højde for sund aldring, vil de 
offentlige sundhedsudgifter stige fra knap 7 pct. af BNP i 
2009 til knap 10 pct. af BNP i 2050. Den samlede stigning i 
sundhedsudgifternes andel af BNP på 3 pct.point frem mod 
2050 fordeler sig med ca. 2 pct.point, som skyldes demogra-
fiske faktorer, og 1 pct.point, som skyldes mervæksten. 
Hvis mervæksten i sundhedsudgifterne bliver 0,6 pct. pr. år, 
vil de offentlige sundhedsudgifter vokse til at udgøre 11 pct. 
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af BNP i 2050, og mervæksten komme i dette tilfælde til at 
stå for 2 pct.point af væksten i sundhedsudgifternes andel af 
BNP. 
 
På det lange sigt fører tendensen til sund aldring og vel-
færdsreformens indeksering af efterløns- og folkepensions-
alder til, at de offentlige sundhedsudgifters andel af BNP 
ikke påvirkes af stigninger i restlevetiden for ældre. Fortsat 
mervækst i sundhedsudgifterne fører på den anden side til, 
at sundhedsudgifternes andel af BNP vil være fortsat sti-
gende. Derfor vil en forlængelse af den hidtidige udvikling i 
mervæksten betyde, at sundhedsudgifterne vil udgøre en 
meget stor udfordring i forhold til finansieringen af de 
offentlige udgifter, hvis sundhedsudgifterne skal vedblive at 
være skattefinansieret. 
 
Et alternativ til skattefinansiering er tvungne private forsik-
ringer. En omlægning af finansieringen vil dog ikke be-
grænse udgiftsstigningen, og det vil samtidig indebære en 
risiko for forøgede administrationsomkostninger til op-
krævning af præmier for sundhedsforsikringer i tillæg til 
den allerede eksisterende skatteopkrævning. En sådan 
finansieringsomlægning kan heller ikke forventes at føre til 
en større effektivitet i sundhedssektoren. Det giver således 
ikke et mere effektivt marked at have (tvungne) private 
sundhedsforsikringer frem for et skattefinansieret sundheds-
system. Det skyldes, at såvel patienter som læger har de 
samme incitamentsproblemer under de to systemer. Patien-
ter vil i begge systemer efterspørge flere ydelser, end hvis 
de selv skal betale direkte, og lægen vil ikke i nogen af 
systemerne have tilstrækkelige incitamenter til at begrænse 
behandlingsomfanget. 
 
Der kan dog være en forskel med hensyn til forvridnings- 
og fordelingseffekter. I lande, hvor finansieringen af sund-
hedsudgifterne er baseret på tvungne forsikringsordninger, 
er præmien typisk afhængig af indkomsten, idet der dog er 
en maksimal betaling. De fordelingsmæssige virkninger ved 
at finansiere sundhedsudgifter ved skatter er sandsynligvis 
anderledes som følge af progressionselementerne i skattesy-
stemet. Da der næppe er forskel på incitamentsvirkningen af 
en proportional skat og et indkomstafhængigt tvungent 
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forsikringsbidrag, er der således en traditionel afvejning af 
progressionens fordelingsvirkninger over for dens effektivi-
tetseffekter. 
 
Den nuværende skattefritagelse for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsforsikringer svarer til statsstøtte, da det generelle 
princip i skattelovgivningen er, at alle former for aflønning 
af arbejdskraften er skattepligtig hos lønmodtageren. Skat-
tesubsidiering kunne evt. forsvares, hvis forsikringerne 
finansierer sundhedsydelser, der alternativt ville blive stillet 
gratis til rådighed af det offentlige. Det er vanskeligt at 
afgøre, i hvilket omfang det offentlige evt. sparer penge i 
kraft af de private sundhedsforsikringer. Det står imidlertid 
klart, at sundhedsforsikringerne dækker en række ydelser, 
som ikke er en del af det offentlige tilbud, og hvor der 
derfor ikke er en offentlig besparelse. På denne baggrund, 
og fordi sundhedsforsikringerne som nævnt er problemati-
ske i forhold til målsætningen om lige adgang til sundheds-
væsenet, foreslås det at afskaffe skattefritagelsen for private 
sundhedsforsikringer. Det kan forbedre de offentlige finan-
ser med op til ca. 1 mia. kr. årligt, jf. De Økonomiske Råd 
(2008). 
 
En mulighed for at imødegå de stigende sundhedsudgifter er 
at øge effektiviteten i sundhedssektoren gennem konkurren-
ceudsættelse af hospitalsydelser. Konkurrenceudsættelse er 
lettest, hvor ydelsen er veldefineret og ikke er specialiseret 
eller ekstraordinært kapitalintensiv. Det peger i første 
omgang på plejeintensive forløb og planlagte basiskirurgi-
ske indgreb. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at planlagte 
kirurgiske indgreb i alt udgjorde 13 pct. af de samlede 
hospitalsudgifter i 2003. For de øvrige sundhedsudgifter kan 
en barriere for konkurrenceudsættelse være nødvendigheden 
af et stort beredskab samt dyrt udstyr eller høj lægefaglig 
specialisering, som hver for sig kan medføre stordriftsforde-
le. Områder, der er karakteriseret ved disse forhold, vurde-
res ikke at være egnet til konkurrenceudsættelse. 
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Et tiltag, der bl.a. har haft til formål at øge effektiviteten, er 
indførelsen af frie og det udvidede frie sygehusvalg, hvor 
det frie sygehusvalg giver patienter ret til at vælge at blive 
behandlet på et offentligt sygehus i en anden region, hvis 
det har kapacitet hertil. Det udvidede frie sygehusvalg giver 
patienter ret til at vælge at blive behandlet på et privathospi-
tal, hvis behandlingen ikke kan ske inden for en måned. Det 
udvidede frie sygehusvalg blev i 2007 anvendt af ca. 43.000 
personer, hvilket svarer til ca. 13 pct. af de berettigede. 
Udvidet frit sygehusvalg blev især anvendt i forbindelse 
med basiskirurgiske indgreb. Blandt de berettigede er det 
især de yngre, de uddannede og personer med relativ høj 
disponibel indkomst, der gør brug af tilbuddet.  
 
Det frie og udvidede frie sygehusvalg lægger pres på de 
respektive regioner, fordi de ofte skal betale en højere pris 
for behandling, hvis patienten vælger et andet hospital end 
regionens egne. Frit-valgsordningerne giver regionen inci-
tamenter til at tilbyde sygehusydelser af høj kvalitet og til at 
sikre høj udnyttelse af kapaciteten på egne hospitaler og 
eventuelt at udvide kapaciteten for at kunne tilbyde behand-
ling inden for en måned. 
  
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg medfører dog ikke 
direkte incitamenter for de offentlige og private sygehuse til 
at øge omkostningseffektiviteten. Dette skyldes, at priserne 
på behandlingerne ikke konkurrenceudsættes. En egentlig 
konkurrenceudsættelse sker kun, hvis regionerne beslutter 
sig for at udbyde behandlinger i licitation, inden det udvide-
de frie sygehusvalg træder i kraft for patienten.  
 
Fremme af effektiviteten i sygehusvæsenet kan ske gennem 
konkurrenceudsættelse på de områder, der vurderes egnede 
til konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelsen indebæ-
rer en afvejning i forhold til patientens frie valg. Hvis kun 
de mest effektive og dermed billigste udbydere gives ad-
gang til at udføre behandlinger, bliver det frie valg begræn-
set. Hvis patienterne på den anden side skal have et stort 
antal behandlingssteder at vælge imellem, fås en svagere 
effekt af konkurrenceudsættelsen, fordi behandlingsstederne 
ikke konkurrerer på prisen. For at sikre tilstrækkelig kon-
kurrence kan der således være behov for en lovændring, der 
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giver regionerne mulighed for at begrænse det udvidede frie 
sygehusvalg. 
 
En mulighed for at afveje hensynet til frit valg mod hensy-
net til konkurrence kan være at gennemføre såkaldte ram-
meudbud. I et rammeudbud giver potentielle leverandør 
tilbud på pligten, men ikke retten, til at udføre et antal af en 
given behandling. Det giver regionerne mulighed for at 
vælge et større antal udbydere, fordi man ikke er forpligtet 
til at efterspørge et givet antal behandlinger. Regionen kan 
således vælge at tilbyde en rammeaftale til en række af de 
bedste og billigste leverandører, mens ineffektive leveran-
dører vælges fra – eventuelt under hensyntagen til, at der 
skal være en geografisk dækning. 
 
Rammeudbud indebærer, at leverandører, der har en ram-
meaftale, bærer omkostningerne ved det usikre behand-
lingsomfang. Det må forventes at indebære højere udbuds-
priser i forhold til et udbud, hvor behandlingsomfanget er 
garanteret. Udbud med garanteret behandlingsomfang er 
derfor billigere, men indebærer, at regionen bærer den fulde 
risiko ved udsving i mængden af behandlinger. 
 
Man kan derfor med fordel søge at kombinere de forvente-
ligt billigere udbud, hvor leverandøren garanteres et fast 
antal behandlinger inden for en aftalt periode, med de 
rammeudbud, som forventes at være dyrere, fordi producen-
ten ikke kender produktionsomfanget. Kombinationen af 
udbud med garanteret behandlingsomfang til givne leveran-
dører og rammeudbud giver regionen rimelig mulighed for 
at leve op til det garanterede behandlingsomfang og samti-
dig i et vist omfang etablere et frit og et udvidet frit syge-
husvalg.  
 
De offentligt ejede hospitaler og andre institutioner bør 
deltage i udbuddet for at øge deres tilskyndelse til at effek-
tivisere behandlingen.  
 
Kommunerne medfinansierer regionernes udgifter til sund-
hed. Formålet med den kommunale medfinansiering er at 
give kommunerne incitament til at øge den forebyggende 
indsats. Den nuværende takststruktur er dog ikke i tilstræk-
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kelig grad målrettet mod at øge incitamenterne til at fore-
bygge behandlinger i sundhedsvæsnet. Det kommunale 
grundbidrag, der er et fast beløb pr. indbygger, giver ingen 
incitamenter til at iværksætte forebyggende foranstaltninger 
og bør erstattes af statslig finansiering. Da det er forbundet 
med administrative omkostninger at have en kommunal 
medfinansiering, bør denne koncentreres på områder, hvor 
kommunerne reelt har mulighed for at påvirke de samlede 
udgifter. Selv ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse 
af den kommunale medfinansiering kan der dog kun forven-
tes ret begrænsede besparelser på sundhedsudgifterne. 
 
I Danmark finansieres ca. 15 pct. af sundhedsudgifterne af 
brugerbetaling. Brugerbetalingen ligger først og fremmest 
på ydelser fra tandlæger og fysioterapeuter samt køb af 
medicin, mens der ikke er brugerbetaling på f.eks. besøg på 
skadestue og mad på hospital, som det er tilfældet i de andre 
nordiske lande. Koncentrationen af brugerbetalingen på 
nogle få sundhedsydelser er næppe hensigtsmæssig. Bru-
gerbetalingen bør spredes ud på flere sundhedsydelser for at 
mindske den forvridende virkning på forbruget af udvalgte 
sundhedsydelser. Det vil sige, at brugerbetalingen bør 
reduceres på nogle områder og øges eller indføres på andre. 
Ved at sprede brugerbetalingen ud på flere sundhedsydelser 
kunne brugerbetaling også anvendes til at regulere efter-
spørgslen efter andre typer af sundhedsydelser end medicin, 
tandlæge og fysioterapi.  
 
Alt i alt vil effektivisering i produktionen af sundhedsydel-
ser og mulighederne for alternativ finansiering ved øgede 
private forsikringer og/eller brugerbetaling formentlig kun 
bidrage i begrænset omfang til finansieringen af de samlede 
sundhedsydelser, hvis den nuværende målsætning om let og 
lige adgang for alle til sundhedsydelser af høj kvalitet 
fastholdes.      
 
Udgangspunktet for vurderingen af sundhedsudgifternes 
betydning for det langsigtede offentlige finansieringsbehov 
er en realistisk fremskrivning af sundhedsudgifterne på 
basis af den seneste historiske udvikling og de estimerede 
effekter på sundhedsudgifterne af sund aldring. Forudsættes 
de seneste 15 års mervækst i sundhedsudgifterne fastholdt i 
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resten af dette århundrede, vil det selv under hensyntagen til 
sund aldring give anledning til et finanspolitisk holdbar-
hedsproblem på 3,0 pct. af BNP. For at finansiere de frem-
tidige offentlige udgifter kræves en permanent forbedring af 
den offentlige saldo på 3,0 pct. af BNP, hvilket svarer til 54 
mia. kr. i 2009 niveau. 
 
Hvis man i stedet antager en fremtidig mervækst på 0,6 pct. 
om året – hvilket er væsentligt under de seneste års mer-
vækst – fås et holdbarhedsproblem på 5,7 pct. af BNP 
svarende til ca. 102 mia. kr.  
 
Der er derfor ikke tvivl om, at sundhedsudgifterne er den 
enkeltpost på det offentlige budget, som potentielt kan give 
anledning til det største finansieringsproblem og derved 
sætte den finanspolitiske holdbarhed under pres. Der er 
derfor behov for særlige budgetmekanismer på dette områ-
de. 
 
En løsning, hvor strukturreformer, der sikrer permanente 
forbedringer i de årlige offentlige nettoindtægter, gennem-
føres indenfor de nærmest kommende år og anvendes til 
finansieringen af de gradvist stigende sundhedsudgifter, er 
næppe hensigtsmæssig eller realistisk. Reformerne skal 
være meget markante og indebære en forbedring af hold-
barheden, der er ca. 10 gange så stor som den netop gen-
nemførte skattereform, hvis en mervækst på 0,3 pct. om året 
i resten af århundredet skal finansieres ved reformerne. 
Herudover vil sådanne reformer indebære en meget stor 
omfordeling fra nuværende generationer til fremtidige, fordi 
det vil tage omkring 75 år, før stigningen i sundhedsudgif-
terne bliver af samme omfang som den nødvendige årlige 
forbedring af det offentlige budget. Strategien vil derfor 
indebære en meget betydelig offentlig opsparing. 
 
Da stigningen i sundhedsudgifterne kommer gradvist, er det 
naturligt at overveje en finansiering, som også indebærer en 
gradvis stigning i indtægterne efterhånden som de større 
udgifter viser sig. Dette kan gøres ved at indføre et sund-
hedsbidrag. Som led i den skattereform, der træder i kraft 
fra 2010, vil det nuværende sundhedsbidrag gradvis blive 
udfaset og erstattet af en stigning i den statslige bundskat. 
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Som en modifikation af denne del af skattereformen foreslås 
i stedet, at der udskrives et øremærket statsligt sundhedsbi-
drag, der har samme grundlag som den statslige bundskat, 
og som fastsættes således, at det forventede provenu nøjag-
tigt modsvarer de offentlige sundhedsudgifter. Sundhedsbi-
dragssatsen justeres årligt, således at den hvert år dækker de 
budgetterede offentlige sundhedsudgifter for det kommende 
finansår. 
 
Sundhedsskatten sikrer, at den forventede fremtidige stig-
ning i sundhedsudgifterne ikke underminerer den finanspo-
litiske holdbarhed. Samtidig indebærer den løbende juste-
ring af skatten i takt med udviklingen i sundhedsudgifterne, 
at fremtidige stigninger i sundhedssektorens serviceniveau 
finansieres af de generationer, der vil nyde godt af service-
forbedringerne. Dermed undgås, at stigningen i sundheds-
udgifternes andel af BNP forbliver ufinansieret og fører til 
en opbygning af en større statsgæld med det resultat, at 
fremtidige generationer vil komme til at betale for en del af 
de serviceforbedringer, der kommer nulevende generationer 
til gode.  
 
Indføres en sundhedsskat, hvor stigninger i skatten finansie-
rer alle merudgiftsstigninger i sundhedssektoren, uanset om 
disse er demografisk eller ikke-demografisk bestemt, vil det 
løse den del af det finanspolitiske holdbarhedsproblem som 
hidrører fra sundhedsudgifterne. Med de anvendte bereg-
ningsforudsætninger indebærer dette også en løsning af det 
samlede finanspolitiske holdbarhedsproblem. 
 
På grund af den langsomme indfasning af den i 2006 ved-
tagne velfærdsreform vil de store årgange, der trækker sig 
tilbage i løbet af det næste årti, kun i begrænset omfang 
bidrage til at finansiere den demografisk betingede stigning 
i sundhedsudgifterne, der kan imødeses frem mod 2030. Det 
betyder, at sundhedsbidraget skal stige gradvist med i alt 
knap 2,75 pct.point frem til 2030. Herefter aftager væksten i 
den nødvendige skattestigning, således at den nødvendige 
stigning i sundhedsbidraget de næste 20 år er 1,75 pct.point 
til i alt 4,5 pct.point i 2050.  
 

… sikrer 
budgetdisciplin og 
at udgiftsstigninger 
ikke overvæltes på 
fremtidige 
generationer   

Sundhedsbidrag 
løser det 
finanspolitiske 
holdbarheds-
problem … 

… men giver store  
skattestigninger i 
starten 
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Den betydelige stigning i sundhedsbidraget illustrerer det 
politiske dilemma, som finansieringen af de fremtidige 
sundhedsudgifter giver anledning til. En (ekstrem) mulighed 
er, at politikerne sikrer en stram udgiftsstyring, der holder 
sundhedsudgifternes andel af BNP på det nuværende niveau 
– og altså indebærer en lavere vækst i sundhedsudgifterne 
pr. person i en given alder end den generelle indkomstud-
vikling. Hermed kan der opnås finanspolitisk holdbarhed 
uden skattestigninger eller strukturreformer.  
 
En mindre radikal mulighed er at lade sundhedsudgifterne 
stige i takt med den almindelige indkomstudvikling og det 
demografiske træk givet ved årgangseffekter og effekten af 
stigende levetid korrigeret for sund aldring. Dette svarer 
nogenlunde til de anvendte forudsætninger i Danmarks 
konvergensprogram. Denne udvikling i sundhedsudgifterne 
forudsætter imidlertid en markant stramning af udgiftssty-
ringen. En sådan stramning er næppe realistisk med den 
nuværende fokus på hurtig behandling. Selv hvis stramnin-
gen kan gennemføres, vil der være behov for enten en 
permanent stigning i beskatningen eller strukturreformer til 
at finansiere stigningen i sundhedsudgifternes andel af BNP. 
Det skyldes de store ældreårgange og stigningen i restleve-
tid, også selvom der er korrigeret for sund aldring.  
 
En forsættelse af de seneste års sundhedspolitiske linie 
indebærer, at sundhedsudgifterne pr. person stiger mere end 
indkomsten i økonomien. I dette tilfælde er der behov for 
enten gradvise besparelser på andre udgiftsposter, gradvist 
øgede skattestigninger (f.eks. ved en gradvis stigning i det 
foreslåede sundhedsbidrag) eller gradvist mere omfattende 
reformer, som øger arbejdsudbuddet og dermed skatte-
grundlaget.  
  
Selvom en gradvis stigning af sundhedsbidraget til dækning 
af merstigningen i sundhedsudgifterne principielt er til-
strækkelig til at løse holdbarhedsproblemet, betyder det 
ikke, at argumentet for strukturreformer bortfalder. Struk-
turreformer, der gradvist øger arbejdsudbuddet, vil betyde, 
at der bliver mulighed for at imødegå stigningerne i skatte-
trykket og derved reducere de forvridningstab, som de 

Sundhedsudgifter 
giver stort 
prioriterings-
problem 

Næppe muligt med 
tilstrækkelig stram 
styring og samtidig 
fokus på hurtig 
behandling 

Nuværende 
sundhedspolitik 
kræver øget 
finansiering … 
 

… og struktur- 
reformer 
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højere marginalskatter, der følger af sundhedsbidraget, giver 
anledning til.   
 
Oversigt over forslag 
 

• Afskaffelse af skattefrihed for sundhedsforsikringer 
• Indførelse af konkurrenceudsættelse af sundheds-

ydelser på udvalgte områder ved gennemførelse af 
rammeudbud, hvor også offentlige hospitaler delta-
ger 

• Omlægning af kommunal medfinansiering så den 
alene finder sted, hvor kommunerne har mulighed 
for at reagere på den økonomiske tilskyndelse 

• Omlægning af brugerbetaling inden for den nuvæ-
rende totale ramme. Dvs. reduktion af brugerbeta-
ling på eksisterende områder og indførelse af bru-
gerbetaling på andre 

• Indførelse af et øremærket statsligt sundhedsbidrag, 
der fastlægges, så det sikrer finansieringen af de 
forventede sundhedsudgifter i samme periode. 
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KAPITEL I   
 
KONJUNKTURVURDERING 
 
 
I.1 Indledning 
 
Dansk økonomi blev ligesom resten af verden sidste år ramt 
af det største økonomiske tilbageslag siden anden verdens-
krig. Det danske BNP har været faldende siden starten af 
2008, og dermed startede nedgangen i dansk økonomi før 
end i de fleste øvrige lande, jf. figur I.1. Det samlede danske 
produktionsfald er meget stort, hvilket dog blandt andet skal 
ses på baggrund af, at kapacitetspresset i dansk økonomi var 
højt i 2007 og 2008, og at der dermed allerede inden krisen 
var lagt op til meget lave vækstrater i Danmark. Trods det 
historisk store fald er der tegn på, at bunden kan være nået, 
og der dermed er udsigt til fremgang fra et meget lavt 
udgangspunkt. Der er imidlertid flere årsager til at forvente, 
at opsvinget bliver relativt svagt, og det varer adskillige år, 
før den danske produktion er oppe på det samme niveau 
som før krisen. 
 
 

Figur I.1 BNP i Danmark, USA og euroområdet 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 5. oktober 2009. 
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Et væsentligt argument for at forvente et relativt “forkølet” 
opsving er, at husholdningerne i Danmark såvel som i andre 
lande har lidt betydelige formuetab på boliger og opsparing 
i aktier og pensionsordninger. Oven i det allerede indtrufne 
fald er der i Danmark udsigt til et yderligere om end  
begrænset fald i boligpriserne. Den lavere formue og  
udsigten til stigende ledighed vil trække i retning af et 
fortsat lavt forbrug trods udsigt til en betydelig stigning i 
den disponible indkomst. 
 
Et andet forhold, der kan trække i retning af at dæmpe 
vækstfremgangen, er, at de offentlige budgetter både i 
Danmark og i udlandet er kraftigt forværret, og at der  
dermed er udsigt til stærkt stigende gældsætning. Der er 
derfor behov for konsolidering af de offentlige finanser, og i 
takt med at konjunktursituationen normaliseres, må der 
forventes finanspolitiske stramninger i udlandet, hvilket vil 
dæmpe væksten på de danske eksportmarkeder. 
 
Et tredje forhold, der kan virke vækstdæmpende, er, at også 
den finansielle sektor står med et behov for konsolidering 
oven på de betydelige tab, sektoren har lidt. Selvom  
forholdene i den finansielle sektor er delvist normaliserede, 
vil konsolideringsbehovet trække i retning af en afdæmpet 
udlånsvækst. Afdæmpningen af udlånsvæksten kan blive 
forstærket af strammere international regulering af den 
finansielle sektor, f.eks. i form af skærpede kapitalkrav. 
 
Endelig må der imødeses en normalisering af penge-
politikken, hvilket på det lidt længere sigt vil indebære 
stigende renter og en opstramning af bankernes mulighed 
for at trække likviditet i centralbankerne. Der er således 
flere forhold, der trækker i retning af lav vækst de  
kommende år: Husholdningerne har lidt betydelige formue-
tab, de offentlige finanser bliver strammet, kreditvilkårene 
vil formentlig være stramme i de kommende år, og der er 
udsigt til højere renter. Trods tegnene på, at opsvinget kan 
være på vej, vurderes det derfor, at der vil gå nogle år, før 
væksten bliver tilstrækkelig høj til at reducere overskuds 
kapaciteten i økonomien, og ledigheden begynder forment-
lig først at falde i løbet af 2011. 
 

Flere faktorer 
dæmper væksten:  
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Væksten i Danmark aftog, som nævnt, tidligere end i de 
fleste andre lande, og afmatningen satte dermed ind på et 
tidspunkt, hvor den finansielle krise endnu ikke var begyndt 
at tvinge verdensøkonomien i knæ. Opbremsningen i dansk 
økonomi var i første omgang en konsekvens af, at den 
kraftige højkonjunktur havde bragt dansk økonomi så tæt på 
kapacitetsgrænsen, at en afdæmpning af væksten var uund-
gåelig. Højkonjunkturen havde samtidig bragt de danske 
boligpriser op på et niveau, der var uholdbart, og bolig-
priserne begyndte derfor allerede at sive i løbet af 2007. 
Faldet i aktivitetsniveauet i dansk økonomi var dermed i 
første omgang et udtryk for en nødvendig tilpasning fra et 
unormalt højt niveau før krisen, men nedturen blev selvsagt 
kraftigt forstærket af den internationale finansielle og  
økonomiske krise. De betydelige ubalancer, som høj-
konjunkturen bidrog til i form af høje boligpriser og dårlig 
konkurrenceevne, har bidraget til, at produktionsfaldet i 
Danmark har været større end i en række andre lande, og 
betyder at dansk økonomi sandsynligvis vil være længere 
om at komme ud af krisen. 
 
I Danmark faldt BNP med 1,2 pct. i 2008, og den negative 
udvikling fortsatte ind i 2009. Produktionsniveauet ligger 
således i andet kvartal 2009 hele 7 pct. under niveauet i 
samme kvartal året før. Den meget dårlige start på 2009 
skyldtes en svag udvikling i både den indenlandske og den 
udenlandske efterspørgsel. Selvom bunden vurderes at være 
nået, ventes væksten de kommende år at blive så svag, at 
ledigheden vil fortsætte med at stige op til et niveau om-
kring 170.000 personer i 2011, jf. figur I.2. Når ledigheden 
ikke forventes at stige endnu mere, skyldes det bl.a., at en 
del af det forventede beskæftigelsesfald fra 2008-11 på ca. 
160.000 personer vurderes at slå igennem i et konjunktur-
betinget fald i arbejdsstyrken.  
 
 

Nedtur i Danmark 
kan vare længere 
end i udlandet 

Ledigheden stiger 
til 170.000 
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Figur I.2 Ledighed 
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Anm.: Seneste observation er august 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Både forbrugernes, industriens og serviceerhvervenes 
forventninger er steget siden foråret, men især erhvervenes 
forventninger ligger fortsat på et væsentligt lavere niveau 
end før krisen. Indikatorerne peger dermed på en positiv, 
men svag vækst i den indenlandske efterspørgsel startende i 
andet halvår af 2009. Stigende offentlige investeringer, de 
frigivne SP-midler og renoveringspuljen bidrager til at 
forøge væksten på kort sigt. De små tegn på bedring i 
slutningen af 2009 kan dog ikke opveje det meget store fald 
i efterspørgslen, som allerede er indtruffet, og BNP skønnes 
derfor at falde med ca. 4¾ pct. i 2009, jf. figur I.3. 
 
Trods en meget lempelig finanspolitik ventes det ikke, at et 
selvbærende opsving kommer i gang før tidligst i 2011. 
2010 vil sandsynligvis blive præget af et fortsat underdrejet 
boligmarked og fortsat fald i beskæftigelsen. De planlagte 
finanspolitiske lempelser, som primært består af skattelet-
telserne fra forårspakken og øgede offentlige investeringer, 
vil understøtte væksten i 2010, men lav forbrugstilbøje-
lighed og fald i de reale boligpriser gør, at der alligevel kun 
er udsigt til en relativt svag udvikling i den indenlandske 
efterspørgsel igennem 2010. Samtidig er der trods tegn på et 
begyndende internationalt opsving udsigt til en forholdsvis 
beskeden vækst på eksportmarkederne, hvilket bl.a. skyldes, 

Pessimismen 
er aftagende 

Forkølet opsving 
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at en række europæiske lande forventes at stramme finans-
politikken til næste år. Det er derfor ikke sandsynligt, at den 
internationale økonomi bliver helt så kraftig en vækstmotor 
i 2010, som man kunne have håbet på. I fravær af yderligere 
vækstimpulser skønnes BNP derfor kun at stige med ca. 1 
pct. i 2010. 
 
 
Figur I.3 Bidrag til BNP-vækst 
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Anm.: Overgang til prognoseperiode er markeret med lodret streg. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
De nominelle boligpriser skønnes at fortsætte med at falde i 
2010, om end i et langsommere tempo end det seneste 
halvandet år. Samtidig forventes væksten på de danske 
eksportmarkeder først at stige betydeligt i 2011. Dette 
ventes at bringe den danske BNP-vækst op på knap 1½ pct. 
i 2011, hvilket vurderes at svare nogenlunde til den under-
liggende vækstrate i økonomien i disse år. Selvom væksten 
således forventes at være tilbage omkring et normalt tempo 
i 2011, skønnes økonomien at have opbygget et produkti-
onsefterslæb, så output gap vil ligge i størrelsesordenen -4¾ 
pct. i såvel 2010 som 2011, jf. figur I.4. Der vil således 
være rigeligt med ledige ressourcer i økonomien, og der vil 
derfor ikke være kapacitetsmæssige begrænsninger for en 
relativt høj vækst i løbet af 2012. 
 

Opsvinget bliver 
først holdbart 
i 2011 
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Figur I.4 Output gap 
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Anm.: Output gap er defineret som forskellen mellem faktisk og struktu-

relt BNP målt i pct. af strukturelt BNP. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
Konjunkturvurderinger er altid forbundet med usikkerhed. 
En række faktorer trækker dog i retning af en noget større 
usikkerhed ved denne prognose sammenlignet med en mere 
normal konjunktursituation. I afsnit I.8 bringes som en 
illustration af usikkerheden et alternativt forløb, hvor det 
private forbrug stiger hurtigere end forudsat i prognosen. 
Forbruget er faldet kraftigt i slutningen af 2008 og første 
halvdel af 2009. En fortsat svag udvikling i forbruget er 
sandsynlig, men det kan ikke udelukkes, at der har været en 
overreaktion. Hvis det sidste er tilfældet, kan det føre til en 
hurtigere vending i forbruget end lagt til grund i prognosen. 
Prognosen er baseret på en forventning om en forholdsvis 
lav forbrugskvote, hvilket især skyldes forventningen om et 
fortsat fald i boligpriserne. Hvis boligmarkedet vender 
tidligere end forudsat, vil det kunne trække forbruget opad i 
forhold til prognosen. En særlig usikkerhed knytter sig til 
forbrugseffekten af de betydelige finanspolitiske lempelser, 
hvor f.eks. frigivelsen af SP-opsparingerne er et hidtil 
uprøvet tiltag. Langt de fleste SP-midler er blevet hævet, 
men det er fortsat uklart, i hvor stort omfang midlerne bliver 
omsat til forbrug. Situationen på de finansielle markeder er 
ikke fuldt normaliseret sammenlignet med forholdene før 

Større usikkerhed 
end normalt 
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krisen, og fornyet uro er fortsat en risikofaktor. De mulige 
længerevarende effekter af krisen på produktivitet, ledighed 
og arbejdsstyrke udgør et selvstændigt usikkerhedsmoment, 
som dog ikke vurderes at være af væsentlig betydning for 
udviklingen på kort sigt. 
 
Hovedtræk i konjunkturvurderingen 
 
Det private forbrug er faldet med omkring 7 pct. i første 
halvår 2009 sammenlignet med samme periode sidste år. 
Forbrugerforventningerne ligger trods en stigning siden 
årsskiftet væsentligt lavere end før krisen. De fleste har dog 
valgt at hæve deres SP-opsparing. I nærværende prognose 
er det forudsat, at 6 mia. kr. af SP-midlerne bliver omsat til 
forbrug i andet halvår 2009, og yderligere 6 mia. kr. bliver 
brugt i 2010. Dermed er der lagt op til en betydelig vækst i 
det private forbrug i slutningen af året, men på grund af det 
allerede indtrufne forbrugsfald skønnes samlet set et fald på 
ca. 5 pct. fra 2008 til 2009. Faldende boligpriser og stigende 
ledighed lægger en fortsat dæmper på forbrugslysten,  
hvilket betyder, at der forventes svag vækst i det private 
forbrug helt frem til 2011, jf. tabel I.1. Den disponible 
indkomst stiger relativt meget i 2010. Dette skyldes især 
skattelettelserne fra forårspakken, men også lavere rente på 
rentetilpasningslån bidrager til, at den disponible indkomst 
øges. Den svage forbrugsvækst i 2010 og 2011 dækker 
dermed over en faldende forbrugskvote, og forbrugskvoten 
forventes først at stige igen i 2012, hvor bl.a. stigende 
boligpriser og faldende ledighed vil øge forbrugertilliden. 

Stort fald i det 
private forbrug 
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen 

2008 2009 2010 2011 2012

Privat forbrug 851 -0,2 -5,0 1,8 1,2 3,4
Offentligt forbrug 463 1,5 2,0 0,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer 31 4,5 14,8 15,3 1,9 -15,0
Boliginvesteringer 108 -9,8 -17,4 0,0 2,4 4,7
Erhvervsinvesteringer 228 -3,8 -14,6 -4,3 4,4 7,1
Lagerændringer 13 0,2 -1,0 0,7 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.694 -0,7 -5,8 1,7 1,5 2,7
Eksport i alt 951 2,2 -10,4 0,3 2,0 4,0

Vareeksport 580 -0,5 -10,8 0,0 2,6 4,2
heraf industrivarer 382 3,0 -11,9 0,1 4,5 6,7

Tjenesteeksport 371 6,7 -9,8 0,9 1,1 3,6
Efterspørgsel i alt 2.645 0,3 -7,2 1,2 1,7 3,2
Import i alt 911 3,4 -12,5 1,7 2,4 4,9

Vareimport 599 0,8 -13,5 2,3 3,2 5,4
heraf industrivarer 455 -1,0 -16,1 2,2 3,5 6,1

Tjenesteimport 313 8,5 -10,4 0,6 0,7 3,9
Bruttonationalprodukt 1.734 -1,2 -4,8 1,1 1,4 2,3
Bruttoværditilvækst 1.478 -0,9 -4,2 0,8 1,4 2,2

heraf private byerhverv 876 -1,8 -6,2 1,5 2,4 3,6

Mængdestigning

-----------------  Pct. ----------------

Årets
priser
2008

Mia. kr.
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 
2008 2009 2010 2011 2012

Forbrugerpriser 3,1 1,5 2,0 2,0 1,9
Eksportpriser 5,4 -8,2 2,8 1,6 1,5
Importpriser 4,0 -6,9 1,2 1,2 1,1
Timelønomkostninger 4,2 3,2 2,7 2,2 2,2
Kontantpris på boliger -3,2 -14,6 -6,1 2,3 6,2

Arbejdsstyrke -8 -27 -10 -5 2
Privat beskæftigelse 28 -95 -68 -20 16
Offentlig beskæftigelse -9 20 1 1 1

Ledighed 52 100 157 171 156

Betalingsbalance 38 31 28 30 26
Offentlig saldo 59 -40 -89 -70 -46
Tilgodehavende i udlandet -153 -121 -93 -63 -36
Offentlig bruttogæld 580 620 708 778 824

Realvækst i aftagerlande 1,0 -3,9 1,3 2,7 3,4
Vækst i udlandets timelønomkostninger 3,2 1,8 1,5 1,9 2,5
Ændring i den effektive kronekurs 2,7 0,2 0,2 0,0 0,0
10-årig obligationsrente 4,3 3,5 4,0 4,4 4,6
Timeproduktivitet i private byerhverv -3,7 -0,4 5,5 3,7 2,1

----------------  Pct.  ----------------

----------------  Pct.  --------------

------  Ændring i 1.000 pers.  ------

------------  1.000 pers.  ------------

-------------  Mia. kr.  -------------

 

Anm.: Mængdestigninger er angivet i kædeindeks. Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver 
vækstbidraget til BNP. Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for 
det private forbrug. Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningspe-
rioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde, og at ændringen i
tilgodehavende i udlandet er lig saldoen på betalingsbalancen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, Bureau of Labor Statistics, 
EcoWin og egne beregninger. 

 
 
De private boliginvesteringer skønnes at falde med næsten 
18 pct. fra 2008 til 2009. De faldende boligpriser og stram-
mere kreditvilkår har besværliggjort finansieringen af nyt 
boligbyggeri. Boligpriser og investeringsomfang var  

Boligmarkedet 
ligger underdrejet 
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kommet op på uholdbart høje niveauer, og de faldende 
priser og det lavere investeringsomfang er dermed i vid 
udstrækning udtryk for, at disse størrelser nu er på vej 
tilbage mod et mere langtidsholdbart niveau. Mængden af 
udbudte boliger til salg er fortsat stor, og der går stadig 
længere tid, fra en bolig bliver sat til salg, til den bliver 
solgt. Det peger i retning af, at boligpriserne skal falde 
yderligere, før der bliver skabt en balance mellem udbud og 
efterspørgsel på boligmarkedet. Det lave renteniveau er dog 
med til at begrænse faldet i boligpriserne. 
 
De samlede erhvervsinvesteringer skønnes at falde med 
knap 15 pct. i 2009. Det økonomiske tilbageslag og de 
dårlige fremtidsudsigter gør virksomhederne mere tilbage-
holdende med at foretage nye investeringer. Samtidig 
indebærer strammere kreditvilkår, at virksomheder, som 
ønsker at starte nye projekter, har vanskeligere ved at få 
dem finansieret. Erhvervsinvesteringerne ventes først at 
bidrag positivt til væksten i 2011. Faldet i investeringerne 
indebærer, at maskininvesteringskvoten, som har udvist en 
stigende tendens gennem de seneste 20 år, ventes at falde 
mærkbart både i 2009 og 2010. 
 
Lagerinvesteringerne er faldet kraftigt i første halvår af 
2009, og lagernedbrydningen skønnes at bidrage med ca.  
-1 pct.point til væksten i 2009. Virksomhederne har tilsyne-
ladende reageret på den faldende efterspørgsel ved at redu-
cere lagrene. I en situation, hvor kreditterne er blevet 
strammet, kan der være ekstra god grund til ikke at have for 
meget likviditet bundet i lagerbeholdningen. Når efter-
spørgslen igen begynder at stige, forventes det, at  
virksomhederne begynder at genopbygge deres færdigvare-
lagre, og lagerinvesteringerne skønnes derfor at bidrage 
med ca. ¾ pct.point til væksten i 2010. 
 
Både eksporten og importen er faldet markant i første halvår 
af 2009. Udviklingen forventes dog at vende i andet halvår, 
hvor en svag positiv vækst i udlandet forventes at sætte lidt 
gang i eksporten, og hvor en stigning i den indenlandske 
efterspørgsel vil føre til øget import. Tilbageslaget i første 
halvår var dog så stort, at der samlet er lagt op til et fald på 
10 pct. i eksporten, mens importen ventes at falde med mere 
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end 12 pct. i 2009. Det større fald i importen indebærer, at 
udenrigshandlen holder hånden under aktivitetsniveauet i 
Danmark i 2009 med et vækstbidrag på ca. ¾ pct.point. Når 
importen skønnes at falde mere end eksporten, skyldes det 
dels, at den indenlandske efterspørgsel forventes at falde 
mere end den udenlandske, dels at importen steg ekstra-
ordinært meget under højkonjunkturen. Idet presset på den 
indenlandske kapacitet er aftaget mærkbart, er der mindre 
behov for at supplere indenlandsk producerede varer med 
import. Selvom importen falder mere end eksporten (i 
mængder) i 2009, vurderes prisudviklingen især på handlen 
med tjenester at have trukket i retning af en væsentlig 
forringelse af bytteforholdet, og det forventes derfor, at 
vare- og tjenestebalancen er nogenlunde uændret fra 2008 
til 2009.  
 
Det markante tilbageslag i efterspørgslen og produktionen 
forventes at føre til et kraftigt fald i beskæftigelsen.  
Beskæftigelsen er allerede faldet kraftigt, og alene fra fjerde 
kvartal 2008 til andet kvartal 2009 var faldet på næsten 
60.000 personer. Der er udsigt til et yderligere betydeligt 
fald, og den private beskæftigelse skønnes samlet at falde 
med godt 180.000 personer fra 2008 til 2011. Det store fald 
i beskæftigelsen skal ses i lyset af, at der ofte er en vis 
forsinkelse fra tilbageslag i produktionen til fald i  
beskæftigelsen. Selvom der er lagt op til et historisk stort 
fald i beskæftigelsen, vil den samlede beskæftigelse i hen-
hold til prognosen være lidt højere i 2011, end den var i 
bunden af den forrige lavkonjunktur (2004), hvilket dog 
skal ses i lyset af, at den strukturelle beskæftigelse vurderes 
at være højere i dag end i 2004. De dårlige beskæftigelses-
udsigter ventes at bidrage til et fald i arbejdsstyrken. Faldet 
kan delvist tilskrives det tekniske forhold, at ledige uden ret 
til kontanthjælp eller dagpenge ikke indgår i den officielle 
arbejdsstyrke. Ledige uden kontanthjælp eller dagpenge 
fremstår som værende uden for arbejdsstyrken, selv om de 
reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, og antallet i 
denne gruppe er stigende i øjeblikket. En anden faktor, der 
trækker i retning af lavere arbejdsstyrke, er, at en del af de 
udenlandske “grænsegængere”, der kom til Danmark under 
højkonjunkturen, forventes at vende hjem. 
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Ledigheden er allerede steget mærkbart fra det historisk 
lave niveau i midten af 2008. Arbejdsløsheden skønnes at 
fortsætte med at stige resten af året, og ved udgangen af året 
forventes den at være kommet op på ca. 130.000 personer. 
Ledigheden ventes at fortsætte med at stige i 2010, og først i 
2011 skønnes den at toppe omkring 170.000 personer. 
 
Produktivitetsstigningerne i Danmark har været meget lave 
de senere år – både i internationalt perspektiv og sammen-
lignet med den historiske udvikling. Produktiviteten i de 
private byerhverv er faldet de seneste to til tre år, og pro-
duktivitetsniveauet vurderes at være knap 5 pct. under det 
trendmæssige niveau. I nærværende prognose er det forud-
sat, at den svage produktivitetsudvikling vendes de  
kommende år. Dette bygger på en formodning om, at  
virksomhederne i øjeblikket har flere ansatte, end produkti-
on og efterspørgsel berettiger til. Denne “for høje”  
beskæftigelse skyldes, bl.a. at mange virksomheder måske 
ser tiden an, inden de tilpasser antallet af ansatte. Når  
beskæftigelsen bliver bedre afstemt med efterspørgsels-
forholdene, vil den målte produktivitet automatisk stige. 
 
Den økonomiske afmatning og stigende ledighed er begyndt 
at slå igennem på løndannelsen, og i andet kvartal aftog 
lønstigningstakten til 2,5 pct. Den lave lønstigningstakt i 
andet kvartal skyldes dog delvist, at en række lokale løn-
forhandlinger er blevet udskudt, og for 2009 som helhed 
skønnes lønstigningerne at blive knap 3¼ pct. Lønkon-
kurrenceevnen er blevet forværret, og virksomhedernes 
profitkvote er under højkonjunkturen blevet presset  
forholdsvist langt ned. På baggrund af dette og den stigende 
ledighed forventes forholdsvis beherskede lønstigninger i 
perioden 2010-12. De lavere lønstigninger og et betydeligt 
fald i rå- og fødevarepriserne har bidraget til et mærkbart 
fald i inflationen, som skønnes at blive ca. 1½ pct. i 2009. 
Rå- og fødevarepriserne holder inflationen midlertidigt nede 
i 2009, men det indenlandske inflationspres er fortsat til 
stede. Som følge heraf – og som følge af effekten fra  
afgiftsstigningerne i forårspakken – forventes forbruger-
priserne at stige med ca. 2 pct. i 2010. Udviklingen i løn, 
produktivitet og priser indebærer, at lønkvoten efter en 
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markant stigning i årene med pres på arbejdsmarkedet 
normaliseres i de kommende år. 
 
De offentlige investeringer forventes at stige med mere end 
30 pct. fra 2008 til 2010, og sammen med bl.a. skatte-
lettelserne vedtaget i 2007 (Lavere skat på arbejde) og i 
forårspakken fra dette forår bidrager de væsentligt til den 
økonomiske vækst i 2009 og 2010. Den offentlige saldo 
forventes at falde fra et overskud på knap 60 mia. kr. i 2008 
til et underskud på knap 90 mia. kr. i 2010. Den kraftige 
forværring af saldoen kan i høj grad henføres til de såkaldte 
automatiske stabilisatorer i form af bl.a. lavere skatte-
indtægter og øgede udgifter til dagpenge. Sammen med en 
række særlige forhold, herunder faldende indtægter fra 
aktiviteterne i Nordsøen og stigende renteudgifter, som 
følge af den stigende gæld, skønnes dette at kunne forklare 
en forværring af den offentlige saldo på omkring 100 mia. 
kr. Dertil kommer, at de finanspolitiske lempelser i 2009 og 
2010 bidrager til en forværring af den offentlige saldo i 
størrelsesordnen 45 mia. kr. En stor del af underskuddene er 
af midlertidig karakter, og der er udsigt til en forbedring af 
de offentlige finanser, når konjunktursituationen forbedres. 
Underskuddene bidrager dog til en betydelig forøgelse af 
den offentlige gæld og deraf følgende stigende rente-
udgifter. Det vurderes dermed, at gælden vil få et omfang, 
der gør det nærmest umuligt at nå 2015-planens gælds-
målsætning. 
 
Ændringer i konjunkturvurderingen 
 
Konjunkturvurderingen er baseret på De Økonomiske Råds 
Sekretariats makroøkonometriske model SMEC og de 
senest tilgængelige statistiske oplysninger. National-
regnskabet foreligger frem til andet kvartal 2009, mens flere 
indikatorer rækker ind i andet halvår 2009. 
 
Nationalregnskabstallene for første halvår faldt væsentligt 
mere negativt ud end ventet i forbindelse med udarbejdelsen 
af Dansk Økonomi, forår 2009, og BNP-væksten i 2009 er 
nedjusteret med ca. 2 pct.point, jf. tabel I.2 og figur I.5. 
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Tabel I.2 Skøn for dansk økonomi, forår 2009 og efterår 2009 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Privat forbrug            -2,4 1,3 0,4 - -5,0 1,8 1,2 3,4
Offentligt forbrug        1,3 1,0 1,0 - 2,0 0,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer  17,9 1,4 -4,0 - 14,8 15,3 1,9 -15,0
Boliginvesteringer        -9,9 -6,0 -0,3 - -17,4 0,0 2,4 4,7
Erhvervsinvesteringer     -11,3 -3,5 3,8 - -14,6 -4,3 4,4 7,1
Lagerændringer            -0,2 0,0 0,0 - -1,0 0,7 0,0 0,0
Indl. efterspørgsel i alt -2,9 0,2 0,8 - -5,8 1,7 1,5 2,7
Vareeksport               -9,0 -0,4 3,5 - -10,8 0,0 2,6 4,2
Tjenesteeksport           -5,6 2,2 3,5 - -9,8 0,9 1,1 3,6
Efterspørgsel i alt       -4,5 0,3 1,7 - -7,4 1,3 1,7 3,1
Vareimport                -10,1 -0,1 2,8 - -13,5 2,3 3,2 5,4
Tjenesteimport            -4,1 2,7 3,5 - -10,4 0,6 0,7 3,9
Bruttonationalprodukt     -2,9 0,1 1,1 - -4,8 1,1 1,4 2,3
BVT i private byerhverv   -3,6 -0,4 1,3 - -6,2 1,5 2,4 3,6
                          
Arbejdsstyrke             -22 -24 -12 - -27 -10 -5 2
Privat beskæftigelse      -77 -67 -35 - -95 -68 -20 16
Offentlig beskæftigelse   8 1 1 - 20 1 1 1
                          
Ledighed                  99 141 163 - 100 157 171 156
                          
Forbrugerpriser           1,2 1,7 1,9 - 1,5 2,0 2,0 1,9
Eksportpriser             -4,0 -0,1 2,0 - -8,2 2,8 1,6 1,5
Importpriser              -4,0 -0,4 2,2 - -6,9 1,2 1,2 1,1
Timelønomkostninger       3,2 2,4 2,1 - 3,2 2,7 2,2 2,2
Realvækst i aftagerlande  -3,8 0,2 2,5 - -3,9 1,3 2,7 3,4
10-årig obligationsrente    3,5 4,0 4,4 - 3,5 4,0 4,4 4,6
Timeprod. i priv. byerhv. 1,6 4,1 3,6 - -0,4 5,5 3,7 2,1
                          
Betalingsbalance          28 25 24 - 31 28 30 26
Offentlig saldo           -21 -51 -40 - -40 -89 -70 -46

Forår 2009 Efterår 2009

   --------------------------  1.000 pers.  ---------------------------

   -----------------------------  Mia. kr.  ----------------------------

  --------------------  Mængdestigning i pct.  --------------------

   -------------------  Ændring i 1.000 pers.  -------------------- 

   -------------------------------  Pct.  --------------------------------

 

Anm.: “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP. Forbrugerpriserne angiver væksten i deflato-
ren for det private forbrug. 
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Figur I.5 BNP-udvikling ved udarbejdelse af Dansk 
Økonomi foråret 2009 hhv. efteråret 2009 
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Anm.: Den brune kurve, benævnt “F09”, viser udviklingen i BNP, som 

var kendt ved udarbejdelsen af forårsrapporten. Den blå kurve,
benævnt “E09”, viser udviklingen, som den er kendt nu.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Den implicitte kvartalsprofil, der lå bag forårsrapporten, 
indebar, at BNP var forudsagt at falde med godt 1 pct. fra 
fjerde kvartal 2008 til andet kvartal 2009. Det nu konstate-
rede fald udgør næsten 4 pct. Det deraf følgende meget 
lavere niveau for BNP (og stort set alle andre poster på 
forsyningsbalancen) gør, at nærværende prognose ser væ-
sentligt anderledes ud end forårsprognosen. 
 
Den negative udvikling ifølge nationalregnskabstallene 
bidrager til, at output gap nu forventes at blive knap -5 pct. i 
2009 mod -3 pct. i foråret. Til gengæld forventes væksten i 
2010 og 2011 at blive noget højere end forventet i foråret, 
og output gap lukkes dermed lidt hurtigere end tidligere 
forventet. Niveauet for output gap i 2011 forventes således 
at være nogenlunde det samme som skønnet i foråret,  
nemlig ca. -4½ pct. Baggrunden for forventningen om 
højere vækst i 2010 og 2011 er blandt andet en højere vækst 
i udlandet og en mere ekspansiv finanspolitik i 2009 og 
2010. Opjusteringen af skønnet over udlandsvæksten er i 
overensstemmelse med, at bl.a. IMF har opjusteret deres 
vækstskøn, mens den mere ekspansive finanspolitik hoved-
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sageligt kan henføres til økonomiaftalen mellem regeringen 
og Kommunernes Landsforening, som blandt andet fører til 
et mærkbart løft i de offentlige investeringer.  
 
I denne prognose skønnes væksten i det private forbrug at 
være ca. 2½ pct.point lavere i 2009 end forventet i Dansk 
Økonomi, forår 2009. Den store nedjustering er især et 
resultat af den svage forbrugsvækst i første halvår og det 
forhold, at forbruget ikke ser ud til at være steget i tredje 
kvartal. Væksten i slutningen af året skønnes til gengæld at 
blive højere end skønnet i foråret, hvilket bl.a. skyldes, at 
der er blevet udbetalt flere SP-midler end forudsat i foråret. 
De følgende år forventes væksten i det private forbrug at 
blive ca. ½ pct.point højere end skønnet i foråret. Denne 
opjustering skal bl.a. ses i lyset af, at det private forbrug 
som udgangspunkt ligger på et lavere niveau, samtidig med 
at den mere ekspansive finanspolitik stimulerer forbruget. 
 
Skønnet for de samlede investeringer er også sat ned. Det 
samlede vækstbidrag fra investeringerne i 2009 er nu på  
-3¾ pct. mod ca. -2 pct. i foråret.  Det er især skønnet over 
boliginvesteringer og lagerinvesteringer, der er lavere end 
foråret. Den lavere vækst i boliginvesteringerne kan blandt 
andet henføres til, at faldet i boligpriserne i 2009 er blevet 
større end forventet i foråret.  Det samlede forventede 
boligprisfald for perioden 2009-11 er stort set uændret.  
I 2010 er den største ændring i relation til investeringerne, 
at der i overensstemmelse med kommuneaftaler og finans-
lovsforslag nu er antaget en stigning i de offentlige  
investeringer. En anden betydende forskel er, at normalise-
ringen af lagrene trækker BNP-væksten mærkbart opad i 
2010. Samlet er vækstbidraget fra investeringerne i 2010 
ændret fra -¾ pct.point i foråret til ½ pct.point nu.  
 
De danske eksportmarkeder blev ramt af et større tilbage-
slag i første halvår af 2009 end ventet, men der er samtidig 
udsigt til, at den internationale økonomi kommer hurtigere i 
gang end forventet i foråret. Væksten i udlandet for 2009 
under et er stort set uændret i forhold til skønnet i foråret, 
mens udlandsvæksten i 2010 og i mindre grad 2011 er 
opjusteret. Eksporten faldt væsentligt mere end forventet i 
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første halvår, og skønnet over den samlede eksportvækst i 
2009 er på den baggrund reduceret fra -7½ pct. til -10½ pct. 
Importvæksten er som følge af udviklingen i første halvår 
nedjusteret endnu mere, hvilket betyder, at udenrigs-
handlens bidrag til BNP-væksten nu forventes at blive 
omkring ¾ pct.point mod ca. 0 i foråret. Til gengæld  
skønnes vækstbidraget i 2010 og 2011 nu at blive negativt, 
hvor der var forventet et vækstbidrag tæt på 0 i foråret. 
 
Niveauet for den samlede beskæftigelse er nedjusteret med 
godt 10.000 personer i 2009 og 2010. Nedjusteringen af 
beskæftigelsen hænger sammen med det lavere aktivitets-
niveau i den nuværende prognose. Samtidig er skønnet over 
produktivitetsniveauet i 2009 imidlertid blevet nedjusteret 
markant, og nedjusteringen af skønnet over beskæftigelsen 
er procentuelt derfor væsentligt mindre end nedjusteringen 
af BNP. Det lavere skøn over beskæftigelsen indebærer et 
højere ledighedsskøn, således at ledigheden nu skønnes at 
toppe i 2011 omkring 170.000 personer, mod et skøn på 
godt 160.000 i foråret.  
 
Skønnet over underskuddet på den offentlige saldo er opju-
steret med 20-40 mia. kr. i perioden 2009-11. Opjusteringen 
af underskuddet i 2009 skyldes primært en nedjustering i de 
skønnede indtægter fra moms og punktafgifter afledt af det 
forventede lavere forbrugsniveau. I 2010-11 kan nedjuste-
ringen også henføres til større udgifter til offentligt forbrug 
og offentlige investeringer samt lavere skatteindtægter. 
 
 
I.2 International baggrund 
 
Den seneste tid er der begyndt at komme positive tegn for 
udviklingen i verdensøkonomien. Aktiekurserne er steget, 
situationen i den finansielle sektor er delvist normaliseret, 
og tillidsindikatorer for forbrugere og virksomheder er 
hastigt stigende. Dette har allerede givet sig udslag i, at 
industriproduktionen – efter markante fald i slutningen af 
2008 og begyndelsen af i år – er steget i en lang række 
lande, og verdenshandlen er begyndt at stige igen, jf. figur 
I.6. Krisen er bestemt ikke overstået, men der er tegn på, at 
bunden er nået, og det så småt vil begynde at gå fremad.  
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Figur I.6 Verdenshandel 
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Anm.: Seneste observation er juli 2009. 
Kilde: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB). 

 
 
De positive signaler har givet anledning til, at en række 
institutioner har opjusteret deres meget negative skøn fra 
tidligere på året. Oven på forårets nedjustering opjusteres 
konsensus skønnene nu løbende for væksten næste år, jf. 
figur I.7. OECD opjusterede i september skønnet for væk-
sten i euroområdet i indeværende år med knap 1 pct.point til 
-3,9 pct., og IMF har i oktober opjusteret forventningen til 
den globale vækst med godt ½ pct.point til 3,1 pct. i 2010. 
EU-kommissionen fastholdt skønnet for væksten i euro-
området i 2009, men det er sammensat af et større end 
forventet fald i første halvår og en skønnet højere vækst i 
andet halvår. Tilsvarende gør sig overordnet set gældende 
med hensyn til vækstskønnene for i år i nærværende prog-
nose sammenholdt med prognosen i Dansk Økonomi, forår 
2009. Forventningen om højere vækst i andet halvår og de 
mere positive udsigter danner baggrund for opjustering af 
vækstskønnene for 2010. 
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Figur I.7 Konsensus vækstskøn for 2010 
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Anm.: Konsensus skøn for væksten i 2010 i de månedlige udgivelser fra 

januar til september 2009. 
Kilde: Consensus Forecast. 

 
 
Reaktionen på krisen har i den økonomiske politik været 
massiv, sammenholdt med tidligere kriser, hvilket har 
bidraget til at genoprette tilliden og mindske de realøkono-
miske konsekvenser. Centralbankerne har ført en meget 
lempelig pengepolitik, både traditionelt med rente-
nedsættelse og med forskellige former for kvantitative 
kreditlempelser. Samtidig har staterne støttet det finansielle 
system i form af centralbankgarantier og kapitalindskud. 
Desuden har de fleste lande gennemført finanspolitiske 
lempelser med mangeartede krisepakker, som har under-
støttet økonomien.  
 
Trods reaktionen i den økonomiske politik har tilbageslaget 
været betydeligt. I fjerde kvartal af 2008 og første kvartal i 
år var der voldsomme fald i produktionen i både USA, 
euroområdet og Japan, men i andet kvartal i år er faldet 
bremset op, jf. figur I.8a. Selv med udsigten til en vis frem-
gang i andet halvår ventes BNP i år, på baggrund af de 
allerede indtrufne fald, at falde med ca. 3 pct. i USA, ca. 4 
pct. i euroområdet og ca. 6 pct. i Japan. Ledigheden er 
steget markant i de fleste lande som følge af produktions-
nedgangen. I USA er ledigheden på vej mod 10 pct., og den 
er nu højere end i euroområdet, jf. figur I.8b. 

Massiv penge- og 
finanspolitisk 
reaktion 

Store BNP-fald og 
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Figur I.8a BNP  Figur I.8b Ledighed 
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Anm.: Seneste observation for BNP er 2. kvartal 2009. Seneste observation for ledigheden er septem-
ber 2009 for USA og august 2009 for euroområdet og Japan. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Der ventes begyndende vækst i de fleste lande i andet halvår 
i år. De finanspolitiske hjælpepakker giver et betydeligt 
bidrag, den lave inflation understøtter det private forbrug, 
og efterspørgslen fra vækstøkonomierne i Asien, der ikke er 
blevet så hårdt ramt af krisen, sætter gang i eksporten. Der 
er generelt udsigt til positiv, om end lav vækst i 2010. 
Tillidsindikatorerne er steget hurtigt, jf. figur I.9, især i 
USA, der ventes at komme relativt hurtigt ud af krisen. 
Næste år skønnes væksten i USA at blive omkring 2 pct. I 
forhold til USA vurderes euroområdet at komme lang-
sommere i gang. Dette skyldes bl.a., at den amerikanske 
konkurrenceevne er forbedret i forhold til euroområdets i 
kraft af en svækkelse af dollarens værdi over for euro. For 
euroområdet under ét skønnes væksten at blive godt 1 pct. i 
2010, jf. tabel I.3. 
 
Trods rigeligt med ledig produktionskapacitet forventes 
opsvinget at blive forholdsvist langsomt. Dette skyldes bl.a. 
et bredt behov for konsolidering efter krisen, hvilket kan 
lægge en dæmper på vækstmulighederne: De offentlige 
finanser er forværret, den finansielle sektor har haft  
betydelige kapitaltab, og husholdningerne kan ønske at øge 
opsparingen for at blive bedre polstret, da de har lidt både 
indkomst- og formuetab. De betydelige konsoliderings-
behov giver også en risiko for, at det begyndende opsving 
vil blive stoppet af endnu et tilbageslag. 
 

Vækst i  
andet halvår 
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Tabel I.3 Hovedtræk i international konjunkturvurdering 
2009 2010 2011 2012

Realvækst
    USA -2,9 2,0 3,0 3,5
    Euroområdet -4,1 1,1 2,0 2,5
    DKs aftagerlandea) -3,9 1,3 2,7 3,4
Inflation
    USA -0,5 1,8 2,3 2,3
    Euroområdet 0,3 1,3 1,8 1,8
Lønomkostninger
    USA 2,5 1,5 2,0 2,5
    Tyskland 2,3 1,5 1,5 2,0
    DKs aftagerlandeb) 1,8 1,5 1,9 2,5
Pengepolitiske renter
    USA 0,15 0,70 1,25 2,00
    Euroområdet 1,10 1,20 2,00 3,00
Lange renter
    USA 3,20 3,80 4,50 4,75
    Tyskland 3,20 3,70 4,20 4,40

Oliepris, Brent 61 74 80 85

Dollar/euro-kurs 1,38 1,43 1,43 1,43

-------------  Pct.  -------------

------  Dollar pr. tønde  ------

-------  Dollar pr. euro  -------

 
a) I bilagstabel I.1 er BNP-væksten i de enkelte lande angivet. 
b) I bilagstabel I.8 er lønstigningstakten i de enkelte lande angivet. 
Anm.: Inflationen angiver stigningstakten i forbrugerprisindekset.

Lønudviklingen angiver stigningstakten for timeløns-
omkostningerne i industrien. Renterne er gennemsnitlige årlige
renter. De lange renter er renten på 10-årige statsobligationer. 

Kilde: EcoWin og egne skøn. 

 
 
Husholdningerne har lidt et betydeligt formuetab som følge 
af de faldende huspriser. I en række lande, bl.a. Norge og 
Storbritannien, er huspriserne dog igen begyndt at stige,  
jf. figur I.10. 

Boligprisfald 
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Figur I.9 Erhvervstillid 
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Anm.: For USA er vist ISM-indekset for industriens forventninger, hvor 

værdier over 50 indikerer fremgang. For Tyskland er vist IFO-
indekset for industriens forventninger. Seneste observation er 
september 2009. 

Kilde: EcoWin. 

 
 
IMF vurderer, at boligpriserne fortsat er overvurderede i 
Danmark, Spanien og Storbritannien, mens der kun ventes 
beskedne yderligere fald i Tyskland og USA.1 
 
Et af de forventede bidrag til vækst i andet halvår er lager-
investeringerne. I flere lande er der sket en betydelig lager-
nedbringelse i første halvår. Som konsekvens af krisen har 
virksomhederne både nedsat produktionen kraftigt og solgt 
ud af lagrene for at forbedre likviditeten. I takt med at 
efterspørgslen så småt er på vej op igen, ventes virksom-
hederne igen at opbygge lagrene. En delvis genopbygning 
af lagre, der har været bragt uhensigtsmæssigt langt ned, 
giver dog kun et midlertidigt vækstbidrag. Det kan med-
virke til at sætte gang i økonomien, men det kan ikke sikre 
holdbarheden af opsvinget. 
 
 

 
 
1) Jf. International Monetary Fund, World Economic Outlook. 

October 2009. 

Udsigt til 
midlertidigt 
vækstbidrag fra 
lagerinvesteringer 
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Figur I.10 Huspriser 
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Anm.: Seneste observation er juli for USA (Case-Shiller), august for 

Storbritannien (Nationwide), Irland og Norge, samt 2. kvartal 
2009 for Spanien og Danmark (Realkreditrådet). 

Kilde: EcoWin. 

 
 
Omkostningen ved de finanspolitiske krisepakker og de 
automatiske stabilisatorer, sidstnævnte især i de vest-
europæiske lande, er store offentlige underskud og øget 
offentlig gældssætning. IMF vurderer, at G20-landene i 
gennemsnit har gennemført finanspolitiske krisepakker for 
omkring 2 pct. af BNP i 2009 og 1½ pct. i 2010. For USA 
skønner OECD, at underskuddet på den offentlige saldo vil 
overstige 10 pct. af BNP i både 2009 og 2010, og også 
euroområdet og Japan skønnes at opleve store offentlige 
underskud disse år, jf. figur I.11. Det er klart, at de offent-
lige finanser skal konsolideres senere. En opstramning af 
finanspolitikken på nuværende tidspunkt risikerer imidlertid 
at bremse opsvinget. I lyset af dette har G20-landenes ledere 
signaleret, at krisepakkerne skal fortsætte et stykke tid 
endnu. Dette vil medvirke til at holde hånden under det 
begyndende opsving, så det ikke kvæles, før det næsten er 
begyndt. Den nødvendige konsolidering af de offentlige 
finanser kan dog ikke undgå at give anledning til strammere 
finanspolitik i de kommende år. Dette kan medføre, at 
væksttempoet bliver lavt. 
 
 

Store offentlige 
underskud og 
gældssætning 
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Figur I.11 Offentlig saldo 
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Kilde: OECD, Economic Outlook. 
 
 
Efter det voldsomme fald i andet halvår af 2008 er olie-
prisen steget bemærkelsesværdigt hurtigt igennem 2009,  
jf. figur I.12. Siden sommeren har olieprisen været omkring 
70 dollar pr. tønde. OPEC-landene har skåret ned i produk-
tionen som følge af efterspørgselsfaldet, og den under-
liggende efterspørgselsstigning, bl.a. fra vækstøkonomierne 
i østen, er åbenbart så stærk, at olieprisen hurtigt er steget 
kraftigt igen. Der forudsættes en beskeden stigning i olie-
prisen resten af året, og derefter en jævn stigning til ca. 100 
dollar pr. tønde i 2015 (i 2007-priser). Dette svarer til 
forudsætningen i Energistyrelsens prognose fra foråret, og 
er i tråd med seneste prognose fra Det Internationale  
Energiagentur (IEA) fra november 2008. 
 
 

Olieprisen steget 
kraftigt igen 
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Figur I.12 Oliepris 

200920082007200620052004200320022001

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Dollar pr. tønde

 
Anm.: Olieprisen er for Brent-olie, og seneste observation er primo 

oktober 2009. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Inflationen er faldet kraftigt, og både i USA og euroområdet 
er forbrugerpriserne endda faldet, jf. figur I.13. Dette  
skyldes især udviklingen i olieprisen og andre råvarepriser, 
og der er ikke udsigt til, at kerneinflationen (forbrugerpriser 
ekskl. energi- og fødevarepriser) bliver negativ. I gennem-
snit ventes forbrugerprisinflationen i USA i år dog at være 
omkring -½ pct., mens euroområdet vil opleve en lav  
inflation på ca. ¼ pct. En væsentlig forklaring på faldet i 
inflationen er det kraftige olieprisfald, der midlertidig 
trækker inflationen ned. Den stigende oliepris vil tilsvaren-
de bidrage til at øge inflationen igen. På denne baggrund 
ventes inflationen i løbet af næste år gradvist at nærme sig 
ca. 2 pct. i euroområdet og 2¼ pct. i USA. 
 
 

Aftagende inflation 
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Figur I.13a Inflation i USA  Figur I.13b Inflation i euroområdet 
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Anm.: Seneste observation er august 2009. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
De pengepolitiske renter i USA og euroområdet er fastholdt 
på et lavt niveau, jf. figur I.14. Det forventes, at central-
bankerne ikke vil risikere at kvæle et begyndende opsving, 
og derfor ventes de pengepolitiske renter i USA og euro-
området ikke at blive sat op før andet halvår af 2010.  
Inflationsudsigterne peger heller ikke isoleret set på et 
behov for rentestigninger. I takt med at det forventede 
opsving bider sig fast over de kommende år, skønnes de 
pengepolitiske renter dog at blive normaliseret. 
 
 

Figur I.14a Renter, USA  Figur I.14b Renter, euroområdet 

200920082007200620052004200320022001

7

6

5

4

3

2

1

0

Pct.

Pengepolitisk rente
10-årig statsobligation

 

200920082007200620052004200320022001

7

6

5

4

3

2

1

0

Pct.

Pengepolitisk rente
10-årig statsobligation

Anm.: Den lange rente i figur b er den tyske 10-årige statsobligationsrente. Seneste observation er 
primo oktober 2009. 

Kilde: EcoWin. 
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Et mål for usikkerheden på de finansielle markeder er 
risikopræmierne på interbankmarkedet (forskellen mellem 
usikrede og sikrede lån). Tidligere har bankerne haft så stor 
tillid til hinanden, at der kun blev krævet et meget lille 
risikotillæg, når de lånte ud til hinanden uden sikkerhed. 
Under krisen blev risikopræmierne i både USA og euroom-
rådet dog udvidet kraftigt, jf. figur I.15. For at genskabe 
tilliden i banksystemet gennemførte regeringerne en række 
redningspakker rettet mod banksektoren, bl.a. i form af 
kapitalindskud i bankerne og statsgarantier for indlån i 
bankerne. Initiativerne havde en effekt, og risikopræmierne 
er faldet mærkbart igennem 2009. Risikopræmierne er dog 
stadig højere end før krisen, især for lån med lang løbetid, 
hvilket er et signal om, at situationen endnu ikke er fuldt 
normaliseret. 
 
Den finansielle krise førte i slutningen af 2008 til et kraftigt 
fald i renten på amerikanske statspapirer, og den lange rente 
nåede i begyndelsen af 2009 ned på kun lidt over 2 pct. En 
del af faldet blev hurtigt genvundet, og den 10-årige stats-
papirrente er nu på omkring 3½ pct. Den tyske 10-årige 
statsobligationsrente ligger ligeledes omkring 3½ pct. Da 
USA ventes at komme hurtigere ud af krisen end euro-
området, skønnes stigningen i de lange europæiske renter at 
ske langsommere end i den amerikanske. 
 
 

Figur I.15a Risikopræmier, USA Figur I.15b Risikopræmier, euroområdet 
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Anm.: Risikopræmierne er rentespændet mellem 12-måneders hhv. 3-måneders usikrede og sikrede 
pengemarkedsrenter på interbankmarkedet. Seneste observation er primo oktober 2009. 

Kilde: EcoWin. 
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Siden finanskrisens start i 2008 blev dollaren først kraftigt 
styrket (fra et lavt niveau), hvilket bl.a. må tilskrives, at den 
store usikkerhed på de finansielle markeder fik investorerne 
til at søge mod store og mere likvide valutaer. Siden foråret 
er dollaren igen blevet svækket over for euroen, jf. figur 
I.16. Dette kan delvis ses som en modreaktion på bevægel-
serne, da finanskrisen var på sit højeste. Samtidig kan det 
ses som en tilbagevending til den underliggende tendens til 
svækkelse af dollaren, som skyldes vedvarende store under-
skud på den amerikanske betalingsbalance og offentlig 
saldo. Beregningsteknisk forudsættes det, at dollar/euro-
kursen forbliver på det nuværende niveau i resten af  
prognoseperioden. 
 
 
Figur I.16 Dollar/euro-kurs 
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Anm.: Seneste observation er primo oktober 2009. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
USA 
 
Kun i en kortere periode i starten af 1980’erne har ledig-
heden i USA tidligere været over 10 pct., og det er en uset 
hastighed, hvormed arbejdsløsheden er steget. OECD 
skønner, at den amerikanske produktion i år såvel som 
næste år vil være omkring 5 pct. lavere end i en normal 
konjunktursituation, jf. figur I.17. De seneste fire kvartaler 
er BNP faldet, men i andet kvartal var faldet noget mindre 

Dollar svækket igen 
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end i de foregående kvartaler. Efter halvandet års uafbrudt 
fald i industriproduktionen steg den i juli og august, og flere 
erhvervstillidsindikatorer peger på, at tilbagegangen er 
stoppet. Eksempelvis har ISM-indekset for industrien netop 
bevæget sig op over indeks 50, hvor værdier over 50 indike-
rer fremgang, jf. figur I.9 tidligere. Forbrugerne har været 
hårdt ramt af hurtigt faldende beskæftigelse og markante 
fald i boligpriserne. Faldet i detailsalget ser ud til at være 
stoppet, og der har været en lille stigning i forbrugertilliden, 
som dog fortsat ligger på et meget lavt niveau. BNP ventes 
at begynde at stige i andet halvår, og dermed skønnes BNP 
for året som helhed at falde knap 3 pct., afløst af en stigning 
på omkring 2 pct. næste år. Det forventes dog først at være i 
2011, at væksten bliver væsentligt højere end den under-
liggende, strukturelle vækst, og det vil tage adskillige år, før 
produktionen er oppe på et mere normalt niveau. 
 
 
Figur I.17 Output gap og ledighed i USA 
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Anm.: OECD har foretaget en nedjustering af den underliggende, 

strukturelle vækst på ca. ½ pct.point i år og ca. 1 pct.point i 2010. 
Uden denne nedjustering ville output gap være endnu større.  

Kilde: EcoWin og OECD, Economic Outlook. 

 
 
Europa 
 
Oven på store fald i BNP i euroområdet i fjerde kvartal 
2008 og første kvartal i år på knap 2 hhv. 2½ pct., var BNP i 
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andet kvartal stort set uændret i forhold til kvartalet før. 
Dette skyldes først og fremmest positiv vækst i de to store 
eurolande Tyskland og Frankrig, men også Portugal, Irland, 
Østrig og Grækenland skiftede til svagt positiv vækst i 
andet kvartal. I de øvrige lande i euroområdet fortsatte 
produktionen med at falde, jf. figur I.18. Fremgangen i de to 
store eurolande giver dog forhåbning om, at bunden er nået 
for euroområdet. 
 
Tyskland var et af de få lande, der opnåede positiv vækst i 
andet kvartal i år. Faldet i BNP de to foregående kvartaler 
var dog så massivt, at selv med udsigt til positiv vækst også 
i andet halvår, ventes den tyske produktion at falde omkring 
5 pct. i år. Arbejdsløsheden er, sammenlignet med andre 
europæiske lande, kun steget beskedent, jf. figur I.19. En 
del af forklaringen på dette er dog en betydelig stigning i 
antallet af beskæftigede på nedsat tid med statsligt tilskud, 
da ordningen er blevet udvidet fra 6 til 24 måneder. Den 
tyske eksport og industriproduktion er steget de seneste 
måneder, og fremstillingsindustriens forventninger til den 
fremtidige produktion er ifølge IFO-indekset steget markant 
gennem 2009, og indekset er nu omkring det gennemsnit-
lige niveau set over en længere historisk periode, jf. figur 
I.9 tidligere. Der er således udsigt til fortsat vækst i Tysk-
land, og næste år ventes BNP at stige med ca. 1¼ pct. 
Finanspolitikken, bl.a. i form af infrastrukturinvesteringer, 
vil fortsat være en af drivkræfterne bag væksten, men også 
eksporten ventes at bidrage. 
 
 

Figur I.18 BNP i euroområdet, udvalgte lande  
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: EcoWin. 
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Figur I.19 Ledighed i euroområdet, udvalgte lande 
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Anm.: Seneste observation er juni for Frankrig, august for euroområdet, 

Tyskland og Irland, og 2. kvartal 2009 for Italien og Spanien. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Frankrig ventes at opretholde positive vækstrater de kom-
mende kvartaler, bl.a. støttet af finanspolitiske lempelser 
målrettet byggeriet og husholdningerne. Det private forbrug 
i Frankrig er kun faldet et enkelt kvartal gennem krisen, 
hvilket har holdt hånden under produktionen. Andre lande i 
euroområdet er ramt betydeligt hårdere, og i Italien er BNP 
nu lavere end i 2003. I Spanien og Irland, hvor en markant 
nedgang på boligmarkederne har sat byggeriet helt i stå, er 
ledigheden steget meget kraftigt, og det private forbrug er 
styrtdykket. I flere af eurolandene er industriproduktion og 
detailsalg dog stabiliseret. Det ventes, at udover Tyskland 
og Frankrig vil også de fleste øvrige lande i euroområdet nå 
positive vækstrater senere i år, både støttet af finanspolitiske 
krisepakker og fremgang i verdenshandlen. Samlet forven-
tes en beskeden stigning i BNP i andet halvår for euro-
området under ét, og der er dermed udsigt til et fald i BNP i 
euroområdet på ca. 4 pct. fra 2008 til 2009. Den gradvise 
fremgang skønnes at tage mere fart næste år, hvor væksten 
ventes at blive godt 1 pct. 
 
Produktionen i Storbritannien er faldet med 5½ pct. fra 
første kvartal af 2008 til andet kvartal 2009, og BNP ventes 
at falde omkring 4½ pct. i år. Der er dog flere positive tegn 
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for fremtiden. Industriproduktionen ser ud til at have nået 
bunden, og tillidsindikatoren for fremstillingssektoren ligger 
omkring normalniveauet. Boligpriserne, der faldt omkring 
20 pct. fra efteråret 2007 til foråret 2009, er begyndt at 
stige. Dette vil bidrage til at få det private forbrug i gang 
igen. Detailsalget er steget lidt gennem året, og der er på det 
seneste set en lille stigning i forbrugertilliden. På denne 
baggrund skønnes en svag stigning i BNP næste år. 
 
Som konsekvens af krisen er det britiske pund såvel som 
den svenske og den norske krone svækket, og valuta-
kurserne er kun langsomt ved at rette sig, jf. figur I.20. 
Svækkelsen af valutaerne understøtter eksporten og øger 
muligheden for et positivt vækstbidrag fra udenrigshandlen 
i disse lande.  
 
 
Figur I.20 Effektive valutakurser 
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Anm.: Seneste observation er august 2009. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Der har kun været et mindre tilbageslag i den norske  
økonomi, bl.a. som følge af en ganske lempelig finans-
politik. Pengepolitikken er ligeledes lempet betydeligt, og 
de lave renter har sat gang i boligmarkedet. For fastlandet 
(dvs. ekskl. aktiviteterne i Nordsøen) steg BNP i andet 
kvartal, primært trukket af en betydelig stigning i det private 
forbrug. For Norge som helhed skønnes et fald i BNP på ca. 
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1½ pct. i år og en vækst på ca. 1½ pct. i 2010. I Sverige var 
der ligeledes en lille stigning i BNP i andet kvartal i forhold 
til kvartalet før ovenpå fire kvartaler med faldende produk-
tion. Svækkelsen af den svenske krone har understøttet 
eksporten, men har ikke kunnet forhindre et betydeligt fald. 
Når der kommer mere gang i den internationale efterspørg-
sel, vil den svage krone dog give mulighed for større vækst-
bidrag fra eksporten. Endnu har dette ikke givet sig udslag i 
stigende industriproduktion, men såvel erhvervstillid som 
forbrugertillid er steget kraftigt de seneste måneder, og den 
svenske økonomi ser således ud til at være på vej op fra 
krisens bund. På grund af det allerede indtrufne produk-
tionsfald i 2008 og i første kvartal 2009 ventes et fald i BNP 
på omkring 4½ pct. for året som helhed. Det kommende  
år forventes en stigning i svensk BNP på ca. 1½ pct. I 
Danmark fortsatte faldet i andet kvartal i modsætning til de 
to øvrige skandinaviske lande, jf. figur I.21. 
 
 
Figur I.21 BNP i Skandinavien 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Blandt EU-landene er en række af de øst- og central-
europæiske lande særligt hårdt ramt af krisen, og i mod-
sætning til flere af de vesteuropæiske lande er udsigterne 
heller ikke lyse. Især for de tre baltiske lande, der oplevede 
en kraftig vækst i starten af dette årti med en gennemsnitlig 
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årlig vækst på omkring 8 pct., er produktionen faldet  
markant tilbage, jf. figur I.22. BNP skønnes at falde med 
15-20 pct. i år i Baltikum, og det er tvivlsomt, om væksten 
bliver positiv næste år. De offentlige finanser er hårdt ramt, 
og finanspolitiske stramninger de kommende år synes 
uundgåelige. Væksten de kommende år kommer dermed 
næppe så højt op som set tidligere. Omvendt har eksempel-
vis Polen overrasket positivt. Her har der kun været tale om 
en vækstudfladning og en behersket stigning i ledigheden.  
 
 
Figur I.22 BNP i udvalgte østeuropæiske lande 
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Anm.: Udviklingen i euroområdet er vist til sammenligning. Seneste 

observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: EcoWin. 

 
 
Asien 
 
Japan blev ramt væsentligt hårdere af krisen end en række 
af de asiatiske vækstøkonomier. Væksten har været negativ, 
og ledigheden er steget kraftigt. Japan har således ikke 
tidligere oplevet så høj arbejdsløshed som nu. I den meget 
eksportafhængige økonomi faldt industriproduktionen med 
over 50 pct. i løbet af et år, og niveauet var dermed helt 
nede på niveauet i starten af 1980’erne, jf. figur I.23a. Det 
seneste halve år er industriproduktionen begyndt at stige, og 
faldet i detailsalget ser også ud til at være endt, men der er 
lang vej tilbage til niveauet før krisen. På denne baggrund 

Deflation igen  
i Japan 



 57 

skønnes der at blive positiv, om end svag vækst i Japan til 
næste år med en stigning i BNP på ca. 1¼ pct. Der er igen 
deflation i Japan efter et par år med positiv inflation. På et 
år er udviklingen i forbrugerpriserne vendt fra en stigning 
på 2¼ pct. til et fald på 2¼ pct., jf. figur I.23b. Deflationen 
og den stigende ledighed har givet sig udslag i kraftige fald 
i lønningerne. Ydermere har den nyvalgte regering i Japan 
lagt op til at trække noget af den planlagte finanspolitiske 
stimulans tilbage. Dermed er det næppe de japanske  
forbrugere, der sætter gang i økonomien igen.  
 
I resten af Asien er væksten hurtigt vendt tilbage, hvilket 
bl.a. skyldes en meget lempelig finans- og pengepolitik. 
Dette har medvirket til, at regionen er kommet langt hurti-
gere tilbage på vækstsporet end set under tidligere kriser. 
Væksten i Kina kom ned på 9 pct. sidste år efter fem år med 
tocifrede vækstrater, og i indeværende og det kommende år 
ventes vækstrater omkring 8 pct., hovedsageligt drevet af 
indenlandsk efterspørgsel, der understøttes af ekspansiv 
finanspolitik. 
 
 

Figur I.23a Industriproduktion i Japan  Figur I.23b Inflation i Japan 
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Anm.: Seneste observation er august 2009. 
Kilde: EcoWin. 
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I.3 Indenlandsk efterspørgsel 
 
Den finansielle og økonomiske krise førte i løbet af 2008 til 
et markant fald i forbrugertilliden, og både forbrug og 
investeringer faldt mærkbart. Faldet er fortsat ind i 2009, og 
selvom bunden ventes at blive nået i løbet af året, vil der 
være et stort fald i den indenlandske efterspørgsel set i 
forhold til 2008, jf. figur I.24 og tabel I.4. Det private 
forbrug skønnes at falde med ca. 5 pct., mens både bolig-
investeringer og erhvervsinvesteringer ventes at falde med 
omkring 15 pct. Derimod bidrager offentlige investeringer 
og forbrug positivt til den indenlandske efterspørgsel i 
2009, hvilket bl.a. afspejler aktive lempelser af finans-
politikken. I de følgende år ventes en positiv vækst i den 
samlede indenlandske efterspørgsel som led i forventningen 
om et svagt opsving. I 2010 og 2011 skønnes den inden-
landske efterspørgsel at vokse med omkring 1½ pct., og 
væksten ventes at stige til over 2½ pct. i 2012.  
 
 
Figur I.24 Vækstbidrag til indenlandsk efterspørgsel 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
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Tabel I.4 Indenlandsk efterspørgsel opdelt på underkomponenter 

2008 2009 2010 2011 2012

Privat forbrug 851 -0,2 -5,0 1,8 1,2 3,4
Bilkøb 45 -10,8 -33,4 4,6 10,4 23,0
Andet forbrug 806 0,5 -3,4 1,7 0,8 2,6

Offentligt forbrug 463 1,5 2,0 0,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer 31 4,5 14,8 15,3 1,9 -15,0
Boliginvesteringer 108 -9,8 -17,4 0,0 2,4 4,7
Erhvervsinvesteringer 228 -3,8 -14,6 -4,3 4,4 7,1

Maskiner 160 -4,9 -15,1 -5,6 5,6 7,1
Bygninger 68 -0,5 -13,1 -0,7 1,2 7,0

Lagerændringer 13 0,2 -1,0 0,7 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.694 -0,7 -5,8 1,7 1,5 2,7

Mia. kr.   -----------------  Pct.  -----------------

Mængdestigning

2008

Årets
priser

 
Anm.: Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver bidrag til vækst i indenlandsk efterspørgsel. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
I første halvår af 2009 faldt det private forbrug med lidt 
over 2 pct. i forhold til fjerde kvartal 2008, hvilket primært 
skyldtes et stort fald i første kvartal. Samtidig bidrager et 
kraftigt fald i det private forbrug i slutningen af 2008, til at 
årsvæksten i 2009 bliver ekstraordinært lav. Samlet ventes 
et fald i det private forbrug på ca. 5 pct. i 2009, hvilket vil 
være det største fald i det private forbrug i perioden efter 
anden verdenskrig. Der knytter sig dog en betydelig  
usikkerhed til skønnet over udviklingen i det private for-
brug, bl.a. fordi det er forbundet med betydelig usikkerhed 
at skønne over, hvor stor en andel af de udbetalte SP-midler 
der vil blive omsat til forbrug, og hvor stor en andel der vil 
blive placeret i andre opsparingsordninger. 
 
Forbrugertillidsindikatoren faldt kraftigt i løbet af 2007 og 
2008, jf. figur I.25. Indikatoren er dog steget i løbet af 2009, 
men er stadig på et væsentligt lavere niveau, end før faldet 
satte ind i starten af 2007. Stigningen i forbrugertillids-

Historisk stort fald 
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indikatoren afspejler i høj grad en forventning om, at  
Danmarks økonomiske situation et år frem i tiden er bedre 
end den nuværende, hvilket indikerer en bedre tro på den 
fremtidige makroøkonomiske situation. Derimod er forbru-
gernes opfattelse af Danmarks aktuelle situation fortsat 
meget negativ, ligesom deres opfattelse af familiens egen 
økonomiske situation er relativt dårlig. 
 
 
Figur I.25 Forbrugerforventninger 
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Anm.: I forbrugerforventningsundersøgelsen stilles en række spørgsmål 

vedrørende familiens økonomiske situation til et udsnit af 
befolkningen. Forbrugertillidsindikatoren er beregnet som 
gennemsnittet af nettotallene for disse spørgsmål. Et højere 
nettotal skal tolkes positivt. Seneste observation er september 
2009. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
På trods af stigningen i forbrugertillid og udbetalingen af 
SP-midlerne peger forbrugsindikatorerne ikke entydigt i 
retning af en stigning i det private forbrug i tredje kvartal. 
Der har hverken været en stigning i detailsalget eller i 
antallet af nyregistrerede biler, men faldet i detailsalget er 
dog formindsket, og faldet i antallet af nyregistreringer er 
ophørt, jf. figur I.26a. Derudover er aktiekurserne begyndt 
at stige, efter den finansielle krise er aftaget, jf. figur I.26b. 
Højere aktiekurser kan også virke i retning af at øge opti-
mismen og det private forbrug. På baggrund af udviklingen 
i forbrugsindikatorerne vurderes det private forbrug ikke at 
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være steget i tredje kvartal. Udviklingen i forbrugertilliden 
og udbetalingen af SP-midlerne vurderes imidlertid at føre 
til en stigning i forbruget i slutningen af året, hvilket  
bidrager til at begrænse det samlede fald i forbruget i år.  
 
Det historisk store fald i det private forbrug, der ventes i 
2009, indtræffer på trods af en stigning i de reale, disponible 
indkomster på godt 4½ pct., jf. figur I.27. Indkomst-
fremgangen er især et resultat af udbetalingen af SP-
midlerne, men skattelettelserne vedtaget i 2007 i forbindelse 
med Lavere skat på arbejde bidrager også til stigningen i 
den disponible indkomst. Faldet i det private forbrug i 2009 
kan bl.a. tilskrives den forøgede usikkerhed, som konjunk-
tursituationen har forårsaget. Højere ledighed og et fald i 
boligpriserne på omkring 15 pct. er således to forhold, der 
udgør væsentlige dele af forklaringen på, at det private 
forbrug ventes at falde, på trods af stigningen i den  
disponible indkomst. 
 
 

Figur I.26a Detailsalg og 
nyregistrerede biler 

 Figur I.26b Aktiekurser 
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Anm.: Antallet af nyregistreringer angiver antallet af nyregistrerede biler i husholdninger pr. måned. 

Figur b viser det danske C20-indeks. Seneste observation for detailsalg og nyregistreringer er 
august 2009. Seneste observation for C20-indekset er primo oktober 2009. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 
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Figur I.27 Vækst i indkomst og forbrug 
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Anm.: SMEC’s kortsigtede indkomstdefinition er anvendt. Indkomstde-

finitionen tager udgangspunkt i indkomst efter pensionsindbeta-
linger, mens pensionsudbetalinger, herunder udbetalingerne fra 
SP i 2009, opfattes som indkomst. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
I 2010 understøttes væksten i det private forbrug af lempel-
sen i arbejdsindkomstbeskatningen, der følger af skatte-
lettelserne i Forårspakke 2.0. Samtidig antages der at være 
en fortsat positiv forbrugseffekt fra udbetalingen af  
SP-midlerne i 2009.2 Derudover vil boligejere med rente-
tilpasningslån formentlig få glæde af en relativ lav kort 
rente, og dermed opnå et højere rådighedsbeløb. Den lave 
rente på rentetilpasningslån afspejler det generelt lave 
renteniveau, som primært er et resultat af den penge-
politiske reaktion fra ECB’s side. Forbrugsvæksten i 2010 
begrænses dog af stigende ledighed og faldende boligpriser. 
Samlet ventes på denne baggrund en positiv vækst i det 
private forbrug på ca. 1¾ pct. i 2010. I 2011 ventes en 
 
 
2) Det forudsættes i prognosen, at stort set alle SP-midlerne udbeta-

les i 2009, hvilket svarer til ca. 40 mia. kr. før afgift og ca. 24 
mia. kr. efter afgift. Ud af beløbet efter afgift antages det, at ca. 
halvdelen placeres i anden pensionsopsparing, mens de resterende 
ca. 12 mia. kr. forøger den disponible indkomst i 2009. Det anta-
ges, at halvdelen af denne stigning i den disponible indkomst for-
bruges i 2009 og resten i 2010. 
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lavere forbrugsvækst på godt 1 pct. Dette skal ses i lyset af, 
at nogle af finansieringselementerne i Forårspakke 2.0 
bliver indfaset, kombineret med bortfald af den positive 
forbrugseffekt fra udbetalingen af SP-midlerne. Endelig 
ventes en forholdsvis stor forbrugsvækst i 2012, i takt med 
at opsvinget for alvor bider sig fast, ledigheden begynder at 
falde, og boligpriserne begynder at stige. Forbrugskvoten 
ventes på denne baggrund at falde yderligere i 2010 og først 
i 2012 begynde at stige, jf. figur I.28. Stigningen i forbrugs-
kvoten skal ses i sammenhæng med en forventning om en 
højere formuekvote, der især afspejler den forventede 
udvikling i huspriserne. Derudover skal udviklingen i 
forbrugskvoten også ses på baggrund af udviklingen i 
ledigheden, idet der er en nær sammenhæng mellem  
forbrugskvoten og ledighedens afvigelse fra sit strukturelle 
niveau, jf. figur I.29. 
 
 
Figur I.28 Forbrugs- og formuekvote 
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Anm.: SMEC’s langsigtede indkomstdefinition er anvendt, jf. bilagsta-

bel I.6. Forbrugskvoten angiver det samlede forbrugs andel af 
disponibel indkomst. Formuekvoten angiver den forbrugsbe-
stemmende private formue målt i forhold til disponibel indkomst. 
Den forbrugsbestemmende private formue udgøres af hushold-
ningernes finansielle formue (der er negativ), værdien af boliger 
og biler samt pensionsformuen efter skat. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 
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Figur I.29 Forbrugskvote og ledighedsgap 
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Anm.: SMEC’s langsigtede indkomstdefinition er anvendt, jf. figur I.28. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
 
 
De faldende boligpriser siden 2007 er i væsentlig omfang et 
resultat af, at huspriserne i udgangspunktet var for høje, 
men prisfaldet er forstærket af den lavere efterspørgsel efter 
boliger, som blandt andet skyldes faldet i beskæftigelsen. 
Boligprisfaldet kan således både ses som en tilpasning mod 
et mere holdbart niveau og som et resultat af krisen. Bolig-
prisernes fald fortsatte ind i 2009 med et fald på ca. 5½ pct. 
for enfamiliehuse i første kvartal, og ifølge tal fra Real-
kreditrådet er der et yderligere fald på ca. 3 pct. i andet 
kvartal. Prisen på ejerlejligheder faldt i første kvartal af 
2009 endnu kraftigere med ca. 7,5 pct., mens faldet ifølge 
Realkreditrådet var på 3 pct. i andet kvartal. I forhold til 
første kvartal af 2007, hvor huspriserne toppede, er de 
nominelle huspriser dermed faldet med over 15 pct., mens 
lejlighedspriserne er faldet med knap 30 pct. i forhold til det 
prisniveau, hvor de toppede. Der ventes også et fald i  
kontantprisen på boliger i 2010, mens kontantprisen ventes 
at stige i 2011 og 2012. De faldende boligpriser igennem 
2010 kan primært forklares med et fortsat fald i beskæfti-
gelsen og et relativt højt boligudbud. 
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Udbuddet af boliger er fortsat relativt stort, jf. figur I.30. I 
juli 2009 var udbuddet af enfamiliehuse omtrent dobbelt så 
stort som årsgennemsnittet for 2006, hvor boligmarkedet 
kørte i højeste gear. Henover sommeren har der været et 
lille fald i udbuddet af huse. Det fortsat høje niveau for 
boligudbuddet kan ses som et udtryk for, at sælgerne ikke 
fuldt ud har accepteret at sænke priserne i takt med den 
faldende efterspørgsel efter boliger. Den gennemsnitlige 
liggetid for enfamiliehuse begyndte at stige fra midten af 
2006, og er nu oppe på omkring 240 dage – eller dobbelt så 
længe som for tre år siden. De lange liggetider er et udtryk 
for et fortsat underdrejet boligmarked. Igennem de seneste 
par måneder er stigningen i liggetiden dog ophørt. 
 
 
Figur I.30 Udbud og liggetid for enfamiliehuse 
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Anm.: Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er august 2009. 
Kilde: Realkreditrådet. 

 
 
Det skønnes, at kontantprisen på boliger falder med knap 15 
pct. i 2009 i forhold til 2008, hvilket er et større prisfald, 
end de der i 1980’erne fulgte i kølvandet på kartoffelkuren. 
Dette skøn inddrager en forventning om, at boligpriserne 
falder i resten af 2009, men dog betydeligt mindre end i 
første halvår. En stor del af prisfaldet skyldes altså det 
allerede indtrufne fald i priserne.  
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En lavere kontantpris på boliger virker tilbage på den  
samlede efterspørgsel i økonomien via både det private 
forbrug (på grund af formueeffekten af lavere boligpriser) 
og boliginvesteringerne, jf. figur I.31a. Når boligprisen 
falder relativt til omkostningen ved at opføre en ny bolig, 
bliver det mindre profitabelt at opføre nye boliger, og faldet 
i boligpriserne har derfor bremset væksten i bygge- og 
anlægssektoren. Parallelt til faldet i boligpriserne kan en del 
af faldet i boliginvesteringerne også ses som en tilpasning 
mod et niveau, der er i bedre overensstemmelse med den 
underliggende økonomiske struktur. Et stort udbud af 
nybyggede boliger kombineret med strammere kreditvilkår, 
som følge af den finansielle krise, er også en del af  
baggrunden for det markante fald i boliginvesteringerne. 
Det forventes, at boliginvesteringerne, bl.a. som følge af 
faldet i kontantprisen på boliger, falder med knap 18 pct. i 
2009. Dette skøn for udviklingen i boliginvesteringerne 
understøttes af konjunkturbarometeret for bygge- og  
anlægsbranchen, der fortsat er på et meget lavt niveau. 
Udviklingen de seneste måneder peger ikke på nogen nært 
forestående vending, jf. figur I.31b.  
 
 

Figur I.31a Boliginvesteringer og 
kontantpris 

 Figur I.31b Konjunkturbarometer for
bygge- og anlægsbranchen 
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Anm.: Den relative kontantpris er beregnet som forholdet mellem kontantprisen (prisen på eksisteren-
de boliger) og byggeomkostningerne på nybyggede boliger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne bereg-
ninger. 
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I 2010 ventes et yderligere fald i kontantprisen på boliger på 
ca. 6 pct., mens det forventes, at boligpriserne begynder at 
stige i løbet af 2011. Vendingen på boligmarkedet ventes 
således først at indtræffe om 1-1½ år, på trods af at op-
svinget i den danske økonomi skønnes at indfinde sig i løbet 
af 2010. Forventningen om et fortsat svagt boligmarked i 
2010 skal ses i sammenhæng med, at ledigheden fortsat 
ventes at stige i 2010, at boligudbuddet fortsat er relativt 
højt, og at skatteværdien af rentefradraget gradvist sænkes 
fra 2012, som et led i finansieringen af skattelettelserne i 
Forårspakke 2.0. Samlet ventes boligpriserne realt at falde 
med omkring 30 pct., i forhold til prisniveauet, hvor bolig-
markedet toppede. Dette svarer nogenlunde til IMF’s  
forventning om, at de reale boligpriser i Danmark falder 
med yderligere 5 pct. Forventningen om faldet i bolig-
priserne i 2010, på trods af det begyndende opsving, under-
støttes af den relativt tætte sammenhæng, der historisk har 
været mellem kontantprisen på boliger og ledighedens 
afvigelse fra sit langsigtede niveau, jf. figur I.32. 
 
 
Figur I.32 Kontantpris og ledighedsgap 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
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Den finansielle krise og det økonomiske tilbageslag har ikke 
kun påvirket det private forbrug og boligmarkedet, men 
også erhvervsinvesteringerne. De private erhvervsinveste-
ringer begyndte således at falde i 2008 i takt med den vok-
sende usikkerhed omkring virksomhedernes afsætnings-
muligheder i både Danmark og udlandet. Dette fald i  
investeringsomfanget ramte både maskin- og bygnings-
investeringer, og der har også været et kraftigt fald i  
investeringskomponenterne i første halvår af 2009. Det 
skønnes, at maskininvesteringerne falder med ca. 15 pct. i 
2009, mens bygningsinvesteringerne falder med ca. 13 pct. 
De store fald afspejler den betydelige usikkerhed om  
afsætningsmulighederne. I 2010 ventes et yderligere fald i 
investeringerne, der dog er væsentligt mindre end i 2009. I 
2011 og 2012 ventes, i takt med at opsvinget bider sig fast, 
og efterspørgslen stiger, positive vækstrater i både maskin- 
og bygningsinvesteringerne. Dette udmønter sig i en vok-
sende maskininvesteringskvote mens bygningsinvesterings-
kvoten, er mere stabil. Dog forventes det ikke, at maskin-
investeringskvoten vil stige til niveauet i årene under den 
foregående højkonjunktur, jf. figur I.33. 
 
Lagerinvesteringerne skønnes at yde et vækstbidrag til den 
indenlandske efterspørgsel på ca. -1 pct.point i 2009, hvilket 
er et resultat af et stort fald i lagerinvesteringerne i første 
kvartal. Lagernedbrydningen er tegn på, at virksomhederne 
har reageret hurtigt på den faldende efterspørgsel, og de 
lave lagerbeholdninger giver mulighed for, at en vis gen-
opbygning af lagre midlertidigt kan bidrage positivt til 
væksten i 2010. 
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Figur I.33 Maskin- og bygningsinvesteringskvote 
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Anm.: Maskininvesteringskvoten er defineret som maskininvesteringer-

ne i forhold til bruttoværditilvæksten i de private byerhverv. 
Bygningsinvesteringskvoten, som ikke indeholder boliginveste-
ringer, er defineret tilsvarende. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
Finansielle forhold 
 
Den finansielle krise fik investorerne til at søge mod tradi-
tionelt mere sikre papirer, såsom amerikanske og tyske 
statsobligationer. Internationale investorer solgte ud af 
danske obligationer, hvilket førte til et fald i valutareserven 
og pres på den danske krone. Allerede i midten af maj 2008 
hævede Nationalbanken renterne med 0,1 pct.point, og 
udvidede dermed det pengepolitiske rentespænd til euro-
området fra 0,25 pct.point til 0,35 pct.point. Lehmann 
Brothers konkurs i september 2008 skabte øget uro på de 
internationale finansielle markeder. I oktober 2008 faldt 
valutareserven med ca. 30 mia. kr. For at forsvare kronen 
hævede Nationalbanken renterne af to omgange med i alt 
knap 1 pct.point samtidig med, at ECB sænkede renterne. 
Det pengepolitiske rentespænd mellem Danmark og euro-
området blev derfor udvidet til 1,75 pct.point i oktober 
sidste år. Nationalbanken har efterfølgende reduceret rente-
spændet, efterhånden som presset på kronen er aftaget, og 
med den seneste rentesænkning i slutningen af september 
2009 blev spændet reduceret til 0,25 pct.point. I perioden 
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august 2002 til maj 2008 lå rentespændet mellem National-
banken og ECB’s ledende renter omkring 0,15-0,25 
pct.point og det nuværende rentespænd er således et udtryk 
for, at situationen er ved at være normaliseret sammenlignet 
med perioden før den finansielle krises udbrud. National-
banken har dog udvidet rentespændet mellem indlån og 
udlån til 0,25 pct.point. Under mere normale omstændig-
heder er der ikke forskel på Nationalbankens indlåns- og 
udlånsrenter. Spændet mellem disse renter skal få bankerne 
til i højere grad at låne af hinanden frem for at låne i  
Nationalbanken. 
 
De internationale investorers flugt til amerikanske og tyske 
statsobligationer medførte en mærkbar stigning i de danske 
realkreditrenter frem mod slutningen af oktober 2008. Den 
stigende usikkerhed og nogle uhensigtsmæssige reserve-
kravsregler for pensionssektoren3 betød samtidig, at de 
investorer, der fortsat ønskede at investere i danske obliga-
tioner, i højere grad købte statsobligationer. Dette var også 
med til at forøge realkreditrenterne. En række forhold har 
betydet, at realkreditrenterne er faldet og nu er lavere end i 
2008. Først og fremmest er uroen på de finansielle markeder 
aftaget betydeligt, og investorerne er i højere grad begyndt 
at efterspørge realkreditobligationer i stedet for de mere 
sikre statsobligationer. Dette afspejler sig i, at rente-
forskellen mellem statsobligationer og lange realkredit-
obligationer er indsnævret betydeligt i forhold til slutningen 
af 2008. Samtidig bidrog ændringerne af pensions-
selskabernes reservekravsregler til fordel for realkredit-
obligationer til at øge pensionsselskabernes efterspørgsel 
efter lange realkreditobligationer. Nationalbankens rente-
sænkninger har reduceret de korte renter, herunder renten på 

 
 
3) Ved opgørelsen af hensættelserne skulle pensionsselskaberne på 

daværende tidspunkt tilbagediskontere deres fremtidige forplig-
telser med statsobligationsrenterne. Pensionsselskabernes aktiver 
består i høj grad af realkreditobligationer. Udvidelsen af rente-
spændet mellem realkreditobligationer og statsobligationer betød 
derfor, at værdien af pensionsselskabernes aktiver faldt, mens den 
regnskabsmæssige værdi af deres fremtidige forpligtelser steg. 
Reglerne blev ændret i slutningen af oktober 2008, således at re-
alkreditrenterne nu også indgår i diskonteringsraten.  

Renteudviklingen 
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korte rentetilpasningslån. Endelig kan nævnes, at statslige 
opkøb af korte realkreditobligationer også har bidraget til at 
reducere renten på disse, jf. figur I.34. Hovedparten af de 
danske rentetilpasningslån skal fornyes til december, hvor 
mange boligejere har udsigt til en betydelig reduktion i 
deres renteudgifter. På nuværende tidspunkt er de korte 
(etårige) realkreditrenter faldet til ca. 2 pct., hvor de ved 
refinansieringen i december 2008 lå over 5 pct. 
 
 
Figur I.34 Obligationsrenter og diskontoen 
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Anm.: Serien lang realkredit er baseret på 30-årige realkreditobligationer 

og serien kort realkredit er en sammenvejning af 1-2-årige real-
kreditobligationer. Seneste observation er primo oktober 2009. 

Kilde: Realkreditrådet og Nationalbanken. 

 
 
Bankernes udlånsrenter kom ligesom obligationsrenterne op 
på et relativt højt niveau, da den finansielle krise var på sit 
højeste. Fra september til november 2008 blev spændet 
mellem bankernes udlånsrenter og diskontoen udvidet med 
ca. 1 pct.point. Rentespændet er blevet udvidet yderligere 
siden november, hvilket kan tages som udtryk for, at  
bankerne har strammet kreditgivningen. Dette er naturligt i 
lyset af den dybe lavkonjunktur. Udlånsrenterne er blevet 
nedsat efterhånden, som Nationalbanken har nedsat de 
pengepolitiske renter, og udlånsrenterne er nu lavere end før 
krisen. Rentespændet mellem bankernes udlånsrenter og 
diskontoen er dog større end før krisen, jf. figur I.35. 
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Figur I.35 Bankernes udlånsrenter 
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Anm.: Seneste observation for bankernes udlånsrenter er august 2009. 
Kilde: Nationalbanken. 

 
 
Renteforskellen mellem usikrede og sikrede lån på penge-
markedet angiver den risikopræmie, bankerne kræver af 
hinanden. Tidligere har bankerne haft så stor tillid til hinan-
den, at der stort set ikke blev krævet et risikotillæg, når de 
lånte ud uden sikkerhed. Under krisen blev risikopræmierne 
dog udvidet kraftigt, jf. figur I.36. Bankpakkerne har været 
med til at skabe ro og fornyet tillid i sektoren, og risiko-
præmierne er faldet mærkbart igennem 2009. Risikopræmi-
erne er dog stadig større end før krisen, og de er ikke ind-
snævret i samme grad som i USA og euroområdet, hvilket 
indikerer, at situationen endnu ikke er fuldt normaliseret. 
 
Bankernes udlån voksede kraftigt gennem den seneste høj-
konjunktur. De stigende ejendomspriser og den gode øko-
nomiske udvikling forøgede låneefterspørgslen, og banker-
ne imødekom den stigende efterspørgsel bl.a. ved at optage 
lån i udlandet. Nu er udviklingen imidlertid vendt, og lavere 
boligpriser, fald i forbruget samt mindre investerings-
omfang trækker i retning af faldende låneefterspørgsel, og 
bankernes udlån er da også begyndt at falde, jf. figur I.37. 
Faldet i bankernes udlån satte først ind i begyndelsen af 
2009, og det kom derfor efter, at BNP var begyndt at falde. 
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Figur I.36 Risikopræmier 
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Anm.: Risikopræmien er forskellen mellem usikrede og sikrede (swap) 

pengemarkedsrenter. 
Kilde: EcoWin og egne beregninger. 

 
 
Figur I.37 Bankernes udlån 
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Anm.: Stigningen i udlån til ikke-finansielle selskaber fra december 

2002 til januar 2003 skyldes primært et databrud. Seneste obser-
vation er august 2009. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
De seneste års stigning i udlånene har været med til at øge 
bankernes gearing fra knap 7 ved udgangen af 2003 til godt 
9½ ved udgangen af 2008, jf. figur I.38. Gearingen, der er 
forholdet mellem bankernes udlån og egenkapital, afspejler 
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bankernes evne til at modstå tab. Den stigende gearing 
gennem det seneste økonomiske opsving er et resultat af, at 
bankerne har øget udlånene uden at øge egenkapitalen 
tilsvarende. Denne udvikling kan opfattes som et udtryk for, 
at bankerne var blevet mere risikovillige. Da den finansielle 
krise for alvor slog igennem i efteråret 2008, var bankerne 
derfor mindre modstandsdygtige overfor tab end tidligere. 
Bankerne led store tab på udlån i 2008 og første halvår 
2009, hvilket er gået ud over egenkapitalen og har bidraget 
til at presse gearingen op. I lyset af den finansielle krise og 
den økonomiske afmatning formodes det, at bankerne er 
blevet mindre risikovillige. For at bringe gearingen ned på 
et mere robust niveau er bankerne derfor i gang med at 
reducere udlånene og øge egenkapitalen. De fleste større 
danske banker har taget imod tilbuddet om statslig kapital 
fra kreditpakken (Bankpakke II), der blev vedtaget i starten 
af året, eller gennemført egne aktieemissioner, og de har 
dermed fået styrket kapitalgrundlaget. Kreditpakken er 
således med til at forbedre lånemulighederne for hushold-
ningerne og erhvervslivet, men det forventes dog, at  
udlånene fortsat vil falde. Det skyldes både den aftagende 
låneefterspørgsel, men også det forhold, at bankerne mere 
permanent skal have skabt en bedre balance mellem udlån 
og egenkapital.  
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Figur I.38 Bankernes udlånsgearing 
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Anm.: Udlånsgearing er bankernes samlede udlån i forhold til egenkapi-

talen. Tallet for 2009 er baseret på regnskaber for 1. halvår af 
2009. Den vandrette streg angiver gennemsnittet for perioden. 

Kilde: Nationalbanken og Finanstilsynet. 

 
 
I.4 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Den danske udenrigshandel er i 2009 blevet kraftigt  
påvirket af det store fald, der er forekommet i verdens-
handlen. Ifølge verdenshandelsorganisationen WTO er 
faldet i verdenshandlen det største siden anden verdenskrig, 
og organisationen skønner, at faldet vil blive i omegnen af 
10 pct. i 2009. BNP i landene, der aftager dansk eksport, 
ventes at falde knap 4 pct. i 2009. Den danske vareeksport 
ventes at falde godt 10 pct., mens vareimporten vurderes at 
falde endnu mere. Det store fald i importen er et udslag af 
det store fald i den indenlandske efterspørgsel, samtidig 
med at importkvoten i udgangspunktet har været relativt høj 
grundet det store kapacitetspres under den foregående 
højkonjunktur. I de kommende år ventes stigninger i både 
import og eksport af varer, i takt med at det internationale 
opsving slår igennem på de danske eksportmarkeder, og 
verdenshandlen genoprettes. 
 
Tilbagegangen i udlandet er ved at vende, jf. afsnit I.2. I 
andet kvartal 2009 var den sammenvejede BNP-vækst på de 
danske eksportmarkeder omkring -¼ pct. i forhold til  
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kvartalet før, mens faldet i begge de to foregående kvartaler 
var over 2 pct. Kun få lande har oplevet positiv vækst i 
andet kvartal, bl.a. Tyskland og Frankrig som tilsammen 
aftager omkring ¼ af den danske industrieksport. I flere 
andre lande er der dog tegn på fremgang, og væksten på 
eksportmarkederne ventes at blive svagt positiv i andet 
halvår og derefter tage yderligere til, jf. figur I.39. Opsvin-
get vil især blive trukket af Kina og USA samt Tyskland og 
Frankrig, mens en række central- og østeuropæiske lande 
har udsigt til yderligere tilbagegang. 
 
 
Figur I.39 Vækst på de danske eksportmarkeder 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: EcoWin og egne beregninger. 

 
 
I 2008 steg de danske lønninger med 4,2 pct., mens de 
udenlandske lønninger steg med 3,2 pct., jf. tabel I.5. Denne 
relative stigning i de danske lønninger bevirkede alt andet 
lige en forværring af den danske konkurrenceevne. Samtidig 
steg den effektive kronekurs i 2008, blandt andet fordi den 
svenske og norske krone samt det engelske pund i efteråret 
deprecierede kraftigt over for euro og dermed også 
over for den danske krone. Denne stigning i det effektive 
kronekursindeks bidrog også til en forværring af de danske 
konkurrencevilkår. Samtidig er produktiviteten faldet, og 
der er således sket en markant forværring af den danske 
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konkurrenceevne i 2008. Forværringen af den danske løn-
konkurrenceevne behandles senere i afsnittet. 
 
I 2009 ventes det, at både de indenlandske og udenlandske 
lønstigningstakter falder med mindst 1 pct.point i forhold til 
2008 som reaktion på stigende ledighed. Der er dermed 
udsigt til, at de danske lønninger også i 2009 vil stige mere 
end de udenlandske lønninger. De danske konkurrence-
vilkår ventes desuden at blive en smule forværret af en 
mindre stigning i den effektive kronekurs i 2009, der følger 
af styrkelsen af kronen i første del af 2009. Stigningen i 
2009 er dog væsentligt mindre end stigningen i 2008,  
hvilket afspejler, at der er forekommet en mindre genopret-
ning af den svenske og norske krone, mens dollaren er 
svækket markant over for euro. I 2010 ventes også en dansk 
lønstigningstakt, der ligger mærkbart over den udenlandske. 
I 2011 forventes en indsnævring af forskellen mellem den 
indenlandske og udenlandske lønstigningstakt, og i 2012 
forventes det, at de danske lønninger vokser mindre end de 
udenlandske. Dette er et udtryk for en forventning om, at 
opsvinget kommer langsommere i Danmark. 
 
 

Tabel I.5 Lønkonkurrenceevne 
2008 2009 2010 2011 2012

Stigning i timelønomkostninger, indland 4,2 3,2 2,7 2,2 2,2
Stigning i timelønomkostninger, udland 3,2 1,8 1,5 1,9 2,5
Ændring i relativ løn -1,1 -1,4 -1,2 -0,3 0,3
Ændring i effektiv kronekurs 2,7 0,2 0,2 0,0 0,0
Ændring i lønkonkurrenceevne -3,8 -1,7 -1,5 -0,3 0,3

    ---------------------  Pct.  ---------------------

 
Anm.: Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte omkostninger, og lønudviklingen 

angiver stigningstakten for timelønsomkostningerne i industrien. Se anmærkningen i bilagsta-
bel I.8 for sammenvejningen af udenlandsk lønstigningstakt. 
Ændringen i den relative løn er lig lønstigningen i udlandet minus lønstigningen i Danmark.
Ændringen i lønkonkurrenceevnen er lig ændringen i den relative løn minus ændringen i den 
effektive kronekurs. Et negativt tal indebærer en forværring af konkurrenceevnen. 

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, Bureau of Labor Statistics, Interna-
tional Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing, 
EcoWin, OECD, Economic Outlook, European Commission, Economic Forecasts Spring 2009, 
ADAM’s databank og egne skøn, bl.a. baseret på oplysninger fra AIECE-institutter. 
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På baggrund af det tilbageslag, der ventes på Danmarks 
eksportmarkeder i 2009, skønnes det, at vareeksporten i 
2009 falder med godt 10 pct., jf. tabel I.6. Et fald i denne 
størrelsesorden er ikke forekommet i perioden efter anden 
verdenskrig. Faldet ventes primært at komme fra et fald i 
industrieksporten, som udgør størstedelen af den samlede 
vareeksport. I 2010 forventes en omtrent uændret vare-
eksport, mens der i 2011 og 2012 ventes positive og stigen-
de vækstrater i vareeksporten. Udviklingen afspejler for-
ventningen om en genopretning af verdenshandlen, i takt 
med at det kommende opsving får bidt sig fast, men i 2010 
trækker faldet i lønkonkurrenceevnen i retning af at sænke 
vareeksporten. Vareeksporten trækkes i alle år ned af et 
forventet fald i energieksporten som følge af en lavere 
produktion af olie og gas i Nordsøen. Den svækkede  
konkurrenceevne giver sig også udslag i tab af markeds-
andele, jf. figur I.40. 
 
 

Tabel I.6 Eksport og import 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012

Vareeksport 580 -10,8 0,0 2,6 4,2 -6,8 3,6 1,8 1,7
   heraf industri 382 -11,9 0,1 4,5 6,7 -4,6 3,4 1,0 1,1
Tjenesteeksport 371 -9,8 0,9 1,1 3,6 -10,3 1,4 1,3 1,0
Eksport i alt 951 -10,4 0,3 2,0 4,0 -8,2 2,8 1,6 1,5
Vareimport 599 -13,5 2,3 3,2 5,4 -7,4 1,4 1,2 1,1
   heraf industri 455 -16,1 2,2 3,5 6,1 -5,0 1,5 -0,2 0,2
Tjenesteimport 313 -10,4 0,6 0,7 3,9 -6,0 0,9 1,1 1,1
Import i alt 911 -12,5 1,7 2,4 4,9 -6,9 1,2 1,2 1,1

2008
Mia. kr.  ------------  Pct.  ------------  ------------  Pct.  -----------

Årets Mængdestigning Prisstigning
priser

 

Anm.: Industrieksport er varehandel ekskl. nærings- og nydelsesmidler (landbrug) og energi. 
Tilsvarende for industriimport. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Figur I.40 Industrieksport, markedsvækst og markeds-
andele 
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Anm.: Markedsandelene er konstrueret ved at sætte den danske industri-

eksport, målt i mængder, i forhold til et vejet gennemsnit af 
aftagerlandenes industriimport. Aftagerlandenes import er 
sammenvejet med udgangspunkt i de givne eksportvægte, jf. 
bilagstabel I.1. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, 
OECD, Economic Outlook, og egne beregninger. 

 
 
Vareimporten ventes som følge af faldet i den indenlandske 
efterspørgsel at falde kraftigt i 2009. Det forventes således, 
at vareimporten falder med godt 13 pct., hvilket er et  
historisk stort fald. Når faldet i vareimporten forventes at 
blive så meget større end faldet i vareeksporten, skyldes det, 
at importkvoten i udgangspunktet har været relativt høj, 
blandt andet på grund af det store kapacitetspres under høj-
konjunkturen. I de følgende år ventes positive vækstrater i 
importen som følge af det begyndende opsving, der trækker 
i retning af at øge importefterspørgslen. Det kraftige fald i 
importen i 2009 slår igennem på en lavere importkvote. I de 
kommende år ventes igen en stigning i importkvoten,  
jf. figur I.41. 
 
 
 
 
 

Importen rammes 
også meget kraftigt 
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Figur I.41 Udenrigshandelskvoter 
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Anm.: Import- og eksportkvoterne vedrører kun handel med varer og er 

opgjort i forhold til BNP i faste priser. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
Det forventes, at importen af varer falder mere end  
eksporten i 2009. Dette understøttes af nationalregnskabs-
tallene for første halvår, som viste et fald i vareeksporten på 
over 6 pct. i forhold til fjerde kvartal 2008, mens importen 
af varer faldt med over 11 pct. Med et større fald i importen 
end i eksporten af varer ventes udviklingen i varehandlen at 
bidrage positivt til efterspørgslen og den økonomiske vækst 
i 2009. I de kommende år ventes varehandlen derimod at 
bidrage negativt til BNP-væksten. Dette kan tilskrives et 
fald i energieksporten, samt en forringet konkurrenceevne. 
 
Priserne på import- og eksportvarer forventes at falde i 
omegnen af 7 pct. i 2009. Dette fald skyldes dels faldende 
råvarepriser og dels den lavere efterspørgsel. Det forventes, 
at importpriserne falder en smule mere end eksportpriserne, 
hvilket betyder, at Danmark oplever en mindre bytte-
forholdsforbedring i 2009. I de kommende år ventes stigen-
de varepriser for både importen og eksporten. Importpriser-
ne ventes at stige mindre end eksportpriserne, så Danmark 
fortsat oplever en bytteforholdsforbedring på varehandels-
området. 
 

Positivt 
vækstbidrag fra 
varehandlen i 2009 

Fald i prisen på 
både vareimport og 
-eksport i 2009 



 81 

Der er udsigt til et markant fald i indtægterne fra søtrans-
port, som udgør langt størstedelen af eksportindtægterne på 
tjenestebalancen. Eksportindtægterne ventes at falde med 
omkring 70 mia. kr. i 2009. Dette skyldes dels faldende 
mængder, som følge af faldet i verdenshandlen, dels  
faldende priser, som følge af fald i fragtraterne. Faldet i 
eksportindtægterne modsvares dog delvis af faldende  
udgifter til tjenesteimport, men faldet skønnes kun at være 
ca. 50 mia. kr. Der er dermed lagt op til en markant forvær-
ring af tjenestebalancen i 2009, jf. tabel I.7. Når faldet i 
eksportindtægterne er større end faldet i importudgifterne, 
skyldes det bl.a., at Danmark er nettoeksportør af søfragt og 
derfor vil blive ramt af faldende fragtrater og priser på 
søfart. Det forventes, at faldet i verdenshandlen ophører, og 
at søfarten igen vil opleve fremgang. Forværringen af 
tjenestebalancen i 2009 modsvares af en stort set tilsvarende 
forbedring af varebalancen, som dels skyldes forbedringen 
af bytteforholdet, dels det store fald i importen. 
 
 

Tabel I.7 Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld 
2008 2009 2010 2011 2012

Varebalance -18 3 2 2 0
Tjenestebalance 58 37 40 42 43
Formueindkomst, netto 39 37 33 31 31
Øvrige poster -41 -46 -47 -46 -48
Løbende poster i alt 38 31 28 30 26
Udlandsgæld, ultimo 153 121 93 63 36

Løbende poster i alt 2,2 1,8 1,6 1,6 1,4
Udlandsgæld, ultimo 8,8 7,3 5,3 3,5 1,9

  ------------------  Mia. kr.  ------------------

   -----------------  Pct. af BNP  ----------------

 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
 
 

Forværring af 
tjenestebalancen i 
2009 … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… men forbedring 
af varebalancen 
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Udviklingen i saldoen på betalingsbalancens løbende poster 
kan ses som et resultat af udviklingen i opsparings- og 
investeringskvoten. I 2009 ventes et fald i opsparings-
kvoten, der overstiger faldet i investeringskvoten, hvilket 
fører til en reduktion af overskuddet på betalingsbalancen, 
jf. figur I.42. Den faldende opsparingskvote er et udslag af 
en lavere offentlig opsparing, grundet virkningen af de 
automatiske stabilisatorer og aktive lempelser af finans-
politikken. I de følgende år ventes den samlede opsparings-
kvote og investeringskvoten at være omtrent uændret. 
 
 
Figur I.42 Betalingsbalance, investeringer og opsparing 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
 
 
Lønkonkurrenceevne og eksportpræstation 
 
De seneste årtier er de danske lønninger steget kraftigere 
end lønningerne i udlandet. Samtidig har danske virksom-
heder ikke formået at øge produktiviteten i et tilsvarende 
højere tempo, og resultatet er derfor, at danske enheds-
lønomkostninger er steget i forhold til udenlandske, jf. figur 

Fald i både 
investerings- og 
opsparingskvote 

Danske lønninger 
er steget hurtigere 
end udlandets 
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I.43.4 De stigende marginale omkostninger svækker de 
danske virksomheders konkurrenceevne. 
 
 
Figur I.43 Relative løn- og enhedslønomkostninger 

2005200019951990

120

115

110

105

100

95

90

1990 = 100

Danske lønninger i forhold til udenlandske
Danske enhedslønomkostninger relativt til udenlandske

 
Anm.: Den blå kurve viser danske lønninger i industrien relativt til 

udlandets industrilønninger. Udlandet er beregnet med udgangs-
punkt i Nationalbankens dobbeltvejede eksportvægte. Den brune 
kurve viser enhedslønomkostningerne, der er fremkommet ved at 
korrigere den relative lønudvikling med produktivitetsudviklin-
gen for hele økonomien, i Danmark og i udlandet. 

Kilde: Danmarks Statistik, Bureau of Labor Statistics, OECD, Economic
Outlook og egne beregninger. 

 
 
Selvom konkurrenceevnen er blevet svækket, har Danmark 
siden 1987 konsekvent haft overskud på samhandlen med 
udlandet, jf. figur I.44. Overskuddene er blevet opretholdt 
selv i de senere år, hvor Danmark har befundet sig i en 
kraftig højkonjunktur og derfor har øget importen særlig 
kraftigt. Set over perioden siden 1980 er saldoen på vare- og 
tjenestebalancen markant forbedret. En væsentlig del af 

 
 
4) Der findes ikke et entydigt korrekt mål for produktivitets-

udviklingen, og derfor skal stigningen i de relative danske en-
hedslønomkostninger på 15 pct. i figur I.43 tages med forbehold. 
Konklusionen om stigende danske relative enhedsløn-
omkostninger er robust, men omfanget vil variere med valget af 
produktivitetsmål. 

Svækket 
konkurrenceevne, 
men overordnet 
gode balancer … 
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denne forbedring kan tilskrives nettoeksporten af energi. 
Nettoeksporten af energi, der udgjorde omtrent -6 pct. af 
BNP i 1980, er steget til omkring nul, ligesom søfarten har 
ydet et relativt stort bidrag historisk set.5  
 
 
Figur I.44 Vare- og tjenestebalancen 
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Anm.: Nettoeksporten af landbrugsprodukter, der ikke er vist i figuren, 

er faldet fra 6¾ pct. af BNP i 1980 til 3½ pct.  i 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank. 

 
 
Derimod er nettoeksporten af industrivarer, hvor under-
skuddene gradvist er vokset de senere år, umiddelbart i 
bedre overensstemmelse med billedet af en økonomi, der 
har mistet konkurrenceevne siden begyndelsen af 
1990’erne. Den negative udvikling i nettoeksporten af 
industrivarer, især de seneste år, afspejler dog givetvis også, 
at dansk økonomi frem mod 2008 befandt sig på kapacitets-
grænsen. Stigninger i forbrug og investeringer måtte derfor i 
væsentligt omfang tilfredsstilles ved import. 
 

 
 
5) Udviklingen på betalingsbalancen er givetvis også påvirket af 

skattereformerne i 1987, 1994 og 1999, idet reduktionerne af ren-
tefradragsretten styrkede incitamenterne til at spare op. 

… dog forværret 
nettoeksport af 
industrivarer 
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Mens de danske lønstigninger på den ene side udgør et 
problem for konkurrenceevnen, bidrager de på den anden 
side til, at det danske bytteforhold er forbedret. Et bedre 
bytteforhold betyder, at Danmark ikke behøver eksportere 
så mange varer for at finansiere en given mængde import, 
og bytteforholdsforbedringen kan dermed afbøde en del af 
nedgangen i omsætningen, der skyldes tab af markedsandel 
i mængder. 
 
Hvis Danmarks eksportpræstationer over de senere år mere 
systematisk skal vurderes, bør udviklingen holdes op mod 
udviklingen i lande, der i økonomisk henseende ligner 
Danmark. Samtidig skal der tages højde for, hvordan mar-
kedsudviklingen generelt har været. Hvis et lands eksport er 
steget i et marked, der samtidig er vokset i et endnu højere 
tempo, vil landet have mistet markedsandele. Omvendt kan 
et fald i eksporten godt være foreneligt med en stigning i 
markedsandelen, såfremt den samlede import på det pågæl-
dende marked er faldet endnu mere. I det følgende vil 
eksportpræstationer derfor blive omtalt synonymt med 
ændringer i markedsandele. I boks I.1 beskrives OECD’s 
mål for markedsandele, som også benyttes i det følgende. 
 
 

Svækket 
konkurrenceevne = 
forbedret 
bytteforhold 

Eksportpræstation 
skal vurderes med 
udgangspunkt i 
markeds-
udviklingen 
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Boks I.1 Markedsandel og eksportpræstation 

Et lands eksportpræstation kan opgøres ved at betragte udviklingen i landets mar-
kedsandel. Markedsandelen angiver udviklingen i det pågældende lands eksport 
relativt til markedets størrelse generelt. OECDa definerer et eksportmarkeds stør-
relse som en vægtet sum af importen i de lande, der eksporteres til. Vægtene ud-
gøres af eksportlandets andel af den samlede import i 2005. Mere præcist anven-
der OECD følgende udtryk for eksportmarkedet: 
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hvor trXMKT , er eksportmarkedet for eksportland r på tidspunkt t, Xr,p,2005 er 
eksporten fra land r til importland p i 2005, Xw,p,2005 er den globale eksport til land 
p i 2005, og tpM , er land p’s samlede import udtrykt i mængder på tidspunkt t. 
Følgelig defineres land r’s markedsandel på tidspunkt t som 
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hvor tprX ,, , er land r’s eksport til land p på tidspunkt t opgjort i mængder. Hvis 
land r i 2005 leverede f.eks. 5 pct. af land p’s samlede import, vil en 10 pct. stig-
ning i land p’s samlede import skulle modsvares af en samlet real eksport-
fremgang på =× 1,005,0 0,5 pct., hvis land r skal fastholde sine samlede markeds-
andele. Det kan ske via en generel eksportfremgang på 0,5 pct. eller f.eks. ved en 
eksportvækst på 10 pct. specifikt til land p. 
 
Der kan anvendes et tilsvarende mål for markedsandelen opgjort i værdier for 
hver enkelt vare v: 
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hvor Mv,p,t hhv. Xv,r,p,t, er importlandets import og eksportlandets eksport af vare v. 
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Boks I.1 Markedsandel og eksportpræstation, fortsat 

For analyserne i dette afsnit gælder det, at datagrundlaget for anvendelsen af (2) 
er OECD, Economic Outlook, no. 85. Disse eksportal omfatter eksport af varer 
såvel som af tjenester. Datagrundlaget for anvendelsen af (3) er Eurostats 
COMEXT-database, der indeholder tal for samhandlen opgjort i euro. Dette data-
sæt indeholder kun oplysninger om vareeksporten. 
 
Markedsudtrykket, der opnås ved hjælp af COMEXT, er baseret på Danmarks og 
de øvrige EU-landes samhandel med de 27 lande, der indgår i Nationalbankens 
kronekursindeks. Disse lande dækker omkring 90 pct. af den samlede danske 
samhandel med udlandet. I OECD’s talmateriale indgår et større antal lande, men 
det vurderes, at betydningen af de ekstra lande er begrænset for det overordnede 
billede. 
 
I COMEXT er eksporten fra f.eks. Danmark til Sverige ikke generelt lig Sveriges 
import fra Danmark. Dette kan muligvis skyldes afgrænsninger mellem vare-
eksport og tjenesteeksport, eksempelvis hvorvidt fragten kategoriseres som en 
tjenesteydelse eller som en del af varens pris. Af denne årsag anvendes derfor 
alene eksporttal. Hermed svarer alle importstrømme i datasættet altid definitorisk 
til de tilsvarende eksportstrømme. 
 
Beregningerne foretages ikke blot for Danmark, men også for Holland, Tyskland, 
Finland, Sverige og Storbritannien, som derved kan danne baggrund for en sam-
menligning med den danske udvikling. 
 
a) OECD Economic Outlook Database Inventory. Teknisk papir. 

 

 
 
Opgjort i mængder har Danmark i perioden siden 1995 tabt 
markedsandele i størrelsesordenen 15 pct., jf. figur I.45. Det 
betyder, at Danmarks eksport af varer og tjenester i perio-
den siden 1995 er vokset omtrent 15 pct. mindre end den 
samlede import på de danske eksportmarkeder. I samme 
periode har kun Storbritannien præsteret værre på eksport-
markederne blandt de her betragtede lande. Storbritannien 
har således mistet markedsandele i en størrelsesorden på 25 
pct. Sverige, Holland og Finland har omtrent fastholdt deres 
markedsandele, mens Tyskland har forøget sin markeds-
andel omtrent 10 pct.  
 
 

Lande, der har tabt 
markedsandele …  
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r  

Figur I.45 Eksportpræstation opgjort i mængder, 
vare- og tjenesteeksport  

2008200620042002200019981996

120

110

100

90

80

70

1995 = 100

Tyskland Danmark Finland
Holland Storbritannien Sverige

 
Anm.: Figuren viser udviklingen i eksporten relativt til markedsudvik-

lingen opgjort i mængder, jf. ligning (2) i boks I.1. Data omfatter 
eksporten af varer såvel som af tjenester. 

Kilde: OECD, Economic Outlook. 

 
 
Der er en god overensstemmelse mellem landenes markeds-
præstationer og udviklingen i deres enhedslønomkostninger 
i samme periode. Tyskland, der har klaret sig bedst på 
eksportmarkederne, er således det land, som har haft den 
laveste stigning i enhedslønomkostningerne, jf. figur I.46. 
Danmark og Storbritannien, som har præsteret dårligst på 
eksportmarkederne, er omvendt de lande, der har haft de 
største stigninger i omkostningerne. Finland, Holland og 
Sverige, der omtrent har fastholdt deres markedsandele, 
ligger i midterfeltet på omkostningssiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… har også haft  
de største 
omkostnings-
stigninger 
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Figur I.46 Enhedslønomkostninger 
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Anm.: Enhedslønomkostningerne er for hele økonmien. 
Kilde: OECD, Economic Outlook. 

 
 
Sammenhængen mellem eksportpræstationen i mængder og 
enhedslønomkostningerne giver derfor en stærk indikation 
af, at omkostningsstigningerne er slået igennem i eksport-
mængderne. I det omfang relativt store omkostnings-
stigninger har ført til relativt store stigninger i eksport-
priserne, vil det mængdemæssige tab af markedsandele 
blive delvist kompenseret af, at den tilbageværende  
afsætning i gennemsnit sælges til en højere pris. Selvom den 
faldende afsætning i mængder vil forårsage tab af  
omsætning, vil de højere priser reducere, men ikke fuldt ud 
kompensere, dette omsætningstab.6 
 
Stigninger i enhedslønomkostninger og eksportpriser kan 
også skyldes en ændret sammensætning af eksporten. Hvis 
et lands eksportører har formået at flytte eksporten til  
markeder, hvor efterspørgslen er mindre prisfølsom, kan 
eksportørerne opnå en højere avance på deres produkter, 
hvilket muliggør højere lønninger. Økonomi- og Erhvervs-
 
 
6) Kun såfremt efterspørgslen er uelastisk, dvs. har en priselasticitet 

mindre end 1, vil prisstigningerne mere end kompensere for den 
reducerede afsætning. Hvis priselasticiteten er lig 1, vil pris-
stigningerne præcis kompensere for afsætningstabet. 

Prisstigninger fører 
til tab af 
markedsandele 

Eksportpriser og 
upmarket-
produkter 
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ministeriet (2007, 2009) argumenterer for, at Danmark er 
godt repræsenteret på de markeder, hvor fortjenesten er 
særlig stor, de såkaldte upmarkets, og at danske eksportører 
har øget deres eksportandel af sådanne produkter i perioden 
1995-2005.7 Tilsvarende konkluderer Pedersen og Riishøj 
(2008), at danske virksomheder har specialiseret sig i  
produkter, der kan sælges til særlig høje priser på verdens-
markedet.8 
 
Prisstigningerne på danske eksportvarer har dog kun i 
begrænset omfang afbødet det danske tab af markedsandele, 
jf. figur I.47. Det danske tab af markedsandele opgjort i 
værdier er i perioden siden 1995 på godt 11 pct. mod  
omtrent 15 pct. opgjort i mængder, jf. ovenfor. Tyskland, 
der har holdt sine enhedslønomkostninger konstant i  
perioden, og som det eneste land blandt de her betragtede 
vandt markedsandele realt set, har mistet markedsandele i et 
moderat omfang. Holland har omtrent fastholdt markeds-
andelene realt, men har i samme periode øget sin markeds-
andel opgjort i værdier ganske betragteligt. Dette kan evt. 
skyldes en ændret sammensætning af den hollandske  
eksport. 
 
 

 
 
7) Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007): Danmark på de globale 

markeder. Økonomisk Tema nr. 5, juni 2007. Økonomi- og Er-
hvervsministeriet (2009): Konkurrenceevneredegørelse 2009. 
Schultz Grafisk. 

 

8) Pedersen, Erik Haller og Johanne Dinesen Riishøj (2008): 
Danmarks lønkonkurrenceevne. Nationalbankens Kvartalsover-
sigt, 2008 (2), s. 79-90. 

Danmark har også 
tabt markedsandele 
opgjort i værdier 
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Figur I.47 Eksportpræstation opgjort i værdier, 
vareeksport 
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Anm.: Figuren viser udviklingen i eksporten relativt til markedsudvik-

lingen opgjort i værdier, jf. ligning (3) i boks I.1. Figuren omfat-
ter kun eksporten af varer i modsætning til figur I.46, der også 
indeholder tjenesteeksport. 

Kilde: Egne beregninger på COMEXT. 

 
 
Set over hele perioden 1995-2008 har Danmark i gennem-
snit årligt tabt markedsandele opgjort i værdier i størrelses-
ordnen 0,9 pct., jf. tabel I.8. Det placerer Danmark bedre 
end Sverige, Storbritannien og Finland, men dårligere end 
Tyskland og betydeligt dårligere end Holland. Faldet i de 
danske markedsandele skyldes udviklingen i landbrugs-
eksporten og industrieksporten, mens eksporten af energi 
har bidraget positivt. Danmarks tab af markedsandele inden 
for industrien, der svarer til et årligt tab på 0,9 pct., placerer 
os i midterfeltet blandt de betragtede lande. Relativt set er 
den danske industrieksport imidlertid den mindste blandt 
landene, hvilket primært skyldes den store landbrugseks-
port. Det begrænser gennemslaget, når de samlede mar-
kedsandele skal gøres op, og derfor er bidraget fra faldet i 
industrieksporten til de samlede markedsandele på -0,6 pct. 
Inden for landbruget har Danmark i gennemsnit tabt mar-
kedsandele i et omfang, der svarer til 2,9 pct. årligt. Vægtet 
med landbrugets andel af den samlede eksport bidrager 
dette ligeledes med -0,6 pct., mens eksporten af energi 
bidrager positivt til den samlede markedsandel med 0,3 pct. 
 

Energieksporten 
har trukket op i 
markedsandele, 
industri og 
landbrug har 
trukket ned 
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Tabel I.8 Ændring i markedsandele opgjort i værdier, gennemsnit pr. år, vare-
eksport, 1995-2008 

 Tyskland Danmark Finland 
 Andel Vækst A x V Andel Vækst A x V Andel Vækst A x V 

 ----------------------------------------  Pct.  --------------------------------------- 
Landbrug 5,0 0,8 0,0 22,5 -2,9 -0,6 1,5 -2,0 0,0 
Industri 91,3 -0,1 -0,1 67,2 -0,9 -0,6 90,6 -2,6 -2,3 
Energi 3,7 -5,9 -0,2 10,3 2,5 0,3 7,9 -0,2 0,0 
Samlet 100 - -0,3 100 - -0,9 100 - -2,3 

    
 Storbritannien Holland Sverige 
 Andel Vækst A x V Andel Vækst A x V Andel Vækst A x V 

 ----------------------------------------  Pct.  -------------------------------------- 
Landbrug 5,8 -3,3 -0,2 18,8 0,0 0,0 3,5 3,3 0,1 
Industri 83,4 -2,7 -2,3 70,2 1,7 1,2 89,4 -1,6 -1,4 
Energi 10,8 -1,8 -0,2 11,1 3,0 0,3 7,2 -0,1 0,0 
Samlet 100 - -2,7 100 - 1,5 100 - -1,3 
Anm.: Andel er den pågældende varegruppes gennemsnitlige andel (i pct.) af den samlede vareeksport 

i perioden 1995-2008 for de respektive lande. Vækst angiver væksten i markedsandelen i pct. A 
x V er produktet af andel og vækst og angiver således et overslag over bidraget til den samlede 
præstation. Med udgangspunkt i Eurostats COMEXT-database er der, baseret på 2-cifrede 
varekoder, anvendt følgende gruppering: Industriprodukter (gruppe 28-40 + 42-45 + 48-96), 
landbrugsprodukter (1-24) samt energi mv. (25-27 + 41 + 46 + 97-99). 

Kilde: Egne beregninger på COMEXT. 
 

 
 
Blandt de betragtede lande er Storbritannien og Sverige de 
eneste, der ikke fører fastkurspolitik over for euro. Det kan 
ikke afvises, at en del af forklaringen på disse landes udvik-
ling i markedsandelen skal tilskrives, at alle priser er opgjort 
i euro. Fra 2007 til 2008 tabte det britiske pund således godt 
14 pct. af sin værdi over for euro, mens den svenske krone 
tabte knap 4 pct. I det omfang en andel af de britiske virk-
somheder fastsætter deres priser i egen valuta, dvs. pund, vil 
et fald i valutakursen øjeblikkeligt gøre de britiske varer 
billigere opgjort i euro, og tilsvarende for Sverige. Dette 
styrker konkurrenceevnen og bidrager til ekstra afsætning 
målt i mængder. Hvis mængdeafsætningen imidlertid først 
reagerer med en vis forsinkelse på prisfaldet, vil eksporten 

Valutakurser kan 
påvirke resultatet 
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opgjort i værdier falde som konsekvens af valutakursfaldet. 
Det er dog ikke oplagt, at dette er forklaringen på den 
britiske og svenske udvikling, idet markedsandelen opgjort i 
værdier ikke falder markant hurtigere end markedsandelen 
opgjort i mængder i 2008 (ses ved sammenligning af figur 
I.45 og figur I.47), hvor de to valutaer deprecierede kraftigt 
over for euro. 
 
Finland har næst efter Storbritannien mistet flest markeds-
andele. Dette er sket til trods for, at Finland ellers har fast-
holdt sine markedsandele opgjort i mængder, hvilket  
stemmer overens med en moderat udvikling i de finske 
enhedslønomkostninger (figur I.46). Udviklingen tyder 
derfor på, at finske virksomheder i overvejende grad har 
konkurreret på varemarkeder, der er præget af faldende 
relative priser. Dette stemmer umiddelbart overens med 
konklusioner i Økonomi- og Erhvervsministeriet (2007) 
samt Pedersen og Riishøj (2008), der finder, at der generelt 
er en negativ sammenhæng mellem produktivitetsvækst og 
bytteforholdsudvikling. 
 
Konklusionen er, at Danmark har mistet markedsandele, 
hvad enten disse opgøres i mængder eller i værdier. Blandt 
de betragtede lande er der en klar tendens til, at lande med 
høj vækst i enhedslønomkostningerne har mistet større 
markedsandele end lande, hvor omkostningerne er vokset 
langsommere. På den baggrund er det nærliggende at kæde 
de danske tab af markedsandele sammen med de danske 
lønstigninger, der siden 2000 har været højere end vores 
konkurrenters, også når der tages højde for produktivitets-
udviklingen. 
 
Opgjort i værdier er dansk økonomis tab af markedsandele 
afbødet af bytteforholdsforbedringen, og som vist i tabel I.8 
er tabet af markedsandele for industrien og landbruget, 
blevet delvist kompenseret af en stigning i markedsandelen 
for energieksport. Samtidigt er der, som vist i figur I.44, 
sket en fremgang i tjenesteeksporten, der primært kan 
tilskrives en fremgang for dansk søtransport. Hvis nogle 
eksporterhverv oplever en vækst, f.eks. som følge af  
stigende efterspørgsel på verdensmarkedet, vil den øgede 
indkomstskabelse i disse erhverv medføre en stigende 
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efterspørgsel efter arbejdskraft, som presser det generelle 
løn-niveau i vejret og dermed forringer konkurrenceevnen 
for andre erhverv. Dette er en uundgåelig følge af indkomst-
fremgangen i væksterhvervene og er ikke et samfunds-
økonomisk problem, forudsat at fremgangen i disse eksport-
erhverv er varig. 
 
I den konkrete danske sammenhæng kan den forringede 
lønkonkurrenceevne imidlertid bekymre, fordi fremgangen i 
den danske energieksport ikke kan betragtes som varig, da 
olie- og gasressourcerne i Nordsøen gradvis udtømmes. 
Hvis udvinding af udtømmelige naturressourcer skal danne 
grundlag for en varig stigning i realindkomsten, så kræver 
det, at provenuet fra udvindingen løbende reinvesteres 
(f.eks. via en fondskonstruktion), og at kun det løbende 
afkast af den reinvesterede formue anvendes til indenlandsk 
forbrug, således som det f.eks. tilstræbes i Norge. Noget 
lignende gælder andre ekstraordinære, midlertidige offent-
lige indtægter. Dette princip lå til grund for formandskabets 
forslag om en dansk Nordsøfond, jf. Dansk Økonomi, forår 
2006. Hvis en betydelig del af provenuet fra ressource-
udvindingen derimod anvendes til øget forbrug, f.eks. fordi 
en væsentlig del af de offentlige indtægter fra skatter på 
ressourceudvindingen omsættes i personskattelettelser eller 
øget offentligt forbrug, vil forbrugsfremgangen ikke kunne 
fastholdes, når ressourcerne udtømmes, og samtidig vil den 
øgede indenlandske efterspørgsel forringe lønkurrence-
evnen. Et sådant fænomen, hvor (midlertidige) indtægter fra 
ressourceudvinding hæmmer industriens og andre udlands-
konkurrerende erhvervs ekspansion via forringet lønkon-
kurrenceevne, kaldes undertiden for “hollandsk syge”, fordi 
det optrådte i forbindelse med udvindingen af de hollandske 
naturgasressourcer i 1970’erne. Fænomenet er både før og 
siden set i en række andre lande, der har gjort fund af  
udtømmelige naturressourcer. 
 
I perioden 1990-99 udgjorde de offentlige indtægter fra 
Nordsøen ca. ¼ pct. af BNP, mens indtægterne siden 2000 
har udgjort omtrent 1¼ pct. af BNP. I Danmark planlægges 
finanspolitikken ud fra en holdbarhedsbetragtning, herunder 
en hensyntagen til de forventede fremtidige indtægter fra 
Nordsøen. I princippet indebærer dette, at forbigående 
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større indtægter derfor ikke fører til midlertidige ændringer 
af finanspolitikken. Vanskeligheder ved at identificere det 
korrekte strukturelle niveau for statens indtægter kan  
imidlertid vanskeliggøre sondringen mellem permanente og 
midlertidige skatteindtægter, særligt i perioder hvor en 
højkonjunktur er sammenfaldende med forøgede indtægter 
fra anden side. 
 
Det lader sig ikke med sikkerhed opgøre, i hvilket omfang 
den danske stats indtægter fra Nordsøaktiviteterne og andre 
midlertidige indtægter er blevet omsat i ekstra indenlandsk 
privat og offentligt forbrug, da vi ikke ved, hvordan udvik-
lingen i skatter og offentlige udgifter ville have været i 
fraværet af disse indtægter. Det kan imidlertid konstateres, 
at der i midten af indeværende årti blev ført en ekspansiv 
finanspolitik netop i en periode, hvor aktivitetsniveauet lå 
over det niveau, der kendetegner en normal konjunktur-
situation, jf. afsnit I.8. Det er især i denne periode, at de 
offentlige indtægter fra Nordsøen har været betydelige, jf. 
figur I.48, og hvor de danske relative lønninger er steget 
kraftigt (figur I.43). Det kunne tyde på, at Danmark i inde-
værende årti har været ramt af “hollandsk syge”. 
 
 
Figur I.48 Skatter og afgifter i forhold til BNP 
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Anm.: Nordsøindtægterne indbefatter selskabsskat, kulbrinteskat, 

overskudsdeling samt rørledningsafgift. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’S Databank og Finansministeriet. 
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I det omfang, den forringede danske lønkurrenceevne er et 
udslag af “hollandsk syge”, udgør den et problem, da den 
øgede energieksport, der indtil nu har kompenseret for 
industriens tab af markedsandele, som nævnt er af midler-
tidig karakter. En sådan svækkelse af dansk økonomis 
eksportpotentiale vil på sigt skulle redresseres. Dette kan 
ske ved, at den danske produktivitetsudvikling i en periode 
er bedre end udlandets, eksempelvis ved at danske virksom-
heder udvikler nye såkaldte upmarket-produkter, som de 
udenlandske kunder er villige til at betale en høj pris for. 
Det kan dog være særdeles vanskeligt via offentlige tiltag at 
frembringe en sådan udvikling, og såfremt den udebliver, 
kan konkurrenceevnen kun genoprettes ved, at de danske 
lønninger falder relativt til de udenlandske. Det vil sandsyn-
ligvis kræve, at Danmark i en periode har højere ledighed i 
forhold til sit strukturelle niveau, end udlandet har. I det 
omfang reallønsindsnævringen mellem Danmark og udlan-
det foregår langsomt, vil tilpasningsperioden med en relativt 
høj ledighed blive tilsvarende lang. 
 
 
I.5 Produktion og beskæftigelse 
 
Efter en længere periode med høj vækst, stigende beskæfti-
gelse og pres på ressourcerne vendte den økonomiske 
udvikling fra positive til negative vækstrater i starten af 
2008. Tilbageslaget er det største siden anden verdenskrig. 
BNP er faldet markant og ligger nu knap 7½ pct. under 
topniveauet i fjerde kvartal 2007, jf. figur I.49. Ledigheden 
er steget fra knap 46.000 personer i juni 2008 til knap 
104.000 personer i august måned i år, og beskæftigelsen er 
faldet med 73.000 personer siden den toppede i tredje 
kvartal 2008. 
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Figur I.49 BNP 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Den meget negative udvikling i produktion og efterspørgsel 
afspejles i erhvervslivets forventninger, som har udvist en 
faldende tendens fra starten af 2007 til starten af 2009, hvor 
de kom ned på det laveste niveau i de knap 25 år,  
erhvervenes konjunkturbarometre er blevet opgjort. Indu-
striens og serviceerhvervenes forventninger er dog steget 
siden foråret, om end de fortsat ligger på et lavt niveau. 
Byggeriets forventninger har modsat industriens og service-
erhvervenes fortsat deres tendens til fald, jf. figur I.50. De 
negative forventninger er et tegn på, at væksten fortsat må 
forventes at være lav i andet halvår af 2009, men den  
stigende tendens tilsiger, at væksten ikke bliver så lav som i 
første halvår, og der ventes, at en svag positiv vækst ind-
træffer i løbet af andet halvår af 2009. Industriproduktionen 
er faldet med knap 15 pct. i juli sammenlignet med samme 
måned sidste år, og sammenholdt med den svage udvikling i 
BNP i første halvdel af året og de negative erhvervs-
forventninger giver det anledning til en forventning om 
meget svag udvikling i BNP i 2009 med en vækst på  
omkring -4¾ pct. 
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Figur I.50 Konjunkturbarometer 
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Anm.: Den sammensatte konjunkturindikator er en sammenvejning af 

spørgsmål vedr. virksomhedernes vurdering af beskæftigelse og 
ordrebeholdning mv. Nettotal skal tolkes som udtryk for tenden-
sen i omsætningen. Eksempelvis er et nettotal på 20 udtryk for, at 
der forventes en fremgang i omsætningen i virksomheder, der 
repræsenterer 20 pct. af den samlede beskæftigelse i sektoren. 
Seneste observation er august 2009. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Output gap, der er forskellen mellem faktisk og strukturelt 
(potentielt) BNP, er en indikator for kapacitetspresset i 
økonomien. På baggrund af det skønnede kraftige fald i 
BNP i 2009 forventes output gap at falde til knap -5 pct. i 
2009, hvilket afspejler, at der er rigeligt med ledige  
ressourcer i økonomien i øjeblikket. Den forventede svage 
efterspørgsel i 2010 medfører kun svag vækst i produk-
tionen, og output gap forventes fortsat at være omkring -5 
pct. i 2010, jf. figur I.51. Den økonomiske krise har sat sig 
dybe spor i både den indenlandske og udenlandske efter-
spørgsel, og vi skal sandsynligvis helt frem til 2012, før 
væksten kommer op på et niveau, hvor virksomhederne 
under et igen begynder at ansætte flere, end de afskediger. 
 
 

Dyb lavkonjunktur 



 99 

Figur I.51 Beskæftigelses-, produktivitets- og output gap 

2010200520001995199019851980

6
5
4
3
2
1
0

-1
-2
-3
-4
-5
-6

Pct.

Output gap
Beskæftigelsesgap
Produktivitetsgap

 
Anm.: De forskellige gap er opgjort som forskellen mellem det faktiske 

og strukturelle niveau. Beskæftigelsesgap er beregnet som 
arbejdstidsgap plus arbejdsstyrkegap minus ledighedsgap. 
Produktivitetsgap er forskellen mellem faktisk og strukturel 
timeproduktivitet i de private byerhverv. Output gap er omtrent 
givet ved summen af beskæftigelsesgap og produktivitetsgap. For 
en beskrivelse af beregningen af output gap og strukturelt BNP, 
se Dansk Økonomi, forår 2008. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank  og 
egne beregninger. 

 
 
Output gap kan deles op i et beskæftigelsesgap, der er en 
indikation af, om der umiddelbart mangler job eller arbejds-
kraft, og et produktivitetsgap, der angiver, om produktivi-
teten er højere eller lavere end normalt. Beskæftigelsesgap 
forventes at være positivt i 2009, hvilket er udtryk for, at 
den samlede timebeskæftigelse, trods den stigende ledighed 
igennem året, i gennemsnit har været over det normale 
niveau. Den relativt høje beskæftigelse skal dog ses i  
sammenhæng med et forventet meget negativt produktivi-
tetsgap i 2009. En del af forklaringen på den lave produk-
tivitet er, at virksomhederne ikke har fået nedbragt antallet 
af medarbejdere lige så hurtigt, som efterspørgslen er faldet. 
I takt med at virksomhederne tilpasser arbejdskraften til 
produktionen, forventes produktiviteten at blive norma-
liseret, jf. senere i dette afsnit.  
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I første halvår af 2009 er den private beskæftigelse faldet 
med 73.000 personer. Beskæftigelsen ligger dog fortsat på 
et højt niveau på trods af det store tilbageslag i produktio-
nen. Samtidig indikerer erhvervenes konjunkturbarometre, 
at de fortsat vil afskedige medarbejdere i de kommende 
måneder. Derfor forventes fortsat fald i beskæftigelsen 
gennem 2009, og den private beskæftigelse skønnes at falde 
med ca. 95.000 personer fra 2008 til 2009. Med udgangs-
punkt i den skønnede svage vækst de kommende år, forven-
tes det, at beskæftigelsen vil fortsætte med at falde frem til 
og med 2011. Samlet skønnes den private beskæftigelse at 
falde med mere end 180.000 personer fra 2008 til 2011. 
Prognosen indeholder en stigning i den offentlige beskæfti-
gelse på 20.000 personer i 2009, jf. tabel I.9, hvilket dels 
afspejler, at den offentlige beskæftigelse var midlertidigt lav 
i 2008 som følge af strejkerne i foråret, dels at den offent-
lige beskæftigelse er steget gennem første halvår af 2009. 
 
De stigende boligpriser og den generelle økonomiske frem-
gang trak aktiviteten i bygge- og anlægssektoren op på et 
uholdbart højt niveau under højkonjunkturen. Selvom 
friværdierne var kunstigt høje, kunne de stilles til sikkerhed 
for lån, som bl.a. blev optaget med henblik på at renovere 
og forbedre boligerne. Samtidig gjorde de høje boligpriser 
det mere attraktivt at opføre nye huse og lejligheder. Bolig-
prisboblen har således drevet aktiviteten og beskæftigelsen i 
bygge- og anlægssektoren op på et højt niveau. Derfor er 
det forventeligt, at beskæftigelsen falder igen, når boligpri-
serne falder: Der er ikke de samme friværdier til at finan-
siere nye projekter, og det er blevet mindre attraktivt at 
bygge nyt. Samtidig har bankerne skærpet kreditgivningen 
som følge af den finansielle krise og de dårlige konjunktur-
udsigter. Beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren er 
allerede faldet betydeligt i 1. halvår 2009. Samlet skønnes 
beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervet at falde med 
knap 25.000 personer fra 2008 til 2009. Selvom der er 
planlagt en stigning i de offentlige investeringer i 2010, 
forventes den samlede efterspørgsel efter bygge- og  
anlægsydelser fortsat at være svag frem mod 2011. Beskæf-
tigelsen i bygge- og anlægssektoren skønnes på denne 
baggrund at aftage med knap 35.000 personer fra 2008 til 
2011, jf. figur I.52.  

Stort fald i 
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Tabel I.9 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed 
2008 2009 2010 2011 2012

Arbejdsstyrkea) 2.927 -8 -27 -10 -5 2
Beskæftigelse 2.875 19 -75 -67 -19 17

Fremstillingserhverv 303 6 -53 -5 2 6
Serviceerhverv 1.366 21 -12 -46 -14 12
Bygge-og anlægserhverv 218 -2 -24 -7 -3 0
Privat beskæftigelse i øvrigt 175 3 -7 -10 -6 -3
Offentligt ansatte 813 -9 20 1 1 1

Registrerede ledige 52 -27 48 57 14 -15

Registrerede ledige 52 100 157 171 156
Aktiverede uden for arbejdsstyrkenb) 35 43 52 60 58
Efterløn og overgangsydelse 138 139 142 143 135

Ledighed 1,8 3,4 5,4 5,9 5,4
     ----------------  Pct.  ------------------

2008
1.000 pers.     -------  Ændring i 1.000 pers.  ------

     -------------  1.000 pers.  -------------

 
a) Udviklingen i arbejdsstyrken er nærmere beskrevet i tabel I.10. 
b) Aktiverede uden for arbejdsstyrken er f.eks. personer i uddannelsesaktivering. Summen af

aktiverede uden for arbejdsstyrken og ledige benævnes til tider “bruttoledigheden”, der kan
opfattes som et udtryk for, hvor mange der potentielt kan øge beskæftigelsen. Det samlede 
antal aktiverede er højere end antallet af aktiverede uden for arbejdsstyrken, idet f.eks.
dagpengemodtagere med løntilskud i jobtræning er en del af arbejdsstyrken. 

Anm.: Erhvervsopdelingen i SMEC afviger fra opdelingen i nationalregnskabet. I “Privat beskæf-
tigelse i øvrigt” indgår landbrug, energi mv. Fremstillingserhvervene er mindre end i
nationalregnskabet; eksempelvis tilhører fødevareindustrien landbrugserhvervet i SMEC. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne 
beregninger.  
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Figur I.52 Beskæftigede i bygge- og anlægserhverv 

20102005200019951990

220

210

200

190

180

170

160

1.000 personer

 
Anm.: Beskæftigede i bygge- og anlægserhverv omfatter både personer, 

der er direkte beskæftigede med byggeri, og personer i erhverv, 
der leverer materialer til byggeriet. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
Arbejdsstyrken faldt med ca. 8.000 personer fra 2007 til 
2008. Udviklingen kan primært henføres til et fald i uden-
landsk arbejdskraft i form af såkaldte “grænsegængere” 
med fast bopæl i udlandet, som har valgt at arbejde kortere 
eller længere tid i Danmark. Desuden er den opgjorte  
arbejdsstyrke faldet teknisk, fordi en stigende andel af de 
ledige hverken modtager dagpenge eller kontanthjælp og 
derfor ikke tæller med i den officielle arbejdsstyrke. Denne 
gruppe har været stigende gennem 2009, og den forventes at 
stige yderligere, hvilket bidrager til fortsat fald i arbejds-
styrken. Det forventes endvidere, at en stigende andel af den 
udenlandske arbejdskraft vil rejse hjem, i takt med at  
beskæftigelsesmulighederne forringes. På denne baggrund 
skønnes arbejdsstyrken at falde med ca. 27.000 personer fra 
2008 til 2009, jf. tabel I.10. 
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Tabel I.10 Befolkning og arbejdsstyrke 
2008 2009 2010 2011 2012

Samlet befolkning 5.494 32 24 13 13 13
    under 15 år 1.008 -3 -4 -7 -6 -5
    15 til 64 år 3.622 14 4 -8 -12 -13
    65 år og derover 864 20 25 29 31 31
Arbejdsstyrken
Demografisk forløb -5 -4 -3 -2 -1
Andre strukturelle forhold 6 4 2 3 2
Strukturelt forløb, i alt 1 0 -1 1 1
Konjunktur mv. -9 -27 -9 -6 1
Det ventede forløb 2.927 -8 -27 -10 -5 2

--- Ændring i 1.000 personer ---
2008

1000 pers.

 

Anm.: “Strukturelt forløb, i alt” er beregnet som summen af “Demografisk forløb” og “Andre struktu-
relle forhold”, mens summen af “Strukturelt forløb, i alt” og “Konjunktur mv.” giver “Det
ventede forløb”. Bidragene til arbejdsstyrken i det demografiske forløb bygger på konstante 
erhvervsfrekvenser fra 2006. Bidragene til arbejdsstyrken fra “Andre strukturelle forhold”
indeholder korrektioner for bl.a. skønnede strukturelle ændringer i antallet af efterlønsmodtage-
re som følge af øget betydning af modregning af pensioner, ændringer i antallet af udlændinge, 
effekten af øget beskæftigelsesfradrag samt jobplanen. Top- og mellemskattelettelserne vurde-
res ikke at bidrage væsentligt til at forøge arbejdsstyrken, men de skønnes derimod at øge den
gennemsnitlige arbejdstid. 

Kilde: Danmarks Statistik, DREAM’s befolkningsprognose og egne beregninger. 

 
 
Igennem flere år har der været vigende tilslutning til  
A-kasserne. I en periode med stigende beskæftigelse og 
faldende ledighed har det været forholdsvist nemt at finde et 
nyt job. Samtidig er dagpengesatsen steget mindre end 
lønnen, og derfor er den såkaldte kompensationsgrad faldet. 
I starten af 1970’erne fik den gennemsnitlige industriarbej-
der over 70 pct. af sin tidligere løn i dagpenge, men i 2008 
var dette tal faldet til under 50 pct. Den gunstige beskæfti-
gelsessituation og den faldende kompensationsgrad er 
sandsynligvis hovedforklaringerne på den faldende tilslut-
ning til A-kassesystemet. Mange uden arbejdsløsheds-
forsikring er heller ikke berettiget til kontanthjælp, hvis de 
bliver ledige. Det kan f.eks. skyldes, at de har formue eller 
en ægtefælle med indkomst. 
 

Flere falder ud af 
systemet 
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Siden begyndelsen af 2007 er forskellen mellem AKU-
ledigheden og den registrerede ledighed blevet udvidet, jf. 
figur I.53. AKU-ledigheden er baseret på spørgeskema-
undersøgelser, og i modsætning til den registrerede ledighed 
indeholder AKU-ledigheden også SU-modtagere, pensioni-
ster og andre overførselsmodtagere uden for arbejds-
markedet, som søger arbejde, samt jobsøgende personer, der 
ikke er berettigede til dagpenge eller kontanthjælp. En 
væsentlig del af stigningen i AKU-ledigheden i første 
kvartal 2007 kan sandsynligvis henføres til en omlægning af 
statistikken, og afspejler således ikke en stigning i antallet 
af ledige uden for arbejdsstyrken. Med udgangspunkt i 
udviklingen i den registrerede ledighed og AKU-ledigheden 
vurderes det, at et betydeligt antal personer er gledet ud af 
den officielle arbejdsstyrke siden slutningen af 2007.  
Forskellen mellem AKU-ledigheden og den registrerede 
ledighed er udvidet med 1,2 pct.point svarende til godt 
35.000 personer siden fjerde kvartal 2007. 
 
På længere sigt vil arbejdsstyrken falde, fordi genera-
tionerne, der går på pension og træder ud af arbejdsmarke-
det, er større end de unge generationer, der er på vej ind på 
arbejdsmarkedet. Samtidig er arbejdsstyrkens gennemsnits-
alder stigende, hvilket medfører, at den gennemsnitlige 
arbejdstid falder, fordi de ældre generationer arbejder lidt 
mindre end de yngre. Den faldende arbejdsstyrke betyder, at 
der er færre personer til at finansiere velfærdssamfundet i 
fremtiden, og bl.a. derfor vil der ikke være balance imellem 
de offentlige udgifter og indtægter på lidt længere sigt.  
 

Højere 
AKU-ledighed 

Mangel på 
arbejdskraft … 
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Figur I.53 AKU-ledighed og registreret ledighed 
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Anm.: AKU-ledighed er ledigheden, som den bliver opgjort i Danmarks 

Statistiks arbejdskraftundersøgelser følgende den internationale 
ledighedsdefinition. Arbejdskraftundersøgelserne er baseret på 
spørgeskemaer. Danmarks Statistik angiver, at niveauet for AKU-
ledigheden er hævet fra og med 2007. Dette skyldes, at der i 
forbindelse med omlægning af AKU-undersøgelsen i 2007 skete 
en betydelig reduktion i stikprøveusikkerheden og samtidig en 
ændring i beregningen af ledigheden. Der er således et databrud i 
statistikken ved overgangen fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal 2007. 
Seneste observation er 2. kvartal 2009 for AKU-ledigheden og 
august 2009 for den registrerede ledighed. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Arbejdsmarkedskommissionen har udarbejdet en række 
forslag, som kan øge arbejdsstyrken og beskæftigelsen 
samtidig med, at der skabes bedre balance mellem de  
offentlige udgifter og indtægter. Det forslag, som har størst 
effekt, er en udfasning af efterlønsordningen, som vurderes 
at øge beskæftigelsen med 100.000 personer og forbedre de 
offentlige finanser med 18 mia. kr. årligt, jf. boks I.2.  
Arbejdsmarkedskommissionen har også foreslået at øge 
arbejdsudbuddet ved at øge tilskyndelsen for unge til at 
færdiggøre deres uddannelse, at give udlændinge lettere 
adgang til det danske arbejdsmarked samt tiltag, der  
tilskynder personer med nedsat arbejdsevne til at blive på 
arbejdsmarkedet og yde en ekstra indsats. Disse tiltag har 
dog kun en begrænset effekt på arbejdsstyrken sammen-
lignet med udfasningen af efterlønsordningen. 

… kan afhjælpes 
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Arbejdsmarkedskommissionen foreslår desuden at forkorte 
dagpengeperioden til to år – dog med en klausul om forlæn-
gelse i perioder med høj ledighed. Forslaget indebærer, at 
dagpengeperioden forlænges med et halvt år, hvis brutto-
ledigheden9 kommer over 7 pct., og perioden forlænges med 
yderligere et halvt år, hvis bruttoledigheden overstiger 9 pct. 
Forlængelsen af dagpengeperioden kommer dog kun til at 
gælde for personer, hvis dagpengeperiode er ved at udløbe. 
I nærværende prognose skønnes bruttoledigheden at nå 
knap 8 pct. i 2011. Hvis Arbejdsmarkedskommissionens 
forslag implementeres, vil personer, der har været ledige i 
mere end et år og ni måneder, få forlænget deres dagpenge-
periode med et halvt år. Personer, der har været ledige i 
mindre end et år og ni måneder, får kun forlænget deres 
dagpengeperiode, hvis bruttoledigheden fortsat er over 7 
pct., når de har været ledige i mere end et år og ni måneder. 
 
Den registrerede ledighed nåede et lavpunkt med lige under 
46.000 personer i juni 2008, og bortset fra de seneste to 
måneder er den steget kraftigt siden da. Med udgangspunkt i 
de negative vækstudsigter skønnes ledigheden at være ca. 
130.000 ved udgangen af 2009. Ledigheden forventes at 
stige frem mod sommeren 2011, hvor den skønnes at toppe 
omkring 170.000 personer,10 jf. figur I.54. Høj ledighed kan 
føre til langtidsledighed. I 2008 var der under 2.000 lang-
tidsledige i Danmark, men i 2003, hvor ledigheden sidst 
toppede, var der mere end 35.000 langtidsledige. Det for-
ventes, at langtidsledigheden forøges yderligere, i takt med 
at ledigheden stiger. Høj langtidsledighed kan føre til per-
manent højere ledighed, bl.a. fordi de ledige kan miste 
kompetencer efter lang tids fravær fra arbejdsmarkedet.11 

 
 
9) Bruttoledigheden er de registrerede ledige og aktiverede uden for 

arbejdsstyrken. 

10) Skønnet vedrører den registrerede ledighed, der er den officielle 
opgørelse af ledigheden i Danmark. AKU-ledigheden vil sand-
synligvis ligge mærkbart over dette skøn. 

11) Langtidsledige er defineret som personer, der har været registre-
ret ledige (dvs. ikke aktiverede e. lign.) mere end 80 pct. af et år. 
Sammenhængen mellem ledigheden på kort og lang sigt er bl.a. 
belyst i OECD, Economic Outlook, no. 85. 

Kortere 
dagpengeperiode 

Ledigheden stiger 
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Figur I.54 Ledighed 
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Anm.: Seneste observation er august 2009. Velfærdsaftalen fra 2006 og 

jobplanen fra 2008 bidrager til at reducere den strukturelle 
ledighed i prognoseperioden. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Selv om den samlede ledighed er steget til 3,7 pct., er nogle 
faggrupper nærmest upåvirket af den økonomiske  
afmatning. Det gælder specielt for en række offentlige 
faggrupper. Eksempelvis er arbejdsløsheden i lærernes  
a-kasse kun 0,7 pct., mens den for sygeplejersker mv. i 
Danske Sundhedsorganisationers a-kasse er helt nede på 0,3 
pct. I byggeriet og blandt de ufaglærte er situationen noget 
anderledes. Ledigheden i de a-kasser, der omfatter bygge-
fagenes faglærte arbejdskraft, er steget til over 10 pct. Det 
er en markant anderledes situation end for et år siden, hvor 
der var fuld beskæftigelse i sektoren, og der blev hentet 
ekstra arbejdskraft ind fra udlandet. Den ikke-sæson-
korrigerede ledighed i byggeriet har dog været faldende 
siden foråret, jf. figur I.55, men det skyldes, at der traditio-
nelt er stigende aktivitet i sektoren i sommermånederne. Det 
må derfor forventes, at byggeledigheden vil stige igen, når 
vi nærmer os vinteren. Ledigheden for medlemmerne i 3F’s 
a-kasse, der omfatter mange ufaglærte fra byggeriet, er også 
over 10 pct. 
 
 

Ledigheden 
rammer forskelligt 
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Boks I.2 Arbejdsmarkedskommissionens forslag 

Arbejdsmarkedskommissionen blev nedsat for at foreslå arbejdsmarkedsreformer, 
der vil bidrage med mindst 14 mia. kr. årligt til de offentlige finanser. Kommis-
sionens forslag til reformer blev offentliggjort i august 2009.  
 
Ældre skal arbejde længere 
Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at efterlønsordningen afvikles gradvist. 
Efterlønsalderen øges med et halvt år om året fra 2011, indtil ordningen er afvik-
let i 2021. Efterlønsordningen er hovedårsag til, at Danmark for gruppen af  
60-64-årige har en lav erhvervsfrekvens sammenlignet med andre OECD-lande. 
Efterlønnen giver raske og kvalificerede ældre mulighed for at trække sig tidligt 
tilbage fra arbejdsmarkedet. Derfor anser kommissionen det ikke for muligt at 
ændre tilbagetrækningsmønstret for de 60-64-årige markant uden at ændre i efter-
lønsordningen. Da alternativet til efterløn for de fleste er arbejde, er der tale om 
en meget dyr ordning for det offentlige. Udover at betale en del af efterløns-
ydelsen, mister det offentlige også skatteindtægter. Arbejdsmarkeds-
kommissionen foreslår alternativt til en fuld afskaffelse af efterlønnen en række 
andre mindre vidtgående forslag til at ændre i efterlønnen, som øger beskæftigel-
sen, f.eks. at fremrykke de vedtagne forhøjelser af efterløns- og folkepensions-
alderen fra velfærdsaftalen i 2006. Hovedforslaget skønnes at øge beskæftigelsen 
med 100.000 personer og styrke de offentlige finanser med 18 mia. kr. årligt. 
 
Ledige hurtigere i arbejde   
Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at dagpengeperioden afkortes fra nu-
værende fire til to år. I en lavkonjunktur foreslås dagpengeperioden midlertidigt 
forlænget med op til to gange et halvt år, så den i perioder med meget høj ledig-
hed er tre år. Konsekvensen af en kortere dagpengeperiode vil være højere  
beskæftigelse uanset konjunkturerne, da de ledige vil være mere aktive og målret-
tede i deres søgen efter arbejde mod dagpengeperiodens udløb. Kommissionens 
forslag indebærer, at dagpengeperioden automatisk forlænges fra to til to et halvt 
år, når ledigheden bliver høj svarende til en bruttoledighed over 7 pct. Hvis ledig-
heden bliver meget høj, svarende til en bruttoledighed på over 9 pct., forlænges 
perioden yderligere med et halvt år. Forlængelsen skal kun gælde for ledige, der 
er tæt på at have opbrugt deres dagpengeret. Samtidig foreslår kommissionen, at 
den aktive beskæftigelsesindsats sættes i gang tidligere i ledighedsforløbet, og at 
den gøres mere jobnær. Det indebærer bl.a., at alle ledige får ret og pligt til en 
uges jobsøgningsforløb efter tre måneders ledighed, og at der skal holdes samtaler 
mindst hver måned det første halve år mod hver tredje måned i dag. Forslagene 
skønnes samlet at kunne øge beskæftigelsen med op til 20.000 personer og styrke 
de offentlige finanser med op til 6 mia. kr. årligt. 
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Boks I.2 Arbejdsmarkedskommissionens forslag, fortsat 

Tidligere færdig med uddannelse  
Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at studerende, der senest tre år efter  
adgangsgivende eksamen består første års eksamener på en kompetencegivende 
uddannelse, skal have en skattefri bonus på 10.000 kr. Til gengæld skal unge, der 
starter senere end to år efter adgangsgivende eksamen, have begrænset deres SU 
til den normerede studietid. Det vil tilskynde unge til at komme hurtigere i gang 
med deres uddannelse. Jo tidligere de bliver færdige og bruger deres kvalifika-
tioner på arbejdsmarkedet, desto mere øges den samlede beskæftigelse i Danmark. 
Sammenlignet med udlandet er de danske studerende meget lang tid om at blive 
færdige, f.eks. er universitetsstuderende i gennemsnit 28,6 år, når de bliver  
færdiguddannede. Effekten af forslagene er usikker, men hvis de unge i gennem-
snit bliver færdige et halvt år før, vil det øge beskæftigelsen med 8.000 personer 
og styrke de offentlige finanser med 2 mia. kr. årligt. 
 
Personer med nedsat arbejdsevne 
Arbejdsmarkedskommissionen foreslår to markante ændringer i forhold til perso-
ner med nedsat arbejdsevne på det danske arbejdsmarked. Det første forslag er et 
nyt udviklingsforløb til personer, der aktuelt har nedsat arbejdsevne, men hvor 
arbejdsevnen potentielt kan blive bedre. I udviklingsforløbet skal deltagerne have 
en fast kontaktperson, og de vil som udgangspunkt beholde den ydelse, de er 
berettiget til. Dette forslag skal forebygge, at mange ender på førtidspension. For 
det andet vil Arbejdsmarkedskommissionen gøre fleksjobordningen mere målret-
tet til personer med nedsat arbejdsevne ved at omlægge løntilskuddet i ordningen. 
Det foreslås, at løntilskuddet gives på samme niveau som dagpenge, og at dette 
tilskud aftrappes delvist, hvis en arbejdsgiver er villig til at øge lønnen. Princippet 
vil være, at modtageren får en grundydelse som vedkommende kan leve af, men 
indkomsten kan øges, hvis arbejdsgiveren er villig til at betale mere. Det vil sige, 
at løntilskuddet aftrappes mindre, end lønnen øges. Dette betyder bl.a., at den 
beskæftigede kan få mere udbetalt ved at arbejde flere timer. Forslagene skønnes 
at styrke de offentlige finanser med ¾ mia. kr. årligt.  
 
Udenlandsk arbejdskraft 
Arbejdsmarkedskommissionen foreslår, at indkomstgrænsen i beløbsordningen 
nedsættes fra 375.000 kr. til 300.000 kr. Desuden udvides positivlisten med grup-
per med korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelser. Tiltaget vil øge 
beskæftigelsen og dermed skatteindtægterne. Samtidig mindskes arbejdskraft-
manglen inden for særlige sektorer. Forslagene skønnes at øge beskæftigelsen 
med 5.000 personer og styrke de offentlige finanser med ¼ mia. kr. årligt. 
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Figur I.55 Ledighed i byggeriet 
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Anm.: Kurven angiver fuldtidsledige i pct. af samtlige forsikrede i 

følgende a-kasser: Byggefagenes, El-faget, Træ-Industri-Byg, 
Blik- og rørarbejderforbundet samt Malerfaget og Maritim. 
Tallene for de seneste 6 måneder er foreløbige. Seneste observa-
tion er august 2009. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Arbejdsløsheden blandt de helt unge i alderen 16-24 år er 
fortsat lav sammenlignet med andre aldersgrupper, jf. figur 
I.56. Selv om ledigheden for denne gruppe har været  
stigende, er der på nuværende tidspunkt ikke tale om et 
udpræget ungdomsarbejdsløshedsproblem i Danmark. Det 
ser lidt værre ud for gruppen af 25-29-årige, der ikke er 
omfattet af samme regler om ret og pligt til uddannelse og 
aktivering mv. som de helt unge. Denne aldersgruppe er 
generelt mere ledige end befolkningen som helhed, og 
ledigheden er også steget relativt hurtigere for de  
25-29-årige end for resten af arbejdsstyrken. Den alders-
gruppe, der har den laveste ledighed, er de over 60-årige, 
hvilket sandsynligvis skyldes, at de har mulighed for at gå 
på efterløn og dermed træde ud af arbejdsstyrken, hvis de 
mister deres arbejde. 
 
 

Ungdoms-
arbejdsløshed 
fortsat lav 
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Figur I.56 Ledighed fordelt på alder 
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Anm.: Seneste observation er august 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Udviklingen i strukturelt BNP – før og efter krisen 
 
Den underliggende vækst i produktionen bestemmes af den 
trendmæssige udvikling i produktiviteten og i den konjunk-
turrensede beskæftigelse. Renset for konjunkturernes  
påvirkning har den gennemsnitlige vækst i BNP i perioden 
1990-2008 været på ca. 1,9 pct. om året. Timebeskæftigel-
sen er gennemsnitligt steget med 0,7 pct., og produktiviteten 
(BNP pr. arbejdstime) er steget ca. 1,3 pct. om året.  
Omkring en tredjedel af væksten siden 1990 kan dermed 
tilskrives en stigning i den samlede timebeskæftigelse, mens 
to tredjedele kan tilskrives produktivitetsudviklingen,  
jf. figur I.57. 
 
Den samlede timebeskæftigelse er steget ca. 15 pct. siden 
1990. Dette er et resultat af, at den gennemsnitlige arbejds-
tid er steget med ca. 4½ pct., at arbejdsstyrken er steget med 
ca. 60.000 personer, svarende til ca. 2 pct., og at ledigheden 
er faldet med over 200.000 personer. Set over hele perioden 
har konjunkturudviklingen været gunstig, og knap halvdelen 
af stigningen i timebeskæftigelsen skønnes at kunne til-
skrives de gode konjunkturer. 
 

Udviklingen i BNP 
kan opdeles i 
bidrag fra 
beskæftigelse og 
fra produktivitet 

Konjunkturerne 
har bidraget til 
øget beskæftigelse 
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Figur I.57 Vækst og vækstbidrag 
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Anm.: Produktiviteten er opgjort som BNP pr. arbejdstime. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
Udover konjunkturerne påvirkes udviklingen i såvel  
arbejdstid, arbejdsstyrke som ledighed også af under-
liggende strukturelle forhold. De væsentligste faktorer er 
ændringer i den økonomiske politik, herunder arbejds-
markedspolitikken, og den demografiske udvikling. Begge 
disse forhold har bidraget positivt til udviklingen i den 
strukturelle beskæftigelse. Antallet af personer mellem 15 
og 64 år er steget med næsten 150.000 personer siden 1990 
(svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på godt 0,2 pct.), 
og reformer på arbejdsmarkedet har bidraget til at sænke 
skønnet over den strukturelle ledighed fra omkring 8½ pct. 
af arbejdsstyrken i 1990 til ca. 3½ pct. i 2008. Den gennem-
snitlige vækst i den strukturelle beskæftigelse vurderes på 
denne baggrund at have været omkring 0,4 pct. om året. 
Fremadrettet indebærer den demografiske udvikling, at der i 
fravær af reformer på arbejdsmarkedet ikke kan forventes 
noget positivt bidrag fra udviklingen i beskæftigelsen til den 
underliggende vækst i BNP. Tværtimod trækker demo-
grafien i retning af en faldende arbejdsstyrke frem mod 
2018, hvor velfærdsreformen begynder at virke. Samtidig er 
der – jf. diskussionen senere i dette afsnit – en risiko for, at 
stigningen i den faktiske ledighed og faldet i beskæftigelsen 

Reformer og 
demografi har også 
bidraget til større 
beskæftigelse … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… men det er 
nok slut nu 
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vil reducere den strukturelle beskæftigelse i en længere 
periode og dermed reducere niveauet for strukturelt BNP. 
 
Produktivitetsstigninger er på den længere bane kilden til 
vækst. Den gennemsnitlige stigning i produktiviteten har 
været omkring 1,3 pct. siden 1990. Produktivitetsvæksten 
kan tilskrives en række forhold, bl.a. stigende anvendelse af 
kapital i produktionen, bedre uddannelsesniveau samt den 
teknologiske udvikling, herunder bedre udnyttelse af den 
eksisterende viden. 
 
På overordnet plan kan forskydninger mellem erhverv med 
høj hhv. lav produktivitet også påvirke det gennemsnitlige 
produktivitetsniveau. I perioden siden 1990 har væksten i 
produktionen fra Nordsøen (hvor produktiviteten målt som 
BVT pr. time er ekstremt høj) og stigningen i produktionen 
af søtransportydelser (hvor produktiviteten også er væsent-
ligt højere end i økonomien som helhed) eksempelvis 
bidraget positivt til den gennemsnitlige produktivitets-
udvikling. Siden 2005 er produktionen i Nordsøen dog 
faldet, og bidraget til udviklingen i det gennemsnitlige 
produktivitetsniveau er dermed reduceret.12 Betragtes ude-
lukkende de private byerhverv, har produktivitets-
stigningerne i gennemsnit siden 1990 kun været 1,1 pct. om 
året.13 Set over en længere periode har der været en klar 
nedadgående trend i produktivitetsvæksten i de private 
byerhverv, jf. figur I.58. Betragtes kun perioden siden 1995 
har væksten i produktiviteten været under 0,5 pct., og selv 
hvis der ses bort fra de seneste to år med negativ vækst, steg 
produktiviteten kun 1 pct. (i perioden 1995-2006). 

 
 
12) I perioden 1990-2005 bidrog den stigende produktion i Nordsøen 

med gennemsnitligt 0,1 pct.point til væksten, mens bidraget i 
2006-08 har været -0,3 pct.point årligt. I prognosen skønnes 
vækstbidraget fra Nordsøen ligeledes at udgøre -0,3 pct.point om 
året. 

13) Den tidligere angivne gennemsnitlige vækst på 1,3 pct. for hele 
økonomien relaterer sig til BNP, hvorimod den her nævnte pro-
duktivitetsvækst for private byerhverv vedrører BVT. Forskellen 
på BNP og BVT udgøres af de indirekte varetilknyttede afgifter. 
Væksten i samlet BVT pr. arbejdstime har i gennemsnit i perio-
den 1990-2008 været 1,2 pct. om året. 

Produktiviteten 
bidrager normalt 
positivt til væksten 

Forskydninger 
mellem erhverv 
har også betydning  
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Figur I.58 Vækst i timeproduktivitet, private byerhverv 
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Anm.: De private byerhverv dækker over industrien (ekskl. fødevarein-

dustrien), de tjenesteydende erhverv (ekskl. søfart og boligbenyt-
telse) samt bygge og anlæg. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
I 2007 og 2008 udviste produktiviteten et direkte fald, idet 
beskæftigelsen voksede mærkbart hurtigere end produk-
tionen. Det er ikke usædvanligt, at produktiviteten udvikler 
sig dårligt i slutningen af en højkonjunktur og i begyndelsen 
af et tilbageslag, men det observerede fald i timeproduk-
tiviteten på ikke mindre end 3,7 pct. i 2008 er ikke set til-
svarende de seneste 50 år. En del af faldet kan formentlig 
tilskrives, at en række personer med svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet – og sandsynligvis en relativt lav produk-
tivitet – er kommet i beskæftigelse. Bidraget til produktivi-
tetsudviklingen fra denne forklaringsfaktor må imidlertid 
vurderes at være begrænset. I 2007 og 2008 steg arbejds-
styrken samlet med ca. 40.000 personer. Antages det  
eksempelvis, at produktiviteten hos disse personer kun er 
det halve af den gennemsnitlige produktivitet, ville det 
kunne forklare et samlet fald i produktivitetsniveauet (målt i 
forhold til trenden) på ca. 0,7 pct. over to år. 
 

Direkte fald i 
produktiviteten 
i 2007-08 
 
 
 
 
 
Lav produktivitet 
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En anden forklaring på den dårlige produktivitetsudvikling 
kan være, at mængden af kapital i forhold til antallet af 
beskæftigede trods et højt investeringsniveau er faldet under 
højkonjunkturen. Kapitalapparatet målt i forhold til beskæf-
tigelsen (K/L-forholdet) er således faldet med ca. 3 pct. 
siden 2006, og målt i forhold til det hidtidige toppunkt for 
K/L-forholdet i 2004 er faldet ca. 4 pct. I fremskrivningen 
antages det, at beskæftigelsen falder, mens kapitalapparatet 
fastholdes nogenlunde på det nuværende niveau. Det  
samlede forventede fald i timebeskæftigelsen på ca. 10 pct. 
fra 2008 til 2012 implicerer dermed, at K/L-forholdet trods 
lavere investeringer stiger relativt kraftigt i de kommende 
år, jf. figur I.59. 
 
 
Figur I.59  Forholdet mellem kapital og arbejdskraft i 

private byerhverv 
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Anm.: Arbejdskraftforbruget er opgjort i timer. Kapitalapparatet dækker 

over såvel maskiner som bygninger. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
I fremskrivningen antages det, at den svage produktivitets-
udvikling vendes i de kommende år. Dette er resultatet af en 
forventning om, at virksomhederne formår at tilpasse  
arbejdskraften til det lavere produktionsniveau. Stigningen i 
kapitalapparatet målt i forhold til beskæftigelsen bidrager til 
denne forventning om høj produktivitetsvækst. Den hidtil 

Mindre kapital 
pr. ansat 
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produktiviteten … 
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udsigt fremover 
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negative udvikling betyder imidlertid, at der også i 2009 må 
forventes et lille, yderligere fald i produktiviteten i de 
private byerhverv. Konkret antages det, at produktiviteten 
øges markant de følgende år med en vækst på ca. 5½ pct. i 
2010, godt 3½ pct. i 2011 og godt 2 pct. i 2012. Med  
udgangspunkt i en antagelse om en underliggende vækst i 
timeproduktiviteten i private byerhverv på 1½ pct. inde-
bærer disse vækstrater en gradvis normalisering af produk-
tivitetsniveauet, jf. figur I.60. 
 
 
Figur I.60 Produktivitetsgap, private byerhverv 
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Anm.: Det viste produktivitetsgap er opgjort som den procentvise 

forskel mellem det faktiske (forventede) niveau for timeprodukti-
viteten i forhold til det strukturelle niveau. Frem til 2005 er det 
strukturelle niveau beregnet som et HP-filter, mens produktivi-
tetsvæksten herefter er antaget at være 1,5 pct. i de private 
byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
Den strukturelle vækst i BNP skønnes i år og de kommende 
år at være omkring 1 pct. Dette er væsentligt lavere end i 
1990’erne, hvor den strukturelle vækst vurderes at have 
været 2-2½ pct. om året. Den lavere vækstrate i strukturelt 
BNP skyldes først og fremmest, at den trendmæssige vækst 

Strukturel vækst 
kun omkring  
1 pct. om året 



 117

i produktiviteten forudsættes at være lavere end historisk.14 
Herudover skønnes den underliggende udvikling i arbejds-
styrke og strukturel ledighed, som nævnt, i modsætning til 
1990’erne ikke at give et positivt bidrag til væksten i  
strukturelt BNP.  
 
En række institutioner har revurderet væksten i og niveauet 
for strukturelt BNP som følge af den finansielle og økono-
miske krise. Dette gælder eksempelvis EU-kommissionen, 
OECD og IMF.15 Finansministeriet har ligeledes nedjusteret 
skønnet over den strukturelle vækst mærkbart. 
 
Som eksempel på de nedjusteringer, der er foretaget efter 
krisen, kan vurderingerne af den underliggende vækst fra 
OECD hhv. Finansministeriet fra sommeren 2009 (“efter 
krisen”) sammenlignes med de tilsvarende institutioners 
vurderinger i december 2008 (“før krisen”), jf. figur I.61. 
Figuren viser, at OECD i sin seneste konjunkturvurdering 
fra juni 2009 har valgt at nedjustere skønnet for væksten i 
potentielt BNP i Danmark, sådan at den strukturelle vækst i 
årene 2009-10 nu skønnes at være omkring ½ pct., hvilket 
er ca. ½ pct.point lavere end skønnet fra december 2008. 
Også Finansministeriet har valgt at nedjustere den under-
liggende vækst med omkring ½ pct.point i gennemsnit i 
2009 og 2010. Til sammenligning er også DØR’s bud på 
den strukturelle vækstrate indtegnet i figuren. DØR’s anta-
gelse om den underliggende vækst i 2009-10 indebærer en 
lidt højere vækstrate end OECD’s og Finansministeriets, 
 
 
14) Konkret antages den underliggende vækst i timeproduktiviteten i 

private byerhverv at være 1,5 pct., hvilket givet den historiske 
udvikling må vurderes at være relativt optimistisk, jf. figur I.58 
tidligere. Derimod vurderes bidraget fra de øvrige erhverv til 
væksten i produktiviteten væsentligt mindre end det historiske bi-
drag. En væsentlig årsag hertil er det forventede fald i Nordsø-
produktionen de kommende år. 

15) Se EU-kommisionen, Occasional Paper 2009, no 49: Impact of 
the current economic and financial crisis on potential output, 
OECD, Economic Outlook, no. 85 (særligt kapitel 4) samt IMF, 
World Economic Outlook, Sustaining the Recovery, October 2009 
(særligt kapitel 4). Disse kilder diskuterer på baggrund af en gen-
nemgang af litteraturen om erfaringerne fra tidligere kriser for-
skellige argumenter for at nedjustere væksten i potentielt BNP. 

EU, OECD og IMF 
har nedjusteret 
strukturelt BNP 
som følge af krisen 

OECD og 
Finansministeriet 
har nedjusteret 
vækst i strukturelt 
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pct.point i 2009-10  
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mens væksten i årene under højkonjunkturen omvendt var 
noget lavere end OECD’s og Finansministeriets. Dermed er 
DØR’s bud på den strukturelle vækst også mindre svingen-
de end de to andre institutioners.16  
 
 
Figur I.61 Forskellige bud på vækst i potentielt BNP 
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Anm.: For Finansministeriet (benævnt ØR for Økonomisk Redegørelse) 

er der vist et glidende gennemsnit på 3 år af vækstraten i potenti-
elt BNP. 

Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december 2008,
Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, august 2009, OECD, 
Economic Outlook, no. 84, December 2008, OECD, Economic 
Outlook, no. 85, June 2009 samt egne beregninger. 

 
 
De ændrede bud på den underliggende vækstrate fra OECD 
og Finansministeriet indebærer sammen med historiske 
revisioner, at disse institutioners bud på niveauet for struk-
turelt BNP er ændret. Konkret er OECD’s skøn over  
niveauet for strukturelt BNP nedjusteret med omkring 1½ 
pct. i 2010, mens Finansministeriets skøn over niveauet for 
strukturelt BNP i 2010 nu er omkring 2½ pct.point lavere 
end skønnet fra december 2008. De lavere niveauer for 
 
 
16) DØR’s bud på den strukturelle vækstrate er stort set uændret fra 

efteråret 2008 til nu. De minimale forskelle afspejler udelukkende 
mindre metodeændringer, der ikke er relateret til krisens eventu-
elle effekter. 

Ændret niveau for 
strukturelt BNP 
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strukturelt BNP indebærer alt andet lige, at størrelsen af det 
negative output gap reduceres, jf. figur I.62. Det fremgår af 
figuren, at det implicitte skøn over niveauet for strukturelt 
BNP fra OECD har nærmet sig vurderingen fra DØR, mens 
Finansministeriet er gået fra at have et højere skøn på 
niveauet for strukturelt BNP (implicerende et mere negativt 
output gap) til at skønne et lavere niveau end DØR. I lyset 
af den store usikkerhed, der er på at skønne over de struktu-
relle niveauer, vurderes forskellen mellem OECD, Finans-
ministeriet og DØR at være relativt små. 
 
 
Figur I.62 Forskellige bud på output gap, 

givet samme vurdering af faktisk BNP 
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Anm.: Ved beregningen af de forskellige output gap er der anvendt det 

faktiske/forudsagte BNP i nærværende prognose. Forskellen mel-
lem de viste output gap afspejler dermed udelukkende forskellige 
vurderinger af strukturelt BNP. 

Kilde: Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, december 2008,
Finansministeriet, Økonomisk Redegørelse, august 2009, OECD, 
Economic Outlook, no. 84, December 2008, OECD, Economic 
Outlook, no. 85, June 2009 samt egne beregninger. 

 
 
Der er flere argumenter for at nedjustere væksten i struktu-
relt BNP. For det første kan der argumenteres for, at et 
lavere investeringsniveau som følge af krisen giver anled-
ning til et mindre kapitalapparat og dermed lavere produk-
tivitet. Det er dog alt andet end oplagt, at dette argument er 
relevant. I takt med at beskæftigelsen falder, vil  

Lavere 
investeringer kan 
give lavere 
produktivitet 
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K/L-forholdet, som illustreret tidligere i figur I.59, øges – til 
trods for at investeringerne falder. En mulighed kan natur-
ligvis være, at krisen fører til ekstraordinære nedskrivninger 
på kapital, f.eks. i forbindelse med virksomhedslukninger. 
Højere risikopræmier i kølvandet på krisen kan være et 
særskilt argument for, hvorfor investeringerne – og dermed 
kapitalakkumulationen og produktiviteten – kan blive 
reduceret i en meget lang periode. En reduktion af investe-
ringer i forskning og udvikling – som følge af kredit-
begrænsninger eller højere risikopræmier – kan potentielt 
have permanente effekter på væksten. 
 
Et andet argument for at nedjustere væksten og niveauet for 
strukturelt BNP kan være, at niveauet var overvurderet 
forud for krisen. Det er oplagt, at de metoder, der anvendes 
til at skønne over niveauet for strukturelt BNP, er forbundet 
med stor usikkerhed, og der er en risiko for, at en langvarig 
højkonjunktur fejlagtigt bliver opfattet som et højt struk-
turelt niveau – f.eks. for den strukturelle beskæftigelse. En 
overvurdering af den underliggende produktivitet før krisen 
kan måske være et resultat af, at den implicitte vurdering af 
den finansielle sektors produktive kapacitet var præget af en 
(uholdbar) høj gearing.  
 
Et tredje argument, der skal nævnes, er muligheden for, at 
den strukturelle beskæftigelse reduceres som konsekvens af 
krisen. En lavere strukturel beskæftigelse kan eksempelvis 
fremkomme, hvis personer, der bliver ramt af langvarig 
ledighed, forlader arbejdsstyrken permanent. Langvarig 
ledighed kan også være en kilde til højere strukturel  
ledighed (det såkaldte hysterese-argument) og lavere  
produktivitet (fordi kvalifikationerne forringes). 
 
Et fjerde argument for lavere strukturel vækst kan være, at 
tiltag, som regeringer verden over tager for at mildne  
konjunkturtilbageslaget, forårsager lavere vækst på mellem-
lang sigt. Erhvervsstøtte og andre protektionistiske tiltag 
kan således reducere konkurrencen og holde liv i virksom-
heder, der ikke er konkurrencedygtige. Herved fastholdes 
ressourcer i mindre produktive virksomheder, hvilket redu-
cerer muligheden for fremtidig vækst. Dette argument kan 
dog også vendes om: I det omfang krisen får lov til at slå 

Niveauet kan 
have været 
overvurderet 
før krisen 

Krisen kan også 
føre til højere 
strukturledighed og 
permanent 
reduktion af 
arbejdsstyrken 

Erhvervsstøtte kan 
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destruktion” og 
dermed forhindre 
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igennem, kan den via såkaldt “kreativ destruktion” bidrage 
til at øge den gennemsnitlige produktivitet i økonomien. 
Det er selvsagt for tidligt med sikkerhed at udtale sig om de 
langsigtede konsekvenser af krisen. I nærværende prognose 
er det lagt til grund, at udviklingen i strukturelt BNP ikke 
påvirkes af den aktuelle krise. I lyset af de ovenstående 
argumenter kan det siges at være en ret optimistisk antagel-
se. Hvis ledigheden stiger som forudset – eller endnu mere 
– er der en reel risiko for, at den strukturelle arbejdsløshed 
stiger, med mindre der gennemføres reformer på arbejds-
markedet for at modvirke denne tendens. Tilsvarende vil en 
eventuel konjunkturbetinget øget tilgang til f.eks. efter-
lønnen indebære et længerevarende dræn af arbejdsstyrken.  
 
Et eventuelt fald i den strukturelle beskæftigelse – og  
dermed et lavere strukturelt BNP – vurderes imidlertid kun 
at ville få en relativt beskeden konsekvens for prognosens 
hovedtal. En højere strukturel ledighed vil trække i retning 
af, at faldet i lønstigningstakten bliver mindre end forventet 
i prognosen, men effekten må vurderes at være stærkt 
begrænset i den betragtede periode. I forhold til udviklingen 
i den offentlig saldo er det den faktiske arbejdsløshed og 
beskæftigelse, og ikke den strukturelle, der er af betydning. 
På et enkelt centralt sted vil det dog have en umiddelbar og 
synlig konsekvens, hvis skønnet over strukturelt BNP 
reduceres. For en given udvikling i faktisk BNP vil output 
gap således reduceres én-til-én med ændringer i strukturelt 
BNP. En reduktion af den strukturelle beskæftigelse på 
f.eks. 30.000 personer (ca. 1 pct. af arbejdsstyrken) vil 
således alt andet lige reducere størrelsen af output gap med 
1 pct.point. 
 
På længere sigt vil en højere strukturel ledighed eller lavere 
arbejdsstyrke derimod have betydelige konsekvenser. En 
reduktion af strukturelt BNP og dermed et numerisk mindre 
output gap vil forkorte den periode, hvor der kan forventes 
en højere vækst end trenden. En permanent eller bare lang-
varigt lavere beskæftigelse vil også forværre de offentlige 
finanser og dermed forøge behovet for strukturreformer til 
sikring af den finanspolitiske holdbarhed.  
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I.6 Løn og priser 
 
Den stigende ledighed og de svage beskæftigelsesudsigter 
er tydeligt slået igennem på lønnen i den private sektor. I 
andet kvartal forekom de laveste lønstigninger i flere år. 
Både i industrien og i byggeriet er lønstigningerne på års-
basis faldet fra ca. 3¾ pct. i første kvartal til ca. 2½ pct. i 
andet kvartal, jf. figur I.63. Det kraftige fald hænger  
sammen med et historisk højt antal indberetninger med 
nulreguleringer fra de lokale lønforhandlinger. Dette  
skyldes delvist, at adskillige virksomheder har aftalt løn-
stigningsstop i 2009, men skyldes også, at forhandlingerne 
på mange virksomheder er udskudt.  
 
 
Figur I.63 Lønstigninger 
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Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
De lokalt forhandlede lønstigninger var så lave i andet 
kvartal, at stigningstakten i industrien lå 0,6 pct.point lavere 
end det beregningstekniske referenceforløb, jf. figur I.64. 
Dette indikerer et arbejdsmarked med aftagende pres (eller 
en forventning herom), hvor lønmodtagernes forhandlings-
situation er relativt svag. Ovenpå den svage lønudvikling i 
andet kvartal forventes en lille genopretning af lønstignings-
takten i andet halvår af 2009, da en del ud-skudte lønfor-
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handlinger formodes at blive afsluttet. Dermed ventes 
lønstigningstakten resten af året at ligge på omtrent samme 
niveau som referenceforløbet, som i andet halvår ydermere 
ligger en smule højere end i første halvår. Dette implicerer 
lønstigninger resten af året på et noget lavere niveau end i 
de senere år, og den samlede lønstigningstakt i industrien i 
2009 forventes at udgøre ca. 3¼ pct. I takt med formodnin-
gen om stigende ledighed ventes lønmodtagernes forhand-
lingsposition at blive yderligere svækket, og dermed forven-
tes lønstigningstakten at falde yderligere. Det skønnes, at 
lønnen i industrien vil stige med ca. 2¾ pct. i 2010 og ca. 
2¼ pct. i 2011 og 2012, jf. tabel I.11. Fra og med 2010 
ligger de forventede lønstigninger kun en smule højere end 
den skønnede inflation på ca. 2 pct. Dermed vil realløns-
stigningen være lille, hvilket især afspejler det aftagende 
pres på arbejdsmarkedet.  
 
 

Tabel I.11 Udvikling i lønomkostninger, realløn og produktivitet  
2008 2009 2010 2011 2012

Lønomkostninger 4,2 3,2 2,7 2,2 2,2
Realløna) 1,1 1,7 0,7 0,2 0,4
Produktreallønb) 1,8 0,5 0,3 0,5 0,5
Produktivitet i private byerhvervc) -3,7 -0,4 5,5 3,7 2,1

      -------------------  Pct.  ---------------------

 

a) 
 
b) 
 
c) 

Reallønnen er defineret som de direkte lønomkostninger divideret med nationalregnskabets 
forbrugsdeflator. 
Produktreallønnen er defineret som de direkte lønomkostninger divideret med BVT-deflatoren 
for private byerhverv.  
Timeproduktiviteten er defineret som BVT divideret med antal arbejdstimer i de private  

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 

Beskeden stigning 
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Figur I.64 Merlønstigning og ledighed 

201020082006200420022000

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

200

175

150

125

100

75

50

25

0

Pct.point 1.000 personer

Faktisk lønstigning
Merlønstigning
Ledighed (h.akse)

 
Anm.: Den faktiske lønstigning er historisk timefortjenesten inklusiv 

genetillæg for arbejdere i industrien under Dansk Arbejdsgiver-
forening (DA). Da lønstigningsbegrebet i prognosen bygger på 
Danmarks Statistiks tidsserie for lønudvikling i industrien, 
forudsætter fremskrivningen af DA’s lønudvikling i figuren, at de 
to statistikker udvikler sig ensartet. Seneste historiske observation 
er 2. kvartal 2009. Merlønstigningen angiver forskellen på den 
faktiske lønstigning og referenceforløbet og er beregnet frem til 
referenceforløbets udløb i 1. kvartal 2010. Referenceforløb er et 
samlet mål for de overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger 
baseret på en beregningsteknisk antagelse om fuld procentuel 
overvæltning fra mindstesatser mv. til hele lønfordelingen. 
Referenceforløbet for industrien, som er beregnet af Finansmini-
steriet, er baseret på de i foråret 2007 indgåede overenskomster 

Kilde: Finansministeriet, Dansk Arbejdsgiverforening, Konjunkturstati-
stik, Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Kombinationen af lave stigninger i reallønnen og en  
forventning om en genopretning af produktivitetsniveauet 
fra 2010 medfører, at virksomhedernes profitkvote øges de 
kommende år ovenpå en årrække med kraftige stigninger i 
lønkvoten. Historisk set har der været en sammenhæng 
mellem profitkvoten og presset på arbejdsmarkedet (målt 
ved ledighedsgap), jf. figur I.65, og den forventede stigning 
i profitkvoten skal ses i sammenhæng med at presset på 
arbejdsmarkedet ventes aftage de kommende år. 
 
 

Genopretning af 
profitkvote 
forventes fra 2010 
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Figur I.65 Profitkvote 
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Anm.: Profitkvoten er beregnet som bruttooverskud og blandet ind-

komsts andel af BVT i private byerhverv. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
I takt med den økonomiske afmatning er inflationspresset 
aftaget det seneste år. Årsstigningstakten i forbrugerpris-
indekset er aftaget fra omkring 4 pct. sommeren 2008 til nu 
at udgøre godt 1 pct. Denne udvikling skyldes i høj grad 
kraftige fald i energi- og fødevarepriser, som tilsammen 
vægter ca. 20 pct. i forbrugerprisindekset. Trods en stigning 
i august måned i energipriserne ligger de fortsat omkring 6 
pct. under niveauet et år tidligere. Dette store fald på års-
basis skyldes i høj grad sidste års store prisfald, jf. boks I.3. 
Inflationen i hele 2009 ventes at blive omtrent 1½ pct. 
opgjort ved deflatoren for det private forbrug, jf. tabel I.12. 
 
Forårspakkens forhøjelse af energiafgifterne vil fremadrettet 
medføre højere inflation. Det samlede merprovenu fra 
energiafgifter ventes at udgøre omkring 6,5 mia. kr. i 2010, 
hvilket skønnes at give anledning til, at inflationen bliver 
godt ⅓ pct.point højere i forhold til en situation, hvor  
afgiftsforhøjelserne ikke var blevet foretaget. Effekterne af 
afgiftsforhøjelserne på inflation i 2011 og 2012 forventes at 
være noget lavere.  
 
 

Lave årsstignings-
takter i priserne … 

… skyldes i høj 
grad store 
prisfald i 2008 

Højere 
energiafgifter øger 
inflationen 
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Boks I.3 Prisudvikling i årsstigninger og niveau 

Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 steg energi- og fødevareprisindekset med ca. 
10 pct. I slutningen af 2008 faldt energipriserne brat til et niveau kun lidt højere 
end i 2007, mens fødevarepriserne kun er faldet en smule i forhold til 2008, jf. 
figur A. Denne udvikling har skabt en pukkel i forbrugerpriserne i 2008 og dermed 
en “kunstig høj” inflation i 2008 og en “kunstig lav” inflation i 2009. Siden års-
skiftet er inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, aftaget fra ca. 2 pct. til i 
august at udgøre godt 1 pct. på årsbasis, jf. figur B. Forbrugerpriserne steg 1,2 pct. 
fra januar til august, hvilket omregnet til årsstigninger svarer til en vækst på 2,1 
pct., som i den nuværende konjunktursituation ikke kan anses for at være lavt. 
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Anm: Egen sæsonkorrektion. Seneste observation august 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
 
 

Tabel I.12 Ændringer i centrale prisindeks 
2008 2009 2010 2011 2012

Forbrugerpriser 3,1 1,5 2,0 2,0 1,9
Importpriser 4,0 -6,9 1,2 1,2 1,1
Eksportpriser 5,4 -8,2 2,8 1,6 1,5
Kontantpris på bolig -3,2 -14,6 -6,1 2,3 6,2

     ------------------  Pct.  --------------------

 

Anm.: Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Til trods for det seneste års beherskede inflation (målt ved 
årsvæksten i forbrugerprisindekset), er der aktuelt et betyde-
ligt indenlandsk inflationspres. Kerneinflationen, givet ved 
stigningen i forbrugerpriserne ekskl. energi og fødevarer, 
har det seneste år ligget nogenlunde stabilt omkring 2½ pct. 
på årsbasis, jf. figur I.66, og Nationalbankens mål for den 
indenlandsk markedsbestemte inflation (IMI) er den seneste 
tid steget til et ekstraordinært højt niveau. Det mærkbare 
indenlandske inflationære pres, i en periode med aftagende 
lønpres, kan opfattes som et spejlbillede af, at virksom-
hederne søger at genoprette profitkvoten. Forventningen om 
negative produktivitets- og beskæftigelsesgap de kommende 
år medfører, at det indenlandske inflationspres fremadrettet 
ventes at aftage. 
 
 
Figur I.66 Kerneinflation 
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Anm.: Inflationen er angivet ved vækstraten i det sæsonkorrigerede 

forbrugerprisindeks. Seneste observation er august 2009. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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I.7 De offentlige finanser 
 
De gode tider med rekordstore overskud på de offentlige 
finanser er blevet afløst af store underskud. Den offentlige 
saldo forventes således at blive vendt fra et overskud på 
knap 60 mia. kr. i 2008 til et skønsmæssigt underskud på 
knap 90 mia. kr. i 2010. Dette svarer til et omsving i saldo-
en på 8½ pct. af BNP, jf. figur I.67. Lavkonjunkturen  
begrænser skatteindtægterne og øger udgifterne til dagpenge 
mv. Desuden bortfalder de ekstraordinært store Nordsø-
indtægter fra 2008 som følge af det store fald i olieprisen. 
Samtidig gennemføres der skattelettelser i perioden, både 
som følge af Lavere skat på arbejde fra efteråret 2007 og 
forårspakken fra 2009. Underskuddet på de offentlige 
finanser skønnes at udgøre godt 5 pct. af BNP i 2010. Der er 
dermed lagt op til det største underskud på den offentlige 
saldo siden starten af 1980’erne, hvor underskuddene  
udgjorde 7 til 10 pct. af BNP. Denne gang forventes  
ændringerne i saldoen dog at blive større end i 1980’erne. 
De store offentlige underskud forøger den offentlige gæld, 
og det bliver noget nær umuligt at nå 2015-planens gælds-
målsætning, jf. afsnit I.8. 
 
 
Figur I.67 Offentlig saldo 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne 

beregninger. 
 
 

Store underskud … 



 129

Selv om de kommende underskud bliver store, vurderes de i 
overvejende grad at have midlertidig karakter. Eksempelvis 
kan mere end halvdelen af den forventede saldoforværring 
fra 2008 til 2010 på 150 mia. kr. tilskrives poster på den 
offentlige saldo, der traditionelt er meget konjunkturføl-
somme. Når konjunktursituationen vender, vil udgifterne til 
dagpenge mv. falde, skatteindtægterne vil stige, og saldoen 
vil blive forbedret. Der er desuden planlagt finanspolitiske 
lempelser, som forværrer saldoen med i størrelsesordnen  
45 mia. kr. i perioden. Af de finanspolitiske lempelser er 
forårspakken finansieret på sigt, og det forventes, at  
niveauet for de offentlige investeringer nedbringes, når 
konjunkturen forbedres. På den baggrund skønnes saldoen 
at blive forbedret med knap 20 mia. kr., når investeringerne 
er kommet tilbage på et mere normalt niveau, og skattere-
formen er fuldt indfaset. Foruden de automatiske stabilisato-
rer og den ekspansive finanspolitik har en række andre 
forhold også bidraget til at forværre den offentlige saldo. 
Det drejer sig primært om de statslige indtægter fra aktivite-
terne i Nordsøen, der falder betydeligt som følge af det store 
fald i olieprisen. Desuden stiger renteudgifterne som følge 
af den voksende gældsbyrde. Endelig bidrager afgiften fra 
de udbetalte SP-midler til en engangsforbedring af den 
offentlige saldo i 2009. 
 
Det offentlige forbrug er steget noget mere end ventet i 
første halvår af 2009, og der er nu udsigt til en vækst i det 
offentlige forbrug på ca. 2 pct. fra 2008 til 2009, jf. figur 
I.68. Den forventede stigning i det offentlige forbrug skal 
ses i sammenhæng med en stigning i antallet af offentlige 
ansatte. Den offentlige beskæftigelse er steget med 15.000 
personer siden fjerde kvartal 2008, og den offentlige  
beskæftigelse forventes at være knap 20.000 personer højere 
i 2009 end året før. En del af stigningen i antallet af offent-
lige ansatte afspejler dog, at den offentlige beskæftigelse 
var midlertidig lav i 2008 som følge af strejkerne om for-
året. I denne prognose er det forudsat, at stigningen i antal-
let af offentlige ansatte delvist videreføres som et permanent 
løft i det offentlige forbrug. Derfor skønnes udgifterne til 
det offentlige forbrug at blive højere i 2010, end finanslovs-
forslaget samt økonomiaftalerne mellem staten og  
kommuner henholdsvis regioner umiddelbart lægger op til. 

… bliver til knap så 
store underskud 

Højere offentligt 
forbrug 
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Niveauet for det offentlige forbrug forventes derfor at blive 
højere, end forudsat i Økonomisk Redegørelse, august 2009. 
I 2011-12 forudsættes det reale offentlige forbrug  
beregningsteknisk at stige med 1 pct. om året, hvilket svarer 
til forudsætningerne i 2015-planen. 
 
 
Figur I.68 Offentligt forbrug, realvækst 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
 
 
2015-planen indeholder et pejlemærke for det offentlige 
forbrug, der tilsiger, at udgifterne til det offentlige forbrug 
skal udgøre mindre end 26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 
2015. Med udgangspunkt i den forudsatte vækst i det offent-
lige forbrug de kommende år vil forbruget udgøre knap 28½ 
pct. af konjunkturrenset BNP i 2012, jf. tabel I.13. Selv hvis 
2015-planens målsætning om at begrænse realvæksten i det 
offentlige forbrug til ¾ pct. om året i årene 2013-15 over-
holdes, vil det offentlige forbrug med stor sandsynlighed 
udgøre mere end 26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 2015. 
 
Med finanslovsforslaget og aftalerne om kommunernes og 
regionernes økonomi for 2010 er der lagt op til en stigning i 
de offentlige investeringer fra knap 31 mia. kr. i 2008 til ca. 
42½ mia. kr. i 2010. De offentlige investeringer skønnes 
dermed at udgøre knap 2½ pct. af BNP i 2010, hvilket er det 
højeste niveau siden starten af 1980’erne. I 1970’erne 

2015-planen 
skranter 

Højeste 
investeringsniveau 
i mange år … 
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udgjorde de offentlige investeringer dog omkring 3½ pct. af 
BNP, og i et længere historisk perspektiv er der således ikke 
lagt op til et ekstraordinært højt investeringsomfang de 
kommende år, jf. figur I.69. 
 
 
Figur I.69 Offentlige investeringer  

20102005200019951990198519801975

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

Pct. af BNP

Konvergensprogram
Prognose

 
Anm.: Den brune kurve angiver niveauet for de offentlige investeringer i 

prognosen, mens den blå kurve angiver de offentlige investerin-
ger fra regeringens seneste konvergensprogram. Forskellen på de 
to kurver i 2008 skyldes, at der er offentliggjort nye nationalregn-
skabstal efter offentliggørelsen af konvergensprogrammet. 

Kilde: Regeringen, Danmarks Konvergensprogram 2008, Danmarks 
Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregnin-
ger. 

 
 
Finanspolitikken for 2011 er langt fra fastlagt endnu, men i 
regeringens konvergensprogram fra december 2008 er der 
forudsat offentlige investeringer i størrelsesordenen 37 mia. 
kr. En reduktion i de offentlige investeringer fra 42½ mia. 
kr. i 2010 til 37 mia. kr. i 2011 vil indebære en kontraktiv 
virkning på dansk økonomi i en situation med svag vækst 
og stigende ledighed. I nærværende prognose er det derfor 
forudsat, at niveauet for de offentlige investeringer fast-
holdes nogenlunde uændret fra 2010 til 2011. Det er endvi-
dere beregningsteknisk forudsat, at de offentlige investerin-
ger reduceres til 37½ mia. kr. i 2012 svarende nogenlunde 
til niveauet i konvergensprogrammet.  
 

… forudsættes 
fastholdt til 2011 
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Tabel I.13 Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
2008 2009 2010 2011 2012

Mia. kr.
Indirekte skatter                   301 -2,9 -12,8 14,7 12,5 14,0
Direkte skatter                     517 17,7 -24,1 -8,1 33,0 31,2

heraf personlige skatter         351 11,5 -2,1 -20,8 19,1 16,5
selskabsskatter         59 -1,6 -22,1 7,4 6,5 5,7
pensionsafkastbeskatning 6 1,7 0,3 2,4 4,7 5,0
arbejdsmarkedsbidrag 80 4,5 0,3 2,4 2,1 3,2

Andre skatter                       22 0,9 0,5 0,8 0,7 0,7
Indtægter i alt                     840 15,7 -36,3 7,4 46,2 45,9
Offentligt forbrug                  463 24,2 27,3 16,4 18,1 18,0
Indkomstoverførsler                 249 5,2 17,6 24,9 14,4 7,4
Offentlige investeringer            31 1,6 5,3 6,1 1,2 -6,1
Øvrige udgifter, netto              37 0,3 12,6 9,2 -6,0 2,3
Udgifter i alt                      780 31,4 62,8 56,6 27,7 21,6
                                    
Saldo                               59 -40 -89 -70 -46
                                    
Saldo                               3,4 -2,4 -5,1 -3,9 -2,5
Offentlig bruttogæld a) 33,5 37,1 40,8 43,3 43,9
Skattetryk                          48,4 48,0 46,7 47,7 48,1
Offentligt forbrug b) 27,5 28,2 28,2 28,3 28,4

 --------------------  Pct. af BNP  --------------------

-------  Ændring i mia. kr. ----------
2008

  ----------------------  Mia. kr.  ----------------------

 

a) Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den
offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde. Den angivne bruttogæld afspejler 
dermed ikke finansielle forskydninger, som optagelsen af den gæld der finansierer statslån til
banker i 2009. 

b) Udgifter til offentligt forbrug i pct. af strukturelt BNP i løbende priser. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Udgifterne til indkomstoverførsler vurderes at stige  
igennem prognoseperioden, når der korrigeres for den 
automatiske regulering som følge af satsreguleringen. 
Stigningen skyldes hovedsageligt, at den stigende ledighed 
øger udgifterne til dagpenge mv. Desuden medfører den 

Stigende udgifter 
til indkomst-
overførsler 
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demografiske udvikling en fortsat stigning i antallet af 
folkepensionister, som også er med til at forøge udgifterne 
til indkomstoverførsler. 
 
Der har været ført en yderst lempelig finanspolitik gennem 
det seneste økonomiske opsving med en skønnet gennem-
snitlig stimulerende effekt på BNP – den såkaldte finans-
effekt – på knap ½ pct.point om året. Det er især en relativt 
kraftig vækst i det offentlige forbrug, der har gjort finans-
politikken ekspansiv. Med finansloven for 2009 var der 
også planlagt en ekspansiv finanspolitik i år med vækst i det 
offentlige forbrug og skattelettelser i medfør af aftalen om 
Lavere skat på arbejde fra 2007. Den økonomiske udvikling 
vendte imidlertid hurtigere end forventet, og der blev  
gennemført en række nye ekspansive initiativer i 2009 i 
form af fremrykkede trafikinvesteringer, flere kommunale 
investeringer og en renoveringspulje rettet mod husholdnin-
gerne. Finanseffekten skønnes derfor til godt 1 pct.point i 
2009, jf. tabel I.14. Hertil skal lægges effekten af de fri-
givne SP-midler, som under en forudsætning om, at 6 mia. 
kr. forbruges i 2009, skønnes at øge aktiviteten med godt  
¼ pct.point. 
 
Med udgangspunkt i prognosens finanspolitiske forudsæt-
ninger skønnes finanseffekten at blive ca. ½ pct.point i 
2010, hvilket primært skyldes skattelettelserne i forårs-
pakken og den planlagte yderligere stigning i de offentlige 
investeringer. De planlagte finanspolitiske lempelser  
vurderes at føre til en direkte forværring af den offentlige 
saldo med ca. 45 mia. kr. fra 2008 til 2010.17 På baggrund af 
de nuværende forudsætninger skønnes finanseffekten til ca. 
-¼ pct. i 2012, hvilket alene skyldes forudsætningen om, at 
de offentlige investeringer reduceres til et mere normalt 
niveau i 2012. 
 
 

 
 
17) I dette beløb er ikke medregnet positive effekter på saldoen afledt 

af lempelserne, som f.eks. sparede udgifter til dagpenge og kon-
tanthjælp samt øgede skatteindtægter. 

Ekspansiv 
finanspolitik  
i 2009 … 

… og i 2010 
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Tabel I.14 Finanseffekt 2006-12 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Udgifter i alt 0,8 0,1 0,2 0,8 0,2 0,1 -0,2
  heraf offentligt forbrug 0,6 0,3 0,1 0,6 0,0 0,1 0,1
           off. investeringer 0,2 -0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 -0,3
           indkomstoverførsler 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter i alt 0,1 0,1 0,0 0,2 0,3 0,0 0,0
  heraf personlige skatter 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0
           boligskatter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
           punktafgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0
Finanseffekt i alt 0,9 0,2 0,2 1,1 0,5 0,0 -0,2

-------------------------  Pct.point  -------------------------

 

Anm.: Finanseffekten angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning, målt som finanspolitikkens vækst-
bidrag til BNP i forhold til en situation med neutral finanspolitik. Med neutral finanspolitik for-
stås f.eks., at indkomstskattesatserne holdes konstante, at punktafgiftssatserne realt er uændre-
de, at satserne for indkomstoverførsler følger satsreguleringen, og at offentlig beskæftigelse ud-
gør en fast andel af den strukturelle arbejdsstyrke. Et positivt tal indikerer en aktivitetsfrem-
mende virkning af finanspolitikken. For udgiftsposterne betyder dette øgede udgifter og for ind-
tægtsposterne mindskede indtægter målt ved det direkte provenu (som er størrelsen af den del
af ændringen i en budgetpost, der kan henføres til ændringen i finanspolitikken). Ikke alle bud-
getposter er vist særskilt, men er indeholdt i totalposterne. 
I 2009 blev SP-opsparingen frigivet, hvilket skønnes at bidrage med godt ¼ pct.point til BNP-
væksten. Bortfald af effekten fra frigivelsen af SP-midlerne skønnes at give anledning til et 
tilsvarende negativt bidrag til væksten i 2011. SP er en individuel opsparingsordning og indgår
derfor ikke i den beregnede finanseffekt. 

Kilde: Egne beregninger på SMEC. 

 
 
I.8 Alternative scenarier og finanspolitik 
 
Dansk økonomi befinder sig i en turbulent periode. Få år 
efter en kraftig højkonjunktur afprøvede kapacitetsgrænsen, 
blev økonomien udsat for et tilbageslag af historiske dimen-
sioner med store formuetab, svigtende afsætning, øgede 
risikopræmier og hastigt stigende ledighed. Der er som 
diskuteret i afsnit I.5 risiko for, at krisen kan få længere-
varende konsekvenser i form af eksempelvis højere struktu-
rel ledighed, hvilket alt andet lige vil sætte sig i en mere 
eller mindre permanent forværring af de offentlige finanser. 
Vurderingen af disse langsigtede effekter er vanskelig, men 
der er også usikkerhed på kortere sigt. Det er således van-
skeligt at vurdere, hvordan virksomheder og forbrugere vil 

Ekstraordinær 
usikkerhed kalder 
på ydmyghed 
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reagere i en så unormal konjunktursituation som den nuvæ-
rende. Den præsenterede prognose indeholder et bud på 
udviklingen, men den er forbundet med stor usikkerhed. 
 
Uanset vanskelighederne med at forudse, hvor økonomien 
er på vej hen, er myndigheder og politikere nødt til at tage 
beslutninger og føre politik. Disse beslutninger må træffes 
på så godt et grundlag som muligt, men de må tage højde 
for, at grundlaget – f.eks. i form af prognoserne for den 
økonomiske udvikling – er usikkert. 
 
De danske politikere har valgt at føre en meget lempelig 
finanspolitik for at mildne konsekvenserne af krisen. I dette 
afsnit diskuteres nogle af de overvejelser, der bør foretages i 
forbindelse med fastlæggelsen af finanspolitikken. Denne 
diskussion giver bl.a. baggrunden for den finanspolitiske 
anbefaling i afsnit I.9. Krisen betyder, at den offentlige 
saldo forværres markant, både som følge af de automatiske 
stabilisatorer og af udgifterne til finanspolitiske lempelser. I 
afsnittet redegøres nærmere for konsekvenserne for den 
offentlige gældsudvikling. Afslutningsvis illustreres  
effekten af at føre en mere lempelig finanspolitik end den 
allerede planlagte, også i et mere optimistisk scenarie end 
nærværende prognose. 
 
Finanspolitik som konjunkturstabilisering 
 
Når ledigheden er høj og den økonomiske aktivitet lav, er 
de offentlige udgifter til indkomstoverførsler større og ind-
tægterne fra skatter og afgifter mindre. Denne automatiske 
reaktion i finanspolitikken bidrager til at holde hånden 
under økonomien i en lavkonjunktur. Det aktuelle konjunk-
turtilbageslag skønnes at forværre de offentlige finanser 
med omkring 100 mia. kr. som følge af de automatiske 
stabilisatorer samt øvrige midlertidige ændringer, jf. afsnit 
I.7. Uden den betydelige finanspolitiske lempelse, der følger 
af de automatiske stabilisatorer, ville det økonomiske  
tilbageslag have væsentligt større konsekvenser.  
 
Ud over de betydelige automatiske, finanspolitiske stabilisa-
torer påvirkes konjunktursituationen også af aktive finans-
politiske tiltag. Analyserne i Dansk Økonomi, forår 2007 
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viste, at det er muligt at mindske udsving i produktion og 
beskæftigelse med op til ⅓ ved at føre en aktiv, men beher-
sket finanspolitik. På baggrund af disse analyser blev der 
opstillet en “tommelfingerregel”, der siger, at det som 
udgangspunkt vil være hensigtsmæssigt at lempe finans-
politikken svarende til en finanseffekt i størrelsesordnen  
¼ pct.point, når output gap er på -1 pct. 
 
Der kan muligvis opnås en større udjævning af konjunktu-
rerne ved at føre en mere aktiv finanspolitik end svarende til 
den ovenfor nævnte “tommelfingerregel”. Der er imidlertid 
en række argumenter for at holde sig til en behersket reakti-
on. Først og fremmest er der typisk usikkerhed om konjunk-
tursituationen, herunder vurderingen af størrelsen af output 
gap. Hvis størrelsen – eller endnu værre fortegnet på output 
gap – fejlvurderes, risikeres det, at finanspolitikken ikke 
tilrettelægges hensigtsmæssigt. I det omfang en lavere 
aktivitet skyldes negative påvirkninger af udbudssiden, bør 
finanspolitikken normalt ikke reagere. Derfor er det vigtigt 
at fokusere på output gap og ikke den faktiske aktivitet: Et 
fald i aktiviteten, der skyldes en negativ påvirkning af 
udbudssiden, vil – hvis den opfattes korrekt – netop ikke 
påvirke output gap. 
 
Et andet argument for en relativt begrænset reaktion på 
konjunktursituationen er, at en meget aktiv finanspolitik vil 
indebære store udsving i de anvendte finanspolitiske  
“instrumenter”, f.eks. skattesatser eller offentligt forbrug, 
hvilket i sig selv vil være uønsket. Endelig bør det nævnes, 
at der i praksis kan være forskellige former for forsinkelser 
både i erkendelsen af behovet for aktiv finanspolitik, i den 
politiske beslutningsproces og i transmissionen fra et tiltag 
er besluttet, til det påvirker økonomien. Disse forsinkelser 
kan variere fra situation til situation, hvilket kan bidrage til, 
at en finanspolitisk aktion bliver forkert timet og doseret. 
 
Det er en helt central implikation af den skitserede finans-
politiske reaktion, at finanspolitikken brugt i stabiliserings-
øjemed skal være symmetrisk. Dette betyder, at ligeså vel 
som der bør lempes i en krise, skal der strammes i en høj-
konjunktur. I modsat fald vil en aktivistisk linje i finans-
politikken føre til uholdbart stigende offentlige underskud. 
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Overordnet set er der ført en konjunkturudjævnende finans-
politik i Danmark, jf. figur I.70. I den seneste højkonjunktur 
er dette gode mønster imidlertid blevet brudt. Der blev ført 
en ekspansiv finanspolitik med høj vækst i det offentlige 
forbrug, og desuden har fastfrysningen af ejendomsværdi-
skatten indebåret en lempelse, da huspriserne steg markant. 
Den aktive finanspolitik har således bidraget til at øge en i 
forvejen høj vækst, og samtidig har gældsnedbringelsen 
været mindre, end den ville have været med blot en neutral 
finanspolitik. I 2006-08, hvor aktivitetsniveauet var væsent-
ligt over det normale, var der således en finanspolitisk 
lempelse på ca. ½ pct.point pr. år i gennemsnit, og i 2005 
var der også en finanspolitisk lempelse på omkring  
½ pct.point, selvom konjunktursituationen var tæt på det 
normale det år.18 I en situation, hvor en truende overop-
hedning stod for døren, bidrog finanspolitikken således til at 
øge presset på arbejdsmarkedet, og boligpriserne blev 
stimuleret yderligere. Den konjunkturmedløbende finans-
politik bidrog derved til at øge ubalancerne i økonomien og 
til at gøre tilbageslaget endnu hårdere. 
 
I den nuværende situation kan output gap (uden de lempel-
ser, der er planlagt for 2010) forventes at blive knap -5½ 
pct.19 Den omtalte “tommelfingerregel” tilsiger dermed 
umiddelbart en finanseffekt på 1¼-1½ pct.point. Som 
diskuteret i Dansk Økonomi, forår 2007 er det imidlertid 
vigtigt at tage hensyn til særlige forhold, der kan tale for 
enten en større eller en mindre lempelse i den konkrete 
konjunktursituation. 
 
 
 
18) Den lempelige finanspolitik i årene 2005-08 skønnes isoleret set 

at have øget gælden med godt 30 mia. kr., svarende til ca. 1¾ pct. 
af BNP. I den anden retning trækker, at højkonjunkturen har bi-
draget til at øge indtægterne og reducere udgifterne. Det vurderes, 
at de automatiske stabilisatorer har reduceret gælden med om-
kring 60 mia. kr. Der har dermed været betydelige overskud på 
den offentlige saldo igennem højkonjunkturen. 

19) I prognosen er output gap knap -5 pct.point i 2010. Her er 
effekten af de allerede planlagte finanspolitiske lempelser indreg-
net, svarende til en finanseffekt på ca. ½ pct.point, jf. tabel I.14. 
En finanseffekt på ½ svarer til, at væksten er ½ pct.point højere 
end i en situation med neutral finanspolitik. 
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Figur I.70 Konjunktur og aktiv finanspolitik 
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Anm.: I figuren svarer den i teksten omtalte finanspolitiske “tommelfin-

gerregel” til, at søjlerne med finanseffekt burde være et spejlbil-
lede af kurven med output gap. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
I den nuværende konjunktursituation er der forhold, som 
indikerer, at en større lempelse kan være hensigtsmæssig. 
Først og fremmest er der betydelig sikkerhed for, at produk-
tionen aktuelt er lavere end den potentielle. Det negative 
output gap er meget stort, og der er udsigt til, at der vil gå 
adskillige år, før forholdene normaliseres. Situationen på 
boligmarkedet og de finansielle markeder kunne også 
trække i retning af, at der af forsigtighedsgrunde bør  
reageres relativt kraftigt for at stabilisere markederne og 
dermed forebygge et nyt tilbageslag. 
 
Der er imidlertid også forhold, som taler for en mere beher-
sket lempelse. De offentlige finanser er allerede forværret 
markant, og der er udsigt til, at underskuddet i 2010 nærmer 
sig 100 mia. kr. Som udgangspunkt bør den underliggende 
stilling på de offentlige budgetter være sådan, at der uden 
problemer kan foretages de hensigtsmæssige tiltag i  
stabiliseringspolitisk øjemed – netop fordi de stabiliserings-
politiske tiltag pr. konstruktion er midlertidige. Hvis finans-
politikken underliggende er for lempelig, kan det imidlertid 
nødvendiggøre en mere tilbageholdende linje i stabilise-
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finanspolitikken 
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ringspolitikken end umiddelbart ønskeligt. De senere års 
ekspansive finanspolitik og den stadige forværring af den 
danske konkurrenceevne, indikerer, at dette kan være en 
relevant problemstilling, der altså kan trække i retning af en 
mindre aktivistisk linje. Samtidig kan der være en grænse 
for, hvor store underskud der er forsvarlige – både i forhold 
til forpligtelserne over for EU og i forhold til reaktionen på 
de finansielle markeder. 
 
I den aktuelle situation bør det medtages i vurderingen, at 
selvom der er udsigt til, at produktionen vil ligge omkring  
5 pct. under det normale, så afspejler dette i høj grad en 
meget negativ produktivitetsudvikling. Fokuseres mere 
snævert på situationen på arbejdsmarkedet, tilsiger udvik-
lingen i antallet af arbejdsløse ikke helt den samme aktivi-
stiske linje. I 2010 vurderes den del af output gap, der 
vedrører ledighed, arbejdsstyrke og arbejdstid, kun at  
udgøre ca. en tredjedel af det samlede output gap. Selvom 
der således er ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, er denne 
ikke så rigelig, som output gap umiddelbart tyder på. Dette 
trækker klart i retning af en mindre aktivistisk linje i finans-
politikken i den aktuelle situation. Endnu et argument for at 
være tilbageholdende i den aktuelle situation kan være, at 
den potentielle produktion muligvis er lavere end lagt til 
grund for prognosen, jf. bl.a. diskussionen i afsnit I.5.20  
 
En afvejning af argumenterne for at være mere hhv. mindre 
aktivistisk end det, som “tommelfingerreglen” tilsiger, 
lægger i den aktuelle konjunktursituation op til en mere 
tilbageholdende linje. Det er på denne baggrund, at anbefa-
lingen i afsnit I.9 er, at finanseffekten i 2010 bør være godt 
1 pct.point. 
 
Finanspolitikken kan stimulere aktiviteten gennem to kana-
ler. Direkte, f.eks. ved at øge de offentlige investeringer, og 
indirekte, f.eks. ved at øge husholdningernes disponible 
indkomst gennem skattelettelser. En finanseffekt på eksem-
 
 
20) Omvendt er det netop et argument for aktiv finanspolitik, at den 

kan bidrage til at reducere risikoen for, at et midlertidigt konjunk-
turtilbageslag fører til en permanent forværring af f.eks. den 
strukturelle ledighed. 
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pelvis 1 pct.point er en betragtelig lempelse, hvor det  
normalt ikke vil være hensigtsmæssigt kun at bruge ét 
instrument. Eksempelvis ville det kræve en stigning i den 
offentlige beskæftigelse på omkring 35.000 personer eller 
en nedsættelse af bundskattesatsen med ca. 4 pct.point. 
Vurderingen af effekten af finanspolitiske tiltag, der virker 
gennem den disponible indkomst, er forbundet med større 
usikkerhed end de direkte virkende tiltag. Hvis forbrugerne 
eksempelvis nærer ekstraordinær utryghed med hensyn til 
fremtiden, kan en stigning i den disponible indkomst i større 
omfang end normalt blive sparet op – hvilket ikke vil øge 
den økonomiske aktivitet på kort sigt. På den anden side 
kan likviditetsbegrænsninger i den aktuelle situation trække 
i den anden retning.  
 
Offentlig gældsudvikling frem mod 2015 
 
I regeringens konvergensprogram fra december 2008 (som 
er den seneste opdatering af 2015-planen) sigtes efter, at 
den offentlige bruttogæld udgør ca. 22½ pct. af BNP i 2015, 
jf. figur I.71. I den oprindelige 2015-plan udgjorde brutto-
gælden ca. 15 pct. af BNP i 2015, svarende til at gælden i 
det seneste konvergensprogram er ca. 150 mia. kr. højere 
end i den oprindelige 2015-plan. 
 
I regeringens 2015-plan er der indregnet et krav til stigende 
beskæftigelse for at sikre en varig finansiering af de offent-
lige udgifter, dvs. sikre en langtidsholdbar finanspolitik. I 
konvergensprogrammet fra 2008 er der konkret forudsat 
gennemførelse af strukturreformer, der sikrer en stigning i 
den strukturelle arbejdsstyrke på ca. 20.000 personer. Sam-
tidig forudsættes reformer, der kan modvirke den demogra-
fisk betingede tendens til faldende arbejdstid. I konvergens-
programmet blev det vurderet, at disse krav svarer til en 
finansiering på omkring 12 mia. kr. årligt (svarende til ca. 
0,7 pct. af BNP). Skattereformen fra foråret bidrager ifølge 
Finansministeriets beregninger med ca. 5½ mia. kr.21 Der er 

 
 
21) I Arbejdsmarkedskommissionens kommissorium angives den 

manglende finansiering til 14 mia. kr. årligt (svarende til ca. 0,8 
pct. af BNP). 
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betydelig usikkerhed forbundet med beregningen af, hvor 
stort holdbarhedsproblemet er, og forskellige antagelser om 
centrale forudsætninger, f.eks. angående sundhedsudgifter-
ne, kan lede frem til en væsentlig forskel i vurderingen af 
problemets størrelse, jf. bl.a. kapitel II. 
 
 
Figur I.71 Gældskvote 
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Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige gæld i fremskriv-

ningsperioden er lig den offentlige saldo ekskl. sociale kasser 
fonde. I nærværende prognose er der ikke taget højde for den 
stigning i bruttogælden, der følger af kredit- og bankpakkerne. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Finansministeriet, Mod nye 
mål – Danmark 2015, regeringen, Danmarks Konvergens-
program 2008, og egne beregninger. 

 
 
Den nuværende økonomiske krise forværrer mulighederne 
for at nedbringe gælden som forudsat i 2015-planen. For det 
første blev den offentlige gæld i 2008 omkring 50 mia. kr. 
højere, end skønnet i konvergensprogrammet fra december 
2008. For det andet forværres den offentlige saldo med 
skønsmæssigt 150 mia. kr. fra 2008 til 2010. Heraf bidrager 
den planlagte ekspansive finanspolitik med ca. 45 mia., og 
hovedparten af resten af forværringen skyldes de auto-
matiske stabilisatorer, jf. afsnit I.7. På denne baggrund 
skønnes den offentlige gæld i 2010 at blive godt 200 mia. 
kr. højere end vurderet i regeringens konvergensprogram fra 
2008. Dette svarer til en forværring på knap 15 pct. af BNP. 
 

Krisen øger 
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 142 

Det vurderes, at det i praksis bliver nærmest umuligt at 
nedbringe den offentlige gæld i 2015 til sigtelinjen i  
konvergensprogrammet. Udfordringen kan illustreres under 
visse forsimplende antagelser, jf. figur I.72. Næste år  
skønnes, som nævnt, den offentlige gæld (blå kurve) at 
blive knap 15 pct.point højere end vurderet i regeringens 
konvergensprogram fra 2008 (brun kurve). Antages det, at 
den offentlige saldo frem mod 2015 gradvist nærmer sig 
balance, efterhånden som konjunktursituationen normalise-
res, vil gælden i 2015 (stiplet blå kurve) være knap  
20 pct.point højere end i konvergensprogrammet. Dette 
svarer til en ekstra gæld på godt 350 mia. kr. Hvis gælden i 
2015 skal bringes ned på det forudsatte niveau i konver-
gensprogrammet, kræver det et overskud på den offentlige 
saldo fra 2011 på ca. 2¼ pct. om året (grøn kurve). Givet 
den forventede konjunktursituation må det vurderes som 
urealistisk – og næppe heller hensigtsmæssigt – at sigte 
efter et overskud i den størrelsesorden allerede fra 2011. 
Udskydes konsolideringen til 2012, øges kravet til det 
offentlige overskud til ca. 3¾ pct. af BNP om året i 2012-15 
(rød kurve). 
 
 

Figur I.72a Offentlig gæld  Figur I.72b Offentlig saldo 
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Anm.: De blå kurver er nærværende prognose, der er forlænget til 2015 (stiplet blå) med den antagel-
se, at økonomien er tilbage i ligevægt i 2015 (jf. nedenfor). De brune kurver er regeringens 
konvergensprogram fra 2008. De grønne kurver illustrerer konsolidering fra 2011-15, så 
gældskvoten er nede på planens niveau i 2015. De røde kurver illustrerer konsolidering først fra 
2012. I beregningerne er det antaget, at ændringen i den offentlige gæld er lig den offentlige
saldo. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, regeringen, Danmarks Konvergensprogram 2008, og 
egne beregninger. 
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Effekten af en finanspolitisk lempelse og alternative 
scenarier 
 
I denne afsluttende del af afsnittet præsenteres først en 
modelberegning af effekten af en ekstra finanspolitisk 
lempelse i 2010-11. Dernæst skitseres et mere optimistisk 
forløb, hvor opsvinget som følge af stærkere forbrugsvækst 
og højere vækst i udlandet bliver hurtigere. Afslutningsvis 
kommenteres på konsekvensen af den ekstra finanspolitiske 
lempelse, hvis udviklingen bliver som i det mere optimis-
tiske scenarie. 
 
Nærværende prognose dækker perioden 2009-12. Til brug 
for de alternative scenarier er prognosen beregningsteknisk 
forlænget til 2015. Det forudsættes, at ledigheden i 2015 er 
nede på det strukturelle niveau, der antages at være knap 
100.000 personer. Også de øvrige konjunkturbetingede 
størrelser, der påvirker output gap, f.eks. arbejdsstyrke og 
produktivitet, antages at være normaliseret i 2015. Det 
antages med andre ord, at konjunkturerne normaliseres over 
de kommende 5 år, og output gap dermed er tæt på 0 i 2015. 
 
I afsnit I.9 anbefales en yderligere finanspolitisk lempelse 
ud over det allerede planlagte. For at vurdere de mulige 
effekter af denne anbefaling gennemføres her en model-
beregning af at øge de offentlige investeringer. Konkret 
antages, at de offentlige investeringer er 10 mia. kr. højere i 
2010 og 2011, hvorefter investeringsniveauet frem til 2015 
er som i prognosen. Modelberegningerne viser, at arbejds-
løsheden som følge af den ekstra lempelse vil blive redu-
ceret med godt 10.000 personer i 2011, jf. figur I.73, mens 
beskæftigelsen vil blive forøget med knap 15.000  
personer.22 De umiddelbare ekstra udgifter til de højere 
investeringer udgør samlet 20 mia. kr., men fordi lempelsen 

 
 
22) På linje med antagelsen i det nedenstående, mere optimistiske 

scenarie, antages arbejdsstyrken at blive øget som følge af den 
mere gunstige konjunktursituation, som den ekspansive finanspo-
litik giver anledning til. Konkret forudsættes arbejdsstyrken i åre-
ne 2010-13 at være 2.000, 3.000, 2.000 hhv. 1.000 personer høje-
re end i prognosen. 
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sætter mere gang i økonomien, øges den offentlige gæld kun 
med ca. 10 mia. kr. i 2015.23  
 
 
Figur I.73 Effekten på ledigheden af en mere lempelig 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
 
 
Den nærværende prognose bygger på en forventning om et 
“forkølet opsving”. Med den betydelige usikkerhed, der er 
om konjunktursituationen, kan det naturligvis ikke afvises, 
at opsvinget kan komme hurtigere og blive kraftigere end 
forventet. Som en illustration af dette er der gennemført en 

 
 
23) Anbefalingen i afsnit I.9 består i en fremrykning af offentlige 

investeringer. Dette indebærer, at de ekstra investeringer, der an-
befales i 2010, ikke skal afholdes på et senere tidspunkt.  Som 
følge heraf vil de offentlige investeringer på et tidspunkt blive 
mindre end ellers, og der vil derfor stort ikke være nogen effekt 
på den offentlige gæld på lang sigt. Den eneste belastning af de 
offentlige finanser vil være lidt højere renteudgifter, som følge af 
en midlertidig højere gæld, og ekstra afskrivninger i en periode. I 
det her foretagne eksperiment antages investeringerne også løftet 
i 2011, hvilket reelt indebærer en yderligere fremrykning af of-
fentlige investeringer for 10 mia. kr. (således at i alt 20 mia. er 
fremrykket). I beregningen her antages implicit, at der er tale om 
fremrykning af investeringer, der ellers ville være foretaget efter 
2015. 
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modelberegning, som viser effekten af en højere forbrugs-
vækst og et hurtigere opsving i udlandet. Konkret øges det 
private forbrug i forhold til prognosen med ½ pct.point i 
2009 og 1 pct.point i 2010 og 2011. Væksten på de danske 
eksportmarkeder antages i 2009 at være ½ pct.point højere, 
og 1 pct.point højere i 2010. Til gengæld forudsættes lavere 
udenlandsk vækst i 2012-13 sådan, at BNP-niveauet i 
udlandet er det samme fra og med 2014 som i prognosen. 
Som følge af den mere positive konjunktursituation antages 
arbejdsstyrken at være midlertidigt højere end forventet i 
prognosen. Konkret forudsættes det, at arbejdsstyrken er 
5.000, 10.000, 5.000 hhv. 2.500 personer højere i årene 
2010-13. 
 
Der kan peges på flere faktorer, som kan give anledning til 
en mere positiv forbrugsudvikling end forudsat i nærværen-
de prognose. I prognosen er det forudsat, at omkring halv-
delen af de hævede SP-midler anvendes til forbrug (fordelt 
ligeligt på 2009 og 2010). Går i stedet det hele til forbrug, 
vil det eksempelvis øge forbrugskvoten med op til 1½ 
pct.point i forhold til niveauet i prognosen. En større  
optimisme hos forbrugerne kan også betyde, at en større del 
af skattelettelserne omsættes i forbrug. Hvis boligpriserne 
begynder at stige hurtigere end forventet i prognosen, kan 
det have en afsmittende effekt på det private forbrug.  
Antages det eksempelvis, at boligpriserne er uændrede i 
2010 (hvor der i prognosen er skønnet et fald på godt 5 
pct.), viser modelberegninger, at forbrugskvoten øges med 
op til ½ pct.point i løbet af et par år. Tilsvarende kan en 
kraftigere stigning i aktieformuerne bidrage til et højere 
forbrug end forventet i prognosen. I det her præsenterede 
mere optimistiske scenarie indebærer den forudsatte mer-
vækst i det private forbrug, at forbrugskvoten er op til 1¼ 
pct.point højere end i prognosen, jf. figur I.74. 
 
De mere optimistiske forudsætninger vedrørende forbrug og 
udenlandsk vækst øger den danske produktion i forhold til 
prognosen. Opsvinget bliver dermed hurtigere og krisen 
ikke helt så dyb. Ifølge modelberegningerne øges beskæfti-
gelsen med ca. 45.000 personer i forhold til prognosen. Det 
samlede beskæftigelsesfald fra 2008-11 bliver dermed på 
ca. 115.000 personer, hvor der i prognosen forventes et fald 
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på ca. 160.000 personer. Da der forudsættes et mindre fald i 
arbejdsstyrken som følge af den mere positive konjunktur-
udvikling, er effekten på ledigheden mindre end beskæfti-
gelseseffekten. I det mere optimistiske scenarie stiger 
arbejdsløsheden kun til ca. 135.000 personer i 2011, hvilket 
er omkring 35.000 mindre end i prognosen, jf. figur I.75. 
 
 
Figur I.74 Forbrugskvote 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 
 
 
Det hurtigere opsving gavner de offentlige finanser i form 
af højere indtægter fra skatter og afgifter og lavere udgifter 
til arbejdsløshedsunderstøttelse. Ifølge modelberegningerne 
betyder disse automatiske stabilisatorer, at den offentlige 
gæld i 2015 mindskes med knap 50 mia. kr. i forhold til 
prognosen, svarende til ca. 2½ pct. af BNP. 
 
Der er også foretaget en modelberegning, hvor det optimi-
stiske forløb kombineres med den ekstra finanspolitiske 
lempelse, der er beskrevet oven for. I disse beregninger 
antages det således oven i det optimistiske scenarie, at de 
offentlige investeringer øges med 10 mia. kr. i 2010-11, 
hvilket giver forløbet vist med de grønne kurver i figurerne. 
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reduceres til godt 2 pct. i 2011 – eller ca. ¾ pct.point mindre 
end i det optimistiske forløb og knap 2½ pct.point mindre 
end i prognosen. Stigningen i ledigheden begrænses yderli-
gere i forhold til det optimistiske forløb, og arbejdsløsheden 
vil kun nå op på knap 125.000 personer i 2011. Beregnin-
gerne viser således, at selv hvis konjunktursituationen bliver 
væsentligt mere gunstig end forudsat i prognosen, vil en 
ekstra finanspolitisk lempelse i den beskrevne størrelses-
orden ikke bringe ledigheden ned omkring niveauet i en 
normal konjunktursituation. 
 
 

Figur I.75 Effekter af mere optimistiske forudsætninger 
Output gap 
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Anm.: Se teksten for en beskrivelse af de alternative scenarier. Den blå kurve angiver prognosen, der
er teknisk forlænget i 2013-15. Forskellen mellem forløbet med mere optimisme og mere 
lempelig finanspolitik (grøn kurve) og forløbet med mere optimisme (brun kurve) svarer stort 
set til den isolerede effekt af den yderligere finanspolitiske lempelse, dvs. effekten vist i figur
I.73. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I.9 Aktuel økonomisk politik 
 
Verdensøkonomien er ramt af et historisk stort tilbageslag, 
og i Danmark er produktionen på bare et år faldet med ca.  
7 pct. Samtidig er ledigheden steget med næsten 60.000 
personer siden det historisk lave niveau i sommeren 2008. 
Der er imidlertid tegn på, at bunden er nået, ikke mindst i 
den internationale økonomi, og produktionen ventes så småt 
at begynde at vokse igen. Fremgangen i Danmark skønnes 
dog at blive svag, og der er derfor udsigt til, at arbejdsløs-
heden vil stige i endnu 1-1½ år. Niveauet for produktionen 
er langt lavere end den forventelige produktion i en mere 
normal konjunktursituation. Produktionsniveauet vurderes 
næste år at være næsten 5 pct. under det strukturelle niveau, 
og der ventes at gå flere år, inden produktionskapaciteten 
igen fuldt udnyttes. Konjunkturtilbageslaget har forværret 
den offentlige saldo markant, blandt andet som følge af 
lavere indtægter fra skatter og afgifter samt højere udgifter 
til indkomstoverførsler. 
 
Finanspolitikken i 2009 bidrager blandt andet gennem øget 
offentligt forbrug og investeringer samt skattelettelser til at 
mindske konsekvenserne af krisen. Den allerede planlagte 
finanspolitik for 2010 indebærer lempelser for ca. 20 mia. 
kr. i forhold til 2009, hvilket skønnes at øge væksten næste 
år med ca. ½ pct.point (den såkaldte finanseffekt). Hoved-
parten af den finanspolitiske lempelse stammer fra skatte-
reformen, der er underfinansieret på kort sigt. Desuden 
indebærer sommerens kommuneaftaler en ekstraordinær 
stigning i kommunernes udgifter til investeringer. Endelig 
indeholder finanslovsforslaget for 2010 fremrykning af 
initiativer i aftalen om grøn transportpolitik. 
 
På baggrund af udsigten til et langvarigt og dybt konjunk-
turtilbageslag vurderer formandskabet, at det vil være 
hensigtsmæssigt med en finanspolitisk stimulans af økono-
mien ud over det allerede planlagte. Derfor anbefales en 
yderligere finanspolitisk lempelse, så den samlede aktivi-
tetseffekt af den diskretionære finanspolitik bringes op på 
mindst 1 pct.point i 2010, jf. diskussionen i afsnit I.8. Dette 
vil indebære en stimulans af omkring samme størrelses-
orden som i 2009. Den planlagte finanspolitik for næste år 
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vurderes som nævnt at have en aktivitetsvirkning på ca.  
½ pct.point, og det anbefales derfor at iværksætte yderligere 
initiativer svarende til en aktivitetsvirkning på mindst  
½ pct.point. En aktivitetsvirkning på ½ pct.point kan  
eksempelvis opnås ved en stigning i de offentlige investe-
ringer på ca. 10 mia. kr. 
 
Usikkerhed om den økonomiske udvikling den kommende 
tid indebærer, at opsvinget kan vise sig at blive hurtigere 
end i prognosen. I det tilfælde er en yderligere lempelse 
mindre nødvendig, da ledigheden i givet fald ikke vil stige 
så meget. Selv i tilfældet med et hurtigere opsving vil den 
foreslåede yderligere finanspolitiske lempelse dog ikke 
forhindre, at ledigheden stiger mærkbart op over det niveau, 
der kan forventes i en normal konjunktursituation, jf. bereg-
ningerne i afsnit I.8. Hvis det omvendt går værre end  
forventet i prognosen, kan det derimod vise sig at være 
direkte skadeligt ikke at lempe yderligere, og der kan i det 
tilfælde være behov for at overveje en større ekstra  
lempelse. En aktiv finanspolitik kan modvirke tendensen til 
en langvarig stigning i ledigheden og reducere risikoen for, 
at den høje ledighed bider sig fast og medfører en lavere 
strukturel beskæftigelse. 
 
I nærværende prognose skønnes den ledige produktions-
kapacitet at være omtrent lige så stor i 2011 som i 2010. I 
prognosen er det forudsat, at niveauet for de offentlige 
investeringer fastholdes nogenlunde uændret fra 2010 til 
2011. Selv med den foreslåede yderligere finanspolitiske 
lempelse næste år vil der være udsigt til fortsat stigende 
ledighed og dermed et betydeligt omfang af ledige  
ressourcer i økonomien. De tiltag, der planlægges for 2010, 
kan derfor hensigtsmæssigt være med sigte på, at indsatsen 
rækker ind i 2011. Den konkrete fastlæggelse af den  
samlede finanspolitik for 2011 bør dog først foretages i 
forbindelse med næste års kommuneforhandlinger og  
finanslovsaftale. 
 
Det er en afgørende forudsætning for den anbefalede  
lempelse, at finanspolitikken brugt i stabiliseringsøjemed er 
symmetrisk. Dette indebærer, at ligeså vel som der bør 
lempes i en krise, skal der strammes i en højkonjunktur. Det 
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er derfor væsentligt, at udgiftsniveauet ikke forhøjes  
permanent. Ønsket om midlertidighed i indsatsen taler for 
fremrykning af allerede planlagte initiativer, f.eks. offentli-
ge investeringer og vedligeholdelsesarbejde, frem for nye 
initiativer. Det er klart, at en finanspolitisk lempelse nu – 
med det kortsigtede mål at mildne lavkonjunkturen – kræver 
en opstramning efterfølgende for at nå den langsigtede 
målsætning om en holdbar finanspolitik. Jo mere der lempes 
nu, jo større er behovet for konsolidering af de offentlige 
finanser senere. Er der tale om en decideret fremrykning af 
allerede planlagte initiativer, kommer den efterfølgende 
stramning principielt automatisk, og den varige belastning 
af de offentlige finanser er beskeden. 
 
Den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken indebærer 
ofte en afvejning af kortsigtede hensyn til konjunktur-
situationen og langsigtede hensyn til holdbare offentlige 
finanser. Formandskabet anbefaler en tosidet strategi, hvor 
den kortsigtede finanspolitik tilrettelægges ud fra den  
aktuelle konjunktursituation, og hvor strukturreformer 
bidrager til at sikre en holdbar udvikling i de offentlige 
finanser. Langsigtede udfordringer bør således ikke hindre 
brug af aktiv finanspolitik for at mildne krisens konsekven-
ser, ligesom et konjunkturtilbageslag ikke bør stå i vejen for 
beslutning af nødvendige strukturreformer. 
 
Med udgangen af næste år skønnes den offentlige gæld at 
blive omkring 700 mia. kr., hvilket er ca. 200 mia. kr. større 
end vurderet i konvergensprogrammet fra december 2008, 
som er den seneste opdatering af 2015-planen.24 Den  
væsentligste årsag til den højere gæld er den dårligere 
konjunkturudvikling, men skattelettelser og høj vækst i det 
offentlige forbrug har også bidraget. Udgifterne til offentligt 
forbrug forventes i år at udgøre over 28 pct. af konjunktur-
renset BNP, hvor pejlemærket i 2015-planen er højst 26½ 
pct. i 2015. Det vil dermed blive yderst vanskeligt at nå 
tilbage på sporet for gældsafviklingen inden 2015, da det vil 
kræve en uhensigtsmæssig stor opstramning af finans-

 
 
24) I de nævnte tal er ikke indregnet effekten på den offentlige 
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politikken de kommende år – eller en usandsynligt gunstig 
konjunkturudvikling. En højere gæld og dermed en større 
rentebyrde fremover vil forværre udsigterne for de  
offentlige finanser ud over det, der allerede er udsigt til som 
følge af den demografiske udvikling. De krav om struktur-
reformer, som inden krisen blev stillet for at sikre den 
finanspolitiske holdbarhed, er dermed blevet skærpet  
væsentligt af udsigten til en højere gæld end forudsat i den 
senest opdaterede 2015-plan. 
 
Behovet for en ny mellemfristet plan er således tydeligt. 
Denne bør baseres på en opdateret beregning af holdbar-
hedsproblemet, der tager højde for de stigende sundheds-
udgifter, jf. kapitel II. Planen bør indeholde konkrete anvis-
ninger på, hvordan udfordringerne for den finanspolitiske 
holdbarhed kan imødegås gennem strukturreformer på 
arbejdsmarkedet og i relation til tilbagetrækningsalderen. 
En ny plan bør indeholde en ophævelse af de resterende 
elementer af skattestoppets nominalprincip for at styrke 
holdbarheden og forhindre en skævvridning af skatte-
strukturen. Tiltag, der kan sikre overholdelse af målsætnin-
gerne på uddannelses- og klimaområdet, bør også indgå 
som en integreret del af planen. De nødvendige struktur-
reformer bør vedtages snarest muligt, men kan udfærdiges 
med gradvis indfasning, så effekterne indtræffer, efterhån-
den som konjunktursituationen forventeligt normaliseres. 
Det er vigtigt, at der føres en stabilitetsorienteret finans-
politik med fokus på de langsigtede mål. Dette medvirker 
også til at gøre den kortsigtede stabiliseringspolitik mere 
troværdig og effektfuld. 
 
En ny mellemfristet plan bør ligeledes indeholde en samlet 
offentlig investeringsplan. De offentlige investeringer er 
både et vigtigt instrument i konjunkturpolitikken og en 
vigtig del af strukturpolitikken, idet f.eks. infrastruktur-
investeringer kan have væsentlig indflydelse på produktivi-
teten i den private og den offentlige sektor. I dag findes 
statslige investeringsplaner inden for en række enkelt-
områder, men der foretages ikke en systematisk prioritering 
af de offentlige investeringer på tværs af sektorer. En samlet 
offentlig investeringsplan kunne sikre dette, blandt andet 
ved at kræve, at alle investeringsprojekter over en vis  
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størrelse skal underkastes en samfundsøkonomisk projekt-
vurdering efter fælles principper. En samlet offentlig  
investeringsplan vil desuden kunne forbedre mulighederne 
for at fremrykke eller udskyde offentlige investeringer 
afhængigt af de konjunkturpolitiske behov. Behovet for en 
langsigtet investeringsplan som led i en samlet økonomisk 
plan aktualiseres endvidere af det betydelige behov for en 
konsolidering af de offentlige finanser. En samlet investe-
ringsplan vil kunne medvirke til at sikre en hensigtsmæssig 
prioritering mellem offentligt forbrug og forskellige offent-
lige investeringer. 
 
De seneste års konjunkturudsving illustrerer behovet for at 
sikre en mere stabil udvikling på boligmarkedet. Boligpris-
stigningerne under de foregående års opsving var kraftigere 
i Danmark end i mange andre lande, og det igangværende 
boligprisfald er dybere. Dette har forstærket udsvingene i 
boligbyggeriet og det private forbrug. Skattestoppets  
nominalprincip for ejendomsværdiskatten har bidraget til 
denne ustabilitet ved at reducere den effektive skattesats, i 
takt med at boligpriserne steg. Samtidig er en stor del af 
ejendomsværdistigningerne under opsvinget sket i områder, 
hvor ejendomsværdierne lå over eller tæt på progressions-
grænsen for ejendomsværdiskatten. I fravær af skattestoppet 
ville disse værdistigninger være blevet beskattet med 3 pct., 
hvilket ville have lagt en særlig dæmper på boligpris-
stigningerne i disse områder. Tilsvarende ville boligpris-
faldet under den nuværende lavkonjunktur have udløst et 
fald i ejendomsværdiskatten og dermed have dæmpet pris-
faldet, hvis princippet om, at ejendomsværdiskatten  
beregnes af den aktuelle ejendomsværdi, havde været 
gældende. Med indførelsen af skattestoppets nominalprincip 
er en vigtig stabiliserende mekanisme i samfundsøkonomien 
således afskaffet. 
 
Forårets skattereform fastholdt nominalprincippet for  
ejendomsværdiskatten. Dermed udhules provenuet fra 
ejerboligbeskatningen år for år. Skattestoppets nominal-
princip bidrager derved ikke blot til at forstærke udsvingene 
på boligmarkedet, men også til at øge problemet med den 
manglende finanspolitiske holdbarhed. For at styrke hold-
barheden og sikre en mere stabil konjunkturudvikling 
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anbefales det at genindføre princippet om, at ejendoms-
værdiskatten beregnes af den aktuelle ejendomsvurdering.  
I den nuværende konjunktursituation er det dog ikke  
hensigtsmæssigt at skærpe boligbeskatningen. En gen-
indførelse af indekseringen af ejendomsværdiskatten bør 
derfor kombineres med en nedsættelse af ejendomsværdi-
skatteprocenten, så det samlede provenu fra ejendoms-
værdiskatten ikke øges på kort sigt. I det omfang det igang-
værende boligprisfald fortsætter, vil en genindførelse af 
indekseringen udløse et fald i ejendomsværdiskatten på det 
korte sigt, hvilket vil bidrage til at stabilisere konjunktur-
situationen. På længere sigt er der en tendens til, at  
ejendomsværdierne stiger hurtigere end den almindelige 
inflation. En genindførelse af indekseringen af ejendoms-
værdiskatten vil derfor styrke de offentlige finanser på lang 
sigt. De store prisudsving på boligmarkedet gør det også 
naturligt at indføre en skat på realiserede bolig-
kapitalgevinster. En sådan skat kan udformes, så den ikke 
hæmmer mobiliteten på boligmarkedet, jf. Dansk Økonomi, 
efterår 2008. 
 
I august offentliggjorde Arbejdsmarkedskommissionen en 
række forslag til at forbedre de offentlige finanser gennem 
en øget strukturel beskæftigelse. Forslagene kan ifølge 
kommissionens beregninger på lang sigt tilsammen bidrage 
til at forbedre den finanspolitiske holdbarhed med op til 27 
mia. kr. årligt. De to hovedområder er begrænsninger i 
efterlønstilgangen og opstramning af dagpengereglerne. 
Andre forslag, som blandt andet vedrører justering i førtids-
pensionssystemet og fleksjobordningen, bidrager kun i 
begrænset omfang til at forbedre holdbarheden. Med  
Arbejdsmarkedskommissionens gennemgang af mulige 
finansieringskilder er det endnu en gang blevet understreget, 
at en senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet er essentiel 
for at sikre en langtidsholdbar udvikling på de offentlige 
finanser, hvis man vil undgå at beskære de offentlige  
udgifter (på andre områder end efterlønnen) eller hæve 
skattetrykket. Formandskabet bakker op om, at det under 
disse forudsætninger er ønskeligt med reformer på  
efterløns- og dagpengeområdet. Jo hurtigere der aftales 
reformer, jo bedre. 
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I tråd med tidligere anbefalinger fra formandskabet foreslår 
Arbejdsmarkedskommissionen en afkortning af dagpenge-
perioden. Kommissionen foreslår en dagpengeperiode på to 
år, hvilket er et halvt år kortere end tidligere foreslået af 
formandskabet. Til gengæld indebærer forslaget, at dag-
pengeperioden forlænges med op til to gange et halvt år i 
perioder med høj ledighed. Forlængelsen af dagpenge-
perioden gælder kun for ledige, der er tæt på at miste dag-
pengeretten. Denne konstruktion sikrer, at tilskyndelsen til 
at finde et arbejde for ledige, der kun har været arbejdsløse i 
relativt kort tid, bliver betydeligt større end med den  
nuværende lange dagpengeperiode. Samtidig vil den  
konjunkturafhængige, midlertidige forlængelse virke som et 
sikkerhedsnet for langtidsledige, der i en vanskelig  
beskæftigelsessituation ellers risikerer at miste den forsør-
gelsesmulighed, dagpengesystemet giver. Den skitserede 
ændring af dagpengereglerne vil naturligt kun gælde for 
nyledige, hvilket indebærer, at den kortere dagpengeperiode 
reelt først kan træde i kraft tidligst i 2012. I nærværende 
prognose skønnes ledigheden (inkl. aktiverede) at nå op på 
ca. 8 pct. af arbejdsstyrken, hvilket ville udløse ½ års  
forlængelse af dagpengeperioden, hvis de skitserede regler 
havde været gældende. 
 
De seneste år med kraftig stigning i beskæftigelsen har 
bragt mange personer, som før kun havde en spinkel  
tilknytning til arbejdsmarkedet, i arbejde. Det er vigtigt, at 
disse personer ikke mister tilknytningen til arbejdsmarkedet 
i den nuværende beskæftigelsesnedgang, da der om få år 
sandsynligvis igen vil være brug for alle ressourcerne. 
Derfor bør den aktive arbejdsmarkedspolitik i den nuværen-
de situation i særlig grad målrettes ledige med svag tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Ofte gøres en ekstra indsats for de 
fyrede ved større virksomhedslukninger, men forskning 
viser, at disse personer ofte hurtigt finder ny beskæftigel-
se.25 Det er i stedet væsentligt at sætte ind med en generel, 
intensiveret indsats i områder, hvor ledigheden stiger meget. 
 
 
25) Jf. Frederiksen, A., R. Ibsen, M. Rosholm og N. Westergaard-

Nielsen (2006): “Labour Market Signalling and Unemployment 
Duration: An Empirical Analysis Using Employer-Employee 
Data”. IZA Discussion Paper No. 2132. 

Dagpengereform 
er en god ide 

Målret indsatsen 
mod ledige med 
svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet 
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I den nuværende situation med lav aktivitet og deraf følgen-
de stigende pres på de kommunale budgetter er der risiko 
for, at kommuner med kraftigt stigende ledighed ikke afsæt-
ter tilstrækkelige ressourcer til den aktive arbejdsmarkeds-
politik. Det skader primært personer på kanten af arbejds-
markedet og kan føre til øget ledighed på længere sigt.   
 
Som tidligere dokumenteret bidrager uddannelsesaktivering 
i almindelighed ikke til at skaffe arbejdsløse i beskæftigelse, 
jf. bl.a. Dansk Økonomi, forår 2007. En nyere undersøgelse 
fra Arbejdsmarkedskommissionen bekræfter dette resultat. 
Undersøgelsen viser således, at de fleste typer af uddannel-
sesaktivering enten ikke har nogen effekt på de lediges 
sandsynlighed for at finde beskæftigelse eller direkte for-
længer den periode, de ledige er arbejdsløse. Denne negati-
ve effekt på sandsynligheden for at finde beskæftigelse kan 
tilskrives den såkaldte fastholdelseseffekt, der skyldes, at de 
ledige typisk er mindre arbejdssøgende, mens de er i aktive-
ring. Arbejdsmarkedskommissionen finder eksempelvis, at 
AMU-kurser inden for transport er den eneste type uddan-
nelsesaktivering, der forøger ledige mænds sandsynlighed 
for at finde beskæftigelse. Disse resultater tyder på, at der i 
højere grad end i dag bør satses på arbejdsmarkedsnær 
aktivering, også i uddannelsesaktiveringen, og her primært 
ved brug af mulighederne i det eksisterende voksen- og 
efteruddannelsessystem. Det er vigtigt, at indsatsen fokuse-
res, så effekten af uddannelsesaktivering i form af overgang 
til og fastholdelse af beskæftigelse er størst mulig. 
 

Gør uddannelses-
aktivering 
erhvervsrettet 
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Det arbejdsmarkedspolitiske eksperiment, Hurtigt i gang 2, 
som blev gennemført i 2008, har vist, at en intensiv  
arbejdsmarkedspolitisk indsats, i form af et intensivt kon-
taktforløb (møder med jobkonsulent hver eller hver anden 
uge), er den mest effektive metode til hurtigt at bringe 
ledige tilbage i selvforsørgelse. Derfor er det uheldigt, at de 
kommunale jobcentres incitamenter er konstrueret på en 
måde, hvor der gives større statslig refusion til kommunerne 
for ledige, som er i aktivering, end for ledige, som visiteres 
til intensive kontaktforløb (der ikke tæller som aktivering).  
 
Jobcentrenes incitamenter bør i højere grad indrettes, så de 
tilskynder til at anvende de mest effektive instrumenter til at 
bringe ledige tilbage i selvforsørgelse. Refusionsordninger-
ne tilskynder i dag alt andet lige til overaktivering. 

Intensive 
kontaktforløb 
virker 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behov for at ændre 
incitamenter for 
jobcentre 
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Bilagstabel I.1  BNP-vækst i udvalgte lande  

2008 2009 2010 2011 2012

USA          8,8 0,4 -2,9 2,0 3,0 3,5
Japan        2,0 -0,7 -5,9 1,2 1,6 2,3
Kina 2,7 9,0 8,0 7,5 9,0 10,0
Tyskland     19,4 1,0 -5,1 1,3 1,8 2,0
Frankrig     5,9 0,3 -2,3 1,5 2,0 2,5
Italien      3,6 -1,0 -5,0 1,0 1,8 2,0
UK           8,1 0,6 -4,5 0,6 2,2 3,0
Spanien      3,7 0,9 -3,5 0,0 2,5 3,5
Holland      5,0 2,0 -4,5 0,5 2,0 3,0
Belgien      2,2 1,0 -3,0 1,0 2,5 3,0
Schweiz      1,3 1,8 -1,6 0,5 1,8 2,5
Østrig       1,2 2,1 -4,0 1,0 2,0 2,5
Sverige      13,1 -0,4 -4,7 1,5 3,0 4,0
Norge        8,5 2,1 -1,5 1,5 3,0 3,5
Finland      3,3 0,8 -7,2 1,0 4,0 4,0
Irland       1,7 -3,0 -6,7 1,0 2,5 3,5
Portugal     0,6 0,0 -3,1 1,0 1,5 1,5
Grækenland   0,6 2,9 -0,2 1,5 3,0 4,0
Danmark      -1,2 -4,8 1,1 1,4 2,3
EU 76,7 0,6 -4,2 0,9 2,2 2,7
EU-15 68,4 0,5 -4,2 1,0 2,1 2,6
Nye EU-lande 8,3 3,5 -4,2 0,2 3,8 5,1
Euroområdet 47,4 0,5 -4,1 1,1 2,0 2,5
Aftagere     100 1,0 -3,9 1,3 2,7 3,4

Eksport-
vægte
Andel

      Mængdestigning

        --------------------------  Pct.  --------------------------

 
Anm.:  Eksportvægtene angiver sammensætningen af industrieksporten i 2008. De viste lande aftager 

84,0 pct. af Danmarks industrieksport. Væksten i EU-15, de nye EU-lande og euroområdet er 
sammenvejet med BNP-vægte, mens aftagere er sammenvejet med eksportvægte. 

Kilde: OECD, Economic Outlook, European Commission, Economic Forecasts Spring 2009, ADAM’s 
databank og egne skøn, bl.a. baseret på oplysninger fra AIECE-institutter. 
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KAPITEL II  
 
SUNDHED –  
UDGIFTER OG FINANSIERING 
 
 
II.1 Indledning 
 
Sundhedssystemet er en central del af velfærdsstaten, hvor 
et vigtigt formål er, at der skal være “let og lige adgang til 
ydelser fra sundhedsvæsenet”, som det hedder i Sundheds-
loven. Et godt sundhedsvæsen er vigtigt både for patienter 
og deres pårørende, men også for resten af befolkningen, 
der har glæde af at vide, at nuværende patienter kan blive 
behandlet, og at de selv kan blive behandlet, hvis de bliver 
syge. Et godt sundhedssystem øger herudover arbejdskraf-
tens effektivitet, fordi syge bliver helbredt eller lindret for 
sygdom og derfor kan være i beskæftigelse. Sundheds-
systemet har også andre velfærdsfremmende effekter, da det 
f.eks. er med til at forebygge smitte.  
 
Det er alment accepteret i Danmark, at der skal være let og 
lige adgang til sundhedsvæsenet, hvor der skal leveres 
ydelser af høj kvalitet. Dermed betragtes sundhedsydelser 
som en forbrugsydelse, der har en anden karakter end andet 
forbrug, jf. Tobin (1970). Forbruget af sundhedsydelser skal 
således ikke være afhængigt af den enkeltes indkomst, men 
af det medicinske behov. Derfor finansieres hovedparten af 
udgifterne på sundhedsområdet via skatterne i Danmark.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 5. oktober 2009. 

Sundhedssystemet 
er vigtigt for 
velfærden 

Sundhedsydelser er 
særlige 
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Sundhedsområdet har fået markant øget fokus i de senere 
år: 
 

• De samlede sundhedsudgifter er steget fra godt 8 
pct. til over 9 pct. af BNP siden 2000 

• Private arbejdsgiverfinansierede sundhedsforsikrin-
ger er vokset fra stort set ingen til over 1 mio. siden 
2000 

• Der er indført udvidet frit sygehusvalg, hvilket in-
debærer, at personer med en diagnose har ret til be-
handling inden for én måned, om nødvendigt på et 
privat hospital. Dette betyder, at sundhedssystemet 
er gået fra at være rammestyret til i langt højere grad 
at være efterspørgselsstyret 

 
Dette regimeskift rejser en række vigtige spørgsmål. Hvor 
meget vokser sundhedsudgifterne fremover? Er det muligt 
at mindske stigningen i sundhedsudgifterne gennem effekti-
visering? Hvad betyder udbredelsen af sundhedsforsikringer 
og fremkomsten af privathospitaler for målsætningen om let 
og lige adgang til sundhedsydelser? Er Danmark på vej væk 
fra et skattefinansieret sundhedsvæsen? 
 
Det udvidede frie sygehusvalg indebærer, at patienter har 
ret til at blive behandlet på et privat hospital eller en klinik, 
der har en aftale med det offentlige, hvis patienten ikke kan 
blive behandlet på et offentligt sygehus inden for en måned. 
Det kan på den ene side gøre det vanskeligt at styre de 
samlede sundhedsudgifter, men på den anden side kan det 
også være med til at øge effektiviteten i sundhedssektoren, i 
det omfang det øger konkurrencen. På kort sigt kan det dog 
indebære knaphed på sundhedspersonale i det offentlige, 
fordi de privatfinansierede behandlinger lægger beslag på 
ressourcerne. Det kan imidlertid også føre til en højere 
planlagt arbejdstid og dermed højere kapacitetsudnyttelse i 
sundhedssektoren. 
 
Væksten i private sundhedsforsikringer er stimuleret af, at 
kollektive sundhedsforsikringer tegnet af arbejdsgiveren er 
blevet fritaget fra beskatning hos arbejdstageren. Udbredel-
sen af private sundhedsforsikringer betyder på den ene side, 
at de, der ønsker en mere omfattende dækning, end det 

Regimeskift har 
ført til stigende 
sundhedsudgifter 

Hvor skal vi hen? 

Det udvidede frie 
sygehusvalg har 
betydet større 
udgifter 
 

Øget privat 
forsikring 
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offentlige tilbyder, kan få det opfyldt. På den anden side kan 
private forsikringer have fordelingsmæssige konsekvenser, 
hvis personer med sundhedsforsikringer kommer foran i 
køen til operationer på offentlige sygehuse. 
 
Stigende sundhedsudgifter som andel af BNP skal ikke 
nødvendigvis ses som et problem. De stigende sundheds-
udgifter kan afspejle, at befolkningen lægger mere vægt på 
et godt sundhedsvæsen i takt med, at velstanden stiger. Når 
der alligevel kan være grund til at sætte fokus på det samle-
de udgiftspres på sundhedsområdet, skyldes det, at fortsat 
stigende offentlige sundhedsudgifter kan skabe et finansie-
ringsproblem for velfærdsstaten. En høj vækst i sundheds-
udgifterne kan også afspejle en uhensigtsmæssig organise-
ring og uheldige økonomiske incitamenter i sundheds-
væsenet. 
 
I de kommende år vil der blive relativt flere ældre i befolk-
ningen i takt med, at de store årgange født efter 2. verdens-
krig når pensionsalderen, og levetiden øges. Det kan derfor 
alene af den årsag forventes, at sundhedsudgifternes andel 
af BNP vil stige yderligere. Derudover er det også muligt, at 
indførelsen af bedre og hurtigere behandlinger vil lægge et 
yderligere opadgående pres på udgifterne. Øgede udgifter 
på sundhedsområdet gør det nødvendigt enten at begrænse 
forbruget af andre offentlige udgifter, øge skatterne eller 
finde alternative kilder til finansiering for de øgede sund-
hedsudgifter. 
 
Både de forventede øgede sundhedsudgifter og ændringen i 
sundhedspolitikken i retning af mere valgfrihed og flere 
private forsikringer gør det naturligt at diskutere den fremti-
dige finansiering af sundhedssektoren. Den øgede brug af 
private hospitaler og klinikker til behandling af offentligt 
finansierede sundhedsydelser gør det aktuelt at diskutere, 
hvordan det sikres, at produktionen af sundhedsydelser sker 
billigst og mest effektivt. 
 
Fokus i kapitlet er udviklingen i sundhedsudgifterne og 
finansieringen af disse. De økonomiske aspekter af fore-
byggelse og sundhedsadfærd er ikke behandlet her, da 
denne problematik for nyligt er behandlet af 

Er øgede 
sundhedsudgifter 
godt eller skidt? 

Udgiftspres pga. 
flere ældre og 
ønske om bedre 
behandlinger 

Er vægtningen i 
finansieringen den 
rigtige? 

Afgrænsning af 
kapitlet 
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Forebyggelseskommissionen (2009). Det er heller ikke 
diskuteret, hvilken betydning sundhed har for arbejdsmar-
kedets funktionsmåde. Formandskabet har tidligere analyse-
ret spørgsmålet om indkomstfordeling og sundhed, jf. Det 
Økonomiske Råd (2000). Det behandles derfor ikke i dette 
kapitel. 
 
I afsnit II.2 beskrives udviklingen og sammensætningen af 
de offentlige og private udgifter til sundhed. Derefter be-
skrives en række faktorer, der har betydning for den fremti-
dige udvikling i sundhedsudgifterne. 
 
Antallet af ældre stiger betragteligt i de næste årtier. Det er 
væsentligt at belyse sammenhængen mellem sundheds-
udgifter og alder, samt hvilken betydning forlængelse af 
levetiden har for sundhedsudgifterne. Dette sker i afsnit II.3. 
Med udgangspunkt i disse analyser præsenteres i afsnit II.4 
beregninger af, hvor meget de offentlige finanser bliver 
påvirket af den forøgede levetid og den afledte stigning i 
sundhedsudgifterne. 
 
De voksende sundhedsudgifter gør det relevant at se på 
alternative finansieringsmuligheder for sundhedsudgifterne. 
I afsnit II.5 diskuteres fordele og ulemper ved skatte-, 
brugerbetalings- og forsikringsbaserede sundhedssystemer, 
og i afsnit II.6 er der en kort gennemgang af principperne 
bag finansieringen af sundhedssystemerne i andre lande. I 
afsnit II.7 beskrives finansieringen af det danske sundheds-
system, og i afsnit II.8 diskuteres muligheden for at konkur-
renceudsætte produktionen af sundhedsydelser. Endeligt 
afsluttes i afsnit II.9 med en sammenfatning og politik-
anbefalinger. 
 
 
II.2 Faktorer af betydning for udviklingen i 
udgifter til sundhed 
 
Knap 1/10 af det danske samfunds produktion bruges til at 
forebygge, behandle eller afhjælpe sygdom, og denne andel 
har været stigende de senere år. Udgifter til sundhed udgør 
også en voksende del af de samlede offentlige udgifter. 
 

Indholdet i kapitlet 

Hvor meget vil 
flere ældre betyde 
for udgifterne? 

Andre 
finansierings-
muligheder og 
konkurrence-
udsættelse 

Udgifter til 
sundhed vokser 
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I dette afsnit beskrives udviklingen i og sammensætningen 
af de offentlige og private udgifter til sundhed. Derefter 
beskrives en række faktorer, der har betydning for den 
fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne. Væksten i udgif-
terne til sundhed er et vigtigt samfundsmæssigt anliggende, 
fordi hovedparten af sundhedsudgifterne betales af det 
offentlige og finansieres ved opkrævning af skatter og 
afgifter. Øget pres på offentlige sundhedsudgifter vil derfor 
gøre det nødvendigt enten at mindske andre offentlige 
udgifter eller at øge beskatningen. Øget beskatning af 
arbejdsindkomst vil have forvridende effekter i form af 
mindre arbejdsudbud. 
 
I OECD-landene er sundhedsudgifterne som andel af BNP 
generelt vokset over en længere periode, jf. figur II.1. I 
1970 udgjorde sundhedsudgifterne i gennemsnit 5 pct. af 
BNP. I 2006 var dette tal vokset til 9 pct. Sundhedsudgifter-
ne i Danmark har udviklet sig noget anderledes end i de 
øvrige OECD-lande som helhed. De samlede sundheds-
udgifter har i en række årtier ligget på 8-9 pct. af BNP. 
Sundhedsudgifternes andel af BNP steg i 70’erne og aftog 
herefter frem til midten af 90’erne. I indeværende årti har 
der dog været en relativt kraftig stigning i udgifterne, og i 
2006 udgjorde de samlede danske sundhedsudgifter 9,6 pct. 
af BNP. 
 
I starten af 1970’erne var Danmark et af de lande, der havde 
de allerhøjeste sundhedsudgifter målt som andel af BNP. De 
kraftigt stigende sundhedsudgifter i de andre OECD-lande 
siden 1970 har betydet, at Danmark ikke længere er blandt 
den fjerdedel af lande, der bruger mest på sundhed i forhold 
til BNP. Sundhedsudgifterne i Danmark ligger dog stadig 
over gennemsnittet i OECD. 
 
Sundhedsudgifterne har været stigende over en endnu 
længere periode end det, der fremgår af figur II.1. Eksem-
pelvis udgjorde sundhedsudgifterne i USA i 1875 blot 1 pct. 
af det samlede forbrug, jf. Fogel (2008).  
 
 

Betales 
hovedsageligt via 
skatter og afgifter 

Stor stigning i 
sundhedsudgifterne 
i OECD 

Lavere stigning i 
Danmark 
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Figur II.1 Sundhedsudgifter som andel af BNP 
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Anm.: Offentlige og private sundhedsudgifter som andel af BNP. OECD 
gennemsnittet er udregnet som uvægtet gennemsnit. 3. kvartil 
angiver grænsen for den fjerdedel af lande med højst sundheds-
udgift i forhold til BNP, mens 1. kvartil er grænsen for den 
laveste fjerdedel af OECD-landene. En væsentlig del af stignin-
gen i de danske sundhedsudgifter fra 2002 til 2003 skyldes en 
ændring i opgørelsesmetode. 

Kilde: OECD Health Data. 

 
 
Væksten i sundhedsudgifterne har været endnu mere mar-
kant i f.eks. USA, hvor sundhedsudgifterne i 2006 svarede 
til over 15 pct. af BNP. I europæiske lande som Schweiz, 
Frankrig og Tyskland ligger udgiftsandelen også højere end 
i Danmark (omkring 11 pct. af BNP), mens udgiftsandelen i 
lande som Sverige og Holland svarer nogenlunde til niveau-
et i Danmark. 
 
Den lavere vækst i sundhedsudgifterne i Danmark sammen-
holdt med de øvrige OECD-lande kan være udtryk for, at 
det danske niveau er blevet tilpasset niveauet i andre lande. 
Der har i perioden været en tendens til, at OECD-lande, som 
i 1970 havde et højt niveau for sundhedsudgifter, har haft en 
lavere vækstrate. USA er dog en undtagelse, idet sundheds-
udgifterne allerede var høje i 1970 samtidig med, at der 
også fra 1970 til 2006 har været en stor stigning i sundheds-
udgifterne i forhold til BNP, jf. figur II.2. 
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Figur II.2 Vækst i sundhedsudgifternes andel af BNP sat 
i forhold til niveauet i 1970 
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Anm.: Landenavne kun angivet for udvalgte lande. 
Kilde: OECD Health Data. 

 
 
Det samlede forbrug af sundhedsydelser i Danmark var i 
2008 på godt 146 mia. kr., hvoraf omkring 85 pct. afholdes i 
regi af det offentlige, jf. tabel II.1. Blandt de offentlige 
sundhedsudgifter tegner regionerne sig med knap 96 mia. 
kr. for hovedparten, hvor især hospitalssektoren med en 
udgift på 72 mia. kr. vejer tungt. Andre sundhedsudgifter 
afholdt af regionerne er udgifter til sygesikring, som består 
af udgifter til praktiserende læger, speciallæger mv. Endelig 
udbetaler regionerne tilskud til lægeordineret medicin. For 
kommunerne udgør udgifter til plejehjem og andre ældre-
plejeudgifter hovedparten af sundhedsudgifterne. Udgifter 
til plejehjem regnes som en sundhedsudgift sammen med en 
del andre ældreplejeudgifter, f.eks. noget af udgiften til 
hjemmehjælp. Øvrige ældreplejeudgifter henregnes under 
sociale udgifter. Den private sektors sundhedsudgifter 
består især af udgifter til læger og tandlæger samt medicin. 
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Tabel II.1 Forbrug af sundhedsydelser 1999-2008 
 1999 2008 2008 Årlig 

real 
vækst 

 Mia. kr. (2008-priser)  -------  Pct.  ------- 
Regioner, i alt 69,0 95,5 65,3 3,7 
    Heraf: Sygehusudgifter 53,5 71,7 49,0 3,3 

Sygesikring (ekskl. medicin) 9,3 13,3 9,1 4,1 
Medicin 5,1 8,0 5,5 5,1 

Kommuner, i alt 27,8 28,9 19,8 0,4 
    Heraf: Plejehjem og ældreplejea) 20,4 20,5 14,0 0,1 

Ambulant behandling 6,2 7,5 5,1 2,1 
Off. forbrug af sundhedsydelser, i alt 96,8 124,5 85,1 2,8 
Privat forbrug af sundhedsydelser, i alt  17,5 21,8 14,9 2,5 
    Heraf: Medicin 4,5 6,2 4,2 3,6 

Briller, høreapparater mv. 2,6 3,5 2,4 3,4 
Læge, tandlæge mv. 8,3 8,7 6,0 0,5 

Forbrug af sundhedsydelser, i alt 114,3 146,2 100,0 2,8 
a) Dele af de kommunale udgifter til ældrepleje regnes af Danmarks Statistik for sundhedsudgift,

mens andre regnes for udgift til social omsorg. 
Anm.: Offentlige sundhedsudgifter er her opgjort som udgifter til individuelt og offentligt forbrug.

Heri indgår ikke udgifter til investeringer mv. Medtages udgifter til investeringer mv. var de 
samlede offentlige udgifter til sundhed i 2008 på 131,7 mia. kr. 

Kilde: Ministeriet for sundhed og forebyggelse (2009). 

 
 
I opgørelsen af sundhedsudgifter fokuseres på de direkte 
udgifter i sundheds- og ældreplejesektoren. Udgifter til 
f.eks. sygedagpenge og overførsler, som skyldes helbreds-
relateret tidlig tilbagetrækning, indgår således ikke.  
 
Det skal bemærkes, at der er forskel i OECD’s og Dan-
marks Statistiks afgrænsning af sundhedsudgifterne. De 
samlede danske sundhedsudgifter i henhold til OECD’s 
opgørelse, som er anvendt i figur II.1, er således noget 
højere end de udgifter, der fremgår af tabel II.1. I 2006 var 
forskellen på ca. 25 mia. kr. Hovedparten af denne forskel 
skyldes, at OECD medtager flere ældreplejeudgifter, som i 
danske opgørelser henregnes til sociale udgifter. Væksten i 
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de danske sundhedsudgifter, som de er opgjort af OECD, er 
højere end væksten i udgifterne som opgjort af Danmarks 
Statistik. Dele af denne forskel skal dog tilskrives et data-
brud i OECD’s dataserie i 2003, som giver en stigning i 
sundhedsudgiften i forhold til BNP fra 2002 til 2003, som 
ikke kan genfindes i tal fra Danmarks Statistik. En stor del 
af stigningen i de danske sundhedsudgifter i forhold til BNP 
fra 2002 til 2003 i figur II.1 kan formentlig tilskrives dette 
databrud.1  
 
Hvis udgifter til ældrepleje ikke medtages, vil de resterende 
danske sundhedsudgifter formentlige være mindre end 
gennemsnittet for OECD. Niveauet for den type ældrepleje-
udgifter, som OECD henregner til sundhed, er således højt i 
Danmark sammenlignet med andre OECD-lande, jf. OECD 
(2006) og OECD (2008). Afgrænsningen mellem sundheds-
ydelser og sociale ydelser relateret til ældrepleje er arbitrær. 
Man skal dog være opmærksom på, at et højt niveau for 
udgifter til ældrepleje kan være udtryk for en hensigtsmæs-
sig arbejdsdeling mellem sundhedssektor og plejesektor. En 
udbygget ældreplejesektor kan således være en forudsæt-
ning for, at ældre patienter kan have få dyre liggedage på 
hospitalet efter afsluttet behandling. Der er således argu-
menter for at inkludere udgifter til ældrepleje, når man 
foretager internationale sammenligninger. 
 
Ud fra den danske opgørelse af sundhedsudgifterne har der 
fra 1999 til 2008 været en årlig vækst i de reale sundheds-
udgifter på 2,8 pct. i de samlede sundhedsudgifter, jf. tabel 
II.1. 
 
Ses nærmere på de offentlige sundhedsudgifter, har der kun 
været en beskeden real vækst på 0,4 pct. pr. år i kommuner-
ne, mens der har været en real vækst i de regionale udgifter 

 
1) Databruddet er relateret til de offentlige sundhedsudgifter. I 

OECD’s opgørelse af de offentlige sundhedsudgifter målt som 
andel af BNP er der en stigning på 0,5 pct.point fra 2002 til 2003. 
Ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige sundheds-
udgifter er stigningen fra 2002 til 2003 kun op mod 0,1 pct.point. 
Hvis denne forskel alene skyldes databruddet, betyder det, at 
sundhedsudgifternes andel af BNP ud fra OECD opgørelsen i 
2006 ville være på 9,2 pct. i fravær af databrud.  
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på 3,7 pct. pr. år. Specielt har der været en høj real vækst i 
udgiften til medicintilskud. Også i den private sektor har der 
været en relativt høj real vækst i udgiften til medicin. 
 
I de seneste år har der været en noget højere vækst i de 
offentlige sundhedsudgifter. Fra 2004 til 2008 var den 
gennemsnitlige årlige vækstrate i de reale offentlige sund-
hedsudgifter således på 3,8 pct. pr. år. Den høje vækst i de 
seneste år kan dels ses i sammenhæng med et skifte fra et 
sygehusvæsen, som var udpræget rammestyret, over mod et 
sygehusvæsen, som i højere grad fokuserer på at mindske 
ventetiden til behandling, og dels som en konsekvens af 
øget offentligt fokus på sundhedsydelserne. I et sådant 
system er sundhedsudgifterne i højere grad drevet af efter-
spørgslen eller behovet for behandling. 
 
Hvad bestemmer udviklingen i sundhedsudgifterne? 
 
Der er en bemærkelsesværdigt klar tendens til, at sundheds-
udgifternes andel af BNP vokser i takt med, at BNP vokser. 
Sammenlignes forskellige lande på samme tidspunkt er 
sundhedsudgifternes andel af BNP således højest for de 
mest velstående lande, jf. figur II.3. 
 
Sammenlignes væksten i sundhedsudgifter pr. indbygger 
med væksten i BNP pr. indbygger, fremgår det, at der også 
over tid for alle OECD-lande har været en højere vækstrate i 
sundhedsudgifterne pr. indbygger sammenlignet med vækst-
raten i BNP pr. indbygger, jf. figur II.4. 
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 Figur II.3 Sundhedsudgifter i forhold til BNP 
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Anm.: 2006 data. BNP opgjort i købekraftspariteter i dollar. Landenavne 
er ikke angivet for alle lande. 

Kilde: OECD Health Data. 

 
 
Figur II.4 Årlig real vækst i sundhedsudgifter og BNP 

pr. indbygger fra 1970 til 2006 
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Anm.: Gns. årlig real vækst pr. indbygger fra 1970 til 2006. Landenavne 
ikke angivet for alle lande. Den optrukne linje er 45 graders 
linjen, som svarer til ens vækstrate i sundhedsudgifter og BNP. 

Kilde: OECD Health Data. 
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En mulig forklaring på denne sammenhæng er, at velfærds-
gevinsten ved at forøge antallet af gode leveår er højere, jo 
mere velstående et givet samfund er, jf. Hall og Jones 
(2007). Dette trækker i retning af, at det kan være velfærds-
forbedrende for samfundet at anvende en større del af den 
samlede indkomst på sundhedsudgifter, når indkomsten 
vokser. 
 
For at der vedvarende kan være velfærdsgevinster ved at 
øge andelen af de samlede ressourcer, som bruges på sund-
hed, er det nødvendigt, at de ekstra ressourcer løbende 
bidrager til at forbedre sundhedstilstanden og antallet af 
gode leveår. Over tid er det derfor nødvendigt, at der løben-
de kommer nye behandlinger og tekniske muligheder inden 
for lægevidenskaben. I fravær af nye behandlingsmulighe-
der ville det ikke være muligt på lang sigt at have en vækst i 
sundhedsudgifternes andel af BNP, jf. Pedersen og Hansen 
(2006). 
 
Udviklingen i levetiden gennem sidste halvdel af det 19. og 
hele det 20 århundrede er bemærkelsesværdig. Levetiden i 
det land, hvor levetiden er steget mest, er vokset med 0,25 
år pr. år for kvinder i de sidste 160 år og med 0,22 år for 
mænd, jf. Oeppen og Waupel (2002). Der er endda ikke 
tegn på, at potentialet for vækst i levetiden er aftagende. For 
Danmark svarer væksten i levetid nogenlunde til væksten i 
det land, hvor levetiden er længst. Således voksede middel-
levetiden for danske kvinder med 25,1 år gennem det 20. 
århundrede og med 24,1 år for danske mænd. I de senere år 
har væksten i middellevetiden også ligget på omkring ¼ år 
pr. år. 
 
Baseret på analyser af velstandsudviklingen og den tekno-
logiske udvikling inden for lægevidenskaben og en antagel-
se om en tilsvarende fremtidig udvikling vurderer Hall og 
Jones (2007), at der kan være en velfærdsmæssig begrun-
delse for en fortsat stigning i de amerikanske sundheds-
udgifter fra de nuværende omkring 16 pct. af BNP til om-
kring 30 pct. af BNP i 2050. 
 
Ud over sammenhængen mellem øget forbrug af sundheds-
ydelser på den ene side og øget velstand, forbedrede 
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behandlingsmuligheder og andre lægevidenskabelige frem-
skridt på den anden side, er der også en række andre pri-
mært demografiske faktorer, der har haft betydning for den 
historiske udvikling i sundhedsudgifterne. Disse faktorer 
vurderes også at være væsentlige for den fremtidige udvik-
ling i sundhedsudgifterne. I det følgende gives en samlet 
oversigt over de demografiske og ikke-demografiske fakto-
rer, der har været fremhævet i den sundhedsøkonomiske 
litteratur. 
 
Demografiske effekter: 
 

• Ændret aldersfordeling 
• Forlænget levetid 
• Ændret sygelighed 

 
Ikke-demografiske effekter: 
 

• Øget efterspørgsel som følge af øget indkomst og 
velstand 

• Flere behandlingsmuligheder som følge af læge-
videnskabelige fremskridt 

• Produktivitetsudvikling i sundhedssektoren i forhold 
til andre sektorer 

 
De demografiske effekter vedrører især ændringer i alders-
fordelingen og tendensen til længere levetid. Sundheds-
udgifterne for ældre er betydeligt højere end for yngre. 
Derfor forventes det, at aldringen af samfundet vil lede til 
en væsentlig stigning i sundhedsudgifterne.2 
 
I forhold til aldring er det væsentligt at skelne mellem 
demografiske effekter, som alene skyldes ændringer i 
 
2) Der findes også mere politisk-økonomiske forklaringer på en 

kobling mellem antallet af ældre og væksten i sundhedsudgifter-
ne. En øget andel af ældre i samfundet kan lede til, at de ældre får 
større politisk indflydelse. Flere ældre kan således igennem den 
politiske beslutningsproces lede til et øget pres for, at flere af de 
offentlige udgifter allokeres til serviceydelser, der overvejende 
tilfalder ældre. Dette er en supplerende mekanisme til at forklare, 
at aldring leder til flere (offentlige) sundhedsudgifter. 
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alderssammensætningen (dvs. årgangssammensætnings-
effekter), og de demografiske effekter, som skyldes en 
generel forlængelse af levetiden. Et eksempel på årgangsef-
fekter er den høje andel af personer i starten af 60’erne 
(efterkrigsårgangene), som må forventes at trække mere på 
sundhedsvæsenet i de kommende år. 
 
Forlænget restlevetid for ældre vil løbende bidrage til, at der 
kommer flere ældre i samfundet. I nogle undersøgelser af 
sundhedsudgifterne antages, at det nuværende niveau for de 
aldersfordelte sundhedsudgifter pr. person også vil gælde i 
fremtiden. Det svarer til en antagelse om, at forlænget 
restlevetid for ældre vil lede til flere år med dårlig helbreds-
tilstand og høje sundhedsudgifter. Dette betegnes som 
“usund” aldring. 
 
Det er dog ikke oplagt, at forlænget restlevetid for ældre vil 
lede til flere leveår med dårlig helbredstilstand og høje 
sundhedsudgifter. At ældre lever længere, kan netop være 
resultatet af en forbedret sundhedstilstand. En række under-
søgelser baseret på individdata har påvist, at sundhedsudgif-
terne op til døden (“terminaludgifter”) er meget høje, jf. 
f.eks. Felder mfl. (2000), Hoover mfl. (2002) og Zweifel 
mfl. (1999). Terminaludgifter har karakter af en engangs-
udgift uafhængig af levetiden. En forøget levetid kan såle-
des afspejle sig i, at der er flere “raske” (ikke behandlings-
krævende) leveår, og at de aldersfordelte sundhedsudgifter 
pr. person pr. år for ældre falder i takt med forlængelse af 
levetiden. Dette betegnes som “sund” aldring, jf. boks II.1. I 
afsnit II.3 vurderes det på baggrund af empiriske under-
søgelser, om stigningen i levetiden i Danmark vil føre til 
“sund” eller “usund” aldring. 

“Usund” aldring: 
Flere leveår med 
dårligt helbred 

“Sund” aldring: 
Flere leveår med 
godt helbred 
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Boks II.1 Mekanismer til påvirkning af aldersfordelte sundhedsudgifter 

Nedenstående figurer viser, hvordan forskellige mekanismer påvirker de gennem-
snitlige aldersfordelte sundhedsudgifter pr. person pr. år, jf. OECD (2006). 
 
Ren (usund) aldringseffekt: Her antages det, at de gennemsnitlige aldersfordelte 
sundhedsudgifter for forskellige aldersklasser ikke ændres i takt med, at levetiden 
forlænges. Dette svarer til, at den optrukne linje i figur A ikke flyttes. Ved for-
længelser af levetiden, som resulterer i flere ældre, vil der ved usund aldring ske 
en væsentlig stigning i de samlede sundhedsudgifter. 

 
Sund aldring: Her antages det, at leveår med høje sundhedsudgifter udskydes, når 
levetiden forlænges. Dette er konsistent med, at en væsentlig del af sundheds-
udgifterne forekommer i de sidste leveår og har karakter af at være en terminal-
udgift. Sund aldring er udtryk for, at sygeligheden udskydes i takt med, at leveti-
den forlænges. Epidemiologiske undersøgelser tyder for eksempel på, at forekom-
sten af kroniske sygdomme udskydes i takt med den forlængede levetid, jf. Fogel 
(2008). 

 
Figur A   Betydningen af sund aldring for de gennemsnitlige aldersbetingede  
                sundhedsudgifter 
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Boks II.1 Mekanismer til påvirkning af aldersfordelte sundhedsudgifter, fortsat 

Ikke-demografiske effekter: Øget velstand og muligheden for at behandle flere 
sygdomme kan lede til ønsker om et højere niveau for sundhedsudgifterne. I figu-
ren er dette illustreret ved, at den aldersfordelte sundhedsudgift forskydes jævnt 
opad. Effekten af højere velstand og flere behandlingsmuligheder kan være skævt 
fordelt for forskellige aldersgrupper. Produktivitetsforbedringer, som ligger over 
den gennemsnitlige produktivitetsvækst i resten af økonomien, eller mindsket 
sygelighed kan isoleret set lede til, at de aldersfordelte sundhedsudgifterne for-
skydes nedad. 
 

 Figur B Betydningen af ikke-demografiske effekter på de gennemsnitlige  
sundhedsudgifter 
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Udviklingen i befolkningens sygelighed vil også have 
betydning for de fremtidige sundhedsudgifter. Udviklingen i 
den generelle helbredstilstand vil bl.a. være påvirket af 
udviklingen i sundhedsadfærd i relation til kost, rygning, 
alkohol og motion. 
 
Lægevidenskabelige og teknologiske fremskridt betyder, at 
nye behandlingsformer kan tages i brug og dermed øge 
antallet af aktiviteter, som sundhedssektoren udbyder. 
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Isoleret set vil dette bidrage til at øge sundhedsudgifterne, 
fordi det øger efterspørgslen, og fordi nye behandlinger er 
dyrere. Imidlertid bidrager den teknologiske udvikling også 
til at mindske omkostningerne ved eksisterende behandlin-
ger. Hvis produktivitetsforbedringen i sundhedssektoren er 
højere end i andre sektorer, vil den relative omkostning ved 
at producere sundhedsydelser falde. 
 
Det vurderes dog sædvanligvis, at produktivitetsvæksten er 
lavere i den offentlige sektor end i den private sektor. Dette 
skyldes, at det ofte vil være vanskeligere at høste produkti-
vitetsgevinster i en produktion, der både er meget ar-
bejdskraftsintensiv, og hvor arbejdskraft samtidig ikke nemt 
kan erstattes af mere kapital og bedre teknologi. Et eksem-
pel er ældreplejeområdet, hvor selve ydelsen er nært for-
bundet med den anvendte arbejdstid (“varme hænder”). 
Udviklingen i lønomkostningen i den offentlige sektor vil 
imidlertid afspejle den generelle produktivitetsstigning i 
hele økonomien. Hvis produktivitetsvæksten er lavere i den 
offentlige sektor sammenholdt med den private sektor, og 
hvis der ønskes samme vækst i den offentlige og private 
produktion, betyder dette, at beskæftigelsen i den offentlige 
sektor gradvist vil vokse relativt til den private sektor. 
Lavere produktivitetsstigninger inden for f.eks. ældrepleje 
medfører, at den relative omkostning ved at producere 
ældrepleje over tid vil stige. Det samme kan være tilfældet 
for andre arbejdskraftintensive sundhedsydelser. Dette 
betegnes som Baumol effekten, jf. boks II.2. Baumol effek-
ten er formentlig mest relevant for meget arbejdskraftinten-
sive typer af sundhedsrelaterede ydelser, som f.eks. ældre-
pleje. 
 

Baumol effekten 
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Boks II.2 Baumol’s syge 

Det er en udbredt opfattelse, at produktivitetsvæksten i den offentlige sektor er 
lavere end i den private sektor. Det skyldes, at det er vanskeligt at opnå produkti-
vitetsgevinster i en produktion, som både er meget arbejdskraftintensiv, og hvor 
arbejdskraft ikke så nemt kan erstattes af mere kapital og bedre teknologi. 
 
Givet lavere produktivitetsudvikling i den offentlige sektor vil dette gradvist lede 
til stigende omkostninger ved offentlig produktion, som betyder, at en stigende 
del af arbejdskraften skal anvendes i den offentlige sektor, hvis den offentlige 
produktion skal vokse i samme takt som den private produktion. Dette betegnes 
som Baumol’s syge (Baumol’s cost disease), jf. Baumol (1967). 
 
Som illustration kan man forestille sig, at økonomien er opdelt i to sektorer, en 
offentlig sektor (O) og en privat sektor (P), der producerer offentlig og privat 
produktion QO og QP med arbejdskraft (L) som eneste input. Produktivitetsvæk-
sten g er konstant og er antaget at være størst i den private sektor, dvs. gP > gO. 
Produktionen i de to sektorer er på et givet tidspunkt givet ved QO = eO·LO og QP 
= eP·LP, hvor e er produktiviteten på et givet tidspunkt (t) givet ved e = exp(g·t). 
Alle variabler afhænger af tidspunktet t, men dette er ikke angivet eksplicit i nota-
tionen. Lønnen (W) i de to sektorer antages at være ens og bestemt af produktivi-
tetsvæksten i den private sektor. 
 
De offentlige udgifter er lønomkostningen W·LO, og de offentlige indtægter er 
skat på samlet lønindkomst. Et balanceret offentligt budget kræver, at skattesatsen 
(s) er givet ved den offentlige beskæftigelsesandel af den samlede beskæftigelse, 
hvilket kan omskrives til en funktion af forholdet mellem offentlig og privat pro-
duktion og den relative produktivitet mellem de to sektorer: 
 

P

O

O

PPO

O

e
e

Q
QLL

Ls
⋅+

=
+

=
1

1
                                                        (1) 

 
Af ligning (1) fremgår, at hvis realvæksten i privat og offentligt forbrug skal være 
den samme, dvs. QP/QO konstant, da skal skattesatsen være stigende over tid, da 
eO/eP er faldende på grund af den lavere produktivitetsvækst i den offentlige sek-
tor. Da den offentlige produktivitetsvækst er lavere,vil en stadigt større del af den 
samlede arbejdsstyrke over tid skulle være offentligt ansat. Den modelmæssige 
fremstilling af Baumol’s syge er baseret på Lindbeck (2005). 
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Indkomst og sundhedsudgifter 
 
En række empiriske undersøgelser viser, at der er en sam-
menhæng mellem sundhedsudgifter på den ene side og BNP 
pr. capita eller den enkeltes indkomst på den anden side. 
Oversigter over internationale undersøgelser finder, at den 
relative stigning i sundhedsudgiften i forhold til en stigning 
i indkomsten (indkomstelasticiteten) er lille i tværsnits-
undersøgelser baseret på individdata, mens indkomstelasti-
citeten er på én eller lidt over én i undersøgelser baseret på 
makrodata, jf. Getzen (2000) og OECD (2006).3 I afsnit II.4 
præsenteres en fremskrivning af de aggregerede sundheds-
udgifter i Danmark. Her er det mest relevant at tage ud-
gangspunkt i en indkomstelasticitet baseret på makrodata. 
Alt andet lige vil en elasticitet over én medføre, at sund-
hedsudgifterne udgør en stigende andel af BNP. 
 
Forskellige metodemæssige og tolkningsmæssige problemer 
gør det også vanskeligt at anvende indkomstelasticiteter  
baseret på mikro tværsnitsdata i forbindelse med fremskriv-
ninger på makro niveau. F.eks. vil personer med alvorlige 
helbredsproblemer og høje sundhedsudgifter ofte have 
mindre tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed have 
lavere indkomst. Dette vil lede til en negativ sammenhæng 
mellem sundhedsudgifter og indkomst, som kan være 
vanskelig at adskille fra den øgede efterspørgsel som følge 
af højere indkomst. De lave indkomstelasticiteter for sund-
hedsudgifter i nogle individbaserede undersøgelser kan 
derfor skyldes, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er taget 
højde for, at dårligt helbred kan føre til lavere indkomst. 
 

 
3) I en oversigt over tidligere undersøgelser findes indkomstelastici-

teter på mellem 0,5 og 0,9 i 6 regionale studier og elasticiteter på 
mellem 1,2 og 1,6 i 10 makro undersøgelser, jf. Getzen (2000). Et 
simpelt gennemsnit af de 16 studier giver en gennemsnits elastici-
tet på 1,1, mens gennemsnittet af de 10 makro studier er 1,3. I 
makro analyser kan det dog være vanskeligt at tage højde for ef-
fekten af andre faktorer, såsom priser og teknologiske forandrin-
ger. Beregninger på et panel af lande viser, at indkomstelasticite-
ten kan være højere end 1, hvis der ikke kontrolleres for alders-
effekter og ikke forklarede tidseffekter (trend-variabe), jf. OECD 
(2006). 

Efterspørgslen 
efter 
sundhedsydelser og 
indkomsten 

Dårligt helbred 
giver lav indkomst 
… 
 
 
 
 
… medfører for lav 
beregnet 
indkomstelasticitet 
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Inden for gruppen af individrelaterede studier er der stor 
variation i indkomstelasticiteten. Indkomstelasticiteten er 
meget lav for ydelser dækket af sundhedsforsikringer. For 
personer eller ydelser, som ikke er omfattet af sundheds-
forsikringer, afhænger efterspørgslen i højere grad af ind-
komsten.4 Der kan argumenteres for, at undersøgelser 
baseret på sammenhængen mellem den enkeltes indkomst 
og forbrug af sundhedsydelser ikke giver mening, hvis 
pågældende individ er underlagt en forsikringsordning, 
således at forbrug af sundhedsydelsen ikke har nogen direk-
te effekt på den enkeltes øvrige forbrugsmuligheder. Dette 
skyldes grundlæggende, at en forsikringsordning giver en 
afkobling mellem forbruget af ydelsen og den enkeltes 
indkomst. Det er i den sammenhæng underordnet, om 
forsikringen er en privat forsikring eller en “forsikring” i 
form af et skattebetalt offentligt sundhedsvæsen.  
 
For at få et mere retvisende billede af sammenhængen 
mellem indkomst og sundhedsudgifter kan man i stedet 
sammenligne sundhedsudgifter og indkomstniveauer for 
grupper med forskellige forsikringsordninger. Sammen-
ligningen bør således foretages, hvor der er et trade-off 
mellem valg af sundhedsniveau og forbrug af andre ydelser, 
jf. Getzen (2000). Dette kan f.eks. være ved at sammenligne 
sundhedsudgifter og indkomstniveauer på tværs af lande. 
 
Alt i alt vil det ved fremskrivning af aggregerede sundheds-
udgifter være mest relevant at tage udgangspunkt i en 
indkomstelasticitet baseret på makrodata. Indkomstelastici-
teter kan normalt tolkes som resultatet af summen af en 
række beslutningsprocesser på individniveau. I forhold til 
aggregerede sundhedsudgifter, hvor hovedparten udgøres af 
offentligt finansierede udgifter, skal indkomstelasticiteten 
have en anden tolkning. Her afspejler sammenhængen 
mellem samfundets samlede indkomst og sundheds-
udgifterne i højere grad velfærdssamfundets prioritering. 
 

 
4) For nogen typer private sundhedsudgifter som f.eks. tandlæge-

ydelser og plastikkirurgi er indkomstelasticiteten ofte større end 
én.  

 

Lav elasticitet, når 
man ikke selv 
betaler 

Makro elasticiteter 
kan afspejle 
afvejning 

Tolkning af makro 
elasticitet 
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Produktivitet 
 
Generelt er det vanskeligt at foretage målinger af den of-
fentlige sektors produktion og produktivitet. Det gælder 
også for sundhedsområdet. Målinger af produktiviteten på 
sygehusområdet finder imidlertid, at produktiviteten i 
gennemsnit er steget med 2 pct. pr. år i perioden 2000 til 
2006, jf. Ministeriet for sundhed og forebyggelse (2009). 
Vækstraterne har endda været en smule større efter 2003 
end før. 
 
Målingerne af produktiviteten på sygehusområdet tager 
udgangspunkt i de såkaldte DRG-opgørelser (Diagnose 
Relaterede Grupper) af produktionsværdi og omkostninger 
for sygehusene. DRG-systemet er en form for takstsystem, 
administreret af Sundhedsstyrelsen, for produktionen af 
behandlinger på sygehusene. DRG-taksten beregnes som de 
gennemsnitlige driftsomkostninger for en behandling for en 
given DRG-gruppe, jf. boks II.8 i afsnit II.7. Dette kan 
benyttes til at beregne produktionsværdi og produktivitet for 
sygehusområdet og anvendes også til benchmark-analyser 
af sygehusenes effektivitet. Det er dog vanskeligt at beregne 
produktivitet over en længere periode, da opdelingen i 
DRG-grupper ikke er sammenlignelig over en længere 
årrække. Det skyldes bl.a., at nye behandlinger løbende 
tages i brug, hvilket løbende ændrer DRG-grupperingen.  
 
Produktivitetsstigninger kan medføre større omkostnings-
effektivitet, men også bedre kvalitet af sygehusydelserne. Et 
eksempel er, at man før i tiden indopererede fodled, der kun 
kunne bøjes frem og tilbage. I dag bruger man fodled, der 
også kan bøjes til siden, men de nye fodled er dyrere. En 
naiv beregning af produktiviteten af fodledsoperationerne 
vil derfor vise et fald i produktiviteten over tid. DRG-
systemet tager ikke automatisk højde for kvalitetsforbedrin-
ger. Der er således en risiko for, at produktivitetsforbedrin-
ger undervurderes. Kvalitetsforbedringer medfører også, at 
flere typer lidelser kan behandles. Dette kan der ikke tages 
højde for ved DRG-produktivitetsberegninger over tid. Det 
kan også være vanskeligt at tage højde for, om der sker 
ændringer i helbredstilstanden for patienterne. Hvis den 
grundlæggende helbredstilstand bliver dårligere, kan det 

Årlig vækst på 
 2 pct. i 
sygehusenes 
produktivitet  

Beregningen af 
produktivitet 

Kvalitet indgår 
ikke 
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føre til dyrere behandling, hvilket kan give sig udslag i 
lavere registreret produktivitet. Dette kan f.eks. være tilfæl-
det, hvis de “lette” patienter i højere grad bliver behandlet 
på privathospitalerne. Omvendt kan højere registreret pro-
duktivitet også skyldes, at behandlinger udføres hurtigt og 
med dårligere kvalitet til følge. Dette kan være et potentielt 
problem, hvis bevillingerne til hospitaler i øget grad bliver 
aktivitetsbaseret. Problemerne med at korrigere for kvalite-
ten i behandlingen kan således også lede til, at produktivi-
tetsstigningen i hospitalssektoren fremstår højere, end den 
egentlig er. 
 
I den private sektor har der i en årrække været en produkti-
vitetsvækst på ca. 2 pct. pr. år. I dette årti har produktivi-
tetsvæksten i den private sektor ikke været helt så høj. 
Målingerne af sygehusenes produktivitet viste som nævnt 
en stigning i den årlige produktivitet på 2 pct. fra 2000 til 
2006. Hvis målingen af stigningen i sygehusenes produkti-
vitet på 2 pct. giver et korrekt billede – på trods af de meto-
dologiske problemer – betyder det, at der i den offentlige 
sygehussektor har været en højere produktivitetsvækst end i 
den private sektor. 
 
Hvad har størst betydning for sundhedsudgifterne? 
 
En række internationale undersøgelser vurderer betydningen 
af demografiske effekter i forhold til ikke-demografiske 
effekter. Den gennemgående konklusion er, at aldring kun 
kan forklare en lille del af væksten i sundhedsudgifterne, jf. 
f.eks. Fogel (2008), OECD (2006), Pedersen og Hansen 
(2006), Hagist og Kotlikoff (2005), Newhouse (1992) og 
Getzen (1992). 
 
En undersøgelse for OECD-landene søger at dekomponere 
årsagen til den historiske vækst i de offentlige sundheds-
udgifter i de enkelte lande, jf. OECD (2006). Væksten i 
sundhedsudgifterne dekomponeres i alderseffekter, ind-
komsteffekter og en residualt bestemt “mervækst”, jf. tabel 

Højere 
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Stigende 
sundhedsudgifter 
skyldes ikke 
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II.2.5 Mervæksten kan tolkes som et udtryk for andre ikke-
demografiske effekter, som f.eks. flere behandlingsmulig-
heder. 
 
 
Tabel II.2 Dekomponering af årlig vækst i offentlige 

sundhedsudgifter 
 

 I alt Alder Indkomst Mervækst 
 ----------------------  Pct.  ---------------------- 
1981-2002 
Danmark 1,3 0,1 1,7 -0,5 
OECD 3,6 0,3 2,3 1,0 
1970-2002 
Danmark 1,9 0,2 1,6 0,1 
OECD 4,3 0,4 2,5 1,5 

 

Anm.: Indkomsteffekten er beregnet under en antagelse om en ind-
komstelasticitet på en. 

Kilde: OECD (2006). 

 
 
Kun omkring 1/10 af væksten i sundhedsudgifterne kan 
forklares ved aldring. Hertil skal dog bemærkes, at der i den 
analyserede periode kun har været begrænsede stigninger i 
andelen af ældre i befolkningerne. I de kommende år ventes 
en større stigning i antallet af ældre. Som tidligere beskrevet 
har væksten i sundhedsudgifterne været lavere i Danmark 
end i øvrige OECD-lande. I perioden fra 1981 til 2002 faldt 
sundhedsudgifternes andel af BNP i Danmark. Det giver sig 
i dekomponeringen udslag i en negativ mervækst for Dan-
mark, mens der i OECD-landene samlet set er en positiv 
mervækst på 1,0 pct. pr. år. Sammenlignes med resultater 
for en længere periode, fremgår det, at mervæksten for 
Danmark er svagt positiv. Mervæksten er således følsom 
over for valg af periodelængen. Forskellen i mervæksten 
mellem Danmark og OECD som helhed er udtryk for, at 

 
5) Indkomsteffekten er beregnet givet en antagelse om, at indkomst-

elasticiteten er på én. En positiv mervækst kan således være ud-
tryk for, at indkomstelasticiteten er højere end én. 

Mervækst på 1 pct. 
i OECD  
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sundhedsudgifterne ikke er vokset i samme takt i Danmark 
som i resten af OECD, som det også fremgår af figur II.1 
 
Hagist og Kotlikoff (2005) præsenterer en anden undersø-
gelse, hvor væksten i sundhedsudgifterne er opdelt på 
demografiske aldringseffekter og ikke-demografiske effek-
ter. Der er tale om en anden metodologisk tilgang, men også 
i dette tilfælde findes det, at langt størstedelen af væksten i 
sundhedsudgifterne (89 pct.) skal tilskrives ikke-demo-
grafiske faktorer. 
 
Danmark indgår ikke i undersøgelsen, men anvendes sam-
me metode på OECD-tal for Danmark for perioden 1993-
2002, er resultatet, at ud af en samlet stigning i de reale 
sundhedsudgifter på 3,2 pct. pr. år kunne 2,4 pct.point 
forklares ved ikke-demografiske effekter. For perioden er 
det således ¾ af den samlede stigning i sundhedsudgifterne, 
som kan tilskrives velstandseffekter mv., mens demografi-
ske effekter forklarer den resterende ¼, jf. Pedersen og 
Hansen (2006). Andre årsager end aldring har således været 
afgørende for udviklingen i sundhedsudgifterne.6 
 
Opsummering 
 
Sundhedsudgifterne er vokset betydeligt i de fleste OECD-
lande set i forhold til BNP. I modsætning hertil har sund-
hedsudgifterne i Danmark i lange perioder haft samme 
vækst som BNP. Først i de senere år har der været en højere 
vækst i sundhedsudgifterne. Undersøgelser af den historiske 
udvikling i sundhedsudgifterne tyder på, at det meste af 
væksten skal tilskrives ikke-demografiske faktorer, som 

 
6) Opdelingen af væksten i sundhedsudgifterne i en demografisk del 

og en ikke-demografisk del er baseret på oplysninger om alders-
fordelingen i sundhedsudgifterne og ændringer i befolkningens 
aldersfordeling. I beregningen antages, at aldersfordelingen i 
sundhedsudgifterne er konstant over tid, jf. Hagist og Kotlikoff 
(2005); Pedersen og Hansen (2006). Dette betyder, at der ikke ta-
ges højde for muligheden af sund aldring i beregningen. Hvis der 
er sund aldring, vil metoden således give et overkantsskøn for ef-
fekten af aldring og et underkantsskøn for effekten af ikke-
demografiske effekter.  

 

1/10 af OECD vækst 
tilskrives aldring 
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i Danmark 
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Danmark  
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f.eks. øget efterspørgsel som følge af højere velstand. De-
mografiske ændringer i form af flere ældre har bidraget, 
men i mindre grad.  
 
Den lavere vækst i sundhedsudgifterne i Danmark sammen-
lignet med andre lande kan være udtryk for, at der var et 
meget højt udgangsniveau i Danmark i 1970. I de seneste år 
har der dog været en stigning i væksten i de offentlige 
sundhedsudgifter, ligesom der også synes at være ønsker 
om, at sundhedsvæsenet forbedres. 
 
 
II.3 Sundhedsudgifter, alder og de sidste leveår 
 
Udgifterne til sundhed vil stige, fordi antallet af ældre stiger 
væsentligt i de næste årtier. For at kunne vurdere det frem-
tidige demografiske pres for øgede sundhedsudgifter er det 
derfor væsentligt at undersøge sammenhængen mellem 
sundhedsudgifter og alder, samt i hvor høj grad en længere 
levetid leder til “sund” eller “usund” aldring. Vi ønsker med 
andre ord at vurdere, i hvilket omfang en stigning i antallet 
af ældre giver sig udslag i øgede sundhedsudgifter, og i 
hvilket omfang stigningen modvirkes af et fald i sundheds-
udgifterne pr. person i en given aldersgruppe som følge af 
forbedret sundhedstilstand.  
 
Der er i dag godt 0,8 mio. personer over 65 år. Dette tal 
ventes at stige til ca. 1,4 mio. i 2040 ifølge DREAM’s 
befolkningsfremskrivning, jf. Hansen og Barington (2009). 
Der er en hidtil uset vækst i antallet af de ældste ældre. 
Således ventes antallet af personer på 80 år eller derover at 
blive fordoblet frem mod 2040 fra 227.000 personer til 
457.000 personer. Disse stigninger betyder, at de ældres og 
de ældstes andel af den samlede befolkning stiger, jf. figur 
II.5. 
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Figur II.5 Udviklingen i andelen af ældre 
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Anm.: Den lodrette streg angiver overgangen til prognose. 
Kilde: DREAM’s befolkningsfremskrivning jf. Hansen og Barington 

(2009). 

 
 
I det følgende foretages en analyse af de offentlige sund-
hedsudgifter til individuelt offentligt konsum (herefter blot 
“offentlige sundhedsudgifter”).7 Disse udgjorde i alt knap 
121 mia. kr. i 2008 svarende til 7 pct. af BNP. Som beskre-
vet i afsnit II.2 indgår også udgifter til plejehjem og dele af 
de øvrige ældreplejeudgifter under sundhedsudgifter. Æl-
dreplejeudgifter, der kategoriseres som sundhedsudgifter, 
udgør skønsmæssigt ca. 1/5 af sundhedsudgifterne. 
 
Til brug for analyserne er indhentet oplysninger fra en 
række registre om udgifterne ved hospitalsbehandling, 
psykiatrisk behandling, medicintilskud og andre sygesik-
ringsydelser for årene 2000 til 2007, jf. boks II.3. Kommu-
nale sundhedsudgifter til f.eks. plejehjem og ældrepleje 
indgår ikke. Alt i alt omfatter registrene udgifter svarende til 
knap 80 pct. af de offentlige sundhedsudgifter ekskl. den del 
af sundhedsudgifterne, som har karakter af ældrepleje. 

 
7) Det offentlige konsum kan opdeles på individuelt og kollektivt 

konsum. Forsvaret er eksempel på et område, hvor konsumet ude-
lukkende er kollektivt. For sundhedsudgifter er hovedparten af de 
offentlige sundhedsudgifter til individuelt offentligt konsum, 
mens kun et par procent er til kollektivt offentligt konsum. 

7 pct. af BNP til 
offentlige 
individuelle 
sundhedsudgifter 

Analyser omfatter 
80 pct. af offentlige 
sundhedsudgifter 
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Boks II.3 Oplysninger om individers brug af sundhedsydelser  
 

Til brug for analyserne i dette kapitel er udarbejdet en database, som kobler indi-
viders brug af offentlige sundhedsydelser med deres alder og andre socioøkono-
miske karakteristika. Databasen dækker hele befolkningen i perioden 2000 til 
2007. Databasen er baseret på oplysninger fra følgende registre: 

 
• Landspatientregisteret: Oplysninger om indlæggelser og ambulante be-

handlinger på somatiske (dvs. ikke psykiatriske) hospitalsafdelinger.  Om-
kostningen ved forskellige behandlinger er beregnet ud fra de såkaldte 
DRG- og DAGS-takster, som er mål for driftsomkostningen ved en række 
forskellige indlæggelser og ambulante behandlinger. I disse takster indgår 
ikke udgifter til f.eks. hospitalsbygninger og medicinsk udstyr. Taksterne 
vil således være mindre end de langsigtede omkostninger, jf. afsnit II.7 for 
en nærmere beskrivelse af DRG- og DAGS-taksterne 

• Det psykiatriske centrale forskningsregister: Oplysninger om behandling 
på psykiatriske hospitalsafdelinger bl.a. antal indlæggelsesdage samt ambu-
lante behandlinger. For at beregne udgiften anvendes sengedagstaksten og 
taksten for ambulant behandling i forbindelse med psykiatriske behandlin-
ger 

• Lægemiddeldatabasen: Indeholder oplysninger om salgspriser og offentligt 
medicintilskud for receptpligtig medicin. I analyserne præsenteret her ind-
går kun det offentlige medicintilskud (ikke patienters egenbetaling) 

• Sygesikringsstatistikregisteret: Oplysninger om udgiften ved besøg hos 
læge, speciallæge og andre ambulante sygesikringsydelser  

• Dødsårsagsregisteret: Indeholder oplysninger om dødstidspunkt og døds-
årsager for personer, der er døde inden 2009   

 
I databasen indgår der ikke oplysninger om individuelle ældreplejeudgifter, som 
f.eks. plejehjem og hjemmehjælp. Databasen indeholder individuelt fordelte sund-
hedsudgifter svarende til knap 80 pct. af det samlede offentlige forbrug på indivi-
duelle sundhedsydelser (fraregnet et skøn for de sundhedsudgifter, som har karak-
ter af ældrepleje). De manglende godt 20 pct. (svarende til omkring 18-19 mia. 
kr.) skyldes for en stor dels vedkommende, at de individuelt fordelte hospitals-
udgifter er mindre end de samlede offentlige hospitalsudgifter, bl.a. fordi DRG- 
og DAGS-taksterne ikke medregner udgifter til bygninger og medicinsk udstyr. 
Endvidere har der ikke været tilgængelige registeroplysninger for en række sund-
hedsydelser som f.eks. kommunal børnetandpleje. I afsnit II.4, som analyserer 
udviklingen i sundhedsudgifterne i en makroøkonomisk model, foretages en pro-
portional opregning af sundhedsudgifterne fordelt på alder, således at disse udgif-
ter er på niveau med de samlede nationale sundhedsudgifter. Ved opgørelse af 
sundhedsudgifterne i faste priser er anvendt deflatoren for offentligt forbrug. 
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Alder og afstand til døden 
 
Der er stor variation i de gennemsnitlige aldersbetingede 
sundhedsudgifter pr. person over livsforløbet. I de første 
leveår er der et forholdsvist højt forbrug af offentlige sund-
hedsydelser, jf. figur II.6. Sundhedsudgifterne er lavest i 5-
10 års alderen. Fra ca. 50 års alderen er der en betydelig 
vækst i sundhedsudgifterne frem til ca. 85 års alderen. 
Herefter aftager de gennemsnitlige sundhedsudgifter pr. 
person. Et tilsvarende mønster for sundhedsudgifterne kan 
genfindes i andre lande, jf. OECD (2006). 
 
Sundhedsudgifterne udvikler sig lidt forskelligt for mænd 
og kvinder over livsforløbet. Således er sundhedsudgifterne 
relativt høje for kvinder i de år, hvor de får børn, og deres 
sundhedsudgifter er også generelt højere end mænds i de 
øvrige erhvervsaktive aldersklasser. Herefter har mændene 
højere sundhedsudgifter. 
 
 

Figur II.6 Gennemsnitlige aldersfordelte sundhedsudgifter i 2007 
Mænd  Kvinder 
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Anm.: I beregningen af de gennemsnitlige aldersfordelte sundhedsudgifter deles med antallet af
personer i den relevante aldersklasse ultimo året tillagt halvdelen af antal afdøde i den pågæl-
dende aldersklasse i løbet af året. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.3. 
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Det er især stigende udgifter til hospitalsbehandling, som er 
årsag til, at sundhedsudgifterne vokser med alderen. Udgif-
ten til sygesikring og medicin vokser også i et vist omfang 
med alderen, mens udgifter til psykiatrisk behandling er 
højst for personer mellem 20 år og 50 år. 
 
Der har fra 2000 til 2007 været en vækst i de gennemsnitli-
ge aldersfordelte reale sundhedsudgifter for alle aldersgrup-
per med undtagelse af de mindste børn, jf. figur II.7. Den 
gennemsnitlige vækst er på i alt 18 pct. svarende til en 
gennemsnitlig real vækst på 2,4 pct. pr. år. Væksten i sund-
hedsudgifterne har været relativt stor for større børn. Selve 
niveauet for udgifterne til børn er dog lavt. Specielt har der 
været en større vækst i sundhedsudgifterne for mænd i 
alderen 30 til 60 år sammenlignet med væksten for kvinder. 
Endelig synes væksten i sundhedsudgifterne at have været 
aftagende med alderen for de 80-95 årige.8 Lavere vækst i 
sundhedsudgifterne for de ældste kan være udtryk for, at 
sund aldring over tid mindsker behovet for sundhedsydelser 
i givne aldersgrupper blandt de ældste. 
 
Selvom de aldersafhængige sundhedsudgifter pr. person er 
højest for en person omkring de 80-90 år, så er de samlede 
sundhedsudgifter højere for de 60-80 årige, jf. figur II.8. 
Dette afspejler, at der er færre personer i alderen 80-90 år 
end i alderen 60-70 år og 70-80 år. Aldersfordelingen af de 
samlede sundhedsudgifter pr. kohorte er kraftigt påvirket af 
årgangssammensætninger, som f.eks. de store efterkrigsår-
gange, der i 2000 er omkring 54 år og i 2007 omkring 61 år. 
Dette er en væsentlig årsag til forskellene i 2000 og 2007 i 
figur II.8. 
 
 

 
8) I USA er sundhedsudgifterne for de ældste ældre vokset betyde-

ligt mere end for de yngre ældre, jf. Cutler og Meara (1999). 
Stigningen skyldes hovedsageligt væksten i de dele af sundheds-
udgifterne, der er sammenlignelige med ældreplejeudgifter i 
Danmark. Ældreplejeudgifter indgår imidlertid ikke i de her illu-
strerede data for Danmark. 
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Figur II.7 Vækst i sundhedsudgifter fra 2000 til 2007 
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Anm.: Real vækst i gennemsnitlige aldersfordelte sundhedsudgifter. 

Vægtet gennemsnitlig vækst på 18 pct. er beregnet ud fra forde-
lingen af befolkningen på aldersklasser i 2007. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
 
 
 
 

Figur II.8 Samlede aldersfordelte sundhedsudgifter 
2000  2007 
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Anm.: 2007-priser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Sundhedsudgifter og afstand til død 
 
En række undersøgelser har påpeget, at sundhedsudgifterne 
er særligt høje i de sidste leveår, hvor helbredstilstanden er 
dårlig. Høje sundhedsudgifter op til døden – såkaldte termi-
naludgifter – kombineret med stigende dødelighed for ældre 
er ifølge disse undersøgelser den væsentligste forklaring på, 
at sundhedsudgifterne vokser med alderen, jf. boks II.4. 
 
De gennemsnitlige aldersfordelte sundhedsudgifter afhæn-
ger i høj grad af afstand til dødstidspunktet, jf. figur II.9. 
Figuren viser de gennemsnitlige aldersfordelte sundheds-
udgifter i 2000 opdelt på personer med forskellig afstand til 
død. Den øverste grå kurve angiver således de aldersfordelte 
sundhedsudgifter for personer, der dør i samme år eller året 
efter (dvs. i 2000 og 2001). Den røde kurve er udgiften for 
personer, der dør 2-3 år efter (i 2002 og 2003). Den blå 
kurve er sundhedsudgiften i 2000 for personer, som endnu 
levede primo 2009. Som det fremgår, er sundhedsudgifterne 
betydeligt højere for dem, der er tæt på at dø sammenlignet 
med personer, som ikke var døde primo 2009. 
 
 
Figur II.9 Gennemsnitlige sundhedsudgifter i 2000 for 

personer med forskellig afstand til død 
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Anm.: Sundhedsudgifter i 2007-priser. Angivet for 5 års aldersinterval-
ler.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks II.4 Litteraturen om sundhedsudgifter, alder eller terminaludgift 
 

Sundhedsudgifterne for ældre er væsentligt højere end for yngre, og længere leve-
tid betyder, at der kommer flere ældre. Umiddelbart leder dette til en forventning 
om, at der kommer en drastisk stigning i sundhedsudgifterne. I forbindelse med 
hypotesen om “sund” aldring er der imidlertid sat spørgsmålstegn ved, om for-
længelser af levetiden leder til en så drastisk stigning i sundhedsudgifterne, som 
uændrede gennemsnitlige aldersfordelte udgifter ville føre til. Dette skal ses i 
lyset af, at sundhedsudgifterne op til døden (terminaludgifter) er meget høje, jf. 
f.eks. Felder mfl. (2000); Hoover mfl. (2002). 
 
I et af de første mere formaliserede forsøg på at adskille effekterne af alder og 
terminaludgifter argumenteres der for, at de høje sundhedsudgifter for ældre skyl-
des, at en høj andel af de ældre er ved at blive behandlet for en livstruende syg-
dom, jf. Zweifel mfl. (1999). For at adskille alderseffekter fra terminaludgifter 
medtager Zweifel mfl. variabler for senere afdødes afstand til død i estimationer 
af individers sundhedsudgifter. Når variabler for afstand til død blev medtaget, 
blev aldersvariablen i pågældende undersøgelse insignifikant. På den baggrund 
konkluderedes, at alder overhovedet ikke har nogen direkte effekt på sundheds-
udgifterne (ud over den indirekte effekt af alder i forhold til forhøjet mortalitet). 
 
Et grundlæggende problem er spørgsmålet om kausaliteten mellem sundheds-
udgifter og alder. I analyser baseret på ovenstående tilgang betragtes sundheds-
udgifterne som en funktion af afstand til død. Behandling i sundhedsvæsenet har 
imidlertid til formål at forbedre helbredstilstanden og i sidste ende forlænge livet. 
Afstand til død kan således være en endogen variabel i forhold til sundhedsudgif-
terne, jf. Salas og Raftery (2001) og Felder mfl. (2000).  
 
Der har været kritik af den konkrete økonometriske specifikation anvendt i 
Zweifel mfl. (1999), fordi denne kan undervurdere betydningen af aldring. Senere 
bidrag tyder da også på, at selvom afstand til død er en væsentlig faktor i beskri-
velsen af sundhedsudgifterne, så spiller alder også en rolle i sig selv, jf. f.eks. 
Häkkinen (2007), Zweifel mfl. (2004) samt Seshamani og Gray (2004b).  
 
Flere undersøgelser finder effekter på sundhedsudgifterne op til 2-5 år før døds-
tidspunktet, men der er også eksempler på, at afstand til død har betydning helt op 
til 15 år før døden indtræder, jf. Seshamani og Gray (2004a). Der har også været 
danske undersøgelser på området, men disse tager kun højde for afstand til død 
lige op til død, således at den samlede effekt af afstand til død formentlig under-
vurderes, jf. Madsen mfl. (2002) og Serup-Hansen mfl. (2002). 

 

 
 



 199

Det fremgår også af figuren, at de kraftigt stigende gennem-
snitlige sundhedsudgifter i figur II.6 i høj grad kan tilskrives 
indflydelsen fra terminaludgifter. Den nederste (blå) kurve i 
figur II.9 viser, hvordan sundhedsudgifterne udvikler sig 
med alderen for personer, som lever i mindst otte år mere. 
Her er den aldersbetingede vækst i sundhedsudgifterne 
beskeden i forhold til de gennemsnitlige aldersbetingede 
sundhedsudgifter i figur II.6. Her er stigningen i høj grad 
udtryk for, at mortaliteten vokser med alderen, således at 
der for ældre kommer flere personer med tæt afstand til 
døden og færre med lang afstand til døden, jf. figur II.10. 
Udviklingen vist i figur II.6 udtrykker således en sammen-
blanding af alderseffekter og terminaleffekter. 
 
 
Figur II.10 Aldersfordelte dødshyppigheder 
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Anm.: Baseret på data fra 2007 og 2008. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Afstand til døden har indflydelse på sundhedsudgifterne 
selv 6-9 år inden dødstidspunktet. Således ligger sundheds-
udgifterne i 2000 for personer, der dør i 2006-08, over 
sundhedsudgifterne for personer, som endnu ikke er døde 
ved indgangen til 2009, jf. figur II.9. 
 
Endelig fremgår det, at terminaludgiften falder ganske 
væsentligt fra 60-70 års alderen. Aftagende terminaludgifter 
for de ældste er også fundet på amerikanske og europæiske 
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undersøgelser, jf. Cutler og Sheiner (1998), Cutler og Meara 
(1999) og OECD (2006).  I modsætning hertil er terminal-
udgifterne for børn meget høje. Der kan være forskellige 
forklaringer på de aftagende terminaludgifter. En mulig 
forklaring er, at sundhedsvæsenet prioriterer unges liv højt i 
forhold til de ældstes liv. De faldende terminaludgifter for 
de ældste kan også skyldes, at det er vanskeligt at behandle 
ældre svækkede mennesker med succes, eller at det er andre 
sygdomme, som rammer de ældre. Endelig kan de faldende 
terminaludgifter skyldes, at en del af de ældre “sover stille 
ind” uden at blive behandlet i nævneværdig grad. 
 
I forbindelse med fremskrivning af sundhedsudgifterne bør 
det overvejes, om terminaludgifterne også fremover vil 
aftage ved 60-70 års alderen, eller om “knækket” i termi-
naludgifterne forskydes i takt med, at levetiden forlænges. 
Dette kan kun belyses empirisk med aldersfordelte sund-
hedsudgifter over en meget lang periode. Det forekommer 
dog mest plausibelt, at forlængelser i levetiden også udsky-
der faldet i terminaludgifterne. Hvis levetiden forlænges 
med f.eks. ti år, vil det formentlig afspejle, at en fremtidig 
80-årig har en bedre helbredstilstand. Dette må formodes at 
øge mulighederne for med succes at behandle den fremtidi-
ge 80-årige, som rammes af sygdom. 
 
Selv om terminalomkostningerne er høje for børn, så udgør 
terminaludgifter meget lidt i forhold til de samlede sund-
hedsudgifter for børn, da dødeligheden for børn er lav. 
Terminaludgifterne får primært betydning for de gennem-
snitlige aldersbetingede sundhedsudgifter for personer over 
50 år. Det fremgår af figur II.11, som viser de samlede 
aldersfordelte sundhedsudgifter opdelt i forhold til, hvor 
store udgifterne i 2000 var til behandling af personer, som 
fortsat er i live ved indgangen til 2009, eller som døde efter 
henholdsvis 0-2 år, 2-4 år, 4-6 år eller 6-9 år.   
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Figur II.11 Samlede sundhedsudgifter i 2000 opdelt efter 
personers afstand til død 
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Anm.: 2007-priser. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
I 2000 blev 14 pct. af de samlede sundhedsudgifter anvendt 
til personer, der døde inden for de følgende to år og 34 pct. 
til personer, der døde inden for ni år. Ses alene på sund-
hedsudgifterne for de 65+ årige, så er de tilsvarende tal 28 
pct. (inden for to år) og 68 pct. (inden for ni år). 
 
Sundhedsudgifter ved forlængelse af levetiden 
 
Som beskrevet ovenfor stiger sundhedsudgifterne i årene op 
til dødstidspunktet. Ved forlængelser af levetiden vil de 
gennemsnitlige sundhedsudgifter inden for givne alders-
grupper falde, fordi afstanden til døden vokser. Dette vil 
være konsekvensen ved såkaldt “sund” aldring. 
 
Der er udført en økonometrisk analyse for at belyse størrel-
sen af denne effekt. Analysen er udført på baggrund af data 
for offentlige udgifter til hospitalsbehandling (somatisk og 
psykiatrisk), sygesikring og medicin, jf. boks II.3. Analysen 
er gennemført på oplysninger om sundhedsudgifterne i 
2000-03, hvilket gør det muligt at medtage effekter af 
afstand til døden op til seks år før dødstidspunktet. En 
nærmere beskrivelse af den økonometriske analyse kan 
findes i boks II.5. 
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Boks II.5 Økonometrisk analyse af sundhedsudgifter, alder og afstand til døden 
 

Der er udført en økonometrisk analyse af sammenhængen mellem offentlige sund-
hedsudgifter, alder og afstand til døden. Den estimerede model er efterfølgende 
anvendt til at forudsige de fremtidige sundhedsudgifter, som er en funktion af den 
fremtidige alders- og kønsfordeling i befolkningen og udviklingen i de alders- og 
kønsfordelte dødeligheder. De forventede fremtidige sundhedsudgifter vil således 
afspejle, at levetiden forventes at stige, jf. figur II.12. Metodemæssigt svarer ana-
lysen til den type af analyser, der er beskrevet i boks II.4. Modellen estimeres på 
et 10 pct. udtræk af befolkningen for perioden 2000 til 2003. Med denne periode 
er det muligt at observere afstand til døden i op til seks år. 
 
Model 
Lad Eit være offentlige sundhedsudgifter i år t for person i, mens Ait angiver alder, 
Si køn og D01it er en dummyvariabel, som angiver om individ i dør i løbet af år t. 
Tilsvarende angiver D12it om individ i dør i løbet af det følgende år (afstand til 
døden 1 til 2 år) osv. Den estimerede model har følgende form (for at forenkle 
fremstillingen er den viste model noget simplere end den faktisk estimerede mo-
del): 

 
Log(Eit) = β0 + β1Ait + β2Ait

2 + β3Si + β4SiAit+ β5SiAit
2 + 

                 β6D01it + β7D12it + β8D23it + β9D34it + β10D45it + 
                 β11D56 it + uit                                                                      (1) 

 
Ligning (1) estimeres for personer med positive sundhedsudgifter. I et givet år er 
der en del af befolkningen – ca. 7 pct. – som ikke har modtaget nogen offentlige 
sundhedsydelser. Derfor er estimeret en tilsvarende model, som belyser sandsyn-
ligheden for, at sundhedsudgifterne er positive: 
 

P(Eit > 0) = γ0 + γ1Ait + γ2Ait
2 + γ3Si + γ4SiAit+ γ5SiAit

2 + 
                      γ6D01it + γ7D12it + γ8D23it + γ9D34it + γ10D45it + 
                      γ11D56 it + vit                                                                      (2) 

 
Dummyvariablene for afstand til døden tager højde for, at sundhedsudgifterne er 
højere for personer, som er tæt på at dø. I den forenklede specifikation vist i (1) 
og (2) er effekten af afstand til døden konstant for alle individer uafhængig af 
alder. I den estimerede specifikation er der imidlertid taget højde for, at der er et 
“knæk” i betydningen af afstand til døden, idet der er et fald i terminaludgifterne 
for de ældre, jf. figur II.9. I den estimerede model er dette gjort på en måde, så 
knækket i terminaludgifterne udskydes i takt med, at den forventede restlevetid 
for de ældre vokser. 
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Boks II.5 Økonometrisk analyse af sundhedsudgifter, alder og afstand til døden,
fortsat 

Forudsigelse af sundhedsudgifter 
Det antages, at residualerne uit og vit er uafhængige, og ligning (1) og (2) kan der-
for estimeres separat (en såkaldt two-part model). I two-part modellen kan de 
forudsagte sundhedsudgifter beregnes som produktet af de forventede sundheds-
udgifter beregnet ved brug af de estimerede parametre fra (1) multipliceret med 
sandsynligheden for positive sundhedsudgifter beregnet ud fra ligning (2).   
 
Model (1) angiver sundhedsudgifterne i logaritmer. For at beregne de retransfor-
merede sundhedsudgifter (dvs. Eit i stedet for log(Eit)) er det ikke nok blot at fore-
tage en simpel eksponentiel retransformation, da dette vil give et underkantsskøn 
for den forventede værdi af Eit. Der findes en gængs metode til retransformation, 
jf. Duan (1983), men denne forudsætter, at residualerne er homoscedastiske. Dette 
er ikke opfyldt i disse estimationer. For at løse dette problem er ligning (1) esti-
meret som en GLM model med et loglink, jf. Manning og Mullahy (2001) og 
Seshamani og Gray (2004a); Seshamani og Gray (2004b). Det fremgår af figur A, 
at der fås et godt fit mellem de faktiske gennemsnitlige aldersfordelte sundheds-
udgifter i forhold til de forudsagte sundhedsudgifter. Til beregning af de fremtidi-
ge sundhedsudgifter erstattes dummyvariablerne for afstand til død med beregne-
de sandsynligheder for at dø ud fra DREAM’s befolkningsfremskrivning. Dette 
giver de sundhedsudgifter, der er angivet i figur II.12. 
 
Figur A Forventet og faktisk sundhedsudgifter for kvinder fordelt på alder 
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En nøjere beskrivelse af estimation og beregninger af de fremtidige sundhedsud-
gifter kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds Sekretariat. 
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Der ventes et fortsat fald i de aldersbetingede dødeligheder, 
jf. Hansen og Barington (2009). For eksempel havde en 85-
årig kvinde i 2006 en dødsrisiko på 8,3 pct. inden for ét år. I 
2050 er den forventede dødsrisiko reduceret til 5,3 pct. for 
denne aldersgruppe, mens den er 3,2 pct. i 2100. De tilsva-
rende tal for en mand er henholdsvis 11,5 pct., 7,7 pct. og 
4,6 pct. I det følgende illustreres resultaterne af den økono-
metriske undersøgelse ved dens implikationer for de alders-
fordelte sundhedsudgifter af et fald i de aldersbetingede 
dødeligheder. 
 
Den økonometriske undersøgelse viser, at ud over alderen i 
sig selv er den tidsmæssige afstand til død en hovedfaktor til 
forklaring af sundhedsudgiften inden for en bestemt alders-
gruppe. Dette indebærer, at efterhånden som restlevetiden 
for ældre øges, vil terminaldelen af sundhedsudgifterne 
forskydes, hvorfor den resterende sundhedsudgift inden for 
en given aldersgruppe falder. Anvendelse af undersøgelses-
resultaterne fører til de fremskrevne aldersprofiler for 
sundhedsudgifter, som fremgår af figur II.12. Det ses, at 
sund aldring især har betydning for de gennemsnitlige 
aldersfordelte sundhedsudgifter for personer over 65 år. 
Dette skyldes, at det er fra 65-årsalderen, dødshyppigheden 
bevæger sig markant over nul. Som eksempel falder de 
forventede årlige sundhedsudgifter for en 85-årig kvinde 
med 13 pct. fra 2006 til 2050. Frem til 2100 ventes faldet at 
være på i alt 21 pct. 9 
 

 
9) Bemærk at denne beregning er foretaget på baggrund af sund-

hedsudgifterne for perioden 2000 til 2003. De faktiske sundheds-
udgifter i 2006 vil derfor være højere end det, der er gengivet i fi-
gur II.12, fordi der har været en stigning i de samlede sundheds-
udgifter fra 2003 til 2006. I de senere beregninger af betydningen 
af aldring for de fremtidige sundhedsudgifter i afsnit II.4 korrige-
res for denne forskel. 
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Figur II.12 Effekten af længere levetid på fremtidige aldersbetingede sundheds-
udgifter pr. person 
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Anm.: I 2006-priser (baseret på udgiftsniveau i 2000 til 2003). 
Kilde: Egne beregninger baseret på registerdata og DREAM’s befolkningsfremskrivning. 

 
 
I beregningen af sund aldring er der på grund af begræns-
ninger i datamaterialet kun taget højde for højere sundheds-
udgifter op til seks år før døden. Det fremgik imidlertid 
tidligere af figur II.9, at der er effekter af afstand til døden 
endnu længere tilbage. Dette tyder på, at der burde tages 
højde for afstand til døden for en længere periode. Bereg-
ningen af de fremtidige sundhedsudgifter ventes derfor at 
undervurdere betydningen af sund aldring og dermed i 
nogen grad at overvurdere udviklingen i de demografisk 
betingede sundhedsudgifter. 
 
Der indgår ikke udgifter til ældrepleje i de individuelt 
fordelte sundhedsudgifter, men på baggrund af oplysninger 
om ældreplejeudgifter for beboere i Københavns Kommune 
for 2007 er det muligt at vurdere betydningen af afstand til 
døden for denne type udgifter, jf. boks II.6. Ikke over-
raskende stiger de gennemsnitlige udgifter til ældrepleje 
med alderen. Afstand til død har dog også stor betydning i 
forhold til udgifter til ældrepleje. Dette betyder, at sund 
aldring også for ældreplejeudgifterne vil bidrage til, at dele 
af ældreplejeudgifterne vil blive udskudt i takt med forlæn-
gelser af levetiden. 
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Boks II.6 Udgifter til ældrepleje i København 
 

Københavns Kommune har stillet oplysninger til rådighed om udgifterne til æl-
drepleje til borgere i København for årene 2007 og 2008. Dette gør det muligt at 
få et indtryk af fordelingen af udgifterne til ældrepleje og betydningen af afstand 
til døden for personer, der dør i 2007 og 2008, dvs. for en relativ kort afstand til 
døden. 
 
Data omfatter individuelle ældreplejeudgifter, som plejeudgifter for beboere på 
plejehjem, hjemmehjælp, hjemmesygepleje samt hjælp til indkøb og tøjvask. Med 
hensyn til beboere på plejehjem indgår kun knap halvdelen af de samlede udgifter 
til plejehjem (eksklusive egenbetaling). 
 
De gennemsnitlige aldersfordelte udgifter til både plejehjem og hjemmehjælp 
stiger kraftigt med alderen. Stigningen synes i særlig grad at hidrøre fra udgifter 
til plejehjemsbeboere, jf. figur A. 
 
 
Figur A   Aldersfordelte ældreplejeudgifter i Københavns Kommune, 2007 

1009080706050

300

250

200

150

100

50

0

Alder

1.000 kr.

Indkøb mv.
Hjemmesygepleje
Hjemmehjælp
Plejehjem

 
Anm: Udgifter til plejehjem omfatter kun knap halvdelen af de samlede udgifter til plejehjem, idet 
selve udgiften ved at stille boligen til rådighed (kapital og driftsomkostninger ud over plejen af 
beboerne) ikke indgår. 
 
 
Afstand til døden har også betydning for udgifterne til ældrepleje. Således er ud-
gifterne til ældrepleje væsentligt højere for personer, som dør inden for to år 
sammenholdt med overlevende efter to år, dvs. terminaludgiften spiller en betyde-
lig rolle på samme måde, som det er tilfældet i forhold til andre sundhedsudgifter, 
jf. figur B og C. 
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Boks II.6 Udgifter til ældrepleje i København, fortsat 
 

Der er imidlertid forskel i betydningen af aldring og terminaleffekter, når man 
sammenligner sundhedsudgifter og ældreplejeudgifter. Sammenlignes de over-
levende (de grønne kurver), synes der ikke at være en selvstændig alderseffekt i 
sundhedsudgifterne, mens der er en klar alderseffekt for ældreplejeudgifterne, idet 
ældreplejeudgifter stiger med alderen for overlevende. Potentielt kan dette dog 
skyldes, at man med de pågældende data kun kan kontrollere for afstand til døden 
op til to år. 
 
For sundhedsudgifter aftager terminaludgifterne med alderen, men dette synes 
ikke at være tilfældet for udgifter til ældrepleje. Endelig vejer sundhedsudgifterne 
særlig tungt i selve dødsåret (blå kurve højest), selv om personer, der dør i starten 
af 2007, ikke har så lang tid til at modtage sundhedsydelser. Dette er ikke så ud-
talt for ældreplejeudgifterne, idet udgiften her er højere for personer, der dør året 
efter (lysebrun kurve højest). Forklaringen på dette er formentlig, at sundheds-
udgifterne er særlig høje i månederne op til døden, mens ældreplejeudgifterne 
kommer tidligere i forhold til dødstidspunktet. 

 
 
  Figur B Ældreplejeudgifter og  

afstand til død, 2007 
  Figur C Sundhedsudgifter og  

afstand til død, 2007 
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  Anm: Gennemsnitlige udgifter i 2007 for beboere i Københavns Kommune fordelt på alder i 2007. 
 
 

Af de medtagne ældreplejeudgifter i 2007 blev godt 36 pct. brugt på personer, 
som døde i løbet af 2007 og 2008. Det tilsvarende tal for sundhedsudgifterne for 
beboere i København er på 13 pct. og på 28 pct., når man blot ser på de 65+ årige 
i kommunen. Dette tyder på, at terminaludgifter har større betydning i forhold til 
ældreplejeudgifter end sundhedsudgifter.  
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Finansministeriet bruger en anden metode til beregning af 
sund aldring baseret på gennemsnitlige udgifter for forskel-
lige aldersklasser opdelt i forhold til afstand til døden og 
“overlevende”. Der tages højde for højere sundheds- og 
ældreplejeudgifter i op til tre år før dødstidspunktet, jf. 
Finansministeriet (2007). Beregningen af de fremtidige 
sundheds- og ældreplejeudgifter baseres på den fremtidige 
udvikling i de aldersfordelte dødeligheder på samme måde 
som skitseret ovenfor. 
 
DREAM har til brug for analyserne i følgende afsnit foreta-
get en beregning af konsekvenserne af længere levetid for 
de fremtidige ældreplejeudgifter ud fra Finansministeriets 
metode. Dette giver et fald i de aldersfordelte ældreplejeud-
gifter, som gengivet i figur II.13. Sammenholdt med de 
fremtidige udgifter til sundhed i figur II.12 indtræder effek-
ten af sund aldring lidt senere for ældreplejeudgifterne.10 
 
Sund aldring leder til et fald i de gennemsnitlige udgifter til 
ældrepleje, som for en 85-årig kvinde svarer til en reduktion 
i den gennemsnitlige udgift på 13 pct. fra 2006 til 2050 og 
en samlet reduktion på 24 pct. frem til 2100. Disse fald har 
nogenlunde samme størrelsesorden som faldet i sundheds-
udgifterne for en 85-årig kvinde. 
 
 

 
10) Bemærk at niveauerne for sundhedsudgifter i figur II.12 og 

ældreplejeudgifterne i figur II.13 ikke direkte kan sammenlignes. 
Ældreplejeudgifterne er således “opregnet”, så de harmonerer 
med makro udgiften i 2006. 

Anden metode til 
beregning af sund 
aldring 
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Figur II.13 Effekten af længere levetid på fremtidige aldersbetingede ældrepleje-
udgifter pr. person 
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Anm.: Aldersfordelte ældreplejeudgifter i 2006-priser. Niveauet for de aldersfordelte ældreplejeudgif-
ter er opregnet, så det svarer til et skøn for de samlede aggregerede ældreplejeudgifter (både
under sundhed og social service) i 2006.  

Kilde: Beregninger foretaget af DREAM-gruppen. 

 
 
Opsummering 
 
Dette afsnit har fokuseret på de demografiske effekters 
betydning for udviklingen i de gennemsnitlige aldersfordel-
te sundhedsudgifter. Sundhedsudgifterne stiger med alde-
ren, men langt den største del af denne stigning kan tilskri-
ves højere terminaludgifter kombineret med stigende døde-
lighed for ældre. Dette er i overensstemmelse med tilstede-
værelsen af sund aldring, som leder til, at de gennemsnitlige 
aldersfordelte sundhedsudgifter for de ældre falder i takt 
med, at levetiden forlænges. Som eksempel vurderes det, at 
behovet for sundhedsydelser i 2050 for en 85-årig kvinde 
vil være 13 pct. lavere end i 2006. Sund aldring forventes 
også at mindske de fremtidige aldersafhængige udgifter pr. 
person til ældrepleje i nogenlunde samme størrelsesorden. 
 
 
II.4 De fremtidige sundhedsudgifter 
 
I dette afsnit analyseres den langsigtede udvikling i de 
offentlige sundhedsudgifter. Formålet er at vurdere den 
fremtidige udvikling i udgifterne til sundhed, og hvordan 
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denne vil påvirke de offentlige udgifter og indtægter på lang 
sigt, dvs. den finanspolitiske holdbarhed. Beregningerne 
foretages ud fra DREAM’s befolkningsfremskrivning 
kombineret med effekterne af sund aldring, der medfører, at 
de fremtidige årlige sundheds- og ældreplejeudgifter pr. 
person i en given aldersgruppe reduceres i takt med, at 
levetiden forlænges, jf. afsnit II.3. Sund aldring vil delvist 
modvirke stigningen i udgifterne som følge af længere 
levetid.  
 
Det skal bemærkes, at “sundhedsudgifter” i det følgende 
refererer til sundhedsudgifter, som de er defineret af Dan-
marks Statistik. I det ovenstående afsnit blev betegnelsen 
“sundhedsudgifter” brugt i forhold til de analyserede data på 
individniveau, som ikke indeholdt oplysninger om bl.a. 
ældrepleje. 
 
Afsnittet er struktureret som følger. Først beskrives antagel-
ser vedrørende væksten i sundhedsudgifterne. Dernæst 
beregnes udviklingen i de fremtidige sundhedsudgifter og 
betydningen af forskellige faktorer vurderes på baggrund af 
en række følsomhedsanalyser. Endelig beskrives det, hvor-
dan udviklingen i sundhedsudgifterne vil påvirke de offent-
lige udgifter på lang sigt. 
 
Udviklingen i sundhedsudgifterne er påvirket både af de-
mografiske og ikke-demografiske faktorer, hvor sidstnævnte 
f.eks. er øget efterspørgsel efter sundhedsydelser som følge 
af øget velstand og flere behandlingsmuligheder. I forhold 
til effekten af øget velstand på lang sigt er det afgørende, 
om sundhedsudgifterne vokser mere end produktiviteten, 
som er bestemmende for vækstraten i økonomien. 
 
Sundhedsudgifterne udgør en stigende andel af BNP i 
OECD-landene. I modsætning hertil har sundhedsudgifterne 
i Danmark frem til dette årti udgjort en nogenlunde konstant 
andel af BNP siden 1970. I de senere år har der også i 
Danmark været en stigning i sundhedsudgifterne i forhold 
til BNP, som bl.a. skal ses i lyset af et gradvist skift fra et 
udpræget rammestyret hospitalsvæsen til et system, der i 
højere grad fokuserer på at undgå ventetid i behandlingen, 
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dvs. et system, som i højere grad er drevet af efterspørgslen 
eller behovet for behandling. 
 
For at belyse mervæksten i sundhedsudgifterne i forhold til 
den generelle produktivitetsstigning er udført en analyse af 
væksten i sundhedsudgifterne i Danmark fra 1993 til 2008. 
Hensigten er at dekomponere væksten i demografiske og 
ikke-demografiske faktorer, samt bestemme hvordan det 
ikke-demografiske vækstbidrag relaterer sig til udviklingen 
i produktiviteten i samme periode.  
 
Analysen er baseret på en metode beskrevet i Hagist og 
Kotlikoff (2005), som også tidligere har været anvendt til at 
belyse udviklingen i sundhedsudgifterne i Danmark frem til 
2002, jf. Pedersen og Hansen (2006). Udgangspunktet for 
analysen er en opdeling af den samlede vækst i de offentlige 
sundhedsudgifter i en demografisk del og en del, der vedrø-
rer udviklingen i det reale ydelsesniveau pr. person. Meto-
den er baseret på en aldersfordeling for sundhedsudgifterne 
i et givet år. Formålet er at beregne, hvor stor en del af 
væksten, som kan tilskrives forskydninger mellem alders-
grupperne, og hvor meget der kan tilskrives en gennemsnit-
lig vækst i sundhedsudgifterne for de forskellige aldersklas-
ser.  
 
Analysen viser, at ud af den samlede årlige reale vækst på 
2,4 pct. i perioden 1993 til 2008 kan omkring 0,6 pct.point 
tilskrives demografiske effekter, mens 1,8 pct.point kan 
tilskrives ikke-demografiske forhold. I beregningen af det 
demografiske vækstbidrag er der imidlertid ikke taget højde 
for sund aldring, idet der er anvendt konstante aldersprofiler 
for sundhedsudgifterne. Derved er vækstbidraget fra de 
demografiske effekter overvurderet, mens bidraget fra de 
ikke-demografiske faktorer er undervurderet. Der er derfor 
til brug for dette kapitel foretaget en fornyet analyse, hvor 
der netop tages højde for sund aldring. Dette gøres ved en 
beregning af de aldersfordelte sundhedsudgifter (givet sund 
aldring) bagud i tid, som er analog til den beregning, der 
ligger til grund for figur II.12. Resultatet indikerer, at det 
ikke-demografiske vækstbidrag med sund aldring er om-
kring 1,9-2,0 pct. pr. år. Sammenholdes dette tal med den 
faktiske udvikling i arbejdsproduktiviteten på 1,6 pct. pr. år,  
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er mervæksten i sundhedsudgiften på 0,3 til 0,4 pct. pr. 
person pr. år i forhold til stigningen i produktiviteten.11 
 
Der kan imidlertid også argumenteres for, at mervæksten 
skal være højere end de 0,3 til 0,4 pct. pr. år ved en frem-
skrivning af sundhedsudgifterne. Ses på udviklingen i 
sundhedsudgifterne i tiåret 1999-2008, har der været en 
større stigning i sundhedsudgifterne. For denne periode fås 
et ikke-demografisk vækstbidrag på 2,8 pct. pr. år, når der 
er korrigeret for demografiske effekter og sund aldring. 
Givet en stigning i arbejdskraftproduktiviteten på 1,6 pct. 
pr. år svarer dette til en mervækst på 1,2 pct. pr. år.12 Selv 
om udviklingstendenser over en relativt kort årrække bør 
tolkes med forsigtighed, så bekræfter dette, at der har været 
en særlig stor vækst i de senere år, som er sammenfaldende 
med overgangen til et mere efterspørgselsorienteret hospi-
talsvæsen. 
 
I OECD-landene som helhed har der været en mervækst i 
sundhedsudgifterne på omkring 1 pct. pr. år i perioden 1981 
til 2002. Der er her taget højde for den stigning, der kan 
tilskrives demografiske ændringer og stigende indkomst, jf. 
afsnit II.2. Det er dog ikke givet, at der også i de kommende 
årtier vil være en så høj mervækst i sundhedsudgifterne i 
Danmark og de andre OECD-lande.  
 
I fremskrivningen af de offentlige sundhedsudgifter tages 
udgangspunkt i en mervækst i de ikke-demografisk betinge-
de sundhedsudgifter på 0,3 pct. pr. år i forhold til væksten i 
produktiviteten. Dette svarer til den faktiske mervækst i de 
seneste 15 år, efter der er taget højde for bidraget fra demo-
grafiske effekter. Det er dog klart, at der er betydelig usik-
kerhed om den fremtidige mervækst i de offentlige sund-
hedsudgifter. Der er derfor også udført beregninger af 
 
11) De 1,6 pct. er den gennemsnitlige årlige vækstrate i timeproduk-

tiviteten fra 1993 til 2006. Årene 2007 og 2008 er ikke medtaget, 
dels fordi der i disse år var et atypisk fald i produktiviteten, og 
dels fordi tallene er foreløbige.   

12) Der er regnet med stigningen i arbejdsproduktiviteten for perio-
den 1993 til 2006. Ses alene på perioden 1998 til 2006 har stig-
ningen i arbejdsproduktiviteten været noget mindre (1,2 pct. pr. 
år).   
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udviklingen i de offentlige sundhedsudgifter, givet at der 
ikke er nogen mervækst og med en mervækst på 0,6 pct. pr. 
år. Det skal bemærkes, at selv den høje mervækst på 0,6 pct. 
pr. år forudsætter en lavere stigning i sundhedsudgifterne 
end udviklingen de seneste ti år. 
 
I tidligere analyser fra De Økonomiske Råd blev det anta-
get, at aldersprofilerne i udgifterne ikke påvirkes af leveti-
den (usund aldring), mens der samtidigt blev set bort fra 
mervækst i sundhedsudgifterne, jf. De Økonomiske Råd 
(2007). I modsætning hertil anvender Finansministeriet en 
korrektion for sund aldring, som tager højde for højere 
sundhedsudgifter i op til tre år før dødstidspunktet, jf. 
Finansministeriet (2007). Finansministeriet antager samtidig 
en mervækst på nul, hvilket undervurderer stigningen i 
sundhedsudgifterne i forhold til det historiske forløb. Ana-
lyserne i afsnit II.3 bekræfter, at der bør korrigeres for sund 
aldring, således at de fremtidige aldersfordelte sundhedsud-
gifter pr. person pr. år reduceres i takt med, at restlevetiden 
forlænges. Analyserne viser dog også, at der bør tages højde 
for afstand til død i mere end tre år. I beregningerne af de 
fremtidige sundhedsudgifter tages højde for, at sundhedsud-
gifterne er højere op til seks år før dødstidspunktet, jf. figur 
II.12.13  
 
Beregningen af de fremtidige offentlige sundhedsudgifter 
og effekten på den finanspolitiske holdbarhed udføres ved 
hjælp af en foreløbig udgave af DREAM modellen fra 
oktober 2009, jf. DREAM (2009). Denne model belyser de 
langsigtede effekter på den offentlige sektors indtægter og 
udgifter betinget af forhold som befolkningsudviklingen, 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, fremtidigt uddannel-
sesniveau og effekten af vedtagen økonomisk politik. I 
beregningerne tages udgangspunkt i generelle antagelser i 
DREAM, men for de offentlige sundhedsudgifter gøres en 

 
13) Dette er formentlig et underkantsskøn for effekten af sund 

aldring, fordi sundhedsudgifterne formentlig er påvirket i mere 
end seks år før dødstidspunktet. Det datamateriale, der er til rå-
dighed til beregning af effekten af sund aldring i foregående af-
snit, tillader imidlertid kun hensyntagen til terminaludgifter de 
sidste seks år af livet. 
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række andre antagelser.14 En nærmere beskrivelse af forud-
sætningerne for beregningerne er gengivet i boks II.7. 
 
Det er givet, at der er betydelige usikkerheder ved frem-
skrivninger, der går mange årtier frem. Usikkerheden er 
formentlig størst i forhold til størrelsen af mervæksten i 
sundhedseffekterne, mens der f.eks. er mindre usikkerhed i 
forhold til udviklingen i befolkningens aldersfordeling. På 
trods af usikkerheden ved langsigtede fremskrivninger vil 
sådanne beregninger kunne give væsentlig information om 
de samfundsøkonomiske udfordringer som konsekvens af 
udviklingstræk i de offentlige sundhedsudgifter. 
 
Resultater af fremskrivning 
 
I første omgang vurderes alene betydningen for de offentli-
ge sundhedsudgifter af demografiske effekter, dvs. der 
inddrages ikke nogen vækst eller mervækst i de gennemsnit-
lige aldersfordelte sundhedsudgifter pr. person i forhold til 
niveauet i 2006.15  
 
Der kan skelnes mellem tre forskellige demografiske effek-
ter, som påvirker sundhedsudgifterne fremover. Dels er der 
en årgangseffekt, som skyldes, at de store efterkrigsårgange 
er ved at nærme sig pensionsalderen. Dels forventes fremti-
dige generationer at leve længere, således at de ældre træk-
ker på sundhedssystemet i flere år. Endelig vil effekten af 
længere levetid delvist blive modvirket af sund aldring.  
 
 

 
14) I DREAM’s standard fremskrivning antages, at aldersprofilen i 

sundhedsudgifterne er konstante over tid (usund aldring), og at 
der ikke er nogen mervækst i sundhedsudgifterne i forhold til den 
langsigtede produktivitetsstigning i hele økonomien.  

15) Dette er gjort ved at fraregne den del af stigningen i sundheds-
udgifterne, som kan tilskrives produktivitetsstigningen og den 
hertil hørende vækst på 2 pct. pr. år. (dvs. såkaldte produktivitets-
korrigerede udgifter). Dette kan tolkes som stigningen i sund-
hedsudgifterne opgjort i fast lønniveau.  

Nyttig information 
om fremtidige 
udfordringer 

Demografiske 
effekter  

Årgangseffekt, 
forlænget levetid og 
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Boks II.7 Oversigt over antagelser i DREAM beregninger af den langsigtede 
stigning i de offentlige sundhedsudgifter  

 

Beregningerne er baseret på en foreløbig version af DREAM fra oktober 2009, jf. 
DREAM (2009). Denne version er kalibreret på 2006 makrodata. Fremskrivnin-
gen er baseret på de generelle antagelser i DREAM modellen, når der ses bort fra 
de offentlige sundhedsudgifter og sociale udgifter. For disse udgifter er gjort føl-
gende antagelser:  
 
Sundhedsudgifter 
Det antages, at de aldersfordelte sundhedsudgifter fra 2008 vokser med 2,3 pct. 
pr. år svarende til den langsigtede produktivitetsstigning i DREAM på 2,0 pct. pr. 
år tillagt en mervækst på 0,3 pct. pr. år. Mervæksten svarer til den faktiske mer-
vækst de seneste 15 år efter korrektion for demografiske effekter. Endvidere udfø-
res følsomhedsberegninger, hvor der fra 2011 er antaget en mervækst på hen-
holdsvis 0 pct. og 0,6 pct. pr. år. Beregningsteknisk stopper mervæksten i 2100, 
hvorefter udgifterne følger produktivitetsstigningen. For årene 2006-07 og 2007-
08 er indlagt den faktiske real vækst i de offentlige individuelle sundhedsudgifter 
svarende til henholdsvis 4,6 pct. og 3,4 pct.  
 
Beregninger viser, at afstand til død har stor betydning for sundhedsudgifterne. 
Dette medfører, at de fremtidige årlige aldersfordelte sundhedsudgifter pr. person 
vil mindskes i takt med, at levetiden forlænges. Denne effekt – svarende til sund 
aldring – er medtaget i DREAM beregningerne, og størrelsen er fastlagt ud fra de 
økonometriske analyser beskrevet i afsnit II.3. 
 
Aldersfordelingen i de offentlige sundhedsudgifter er baseret på beregninger af 
data på individniveau, jf. afsnit II.3. De individuelle aldersfordelte sundhedsudgif-
ter medtager ikke alle sundhedsudgifterne. Der er i forbindelse med DREAM 
beregningen foretaget en proportional opregning, således at sundhedsudgifterne 
modsvarer makrotallet i DREAM i 2006. 
 
Ældreplejeudgifter 
For ældreplejeudgifter – både den del, der rubriceres under sundhedsudgifter, og 
den del, der henregnes til social service – er antaget samme mervækst som for 
sundhedsudgifterne i øvrigt. Endvidere er antaget en korrektion for sund aldring, 
som er analog til den korrektionsmetode, som Finansministeriet anvender, jf. 
Finansministeriet (2007). Dvs. der tages højde for variationen i de aldersfordelte 
udgifter inden for de sidste tre leveår. Korrektionen er baseret på udgifter til ple-
jehjem op til tre år før død og er overført til også at gælde for andre ældrepleje-
udgifter. 
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Størrelsen af disse tre effekter er illustreret i figur II.14. 
Hvis det hypotetisk antages, at levetiden er uændret efter 
2011, følger de offentlige sundhedsudgifter den nederste 
(røde) kurve. Væksten i sundhedsudgifterne for den røde 
kurve er således alene bestemt af årgangseffekter. Fra 2008 
til 2050 stiger sundhedsudgifterne i dette hypotetiske tilfæl-
de med 17 pct. i forhold til 2008 niveau. Ud over årgangsef-
fekter vil den forlængede levetid bidrage til, at der kommer 
flere ældre. Den samlede effekt af dette på sundhedsudgif-
terne er vist ved den øverste (grå) kurve under antagelse af, 
at de gennemsnitlige aldersfordelte sundhedsudgifter pr. 
person pr. år ikke ændres som følge af den forlængede 
levetid (usund aldring). I dette tilfælde stiger sundhedsud-
gifterne i 2050 yderligere med 21 pct.point. Når der tages 
højde for sund aldring, bliver stigningen frem til 2050 
imidlertid ikke på 21 pct.point, men blot på 10 pct.point. 
Sund aldring halverer således stigningen i sundhedsudgif-
terne ved forlænget levetid i forhold til en situation med 
usund aldring. 
 
 
Figur II.14 Demografiske effekters betydning for sund-

hedsudgifterne 
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Anm.: Figuren viser alene de demografiske effekters betydning for 

udviklingen i de offentlige sundhedsudgifter til individuelt 
konsum. Fast lønniveau (opgjort ved de pris- og produktivitets-
korrigerede sundhedsudgifter i DREAM modellen).  

Kilde: DREAM model og egne beregninger. 
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Størrelsen af mervæksten har også betydning for stigningen 
i sundhedsudgifterne. Med en mervækst på 0,3 pct. pr. år 
stiger sundhedsudgifterne med 42 pct. frem til 2050, når der 
tages udgangspunkt i forløbet med sund aldring, jf. figur 
II.15. Med en mervækst på 0,6 pct. stiger sundhedsudgifter-
ne med 60 pct. frem til 2050. Som nævnt kan stigningerne 
tilskrives henholdsvis årgangseffekter, forlængelser af 
levetiden og mervæksten. Årgangseffekterne er illustreret 
ved den røde kurve med konstant levetid. Den grønne kurve 
uden mervækst indeholder herudover også effekten af 
forlænget levetid, når der er taget højde for sund aldring. 
Forskellen i væksten i sundhedsudgifterne i scenariet med 
mervæksten på 0,3 pct. og det hypotetiske scenario med 
konstant levetid, som måler årgangseffekterne, er på 25 
pct.point. Lidt under halvdelen af denne forskel kan tilskri-
ves forlænget levetid, mens lidt over halvdelen kan tilskri-
ves mervæksten på 0,3 pct.  
 
 
Figur II.15 Sundhedsudgifter og mervækst 
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Anm.: Figuren viser effekten af mervæksten (givet sund aldring) for 

udviklingen i de offentlige sundhedsudgifter til individuelt 
konsum. Fast lønniveau (opgjort ved de pris- og produktivitets-
korrigerede sundhedsudgifter i DREAM modellen).  

Kilde: DREAM model og egne beregninger. 

 
 
De demografiske effekter har også betydning for udviklin-
gen i de sociale udgifter, som indeholder de dele af ældre-
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plejeudgifterne, der ikke er kategoriseret under sundhed. 
Med en mervækst på 0,3 pct. og sund aldring stiger de 
sociale udgifter med i alt 26 pct. fra 2008 til 2050. Væksten 
i de sociale udgifter er ikke lige så markant, som det var 
tilfældet for sundhedsudgifterne. Dette afspejler, at ældre-
plejeudgifterne kun udgør omkring en 1⁄5 af de samlede 
sociale udgifter.  
 
Opsummerende kan vækst i sundhedsudgifter og ældreple-
jeudgifter således henføres til tre forskellige faktorer: 
 

• En delvis midlertidig stigning, der hidrører fra, at 
det er meget store generationer, som i de kommende 
år når en alder, hvor sundhedsudgifterne er høje 

• En gradvis og permanent stigning som følger af, at 
sundhedsudgifterne stiger ved forlænget levetid, 
selv når der tages højde for sund aldring 

• En gradvis og permanent stigning som følge af, at 
sundhedsudgifterne pr. person i en given alders-
gruppe over en længere periode forventes at vokse 
hurtigere end den generelle indkomstudvikling en-
ten pga. serviceforbedringer ud over den almindeli-
ge produktivitetsstigning eller pga. en højere om-
kostningsstigning end i den øvrige økonomi 

 
De tre typer af udgiftsstigninger fører tilsammen til, at 
sundhedsudgifterne stiger hurtigere end produktivitets-
udviklingen i økonomien. Det kan derfor være relevant at 
måle udviklingen i udgifternes andel af BNP og således få 
et udtryk for, hvor meget hver af de tre elementer bidrager 
til stigningen i udgiftstrykket, målt som sundhedsudgifter-
nes andel af BNP. 
 
Udviklingen i BNP afhænger ligeledes af befolkningsudvik-
lingen i det omfang, at denne fører til en ændring i arbejds-
styrken og dermed beskæftigelsen. Arbejdsstyrken vokser i 
takt med stigningen i levetiden af to grunde. For det første 
betyder den generelle tendens til lavere dødelighed sammen 
med en antagelse om uændret aldersbetinget erhvervsdelta-
gelse, at antallet af personer i arbejdsstyrken stiger. Hertil 
kommer, at stigningen i restlevetiden for 60-årige fører til 
stigninger i efterløns- og folkepensionsalderen fra 2025 og 

Tre årsager til 
vækst i 
sundhedsudgifter 
…  

… men BNP stiger 
også 

Arbejdsstyrken 
vokser som følge af 
øget levetid og 
velfærdsreform 
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frem som en følge af velfærdsreformen. Disse reguleringer 
forventes at medføre stigninger i tilbagetrækningsalderen og 
dermed også stigninger i arbejdsstyrken. Frem til 2025 giver 
levetidsudviklingen anledning til, at arbejdsstyrken er godt 
14.000 personer større i fremskrivningen, end tilfældet ville 
være under en antagelse om uændret levetid. På grund af 
reguleringerne i efterløns- og folkepensionsalderen stiger 
denne forskel meget hurtigere i den efterfølgende periode, 
således at forskellen i arbejdsstyrken er på knap 31.000 
personer i 2030 og hele 145.000 personer mere i 2050, jf. 
figur II.16.16 
 
 
Figur II.16 Udvikling i arbejdsstyrken med og uden 

forlængelse af levetiden 
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Anm.: Grundforløbet under forudsætning af en befolkningsvækst som 

beskrevet i Hansen og Barington (2009). 
Kilde: DREAM modelberegninger. 

 
 
Den hurtigere vækst i arbejdsstyrken i forløbet med stignin-
ger i levetiden indebærer, at produktionen målt ved BNP 
også vokser hurtigere end i alternativet med uændret leve-

 
16) På grund af udformningen af velfærdsreformen sker der også en 

regulering af efterlønsalderen i 2025 i forløbet med konstant leve-
tid fra 2011, fordi reguleringen er baseret på væksten i restleveti-
den fra 2005, og der er en betydelig stigning i perioden fra 2005 
til 2011. 
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tid.  Det betyder, at stigningen i sundhedsudgifterne i forlø-
bene med voksende restlevetid i mindre grad giver anled-
ning til et stigende udgiftstryk målt som udgifternes andel af 
BNP, jf. figur II.17. 
 
 
Figur II.17 Offentlige sundhedsudgifter i pct. af BNP 
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Anm.: Den lodrette streg angiver overgangen til fremskrivning. Graferne 
angiver de offentlige sundhedsudgifter til individuelt konsum. 

Kilde: DREAM modelberegninger. 

 
 
Udviklingen i de offentlige sundhedsudgifters andel af BNP 
i alternativet uden mervækst og uden vækst i restlevetiden 
fra 2011 (rød kurve) indebærer, at sundhedsudgifternes 
andel af BNP vokser fra 6,8 pct. i 2008 til 8,0 pct. i 2020 og 
til et toppunkt på 8,6 pct. i 2040. Denne udvikling forklares 
af ændringer i befolkningens alderssammensætning, der 
medfører, at andelen af ældre vokser. I de førstkommende 
år skyldes det, at de store efterkrigsårgange går på pension 
samtidig med, at små årgange fra 1980’erne kommer ind på 
arbejdsmarkedet. Dette betyder på den ene side, at sund-
hedsudgifterne stiger, fordi befolkningen i aldersgruppen 
med høje sundhedsudgifter vokser, og på den anden side, at 
arbejdsstyrken reduceres. Begge dele leder til en stigning i 
sundhedsudgifternes andel af BNP. I takt med at de store 
årgange uddør frem mod 2040 og herefter erstattes af min-
dre generationer af pensionister, falder sundhedsudgifternes 
andel af BNP gradvist. Faldet er dog begrænset i forhold til 
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den forudgående stigning. Det afspejler, at ældreandelen i 
befolkningen var lav igennem 1990’erne, og at dette lave 
niveau ikke nås i den fremtidige udvikling. Det hænger bl.a. 
sammen med, at der har været en markant vækst i restleve-
tiden for 60-årige fra 1995, som betyder, at restlevetiden i 
2011 ventes at være ca. 3 år højere for mænd og ca. 2½ år 
højere for kvinder end i 1995.  
 
Stigningen i ældreandelen fører til et stigende udgiftstryk 
for sundhedsudgifterne. Målt i forhold til udgiftstrykket i 
2008 er der således en langsigtet stigning i sundheds-
udgifternes andel af BNP på godt 1 pct. og en yderligere 
midlertidig stigning på omkring ½ pct. af BNP, som er 
redresseret omkring 2050.       
 
Væksten i levetiden – og herunder særligt væksten i rest-
levetiden for 60-årige – forøger de offentlige sundheds-
udgifter, selvom der korrigeres for sund aldring. Imidlertid 
betyder den stigende levetid samtidig en tendens til stigende 
arbejdsudbud. Stigningen i arbejdsudbuddet er netop til-
strækkelig til at kompensere for den stigning i sundheds-
udgifterne, der følger af stigningen i levetiden. Udgifts-
trykket for sundhedsudgifterne med stigende restlevetid og 
en mervækst på 0 pct. pr. person i en given alder (grøn 
kurve) udvikler sig derfor omtrent på samme måde som 
udgiftstrykket uden vækst i restlevetiden. 
 
Med andre ord er velfærdsreformen i kombination med sund 
aldring tilstrækkeligt til at sikre en finansiering af den del af 
de offentlige sundhedsudgifter, som skyldes stigende levetid 
efter 2011. Reformen er imidlertid ikke tilstrækkelig til at 
forhindre den stigning i udgiftstrykket fra sundhedsudgifter, 
som bl.a. følger af de seneste års stigning i restlevetiden 
frem til 2011.  
 
Hvis udviklingen i de fremtidige offentlige sundheds-
udgifter indebærer en forlængelse af den historiske tendens 
til, at sundhedsudgifterne pr. person i en given alder vokser, 
vil dette føre til en vækst i sundhedsudgifternes andel af 
BNP, som ligger ud over den demografisk betingede vækst. 
I scenariet med 0,3 pct. mervækst i sundhedsudgifterne pr. 
person pr. år (blå kurve) vokser sundhedsudgifternes andel 
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af BNP fra 6,8 pct. i 2008 til 9,6 pct. i 2050. Det svarer til 
en ekstra vækst i udgiftstrykket på 1,1 pct.point i forhold til 
situationen uden mervækst i sundhedsudgifterne.  
 
Hvis mervæksten i sundhedsudgifterne i de kommende år i 
højere grad afspejler de seneste års mervækst, er en mer-
vækst på 0,3 pct. langt fra en realistisk vurdering. Derfor 
betragtes en mervækst på 0,6 pct. som udtryk for den noget 
højere tendens til mervækst i de senere år. I scenariet, hvor 
mervæksten er på 0,6 pct. pr. år, udgør sundhedsudgifterne 
10,8 pct. af BNP i 2050, jf. figur II.17.  
 
Sundhedsudgifter, finanspolitisk holdbarhed og finan-
sieringsbehov 
 
Den forventede gradvise stigning i sundhedsudgifternes 
andel af BNP fører til et tilsvarende gradvist stigende of-
fentligt finansieringsproblem, hvis sundhedsudgifterne også 
i fremtiden primært skal finansieres ved de generelle skatte-
betalinger. For at sikre finansieringen af de stigende sund-
hedsudgifter er der kun tre muligheder (eller kombinationer 
af disse). Enten skal andre offentlige udgiftsposter vokse 
langsommere end produktionen målt ved BNP, eller alterna-
tivt skal skatteindtægterne vokse hurtigere end produktio-
nen. Den tredje mulighed er, at stigningen i sundhedsudgif-
terne finansieres ved brugerbetaling eller en form for priva-
tisering af f.eks. visse typer af behandlinger. Den tredje 
mulighed diskuteres i de efterfølgende afsnit, mens der i den 
resterende del af dette afsnit fokuseres på finansiering af 
sundhedsudgifterne under den antagelse, at hele væksten 
finansieres ved stigende skatter. 
 
For at vurdere sundhedsudgifternes betydning for den 
langsigtede finansiering af de offentlige udgifter tages 
udgangspunkt i DREAM’s seneste langsigtede fremskriv-
ning, jf. DREAM (2009).17 I forhold til denne fremskrivning 
er der alene ændret på antagelserne om udviklingen i sund-
hedsudgifterne i analyserne i dette kapitel. Det betyder, at 

 
17) I beregninger med mervækst forudsættes det, at mervæksten 

fortsætter indtil år 2100, hvorefter det beregningsteknisk antages, 
at mervæksten er nul. 
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der ikke er taget stilling til øvrige antagelser i DREAM’s 
fremskrivning. Det er således først og fremmest sundheds-
udgifternes betydning for det langsigtede finansieringspro-
blem, der fokuseres på.18  
 
Hovedresultatet af de langsigtede beregninger er, at væksten 
i de offentlige udgifters andel af BNP stort set udelukkende 
kan tilskrives væksten i sundhedsudgifternes andel af BNP 
givet DREAM’s øvrige forudsætninger. Tilsvarende inde-
bærer DREAM’s forudsætninger, at de offentlige indtægters 
andel af BNP er stort set uændret. Derfor vil en permanent 
stigning af en bestemt størrelse i sundhedsudgifternes andel 
af BNP i forhold til 2008 give anledning til et holdbarheds-
problem af samme størrelse. Det overordnede resultat er 
således, at holdbarhedsproblemet i høj grad kan tilskrives 
stigningen i sundhedsudgifterne i fremtiden og tilsvarende, 
at en finansiering af stigningen i sundhedsudgifterne vil 
være afgørende for løsningen af holdbarhedsproblemet.     
 
Fremskrivningen af sundhedsudgifterne med konstant 
levetid og uden en mervækst i sundhedsudgifterne pr. 
person i en given alder indebærer et finanspolitisk holdbar-
hedsproblem på 1 pct. af BNP. For at finansiere de fremti-
dige offentlige udgifter, uden at det senere bliver nødven-
digt at øge beskatningen, er det således nødvendig at opnå 
en permanent forbedring af de offentlige nettoindtægter på 
1,0 pct. af BNP. I 2009 svarer det til en nettoforbedring på 
ca. 18 mia. kr. Dette svarer stort set til den permanente 
stigning i sundhedsudgifternes andel af BNP.    
 
Det finanspolitiske holdbarhedsproblem bliver 0,9 pct. af 
BNP (svarende til ca. 16 mia. kr. i 2009 niveau) under 
antagelse af sund aldring, og uden mervækst i sundhedsud-
gifterne pr. person i en given alder. Også i dette tilfælde 
gælder, at holdbarhedsproblemet modsvarer stigningen i 
sundhedsudgifternes andel af BNP. Antagelserne om sund-
hedsudgifterne i dette scenario svarer nogenlunde til anta-

 
18) Det bemærkes således, at DREAM’s fremskrivning ikke indebæ-

rer samme tilpasning mod det strukturelle niveau, som den der 
ville følge af en forlængelse af prognosen i kapitel I. 
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gelserne i beregningerne bag Danmarks konvergenspro-
gram, jf. Finansministeriet (2008). 
 
Antagelsen om, at der ikke vil være en mervækst i sund-
hedsudgifterne pr. person i en given alder, afviger markant 
fra erfaringer i den historiske periode. Antagelsen giver 
derfor en markant undervurdering af de offentlige priorite-
rings- eller finansieringsproblemer.      
 
Med en mervækst i sundhedsudgifterne på 0,3 pct. pr. år 
bliver holdbarhedsproblemet forøget til et permanent finan-
sieringsbehov på 3,0 pct. af BNP svarende til ca. 54 mia. kr. 
i år 2009, mens en mervækst på 0,6 pct.point giver anled-
ning til et holdbarhedsproblem på ikke mindre end 5,7 pct. 
af BNP, svarende til et permanent finansieringsbehov på ca. 
102 mia. kr. i år 2009. Der er således i begge tilfælde tale 
om meget betydelige holdbarhedsproblemer. 
 
Beregningen af holdbarhedsproblemet, hvor der bereg-
ningsmæssigt opgøres et permanent nettofinansieringsbehov 
fra “start til slut”, skal betragtes som en illustration af, hvor 
betydningsfuld selv en mindre, men længerevarende mer-
stigning i sundhedsudgifterne er for den langsigtede finan-
siering: En merstigning i sundhedsudgifterne på 0,3 pct. om 
året kræver en varig reduktion af de offentlige nettoudgifter 
på (3,0-0,9=) 2,1 pct. af BNP (svarende til 37 mia. kr. i 
2009 niveau) for at sikre finansieringen af de ekstra sund-
hedsudgifter, der følger af mervæksten. Hvis man gennem-
fører en politik, som indebærer, at de offentlige nettoudgif-
ter permanent reduceres med 2,1 pct. af BNP, vil det føre til 
en markant intergenerationel omfordeling til ugunst for 
nuværende generationer og til fordel for kommende genera-
tioner.  
 
Som eksempel på en holdbar finanspolitik er der gennem-
ført en beregning, der finansierer den samlede stigning i 
sundhedsudgifterne med en permanent stigning i bund-
skattesatsen fra 2011. Den nødvendige permanente stigning 
i bundskattesatsten er på 7 pct.point. Finansieringen dækker 
således både den manglende finansiering uden mervækst og 
den stigning, der følger af en begrænset mervækst på 0,3 
pct. i sundhedsudgifterne pr. person i en given alder. 
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Imidlertid får de første generationer kun i begrænset omfang 
stigende sundhedsudgifter pr. person, fordi stigningen 
kommer gradvist. Forskellen mellem stigningen i de offent-
lige indtægter som følge af den højere skattebetaling og 
stigningen i sundhedsudgifterne fører til en gradvis stigning 
i den offentlige formue. Først i 2085 er sundhedsudgifterne 
steget med 2,1 pct.point af BNP, og merudgiften til sundhed 
er dermed lige så høj som merindtægten fra skattestignin-
gen. I perioden op til 2085 er der opbygget en ekstra offent-
lig formue, og renteafkastet af denne anvendes til at finan-
siere de varige ekstra sundhedsudgifter, der følger af den 
forsatte merstigning i sundhedsudgifterne fra 2085 og frem 
til år 2100. Det er næppe hverken hensigtsmæssigt eller 
realistisk at basere den offentlige udgiftsplanlægning på et 
sådant opsparingsforløb. 
 
Dette er en illustration af et generelt fænomen, idet midler-
tidige stigninger i offentlige udgifter med fordel kan udjæv-
nes via kapitalmarkederne, mens permanente stigninger 
ikke kan udglattes via kapitalmarkederne. Der er således 
ikke effektivitetsargumenter for at søge at udjævne stignin-
gen i sundhedsudgifterne over alle generationer. 
 
Den gradvise stigning i sundhedsudgifternes andel af BNP 
gør det således oplagt, at finansieringen også bliver gradvis. 
Det svarer til velfærdsreformens gradvise finansiering af 
den stigende andel af ældre, som følger af den stigende 
restlevetid for ældre. For at illustrere hvor stor denne grad-
vise tilpasning i finansieringen skal være, betragtes to 
eksempler.  
 
I det første eksempel antages udelukkende den merudgift, 
som følger af mervæksten i sundhedsudgifterne, at blive 
finansieret i takt med, at udgifterne opstår. Finansieringen 
antages at ske ved en forøgelse af den statslige bundskat, 
fordi skattereformen indebærer, at sundhedsskattesatsen 
afskaffes og erstattes af en forøgelse af den statslige bund-
skattesats med samme procentsats. Dette eksempel er af 
beregningsteknisk karakter, fordi den ikke-demografiske 
mervækstrate i sundhedsudgifterne ikke kan observeres.  
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Det andet eksempel tager derfor et mere praktisk udgangs-
punkt, idet det antages, at enhver merstigning i sundhedsud-
gifterne – demografisk såvel som ikke-demografisk betinget 
– finansieres ved en stigning i bundskatten. Reglen sikrer 
derfor, at enhver forøgelse af sundhedsudgifterne, som 
ligger ud over den generelle vækst i økonomien, finansieres 
med en stigning i skattesatsen samme år, som stigningen 
indtræder. Det er således de generationer, der potentielt har 
glæde af de øgede sundhedsudgifter, som også finansierer 
forøgelsen. Bortset fra fordelingen af skattestigningen over 
tid er eksemplet direkte sammenligneligt med ovenstående 
eksempel, hvor stigningen i sundhedsudgifterne finansieres 
med en permanent stigning i bundskatten. 
 
I det første eksempel stiger bundskatten gradvist med stort 
set samme absolutte årlige vækst på omkring 0,04 pct.point. 
Med andre ord skal bundskattesatsen stige med knap ¼ 
pct.point hvert femte år for at finansiere den ikke-
demografiske mervækst på 0,3 pct. om året i sundhedsudgif-
terne, jf. figur II.18. Den gradvist forøgede skattesats bidra-
ger til at reducere det finanspolitiske holdbarhedsproblem, 
således at dette reduceres fra 3,0 pct. af BNP uden skatte-
stigningen til 1,7 pct. med skattestigningen.19     
 
 

 
19) Det bemærkes, at selvom skattestigningen finansierer mer-

væksten fuldt ud, bliver holdbarhedsproblemet større end i tilfæl-
det med en mervækst på nul. Dette skyldes, at også udgifterne til 
den del af ældreplejen, der i nationalregnskabet henregnes til so-
ciale udgifter, antages at stige med mervæksten. Denne mervækst 
finansieres ikke af bundskatten. Hertil kommer, at den forøgede 
marginalskat reducerer arbejdsudbuddet og dermed skattegrund-
laget. Samtidig betyder det lavere arbejdsudbud, at reallønnen og 
dermed også de offentlige udgifter vokser hurtigere. Disse effek-
ter forklarer tilsammen forskellen i holdbarhedsproblemets stør-
relse.  
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Figur II.18 Stigning i bundskattesats til finansiering  
af sundhedsudgifter 
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Anm.: Beregnet ved en mervækst på 0,3 pct. 
Kilde: DREAM modelberegninger. 

 
 
I det andet eksempel afhænger skattestigningen både af den 
ikke-demografiske mervækst og den demografiske udvik-
ling. Der er derfor en højere vækst i skattesatsen især fra 
2015 til 2030, hvor de store efterkrigsgenerationer trækker 
markant på sundhedsvæsenet. Frem til 2030 stiger bund-
skattesatsen således med knap 3 pct.point, mens der de 
efterfølgende 20 år lægges yderligere 1,5 pct.point til sat-
sen. Denne stigning skal sammenlignes med den permanen-
te stigning i bundskatten på 7 pct.point, som er nødvendig 
for at finansiere udgifterne, hvis alle generationer skal have 
samme skattestigning. Selv i 2050 er stigningen 2,5 
pct.point lavere end den generelle stigning.    
 
Den noget hurtigere stigning i den gradvise finansiering via 
øgede skatter i dette eksempel betyder naturligvis en forbed-
ring af holdbarhedsproblemet i forhold til det første eksem-
pel. Resultatet er, at den gradvise stigning i skatten i dette 
eksempel netop er nok til at løse holdbarhedsproblemet 
fuldt ud. Det er blot endnu en påpegning af, at velfærds-
reformens ikrafttræden kommer for sent til at sikre finansie-
ring af den stigning i sundhedsudgifterne, der skyldes de 
store generationers træk på sundhedsvæsenet i perioden op 
til 2030.   
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Størrelsen af den skattestigning, der kræves for at finansiere 
den gradvise stigning i sundhedsudgifterne, illustrerer det 
politiske dilemma, der udspændes af mulighederne for at 
finansiere de fremtidige sundhedsudgifter inden for de 
eksisterende offentlige rammer: Det ene yderpunkt udgøres 
af en stram udgiftsstyring, der holder de samlede sundheds-
udgifters andel af BNP på det nuværende niveau. Dette 
indebærer en lavere vækst i sundhedsudgifterne pr. person i 
en given alder end den generelle indkomstudvikling, fordi 
den demografiske betingede vækst i sundhedsudgifterne 
finansieres ved lavere udgifter til den enkelte. Dette vil 
kunne opnå finanspolitisk holdbarhed uden skattestigninger 
eller strukturreformer. Det må imidlertid betragtes som helt 
urealistisk, at der gennemføres en så markant ændring i 
sundhedspolitikken.  
 
En mindre ekstrem udgave af den stramme udgiftsstyring 
tillader, at sundhedsudgifterne vokser som følge af de 
demografiske effekter korrigeret for sund aldring og herud-
over vokser med samme rate som den generelle indkomst-
udvikling. Denne stigning i sundhedsudgifterne vil indebæ-
re, at der er behov for enten en permanent stigning i beskat-
ningen eller strukturreformer til at finansiere stigningen i de 
offentlige sundhedsudgifter. Den stramning af udgiftssty-
ringen, som er nødvendig for at opnå dette, er markant og 
ikke i overensstemmelse med de senere års politiske fokus 
på sundhedsområdet. Den nødvendige stramning i reduktion 
i væksten i sundhedsudgifterne for at opnå dette fremtidige 
forløb er næppe heller forenelig med den forøgede tendens 
til efterspørgselsstyring af sundhedsproduktionen, som 
følger af det udvidede frie sundhedsvalg.   
 
Hvis den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne afspej-
ler de seneste 15 års tendens til, at udgifterne pr. person 
vokser hurtigere end den generelle vækst i indkomsterne, og 
der samtidigt tages højde for de demografiske effekter 
korrigeret for sund aldring, vil der gradvist opstå et meget 
betydeligt offentligt finansieringsbehov. Dette vil indebære, 
at der er behov for enten gradvise besparelser på andre 
udgiftsposter, gradvist øgede skattestigninger eller gradvist 
mere omfattende reformer, som over tid øger arbejdsudbud-
det og dermed skattegrundlaget. Hvis de seneste års betyde-
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ligt større stigninger i sundhedsudgifterne forlænges over en 
længere fremtidig periode, vil det kunne forøge det i forve-
jen store finansieringsproblem markant. 
 
Opsummering 
 
Sundhedsudgifterne forventes at stige hurtigere end ind-
komsten i økonomien af to årsager. For det første som følge 
af den demografiske udvikling med en stigende ældreandel 
og derfor også en stigende andel af befolkningen med 
forholdsvis kort afstand til død. For det andet fordi sund-
hedsudgifterne pr. person i en given aldersgruppe forventes 
at vokse hurtigere end indkomsten i takt med, at velstanden 
stiger. Den forventede gradvise stigning i sundhedsudgifter-
nes andel af BNP som følge af den ikke-demografiske 
mervækst leder til et betydeligt finansieringsproblem.  
 
En regel, der sikrer, at merudgifter til sundhed ud over den 
generelle indkomstudvikling skal finansieres ved en stig-
ning i den aktuelle bundskattesats vil betyde, at stigningen i 
sundhedsudgifternes andel af BNP kan finansieres uden 
store omfordelinger mellem generationerne. Dette sikrer 
samtidig den finanspolitiske holdbarhed. Den krævede 
stigning i bundskatten er imidlertid betydelig og indebærer 
derfor alvorlige forvridningstab. Såfremt man ønsker at 
reducere dette forvridningstab er det påkrævet at udvide 
skattebasen.   
 
 
II.5 Forsikring, skatter og brugerbetaling 
 
Sundhedsudgifterne som andel af BNP er steget i de senere 
år, og de forventes at stige i de kommende år, jf. afsnit II.4. 
Derudover har der været en kraftig stigning i antallet af 
personer, der er dækket af en privat sundhedsforsikring. 
Disse forhold gør, at det er aktuelt at overveje, om finansie-
ringen af sundhedsudgifterne i Danmark kan ændres fra 
hovedsageligt at være skattebaseret. I dette afsnit redegøres 
for fordele og ulemper ved forskellige modeller til finansie-
ring af sundhedsudgifterne. I de efterfølgende afsnit II.6-II.8 
er en beskrivelse af, hvordan andre lande finansierer sund-
hedsudgifterne, en mere detaljeret gennemgang af finansie-
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ringen af de danske sundhedsudgifter samt en diskussion af 
konkurrenceudsættelse af produktionen af sundhedsydelser. 
 
Sundhedsudgifter kan finansieres via private forsikringer, 
skatter eller brugerbetaling. I Danmark finansieres sund-
hedsudgifterne primært over skatterne, men en mindre del 
af udgifterne finansieres af brugerbetaling og en lille del af 
private forsikringer. Andre lande har valgt at lade en større 
del af sundhedsudgifterne finansiere af private forsikringer, 
der enten er tvungne eller frivillige at tegne. I dette afsnit 
vurderes fordele og ulemper ved at finansiere sundheds-
udgifter via henholdsvis forsikringer, skatter og bruger-
betalinger.  
 
I det følgende diskuteres først, hvilke fordele og ulemper 
der er ved helt private forsikringer. Dernæst redegøres for, 
hvordan forsikringsordninger betyder, at den forsikrede 
øger sin efterspørgsel efter sundhedsydelser, hvilket gælder 
uanset, om det er private eller offentlige forsikringer. Det er 
dog ikke den øgede efterspørgsel i sig selv, men samspillet 
mellem patienten og lægen, der betyder, at det kan være 
vanskeligt at styre de samlede udgifter.  
 
Private forsikringsbaserede sundhedssystemer 
 
Den enkelte har forskellige muligheder for at imødegå de 
finansielle omkostninger, der er en følge af usikre hændel-
ser som at blive ramt af sygdom, hvis der ikke er et offent-
ligt finansieret sundhedsvæsen. En mulighed er at vente og 
se tiden an og bruge af sin løbende indkomst, hvis uheldet 
er ude. Hvis udgifterne er for store, må man optage et lån. 
En række personer kan dog have svært ved at låne, når de 
først er blevet syge. En anden mulighed er at spare op og 
anvende formuen. Disse muligheder er mest relevante, hvis 
udgifterne i forbindelse med et uheld eller sygdom er små. 
Hvis udgifterne er meget store, kan de nævnte strategier 
betyde, at man enten ikke kan dække udgifterne, eller at 
man sparer for meget op. 
 
Alternativet til “vente og se” eller opsparingsstrategien er at 
tegne en forsikring. Formålet med at tegne en privat forsik-
ring er at dele den finansielle risiko, ved at en bestemt 
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hændelse indtræffer, f.eks. udgifter i forbindelse med opstå-
et sygdom, med et stort antal andre personer. Ved forsikrin-
ger er der en adskillelse mellem ydelsesmodtageren og 
betaleren, og derfor vil betalingsviljen ikke direkte afspejle 
sig i den efterspurgte mængde, jf. figur II.19. Når sund-
hedsydelser leveres på et konkurrencemarked uden forsik-
ringsordninger, så betaler patienten direkte til behandleren, 
hvorved betalingsvilligheden direkte afspejler sig i størrel-
sen af den forbrugte ydelse. En række af de problemstillin-
ger, der er ved en forsikringsordning, skyldes adskillelsen af 
forbrugeren og betaleren. Det er dog ikke nødvendigvis alle, 
der vil have mulighed for at tegne en forsikring i et privat 
forsikringsbaseret system, hvilket kan have fordelingsmæs-
sige konsekvenser.  
 
 
Figur II.19 Simpelt sundhedsforsikringssystem 
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For det første er det nærmest umuligt at tegne en syge-
forsikring, når man først er blevet syg. Sandsynligheden for 
hændelsen skal være mindre end én for, at forsikrings-
markedet fungerer. For det andet er det meget vanskeligt at 
forestille sig et forsikringsmarked, hvor man kan forsikre 
sig mod epidemiske udbrud af alvorlige sygdomme. Der må 
ikke være stærk afhængighed mellem forsikringstagernes 
risiko for, at de rammes af sygdom. Det skyldes, at private 
sygeforsikringsselskaber ville gå konkurs, hvis der f.eks. 
indtraf epidemiske udbrud af alvorlige sygdomme. Der skal 
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derudover være mange, der tegner en forsikring, for at 
risikodeling reelt fungerer. 
 
I et system baseret på privat forsikring vil nogle vælge ikke 
at tegne forsikringer, f.eks. fordi de finder “ikke at have råd 
til” en forsikring. Dette sker så og sige efter eget valg, men 
vil alligevel stride imod en værdimæssig præmis om, at alle 
i tilfælde af sygdom skal have let og lige adgang til behand-
ling. 
 
Der er nogle videre forhold, der gør, at markedet ikke af sig 
selv vil finde den mest effektive løsning for forsikrings-
ordninger. Forsikringsselskabet kan ikke nemt afgøre, 
hvilken risiko den enkelte har for at få en sygdom. Den 
enkelte ved mere om risikoen for egen sygdom end forsik-
ringsselskabet, dels fordi man kender sin egen levevis, og 
dels fordi man formodentlig kender eventuelle arveligt 
disponerede sygdomme i sin familie. Når forsikrings-
selskabet ikke kender forsikringstagernes risiko, må det 
tilbyde den samme kontrakt til alle. Der vil være en tendens 
til, at en sådan standardkontrakt især vil blive accepteret af 
dem, der har en sygdomsrisiko, som ligger over gennem-
snittet. Dette fænomen betegnes “adverse selection” og 
skyldes den asymmetriske information mellem forsikrings-
tagere og forsikringsselskabet, jf. Andersen (2004). Denne 
asymmetriske information resulterer i, at forsikrings-
selskabet må sætte præmien relativt højt eller erstatningerne 
relativt lavt. Derfor vil nogle ende med ikke at have en 
forsikring, fordi den forventede værdi af udbetalingen 
vurderes at være for lav i forhold til præmiebetalingen, og 
andre, fordi præmien simpelt hen vurderes at ligge uden for 
den økonomiske formåen. Et sundhedssystem baseret alene 
på eller overvejende på et privat forsikringssystem vurderes 
derfor ikke at kunne leve op til præmissen om let og lige 
adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. 
 
Forsikringsselskaberne kan selvfølgelig også vælge at 
tilbyde forskellige forsikringer alt efter risiko. Det indebæ-
rer, at de skal undersøge, hvilken risiko den enkelte har for 
at blive syg, og derefter differentiere forsikringsordningen 
efter forskelle i sygdomsrisikoen. En sådan undersøgelse er 
dyr og kan i sagens natur ikke fuldstændig afdække den 
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enkeltes risiko. En nærliggende måde at differentiere præ-
miestørrelsen er aldersafhængighed, da risikoen for sygdom 
er stigende med alderen, jf. afsnit II.3.  
 
Private forsikringer har den fordel, at forsikringsselskaber 
kan udbyde forsikringskontrakter med dækning afhængig af 
den enkeltes ønske til dækning. Ulempen ved private forsik-
ringer er dog, at forsikringsniveauet kan blive for lavt for 
nogle, da de ikke får afdækket deres risiko. Det er dem, der 
tror, de har et relativt godt helbred. Andre kan slet ikke 
blive forsikret, fordi de i forvejen har et dårligt helbred eller 
er gamle, og de derfor kan forventes at have høje udgifter i 
deres kommende leveår. 
 
Et offentlig skattefinansieret sundhedssystem kan modsat et 
sundhedssystem, der er baseret på private forsikringer, 
sikre, at alle er dækket ved sygdom, uanset hvor meget man 
har bidraget til finansieringen. Et skattefinansieret system er 
også det mest omfordelende som følge af, at skattesystemet 
sædvanligvis er progressivt, men også under et proportionalt 
skattesystem er skattebetalt sundhed mere omfordelende 
end forsikringssystemer. En ulempe ved et rent offentligt 
forsikringssystem er bl.a., at alle får den samme dækning 
uanset deres præferencer.  
 
Forsikringsordningen kan også være en social sikrings-
ordning, der dækker personer på arbejdsmarkedet, hvor 
præmien er proportional med indkomsten med et loft over 
betalingerne. Dertil kan komme en offentlig medfinansie-
ring. Disse ordninger minder meget om skattefinansierede 
ordninger, da de er tvungne for dem, der er på arbejds-
markedet, og de forsikrede ikke selv vælger forsikrings-
omfanget. Finansieringen er mindre omfordelende end 
skattefinansierede ordninger, da der almindeligvis er et loft 
over betalingen.  
 
Forsikringsordninger og udgiftsstyring 
 
Et fundamentalt aspekt af et sundhedsforsikringssystem er, 
at forsikringsselskabet eller det offentlige er mellemmand 
mellem patienten og behandleren, f.eks. lægen. Betalingerne 
i sundhedssystemet går ikke direkte fra forbruger til udby-
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der, som ved de fleste forbrugsydelser. Det betyder, at den 
enkeltes betalingsvillighed for en ydelse ikke direkte afspej-
les i efterspørgslen. Denne adskillelse skaber en række 
udfordringer som f.eks. øget efterspørgsel. I det følgende vil 
disse problemstillinger blive diskuteret.  
 
Problemstillingen er mere kompliceret for sundhedsforsik-
ringer end for f.eks. bilforsikringer, fordi det i mange tilfæl-
de er vanskeligt at vurdere, hvilken behandling der er nød-
vendig og tilstrækkelig for den enkelte. Selv om forskellige 
personer lider af den samme lidelse, vil nogle have gavn af 
en behandling, nogle blive helbredt uden behandling, og 
andre igen vil ikke blive raske på trods af behandling.20 
Lægen har mulighed for at vurdere, om en patient vil kunne 
have gavn af en behandling. Men selv lægen må træffe 
beslutning om behandling, hvor det er usikkert, i hvilket 
omfang behandlingen vil gavne den enkelte.  
 
Når der er forsikringsordninger, kan det betyde, at udgifter 
til sygebehandling bliver større end ved direkte betaling for 
behandling, jf. Stiglitz (2000) og Barr (2004). En årsag er, 
at den enkelte med en sygeforsikring gør mindre for at 
undgå at blive syg eller at undgå uheld, hvilket vil fordyre 
forsikringen for alle, der har tegnet en forsikring. Dette 
benævnes “ex ante moral hazard” og er næppe særlig domi-
nerende i forbindelse med sygdom og forebyggelse heraf. 
Det skyldes, at den enkeltes ubehag ved at blive syg næppe 
kan opvejes af, at vedkommende ikke selv skal betale for 
behandlingen. Der er heller ikke empirisk belæg for ex ante 
moral hazard for sygeforsikringer. 
 
Den anden form for utilsigtet handling ved forsikring er “ex 
post moral hazard”, der både kan bestå i, at patienter efter-
spørger behandling, som de ikke ville efterspørge, hvis de 
selv skulle betale, og at patienter ikke gør tilstrækkeligt for 
at finde det billigste tilbud. Et eksempel på sidstnævnte er, 
når patienten ikke sørger for at få udleveret et kopipræparat 
på apoteket, selvom virkningen er den samme som for 

 
20) Dette gælder i meget mindre omfang f.eks. en bil. En bil, der ikke 

kan køre, kommer ikke til at køre, fordi man ser tiden an, og den 
derved har “helbredt” sig selv. 
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originalpræparatet. Der er empirisk belæg for, at “ex post 
moral hazard” øger forbruget af sundhedsydelser, jf. 
Pedersen (2005). 
 
Der er en række instrumenter, der kan tages i brug for at 
dæmpe udgiftsstigningen, som er en følge af ex post moral 
hazard problemer. Disse instrumenter indebærer, at forsik-
ringstageren pålægges en hel eller delvis medfinansiering, 
når en forsikringsbegivenhed indtræffer. Den enkelte kan 
f.eks. bidrage med en vis egenbetaling ved en forsikrings-
hændelse, eller der ydes kun bidrag til den billigste behand-
ling.  
 
Moral hazard problemet (ex post) kan også bestå i et højere 
forbrug af sundhedsydelser, fordi producenten (læ-
gen/hospitalet) kan have en økonomisk interesse i at levere 
flere ydelser. Samtidig er det lægen, der under usikkerhed 
om virkningen, har ekspertisen til at vurdere, om behandlin-
gen er nødvendig, jf. Cutler og Zeckhauser (2000). Dette er 
en typisk “principal agent problemstilling”. Det er således 
ikke nok, at de syge efterspørger flere ydelser, når de ikke 
selv skal betale. Samspillet mellem patientens og producen-
tens interesser resulterer også i et højere forbrug under 
forsikringssystemer. 
 
Betalingsstrømmene i sundhedssystemet er principielt de 
samme i et offentligt og et privat forsikringsbaseret sund-
hedssystem som illustreret i figur II.20. Ved et privat forsik-
ringssystem indbetaler borgeren en præmie til forsikrings-
selskabet. Ved et skattefinansieret system indbetaler borge-
ren til skattevæsnet. Omkostningerne i forbindelse med 
opkrævningen er højere ved et forsikringssystem, fordi det 
indebærer en decentral opkrævning, mens det skatte-
finansierede system er en del af den generelle skatte-
opkrævning. Forsikringsselskabet eller det offentlige betaler 
herefter f.eks. den praktiserende læge for sundhedsydelser. 
Dette illustreres ved pilen fra kassen til venstre til den 
øverste kasse og pilen fra den øverste kasse til kassen til 
højre. En række problemstillinger er ens i de to systemer, og 
de skyldes moral hazard og principal agent problemer. De 
overvejelser, der er i forbindelse med afregningsformen, er 
de samme, uanset om det er et forsikringsselskab eller det 

Medfinansiering 
kan dæmpe 
problemet 

Læger og 
hospitaler også 
interesseret i et  
højt forbrug 

Samme 
betalingsstrømme  
i offentlige og 
private 
sundhedssystemer 



 236 

offentlige, der finansierer udgifterne. Det skyldes, at begge 
systemer adskiller behandler og betaler. Derfor anvendes 
både takstafregning, faste budgetter og kontrakter i de to 
systemer for at styre de samlede udgifter, som angivet ved 
cirklen til højre. 
 
 
Figur II.20 Sundhedssystemet 
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Den offentlige myndighed og private forsikringsselskaber 
kan afregne sundhedsydelser med læger og sygehuse efter 
forskellige principper. De forskellige afregningsprincipper 
tager i varierende omfang højde for, at der er en adskillelse 
mellem efterspørgeren og betaleren, hvilket gør det vanske-
ligt at styre de samlede udgifter. Det skyldes, at hverken 
patienten eller lægen nødvendigvis inddrager størrelsen af 
de direkte omkostninger i deres overvejelser, når behandlin-
gen fastlægges.  
 
Ved takstafregning er der ikke umiddelbart fastlagt et 
niveau for de samlede udgifter, hvilket kan gøre det vanske-
ligt at styre disse. Ved et fastlagt budget til sygehusene eller 
fast løn til lægen er der ikke problemer med at styre de 
samlede udgifter, men til gengæld kan det i et vist omfang 
være arbitrært, hvordan det begrænsede budget påvirker 
niveauet for og kvaliteten af behandlingen af den enkelte 
patient. Endelig er der den mulighed at indgå en kontrakt, 
hvor det er aftalt, f.eks. hvor mange behandlinger/patienter, 
med hvilken kvalitet, og til hvilken pris en læge eller et 
sygehus skal gennemføre. Kontrakter fjerner dog ikke 
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informationsproblemet, der indebærer, at producenterne 
bedst ved, hvordan produktionen bedst effektiviseres. De 
nævnte afregningsformer kan kombineres på forskellige 
måder, og der kan anvendes forskellige metoder til at kon-
trollere kvaliteten, f.eks. ved at sammenligne frekvensen for 
genindlæggelser eller patienttilfredshed mellem forskellige 
sygehuse. Der er administrationsomkostninger forbundet 
med afregningssystemerne. Modellen med et fast budget 
indebærer lavere administrationsomkostninger end både 
takstafregning og kontraktmodellen, hvor der dels skal 
fremsendes regninger, dels skal udarbejdes kontrakter og 
ske kontrol af, om kontrakten er opfyldt. 
 
Brugerbetaling og offentlig indgriben 
 
Et bidrag til styring af efterspørgslen er en hel eller delvis 
brugerbetaling, hvilket både indgår i forsikringsbaserede og 
skattefinansierede sundhedssystemer (i figur II.20 angivet 
ved pilen fra den venstre til den højre firkantede kasse). Ved 
direkte brugerbetaling medfinansierer patienten en del af 
den efterspurgte ydelse. En fordel ved brugerbetaling er, at 
patientens præferencer for en ydelse afspejles i betalings-
villigheden, hvis patienten er fuldt informeret af en uvildig 
rådgiver om gevinsten ved sundhedsydelsen. Det sidstnævn-
te er i praksis meget vanskeligt. En ulempe ved brugerbeta-
ling er, at efterspørgslen bliver afhængig af patientens 
indkomst og ikke kun af behovet. De fordelingsmæssige 
konsekvenser af brugerbetaling afhænger dog af den kon-
krete udformning. Hvis der f.eks. lægges et loft over den 
enkeltes betaling, kan de fordelingsmæssige konsekvenser 
af brugerbetaling afdæmpes, hvilket dog også svækker 
incitamenterne.  
 
Der er en række problemer, som det fremgår af det foregå-
ende, der gør, at et privat forsikringsmarked ikke af sig selv 
fungerer hensigtsmæssigt. Det offentlige kan derfor gribe 
ind for at korrigere nogle af de markedsproblemer, der 
opstår på et privat forsikringsmarked.21 En måde at gøre det 

 
21) Der er også andre forklaringer på, at det offentlige griber ind på 

sundhedsområdet. En vigtig grund i relation til sundhedsforsik-
ringer er fordelingshensyn. 
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på er som i Danmark, at det offentlige overtager finansie-
ringen af hovedparten af udgifterne ved sundhedsvæsenet. 
Det sikrer, at alle bliver dækket af en forsikring, men det 
sikrer ikke nødvendigvis, at de, der har præferencer for et 
højt niveau for forsikringsdækning, får den dækning, de 
ønsker, jf. Hansen og Keiding (2002). Der kan derfor være 
en velfærdsgevinst ved at give mulighed for at tegne til-
lægsforsikringer til de skattefinansierede ordninger. Det er 
dog en betingelse herfor, at der ikke er begrænsninger i 
antallet af f.eks. læger, der betyder, at patienter uden en 
forsikring ikke kan blive behandlet, når andre ønsker og kan 
betale for mere behandling.22 Når sundhedsforsikringer 
finansieres via skatterne løser det ikke problemet med ex 
post moral hazard, der indebærer, at efterspørgslen efter 
sundhedsydelser vil stige, når man ikke selv skal betale for 
ydelsen. Hvis det offentlige vælger selv at producere sund-
hedsydelserne, kan produktionsniveauet imidlertid fastlæg-
ges via faste bevillinger. Til gengæld vil skattefinansierede 
sundhedssystemer så være karakteriseret ved ventelister. 
 
Det offentlige kan gøre det obligatorisk at tegne en privat 
forsikring og samtidigt sikre, at alle får mulighed for at 
tegne en forsikring, hvilket kan opfattes som en mellem-
form. Gevinsten ved private forsikringer er, at der kan 
skabes konkurrence mellem forsikringsselskaberne. Det skal 
dog sikres, at det ikke sker ved at udelukke personer med 
store sygdomsrisici. Konkurrence mellem forsikringssel-
skaber har en risiko for at blive begrænset, fordi der er 
stordriftsfordele ved at samle risiko, og derfor er monopoler 
et potentielt problem, jf. Appleby (1998).  
 
I de OECD-lande, hvor private forsikringer anvendes i stort 
omfang, finansieres sundhedsydelserne for pensionister og 
personer med kroniske sygdomme typisk via skatterne. Det 
er således den del af befolkningen med de mindste hel-
bredsproblemer, der selv står for finansieringen. 
 

 
22)  Mangel på kvalificerede læger kan dog ikke være et langsigtet 

problem, da en øget efterspørgsel må kunne imødekommes ved at 
uddanne flere læger.  
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I mange lande, herunder Danmark, tegnes mange private 
sygeforsikringer kollektivt gennem arbejdspladsen. Forsik-
ringer, der tegnes gennem arbejdspladsen, kan enten dække 
den enkelte arbejdstager eller inkludere ægtefælle og børn. 
Det sidste gælder i de lande, hvor private forsikringer 
dominerer sundhedssystemet. Forsikringerne tegnes via 
arbejdsgiveren, bl.a. fordi der er stordriftsfordele ved at 
tegne en fælles forsikring, men også fordi der i mange lande 
er skattefritagelse for sygeforsikringer, hvis de betales af 
arbejdsgiveren. Systemer med skattefrie sygeforsikringer 
via arbejdspladsen kan dog have nogle samfundsøkonomi-
ske ulemper. Den ene er, at det kan hæmme mobiliteten på 
arbejdsmarkedet, jf. Gruber (2000).23 Det skyldes, at det kan 
være svært at blive forsikret på en ny arbejdsplads, hvis 
f.eks. man selv eller ens børn har fået helbredsproblemer. 
Skattefritagelse betyder også, at det forvrider efterspørgslen 
i forhold til andet forbrug, fordi sundhedsydelser bliver 
relativt billigere, hvilket kan betyde, at det samlede forsik-
ringsniveau bliver for højt. 
 
Skattefritagelse af sygeforsikringer har også et fordelings-
mæssigt aspekt, idet det kun er personer i beskæftigelse, der 
umiddelbart har en fordel af den. Der skal være en fiskal 
effekt ved sygeforsikringer til beskæftigede for at berettige 
skattefritagelse. Hvis der ikke er en fiskal effekt, så indebæ-
rer skattefritagelsen alene en omfordeling mellem personer 
inden for og uden for arbejdsmarkedet. En fiskal effekt kan 
være, at behandlinger finansieret af sygeforsikringer erstat-
ter tilsvarende offentligt finansierede tilbud. En anden fiskal 
effekt kan være, at den samlede produktionen i samfundet 
bliver lavere, når de beskæftigede er syge. Hvis private 
sygeforsikringer sikrer, at de beskæftigede bliver hurtigere 
behandlet, vil det øge virksomhedens og medarbejdernes 
indkomst. De højere indkomster vil øge skattegrundlaget og 
dermed forbedre de offentlige finanser. Skattefritagelse af 
sygeforsikringer svarer principielt til statsstøtte. En ulempe 
ved at yde statsstøtten som skattelempelse frem for at yde 
direkte tilskud er, at det gør gennemsigtigheden mindre. En 

 
23) Forsikringsdækningen ved de arbejdsgiverfinansierede sundheds-

forsikringer i Danmark er ret begrænset, og de har derfor næppe 
særlig stor betydning for mobiliteten. 
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mere direkte måde at sikre en hurtig behandling af personer 
i beskæftigelse er at give denne gruppe fortrinsret til be-
handling eller at øge de offentlige sundhedsudgifter til 
behandling af denne gruppe. Det er dog imod præmissen 
om, at alle i tilfælde af sygdom skal have lige adgang be-
handling. 
 
Opsamling 
 
De tre centrale problemstillinger ved forsikringer er: inci-
tamenter, risikospredning og asymmetrisk information. 
 
Der er en grundlæggende afvejning mellem risikospredning 
og passende incitamenter i forbindelse med sundhedsforsik-
ring, uanset om de er offentlige eller private. Hvis forsik-
ringsdækningen er meget omfattende, hvilket svarer til, at 
spredning af risici er vidtrækkende, vil det resultere i et 
mindre effektivt sundhedssystem. Det skyldes, at den enkel-
te vil vælge et højt niveau for sundhedsydelser (ex post 
moral hazard), og producenterne tilbyde større omfang af 
sundhedsydelser (principal-agent problemer) 
 
En af måderne til at imødegå problemerne med moral 
hazard og principal-agent er, at finansieringsparten er 
involveret i både finansieringen og produktionen af sund-
hedsydelserne. Under et sådan system har lægerne en dob-
belt loyalitet – både over for forsikringstageren og patien-
ten.  
 
Private forsikringsordninger kan betyde øget konkurrence, 
hvilket kan være en gevinst. Konkurrence kan dog føre til, 
at nogle bliver underforsikret, fordi den enkeltes helbreds-
risiko har betydning for omkostningerne. Det kan betyde, at 
forsikringsniveauet bliver for lavt. På den ene side kan den 
enkelte vælge mellem konkurrerende sundhedsforsikrings-
ordninger, hvilket kan allokere den enkelte til den foretruk-
ne ordning og kan skabe grundlag for effektiv forsyning af 
forsikringsordninger. På den anden side betyder forsik-
ringsordninger også, at de med det ringeste helbred fore-
trækker de mest generøse ordninger.  
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Følgende forhold er vigtige, når den overordnede finansie-
ring af sundhedssystemet skal overvejes: 
 

• Frivillige private forsikringer indebærer, at der kan 
tages højde for, at præferencerne for sundhedsfor-
sikring kan være forskellig 

• Frivillige private forsikringer gør dog også, at nogle 
bliver underforsikret, og andre slet ikke kan tegne 
forsikringer eller vælger dem fra 

• Sygeforsikringer, der er knyttet til ansættelsesfor-
holdet, kan begrænse mobiliteten på arbejdsmarke-
det 

• Skattesubsidiering af sygeforsikringer kræver eks-
terne effekter 

• Et offentligt finansieret sundhedssystem eller tvun-
gne private forsikringer sikrer, at alle bliver dækket 
uanset indkomst. Til gengæld kan nogle føle, at for-
sikringsniveauet bliver for lavt 

• Begge systemer kan have vanskeligheder med at 
styre udgifterne, fordi patienten ikke selv skal beta-
le, og lægen har en interesse i et højt niveau for 
sundhedsydelser 

• En række overvejelser i forbindelse med styringen 
af omkostningerne er fælles for de to systemer 

 
 
II.6 Hvordan gør de i andre lande? 
 
OECD-landene har organiseret deres sundhedssystemer ret 
forskelligt. Den offentlige styring og kontrol af både pro-
duktionen og finansieringen af sundhedsydelser har betyd-
ning dels for mulighederne for udgiftskontrol og dels for 
graden af tilskyndelse til omkostningseffektivitet. Finansie-
ring og produktion af sundhedsydelser kan grupperes i tre 
hovedmodeller: Den integrerede offentlige model, den 
offentlige kontraktmodel og den private forsikrings- og 
udbydermodel. 
 
I den integrerede offentlige model finansieres og produceres 
sundhedsydelserne altovervejende af den offentlige sektor. 
Den integrerede offentlige model kombinerer budget-
finansiering af sundhedsydelser med hospitalsudbydere, 
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som er en integreret del af den offentlige sektor. Denne 
model anvendes bl.a. i de nordiske lande, Italien, Græken-
land, Portugal samt i Storbritannien indtil 1990’erne. Dette 
kaldes også Beveridge-modellen. I denne tilgang er forsik-
ringsdelen og leveringsdelen en sammenlagt enhed, der ofte 
er organiseret og styret som en offentlig styrelse, og perso-
nalet aflønnes med en offentlig sikret fast løn. I Danmark er 
der dog en opdeling på det administrative plan for hospi-
talsydelser, idet hospitalerne finansieres af staten primært 
gennem bloktilskud, mens regionerne organiserer leverin-
gen af hospitalsydelserne, jf. afsnit II.7. Fordelene ved den 
integrerede offentlige model er dels, at det er relativt enkelt 
at dække hele befolkningen i forhold til sundhedsydelser, 
dels at niveauet for de samlede sundhedsudgifter relativt 
nemt kan styres gennem rammestyring. Ulemperne er, at 
systemet giver hospitalerne ringe tilskyndelse til at øge 
produktionen og sikre omkostningseffektivitet. Ligeledes 
giver systemet i sig selv ikke tilskyndelse til at forbedre de 
leverede ydelsers kvalitet. 
 
Den anden model, også kaldet Bismarck-modellen, indebæ-
rer, at finansieringen sker ved indbetaling af arbejdstager-
bidrag til sociale sikringsfonde, og disse indgår kontrakter 
om levering af sundhedsydelser med private udbydere. De 
private hospitalsudbydere er ofte organiseret som nonprofit 
organisationer, mens private uafhængige udbydere, der 
gerne må tjene profit, ofte leverer ambulante ydelser. Denne 
model anvendes især i Canada og Japan. Det vil ofte øge 
effektiviteten, hvis den offentlige efterspørger af sundheds-
ydelser (forsikringsinstansen) består af en enkelt kontrakt-
enhed, idet den offentlige myndighed står stærkere over for 
udbyderne af sundhedsydelser, hvis den ikke skal konkurre-
re om ydelserne med andre offentlige enheder. Ligeledes vil 
de administrative omkostninger være mindre end ved flere 
offentlige kontraktmyndigheder. Det er vurderingen, at dette 
system er mere lydhørt over for patienternes behov end den 
integrerede offentlige model, men mindre velegnet til 
at kontrollere stigninger i sundhedsomkostningerne, jf. 
Docteur og Oxley (2003). Det medfører et behov for supple-
rende offentlig regulering og kontrol. 
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Det er også muligt at have et skattefinansieret sundheds-
system, hvor produktionen af sundhedsydelser herunder 
hospitalsydelser produceres af private. Storbritannien ekspe-
rimenterede således i 1990’erne med den såkaldte “køber-
sælger model”, hvor det offentlige købte ydelser fra hospita-
lerne, der var organiseret som selvejende institutioner.  
 
Finansiering og organisering af sundhedssystemer kan have 
betydning for sundhedsudgifternes niveau. En gruppering af 
OECD i lande, der primært har et skattefinansieret sund-
hedssystem, og i lande, der primært finansierer sundheds-
udgifterne ved sociale bidrag, tyder på, at sundhedsudgif-
terne som andel af BNP er lavere i lande, hvor sundhedsud-
gifterne primært finansieres via skatterne, jf. figur II.21.  
 
 
Figur II.21 Sundhedsudgifter i pct. af BNP, 2006  
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Kilde: OECD Health Data 2009. 
 
 
En økonometrisk undersøgelse tyder også på, at de samlede 
sundhedsudgifter er højere i sundhedssystemer, der finan-
sieres via sociale bidrag snarere end skattefinansierede 
sundhedssystemer, uden at det indebærer et bedre sundheds-
resultat (sundheds-outcome), jf. Wagstaff (2009). I under-
søgelsen er sundhedsresultatet målt ved potentielle tabte 
leveår for ni dødsårsager, hvor behandlinger må forventes at 

Køber-sælger 
modellen 

Skattefinansierede 
systemer har lavere 
udgifter 
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ved sociale bidrag 
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mindske risikoen for at dø.24 En forklaring på, at sundheds-
udgifterne er højere i sundhedssystemer finansieret med 
sociale bidrag end i skattefinansierede systemer, er, at en 
del af de opgjorte sundhedsudgifter er omkostninger i 
forbindelse med opkrævningen og administrationen af 
sundhedssystemerne, der sandsynligvis er høje i førstnævnte 
system. En anden forklaring er, at de skattefinansierede 
sundhedssystemer anvender praktiserende læger som “led-
vogtere”, hvilket er med til at begrænse udgifterne, jf. 
Gerdtham og Jönsson (2000). 
 
En tredje model for organisering af sundhedssystemet er, at 
private forsikringsselskaber udbyder sundhedsforsikringer 
og køber behandling hos private hospitalsudbydere, som 
ofte er organiseret som nonprofit organisationer. Denne 
model anvendes i f.eks. USA og Schweiz, samt i en tillem-
pet stærkt offentligt reguleret og subsidieret form i Holland. 
I Schweiz er sundhedsforsikringerne tvungne, mens de er 
frivillige i USA. I USA behandles pensionister og fattige 
gratis af det offentlige sundhedsvæsen, men en relativt stor 
gruppe er hverken dækket af det offentlige sundhedssystem 
eller af private forsikringer. Det er primært ansatte i lavt-
lønsjob, der ikke er omfattet af en sundhedsordning. Udby-
derne betales typisk på baggrund af aktivitetsniveauet. 
Systemet har en høj grad af imødekommenhed over for 
patienternes efterspørgsel, men kontrollen med omkostnin-
ger og priser på ydelserne er svag.  
 
På grund af stigende sundhedsomkostninger har det ameri-
kanske marked for sundhedsydelser bevæget sig fra en 
model med frit forbrugervalg og afregning med en takst pr. 
leveret ydelse over mod forsikringsordninger, der begrænser 
patienternes valg. Ved hjælp af såkaldte “managed care” 
planer forsøger forsikringsselskaberne at kontrollere udbud-
det af og priserne på sundhedsydelser.  
 
Managed care ordningen går ud på, at forsikringsselskaber-
ne køber adgang til sundhedsydelser gennem aftaler med 
udbyderne med udgangspunkt i pris og kvalitet. Patientens 

 
24) Der er ikke konsensus om, hvordan sundheds-outcome skal 

måles, og resultatet kan være påvirket af de valgte indikatorer. 
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valg af udbyder begrænses til dem, som forsikringsselskabet 
har indgået aftaler med. Samtidig kontrolleres og begrænses 
mængden og kvaliteten af de sundhedsydelser, der tilbydes 
patienten. Hvis patienten vælger en anden udbyder, skal 
vedkommende selv betale en del af udgifterne. Eksempler 
på værktøjer i managed care-planer er:  
 

• Ledvogter-/visitationsfunktioner, der indebærer, at 
forsikringsselskabets læger visiterer patienterne til 
videre hospitalsbehandling. Dette bidrager til at sik-
re, at patienten ikke overbehandles 

• Præ-autorisationer, der betyder, at lægen skal have 
forsikringsselskabets godkendelse, før en given be-
handling kan iværksættes 

• Overvågning af om den enkelte læges praktiserings-
adfærd skiller sig ud fra gennemsnittet 

 
Der findes også eksempler i USA på, at nogle forsikrings-
selskaber selv er udbydere af sundhedsydelser, men den 
mest anvendte model er, at forsikringsselskabet indgår 
kontrakter med udbydere. Således er 95 pct. af de private 
sundhedsforsikrede dækket på denne måde. En forudsæt-
ning for, at der er konkurrence mellem udbyderne, er, at 
markedet er tilstrækkelig stort. Det vurderes at være tilfæl-
det i USA. Forsikringsselskaberne er også tilstrækkelig 
store og har markedsmagt til at kunne indsamle kompleks 
viden om priser og serviceforbrug og dermed imødegå 
asymmetriske informationsproblemer og begrænse priserne 
på sundhedsservices, jf. Docteur og Oxley (2003). De 
vurderer ligeledes, at sundhedsomkostningerne i USA er 
blevet 10-15 pct. lavere uden tab af kvalitet som følge af 
den ændrede tilrettelæggelse af forsikringsordningerne. Ikke 
desto mindre er det amerikanske sundhedssystem blandt 
verdens dyreste. 
 
Det hollandske sundhedssystem 
 
Det hollandske sundhedssystem er i vid udstrækning finan-
sieret via private forsikringer, og sundhedsydelserne leveres 
også i vid udstrækning af private udbydere, ligesom i det 
amerikanske system, men det er på en række punkter tilret-
telagt meget anderledes, jf. van de Ven og Schut (2008). 
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Alle, der bor eller arbejder lovligt i Holland, er forpligtiget 
til at købe en basissygeforsikring hos en privat forsikrings-
udbyder. Forsikringsudbydere er forpligtet til at acceptere 
alle ansøgere til en præmie, som er fastsat af myndigheder-
ne uanset forsikringstagerens eksisterende lidelser. I 2006 
var der kun 1½ pct., der ikke havde tegnet en forsikring i 
overensstemmelse med den nye lovgivning, jf. Leu mfl. 
(2009). Hvis man ikke har en sygeforsikring, kan man få en 
bøde. En stor del af de, der ikke har en forsikring, er unge, 
enlige mødre og andre med en lav indkomst. De fleste uden 
en sygeforsikring er økonomisk udsatte personer, og derfor 
anvendes bødesystemet i praksis ikke for at få personer til at 
tegne en sygeforsikring. 
 
Basisforsikringen dækker udgifter til praktiserende læger og 
hospitalsindlæggelser. De dækker ikke udgifter til tandlæge, 
fysioterapi mv., men 80 pct. har tegnet en tillægsforsikring 
til at dække disse udgifter. Udgifter i forbindelse med 
kronisk sygdom og længerevarende hospitalsophold finan-
sieres heller ikke via basisforsikringen, men finansieres over 
de generelle skatter. Præmierne til basisdækningen for 
sundhedsforsikringer omfatter ca. 50 pct. af de samlede 
sundhedsudgifter i Holland.  
 
Den enkeltes bidrag til basisforsikringen er indkomstafhæn-
gigt med et loft på 2.160 euro pr. år, jf. Okma (2008). 
Arbejdsgiverne er forpligtet til at kompensere de ansatte for 
udgifterne til sundhedsforsikringer. Denne kompensation 
indgår dog som en del af den skattepligtige indkomst. 
Udover det indkomstafhængige sundhedsbidrag, hvor 
præmien er fastsat af myndighederne, indbetaler forsik-
ringstagerne en præmie direkte til den valgte forsikringsud-
byder, der fastsætter sin egen præmie, som er ens for alle i 
det pågældende forsikringsselskab. Imidlertid modtager to 
tredjedele af alle husholdninger et tilskud til betalingen af 
forsikringen fra staten. Tilskuddet kan maksimalt være på 
1.464 euro årligt (2008). Børn under 18 år er også omfattet 
af forsikringsordningen, men der betales ikke præmie for 
dem. 
 
De indkomstbaserede tilskud, som er indbetalt til skatte-
væsnet, bliver overført til en “Risiko Udligningsfond”. 
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Denne fond betaler tilskud til de enkelte forsikringsselska-
ber. Disse tilskud til forsikringsselskaberne skal udligne 
forskelle i risici mellem medlemmerne i de forskellige 
forsikringsselskaber. Ved udligningen tages der højde for 
forskelle i medlemmernes aldersfordeling, antallet af kro-
nisk syge og geografi. 
 
I det hollandske sygeforsikringssystem er der således også 
en omfattende omfordeling både mellem indkomstgrupper 
og personer med forskellige helbredsrisici. Omfordelingen 
er dog mindre end ved et indkomstskattefinansieret sund-
hedssystem som det danske. 
 
Sundhedsydelserne udbydes af privatpraktiserende læger og 
non-profit sygehuse. Forsikringsselskaberne indgår kontrak-
ter med sygehusene på baggrund af DRG-takster og kvali-
tetsindikatorer, men det er hensigten, at forsikringsudbyder-
ne i stigende udstrækning skal have tilladelse til at forhand-
le pris, service og kvalitet i behandlingen. Forsikrings-
udbydere kan påvirke omkostningerne ved forbruget af 
sundhedsydelser ved at bestemme, hvor den enkelte skal 
behandles. De har også mulighed for selv at udbyde behand-
lingen. 
 
Forsikringsselskaberne kan også udbyde andre produkter 
end basisforsikringen, som supplerende sundhedsforsikrin-
ger, men også f.eks. bilforsikringer. Forsikringsudbyder skal 
som nævnt acceptere alle forsikringstagere til en basis-
forsikring, men de kan godt afslå at tegne tillægsforsikrin-
ger. Den enkelte kan vælge mellem 14 private forsikrings-
selskaber, men fire selskaber står for omkring 80 pct. af 
forsikringerne. De hollandske myndigheder har oprettet en 
hjemmeside, hvor forbrugerne kan sammenligne alle forsik-
ringsudbydere, hvad angår priser, services, forbruger-
tilfredshed og supplerende forsikringsydelser, og sammen-
ligne hospitaler på en række kvalitetsindikatorer. 
 
Der er mulighed for at opnå grupperabat, hvis forsikringen 
tegnes for en gruppe, f.eks. af en arbejdsgiver, patient-
organisation, fagforening eller andre tilladte grupper. I 2007 
modtog omtrent halvdelen af befolkningen et nedslag i 
præmien på i gennemsnit 7 pct. Disse grupperabatter gør, at 
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det frie valg er begrænset, da en betydelig del af forsikrin-
gerne tegnes af grupper. 
 
Sammenlignet med finansieringen af det danske sundheds-
system er omfordelingen mindre ved finansieringen af det 
hollandske sundhedssystem. I Holland er finansieringen af 
sundhedsudgifterne degressiv, da der er et loft over betalin-
gen, mens finansieringen er progressiv i Danmark. I Dan-
mark er det primært den offentlige sektor, der står for syge-
husbehandlingen, mens det i Holland er selvejende sygehu-
se. I Holland er det forsikringsselskabet, hvor man har valgt 
at tegne sin forsikring, der bestemmer behandlingsstedet, 
mens det i Danmark som udgangspunkt er bopælen, der 
afgør, hvor borgeren bliver behandlet, bortset fra de patien-
ter, der benytter sig af det frie og det udvidede frie sygehus-
valg, jf. afsnit II.7. 
 
Opsummering 
 

• Skattefinansierede sundhedssystemer og tvungne 
private sygeforsikringer sikrer alle en dækning af 
sundhedsydelser 

• Sundhedsudgifterne er højere i lande, der finansierer 
sundhedsudgifterne med sociale bidrag, end i lande, 
hvor de er skattefinansieret, uden  at det giver bedre 
sundhedsresultater 

• Ved private tvungne forsikringer kan udlignings-
ordninger indebære en udjævning blandt forskellige 
risiko- og indkomstgrupper. Grupper, der har rela-
tivt høje sundhedsudgifter, som personer med kroni-
ske lidelser og pensionister, sikres via det offentlige 
system 

• Private forsikringer kan øge valgfriheden, men de 
særlige problemstillinger med hensyn til moral ha-
zard for sundhedsydelser gør, at forsikringsselska-
berne begrænser patienternes muligheder 

• Stordriftsfordele ved forsikringer resulterer i grup-
perabatter, der begrænser konkurrencen, fordi der 
bliver færre udbydere 
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II.7 Indretning af det danske sundhedssystem 
 
Det danske sundhedssystem kan overvejende karakteriseres 
som en integreret offentlig model, hvor det primært er den 
offentlige sektor, der finansierer og producerer sundheds-
ydelserne. Der er dog nogle sundhedsydelser, hvor der er 
privat medfinansiering, som f.eks. voksentandpleje og 
medicinudgifter, og sundhedsydelser der produceres af 
private udbydere, som f.eks. praktiserende læger, jf. figur 
II.22. I dette afsnit er en uddybende beskrivelse af finansie-
ringen af det danske sundhedssystem. 
 
 
Figur II.22 Finansiering og produktion af sundheds-

ydelser 
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Anm.: Den lodrette akse angiver, i hvilket omfang udbyderens indtægter 

stammer fra brugerne. Den vandrette akse angiver, om det er en 
offentlig eller privat producent. Cirklernes forholdsmæssige 
størrelse angiver, hvor stor en andel af de offentlige sundheds-
udgifter, der går til det pågældende område.  

 
 
Det danske sundhedssystem finansieres primært via de 
generelle skatter, men 15 pct. af udgifterne finansieres dog 
direkte af private i form af brugerbetaling og offentligt 
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subsidierede sundhedsforsikringer mv. I det følgende uddy-
bes, hvordan afregningen i de forskellige dele af sundheds-
systemet er tilrettelagt. Først gennemgås finansieringen af 
de forskellige typer af offentlige sundhedsydelser. Dernæst 
følger en beskrivelse af de private sundhedsudgifter, der 
omfatter brugerbetaling og sundhedsforsikringer. 
 
Det danske offentligt finansierede sundhedssystem vareta-
ges af regionerne og kommunerne. Regionerne har ansvaret 
for driften af sygehusene og administration af sygesikrings-
området, der omfatter tilskud til ydelser fra praktiserende 
læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter og psykolo-
ger samt medicin. Kommunerne har ansvaret for genoptræ-
ning, forebyggelse og sundhedspleje, som de finansierer via 
kommuneskatten og statslige bloktilskud.25 Der opkræves et 
statsligt sundhedsbidrag på 8 pct. af den skattepligtige 
indkomst til finansiering af hovedparten af regionernes 
udgifter til sundhedsydelser, men indtægterne fra det stats-
lige sundhedsbidrag på 8 pct. er dog ikke en fast ramme for 
størrelsen af sundhedsudgifterne.26  
 
De enkelte regioners sundhedsudgifter finansieres af fire 
former for tilskud:  
 

• Statslige bloktilskud 
• Statslige aktivitetsafhængige tilskud 
• Kommunale grundbidrag  
• Kommunale aktivitetsbestemte bidrag  

 
Regionerne får dækket omkring 80 pct. af deres udgifter til 
sundhedsvæsenet via det statslige bloktilskud, der fordeles 
til den enkelte region ud fra demografiske forhold, som 
f.eks. aldersfordeling og den sociale struktur. Et element i at 
fjerne retten til skatteudskrivning og i stedet finansiere 

 
25) Sundhedspleje omfatter hjemmepleje og hjemmehjælp, pleje-

hjem, børnesundhedspleje og børnetandlæge. 

26) I forbindelse med den seneste skattereform er det vedtaget 
gradvist at udfase sundhedsbidraget i perioden 2012 til 2019, og 
erstatte det med tilsvarende forhøjelser af bundskatten. Implikati-
onen af denne ændring er, at fradragsværdien af renteudgifter og 
ligningsmæssige fradrag falder med 8 pct.point. 
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sundhedsudgifterne med bloktilskud er at gøre patienternes 
mulighed for behandling uafhængig af indkomsten i det 
geografiske område, de bor i, jf. Ankjær-Jensen og Kils-
mark (2007). Regionernes primære opgave er ansvaret for 
sundhedsområdet, men de har også opgaver, der omfatter 
regionsplanlægning og driften af institutioner for udsatte 
grupper og personer med særlige behov inden for det socia-
le område samt specialundervisning. Disse opgaver finan-
sieres også via det statslige bloktilskud, men regionerne kan 
ikke flytte midler mellem de forskellige områder, da statens 
og kommunernes tilskud er øremærkede de enkelte områ-
der. 
 
Udover bloktilskuddet yder staten et aktivitetsbestemt 
tilskud til regionerne i forhold til den meraktivitet, som 
regionernes hospitaler har gennemført. Det er ca. 2 pct. af 
regionernes samlede indtægter, der er aktivitetsbestemte. 
Meraktiviteten opgøres i forhold til et basisniveau for 
antallet af behandlinger, som er aftalt i forbindelse med de 
årlige budgetforhandlinger mellem regeringen og regioner-
ne. Tilskuddet bliver beregnet på baggrund af den realisere-
de aktivitet. Op til et såkaldt “knæk-punkt” afregnes til de 
fulde DRG-takster. DRG-taksterne er de beregnede gen-
nemsnitlige udgifter for behandlingerne, jf. boks II.8. Når 
aktiviteten kommer over knækpunktet, bliver afregningen 
nedsat til 70 pct. af DRG-taksten. Det statslige aktivitetstil-
skud er ikke en nyskabelse i forbindelse med kommunalre-
formen, men blev indført, da VK-regeringen trådte til i 
2001. Den gang indebar aftalen, at hvis produktionen på 
udvalgte områder lå højere end det aftalte niveau, udløste 
det et statsligt tilskud til det enkelte amt. 
 
Et yderligere bidrag til at gøre bevillingerne afhængige af 
aktiviteterne på sygehusområdet er, at de enkelte regioner 
skal fordele 10 pct. af bevillingerne til de enkelte sygehuse i 
forhold til deres aktivitet. Det er op til den enkelte region, 
hvordan dette konkret gøres. Hovedparten af sygehusenes 
bevillinger gives dog i form af rammebevillinger på bag-
grund af den aftalte aktivitet. 
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Boks II.8 Fastlæggelse af DRG- og DAGS-takster 

DRG-systemet blev oprindeligt konstrueret som et informations- og benchmark-
system til sammenligning af sygehusenes aktiviteter og omkostninger, men nu 
anvendes det også som grundlag for sygehusvæsenets finansiering. Det drejer sig 
om de aktivitetsafhængige dele af de statslige og de kommunale tilskud. Endelig 
bliver DRG-systemet også anvendt ved afregning mellem regionerne for behand-
ling af patienter uden for deres bopælsregion. DRG-systemet har også været an-
vendt som udgangspunkt for forhandlingerne mellem regionerne og de private 
sygehuse for takster for patienter, regionerne betaler behandlingen for. Psykiatri-
ske patienter afregnes med en ensartet takst for henholdsvis pr. liggedag og ambu-
lante besøg. 
 
I DRG-systemet grupperes somatiske patienter (personer med fysiske sygdomme) 
i Diagnose Relaterede Grupper. Patienterne opdeles bl.a. efter diagnose, behand-
ling, alder, køn og udskrivningsstatus. Grupperingen af patienter med forskellige 
diagnoser skal opfylde følgende tre krav: Den skal være klinisk meningsfuld, 
ressourcehomogen og antallet af grupper må ikke være for stort. Der er på nuvæ-
rende tidspunkt ca. 600 stationære grupper (overnattende patienter), hvoraf ca. 
100 er gråzonepatienter, hvor behandlingen kan gives både med overnatning og 
ambulant. Taksten for gråzonepatienter er et gennemsnit af taksterne for hhv. en 
ambulant behandling og en stationær behandling. Derudover er der ca. 140 
DAGS-grupper (Dansk Ambulant Grupperings System) for behandlingen af am-
bulante patienter.  
 
DRG- og DAGS-taksterne er udtryk for sygehusenes gennemsnitlige driftsudgif-
ter til behandling af somatiske patienter med forskellige diagnoser. Udgifter til 
psykiatriske patienter, husleje og leasing, røntgenundersøgelser bestilt af praktise-
rende læger og intern finansieret forskning er dog fratrukket. Derudover indgår 
udgifterne til investeringer i bygninger og udstyr heller ikke. Taksterne er bereg-
net ved at koble aktiviteter og omkostninger til de enkelte grupper, hvorved der 
kan beregnes en gennemsnitlig behandlingsomkostning. Aktiviteterne er opgjort 
bl.a. ved hjælp af observationer foretaget ude på de enkelte afdelinger af, hvilke 
processer patienten har været igennem ved behandling af en given diagnose. 
DRG-systemet anvendes fortsat som et informations- og benchmarksystem til 
sammenligning af sygehusenes aktiviteter og omkostninger.  
 
Afregning mellem regionerne sker til DRG- og DAGS-taksterne, der svarer til de 
gennemsnitlige omkostninger ved behandlingen. Der tages således hensyn til, at 
der er betydelig forskel på omkostningerne ved behandlingen af forskellige diag-
noser. Udgifterne på nogle hospitaler ligger over, mens andre ligger under de 
beregnede takster. Beregningen omfatter kun somatiske diagnoser. 
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Som led i strukturreformen blev der indført en kommunal 
medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter. Kommu-
nerne betaler dels et grundbidrag pr. indbygger, dels aktivi-
tetsbestemte bidrag, der afhænger af, hvor mange og hvilke 
sundhedsydelser den enkelte borger benytter sig af. 
 
Det kommunale grundbidrag er i gennemsnit på ca. 1.100 
kr. pr. person. Tilskuddets størrelse aftales mellem regionen 
og kommunerne, jf. Ankjær-Jensen og Kilsmark (2007). For 
at få vedtaget et forslag om at forhøje bidraget skal ⅔ af 
kommunerne i en region støtte forslaget. Grundbidraget kan 
dog maksimalt udgøre 1.500 kr. pr. indbygger (2004 pris- 
og lønniveau). 
 
Kommunerne betaler ud over det faste beløb pr. indbygger 
også aktivitetsbestemte bidrag til finansieringen. Kommu-
nerne betaler således et tilskud, når borgerne indlægges på 
et hospital, modtager ambulant behandling eller modtager 
sygesikringsydelser. Bidragsprocenten varierer afhængigt af 
typen af ydelse fra 10 pct. på sygesikringsydelser til 60 pct. 
for indlagte psykiatriske patienter, jf. tabel II.3. Der er dog 
samtidig et forholdsvist lavt loft over bidraget til betalingen 
for de enkelte behandlinger. Det betyder, at bidraget er 
relativt størst for de mindst omkostningsfyldte behandlin-
ger. De aktivitetsbestemte tilskud fra kommunerne var i 
gennemsnit på ca. 1.600 kr. pr. indbygger i 2007. Størrelsen 
af de aktivitetsbestemte tilskud for hospitalsbehandling 
beregnes ud fra DRG- og DAGS-taksterne, hvor DRG-
taksterne er de gennemsnitlige omkostninger ved indlæggel-
ser, og DAGS-taksterne er de gennemsnitlige omkostninger 
ved ambulant behandling. Taksterne varierer alt efter, hvor 
omkostningstunge behandlingerne er. I boks II.8 er en 
uddybning af principperne bag opgørelsen af DRG- og 
DAGS-taksterne. Kommunerne finansierer deres udgifter 
via kommuneskatter og bloktilskud fra staten.  
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Tabel II.3 Takster for kommunal betaling til regionerne 
 Sats Maksimale beløb 

Somatisk indlæggelse 30 pct. af  
DRG-taksten 

4.615 kr. pr. indlæggelse 

Psykiatrisk indlæggelse 60 pct. af sengedagstaksten 7.381 kr. pr. indlæggelse 
Færdigbehandlede 
patienter 

1.522 kr. pr. dag  
for patienter > 66 år 
761 kr. pr. dag  
for patienter < 67 år 

 

Somatisk ambulant 30 pct. af DRG-taksten 307 kr. pr. besøg, dog 
4.615 kr. for gråzone- 
patienter 

Psykiatrisk ambulant 30 pct. af besøgstaksten 307 kr. pr. besøg 
Praktiserende læger, 
fysioterapeuter m.m. 

10 pct. af grundhonoraret Ikke angivet 

Praktiserende special-
læger 

30 pct. af taksten 307 kr. pr. besøg 

Anm.: Beløbene er angivet i 2008 pris- og lønniveau. 
Kilde: Cirkulære nr. 74 af 1. december 2008. 

 
 
 
Kommunerne betaler derudover også en fast takst til regio-
nen, hvis de ikke hjemtager patienter, der er færdigbehand-
let på hospitalet, men har behov for et pleje- og optrænings-
tilbud fra bopælskommunen. Beløbet udgør ca. 1.500 kr. pr. 
dag for patienter over 66 år og det halve for personer derun-
der. 
 
Samlet set indebærer reglerne for finansiering af sundheds-
ydelser, at 82,3 pct. af regionernes indtægter på sundheds-
området stammer fra det statslige bloktilskud og 2,4 pct. fra 
aktivitetsbestemte statslige tilskud. Kommunerne bidrager 
med 15,3 pct. af finansieringen af regionernes udgifter på 
sundhedsområdet, hvilket er fordelt med 6 pct.point i 
grundbidrag og 9,3 pct.point i aktivitetsbestemte bidrag, jf. 
KL mfl. (2008). Der er blevet argumenteret for, at det 
relativt lave niveau for medfinansiering også skal ses i lyset 
af kommunernes behov for budgetsikkerhed. Hvis kommu-
nerne skulle bidrage med store tilskud til meget omkost-

Betaler også for 
færdigbehandlede 
patienter 

Kommunerne 
finansierer 15 pct. 
af regionernes 
udgifter 
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ningstunge behandlinger, kunne det betyde store sving fra år 
til år i deres udgifter. 
 
Formålet med at lade kommunerne bidrage til finansierin-
gen af sundhedsudgifterne er at øge kommunernes incita-
menter til at iværksætte forebyggelse og genoptrænings-
foranstaltninger, hvilket er deres opgave inden for sund-
hedsområdet. Betalingen mellem kommunerne og regioner-
ne er forbundet med omkostninger til administration. Hvis 
systemet ikke indebærer en forbedring af de økonomiske 
incitamenter, indebærer det en unødvendig omkostning. 
 
Der er tvivlsomt, om og i hvilket omfang kommunernes 
medfinansiering generelt øger deres incitament til at styrke 
aktiviteterne på forebyggelsesområdet. Det skyldes for det 
første, at den ene del af bidraget ikke afhænger af borgernes 
brug af sundhedssystemet og dermed af deres sundheds-
tilstand. Det faste bidrag, der udgør godt ⅓ af det kommu-
nale bidrag, afhænger således blot af antallet af indbyggere. 
For det andet bidrager kommunen til finansiering af alle 
behandlingsformer, uanset om sygdommen kan forebygges 
eller ej. Bidragene beregnes således som en fast procentsats 
af alle sygesikringsudgifterne samt DRG- og DAGS-
taksterne for den enkelte borgers behandling. Mange syg-
domme kan enten ikke forebygges, eller forebyggelses-
indsatsen skal for mange sygdomme ligge mange år, før 
lidelsen kommer i udbrud. Mange borgere flytter også i 
løbet af livet til andre kommuner. For det tredje bidrager 
kommunerne også til finansiering af f.eks. praktiserende 
læger og fysioterapeuter. Der er behandlinger fra disse 
grupper, som kan forbygge livsstilssygdomme og afværge 
genindlæggelser af ældre medicinske patienter, hvis de 
medicineres korrekt og får genoptrænet deres førlighed. 
Hvis kommunal medfinansiering af disse ydelser indebærer, 
at praktiserende læger og fysioterapeuter opfordres til at 
begrænse de nævnte behandlinger, kan det betyde, at der 
kommer flere indlæggelser, hvilket er stik imod hensigten 
med den kommunale medfinansiering. Det kan derfor alt i 
alt være vanskeligt at koble incitamenter til forebyggelse 
sammen med finansiering af behandling.  
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Der er reelt heller ikke mulighed for at erstatte ret mange af 
sygehusenes behandlingstilbud med kommunale tilbud, jf. 
Pedersen (2006). Der kan dog være en substitution mellem 
hospitalsbehandling på langtidsmedicinske afdelinger og 
hjemmepleje samt plejehjemstilbud. Det kan derfor være 
relevant at have kommunal medfinansiering for en del af de 
medicinske patienter. En undersøgelse af sammenhængen 
mellem på den ene side kommunale udbud af plejehjems-
pladser og hjemmehjælpstimer på kommuneniveau og på 
den anden side omfanget af hospitalsindlæggelser, tyder dog 
ikke på, at der er en sådan sammenhæng, jf. Bech og Lau-
ridsen (2009). I undersøgelsen er der taget højde for forskel-
le i erhvervsmæssige og demografiske forhold samt borger-
nes afstand til sygehuset og en række andre forhold. Under-
søgelserne er på data fra før kommunalreformen, så de 
ændrede økonomiske incitamenter indgår ikke i analysen, 
men reglen om at kommunerne skal betale for patienter, der 
er færdigbehandlet, var gældende i den analyserede periode. 
 
Den praktiserende læge har funktion som ledvogter i sund-
hedsvæsenet. Det er den praktiserende læge, der enten selv 
behandler patienten eller sender vedkommende videre til 
enten en privatpraktiserende speciallæge eller til sygehus-
behandling. Den praktiserende læge får dels et grundhono-
rar pr. tilmeldt patient, dels aflønning pr. kontakt eller 
behandling. Den privatpraktiserende speciallæge aflønnes 
pr. ydelse via den offentlige sygesikring. En yderligere 
begrænsning i kommunernes mulighed for at bestemme 
behandlingsstedet er derfor, at det er den praktiserende 
læge, der sammen med patienten afgør, om en borger skal 
behandles på stedet, indlægges eller f.eks. kan behandles af 
en privatpraktiserede speciallæge. Behandling hos en privat-
praktiserede speciallæge kan i nogle tilfælde være et alter-
nativ til behandling på et sygehus. Kommunen kan kun 
påvirke dette valg ved at opfordre lægerne til at vælge den 
billigste behandling, der samtidig er medicinsk forsvarlig. 
Den praktiserende læges henvisningspraksis har således stor 
betydning for udgifts- og aktivitetsniveauet på sygehusene. 
Samtidig står den praktiserende læge for en del af den 
forebyggende behandling. 
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Der er stor forskel mellem kommunernes betaling til regio-
nerne for borgernes forbrug af sundhedsydelser, jf. KL mfl. 
(2008). Den landsgennemsnitlige kommunale udgift til 
aktivitetsafhængig medfinansiering udgjorde ca. 1.684 kr. 
pr. indbyggere i 2007. Dette gennemsnit dækker imidlertid 
over variation mellem kommuners udgifter. 16 kommuner 
har således udgifter, der er mindst 10 pct. lavere og 12 
kommuner har udgifter, der er 8 pct. højere. En del af 
forskellen skyldes forskelle i alderssammensætningen og de 
sociale forhold i kommunerne. Disse forhold kan dog kun 
forklare knap halvdelen af forskellen i kommunernes udgif-
ter. 
 
Sundhedsydelser, der finansieres via sygesikringen, udføres 
af selvstændige erhvervsdrivende med en tilladelse til at 
udføre behandling, hvortil der ydes offentlige tilskud. 
Denne tilladelse kaldes et ydernummer. Det er regionerne, 
der tildeler og dermed også fastlægger antallet af ydernum-
re. Regionerne indgår overenskomster med udbyderne om, 
hvilke ydelser og til hvilken sats der ydes offentligt tilskud. 
I overenskomsterne er størrelsen af egenbetalingen også 
fastlagt for en del ydelser. Det offentlige har dermed i et 
betydeligt omfang indflydelse på omkostningsudviklingen 
på området. Det skyldes, at det offentlige både er med til at 
fastsætte priserne og også i et vist omfang produktionen af 
ydelser, hvilket sker via begrænsninger i antallet af udby-
dere. 
 
Det frie sygehusvalg 
 
Patienter, der er blevet henvist til et offentligt sygehus, har 
mulighed for at vælge blandt de offentlige sygehuse. Hvis 
de offentlige sygehuse ikke kan foretage behandlingen 
inden for fastlagte tidsfrister, kan borgerne vælge at blive 
behandlet på et privat sygehus eller klinik, hvis regionen har 
en aftale med en privat behandler. Disse muligheder beteg-
nes også det udvidede frie sygehusvalg. 
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Der er to former for frit sygehusvalg. Den ene form er, at 
borgerne har ret til at vælge at blive behandlet på et sygehus 
uden for deres egen region. Sygehuse skal behandle borgere 
fra andre regioner, men hvis ventelisten til behandlingen af 
en specifik lidelse er længere end en måned, er sygehuset 
ikke forpligtet til at skrive patienter fra andre regioner på 
ventelisten. Afregningen mellem regionerne sker efter 
DRG-taksterne. Den anden form er det udvidede frie syge-
husvalg, der indebærer, at patienter, som ikke kan blive 
behandlet på et offentligt sygehus inden for en måned, har 
ret til at blive behandlet på et privat hospital eller klinik, der 
har en aftale med det offentlige.27 Afregning af betalingen 
for behandlingen i den private sektor sker til priser, der er 
forhandlet mellem regionerne og foreningen af privathospi-
taler. I de tilfælde, hvor de ikke er blevet enige, har sund-
hedsministeren fastsat prisen. Han fastsatte dem i 2006 til 
DRG-taksten minus 10 pct. Der har været en del diskussion 
af, om taksterne har været for høje, jf. Rigsrevisionen 
(2009). I forbindelse med suspensionen af det udvidede frie 
sygehusvalg har de enkelte regioner haft en række behand-
linger i udbud, hvilket har resulteret i væsentligt lavere 
priser. Forhandlingerne af takster for behandling på privat-
hospitaler for andet halvår af 2009 mundede ud i en aftale 
mellem Danske Regioner og Brancheorganisationen for 
Privathospitaler og Klinikker, om nye takster der i gennem-
snit er nedsat 17 pct. i forhold til de tidligere anvendte.  
 
Der er indgået aftale mellem regeringen og Danske Regio-
ner om at ændre principperne for prisfastsættelse. Fra 2010 
skal afregningen for patienter, der benytter sig af det udvi-
dede frie sygehusvalg, ske med udgangspunkt i såkaldte 
referencetakster. Referencetaksterne fastsættes ud fra om-
kostningsniveauet i den del af de offentlige sygehuse, der 
udfører de forskellige behandlinger mest omkostnings-
effektivt. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udarbej-
der referencetaksterne. Det er også hensigten, at der skal 
etableres en uafhængig voldgiftsinstitution, der skal afgøre 

 
27) Det udvidede frie sygehusvalg var suspenderet fra sommeren 

2008 til udgangen af juni 2009 som følge af plejepersonalets 
strejke foråret 2008. 
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uenighed i konkrete sager mellem regionerne og de private 
sygehuse/klinikker. 
 
Det er desuden aftalt, at der som grundlag for de årlige 
økonomiforhandlinger skal forudsættes et forventet niveau 
for det offentliges samlede køb af aktivitet på de private 
sygehuse i det kommende budgetår, herunder gennem det 
udvidede frie sygehusvalg og strategiske udbud af sygehus-
ydelser generelt. Når der i større omfang anvendes udbud af 
sundhedsydelser, kan det øge effektiviteten. I hvilket om-
fang det vil øge effektiviteten i sundhedssektoren, vil dog 
afhænge af, hvordan dette udbud tilrettelægges, og hvordan 
det påvirker effektiviteten på de offentlige sygehuse, jf. 
afsnit II.8. Det øger ikke effektiviteten i sig selv, at pengene 
følger patienten. 
 
Det udvidede frie sygehusvalg blev anvendt af ca. 41.000 
personer i 2007, hvilket svarer til ca. 13 pct. af de patienter, 
der venter længere end den fastsatte grænse for ventetid. 
Reglerne for det udvidede frie sygehusvalg indebærer, at 
når den forventede ventetid for behandling overstiger den 
fastsatte grænse, kan borgerne vælge at blive behandlet på 
et privat sygehus. Undersøgelsen i det følgende er imidlertid 
foretaget for patienter med en faktisk ventetid, der er længe-
re end grænsen, da der ikke foretages registrering af den 
forventede ventetid.28 
 
Det udvidede frie sygehusvalg anvendes især til behandling 
af sygdomme i knogler, muskler og bindevæv, der tegnede 
sig for 33 pct. af behandlingerne, og sygdomme i øjne, der 
stod for 11,5 pct. i 2007. De resterende behandlinger er 
spredt ud over øvrige sygdomme. I det følgende undersøges, 
hvem der anvendte ordningen i 2007.29 Analysen er udført 
for sygdomme under ét og derudover separat for sygdomme 
i knogler, muskler og bindevæv samt sygdomme i øjne. 
 

 
28) Det er kun muligt at opgøre ventetiderne for omtrent ⅔ af 

kontakter for planlagte behandlinger. 

29) Analysen er ligeledes gennemført for 2005 og 2006, hvilket 
bekræfter hovedresultaterne. 
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Når en patient vælger ikke at blive behandlet på et privat-
hospital eller klinik, kan det skyldes, at patienten foretræk-
ker behandling på et offentligt sygehus, eller at den givne 
behandling ikke bliver udført på private sygehuse og klinik-
ker. Patienter med sygdomme i knogler, muskler og binde-
væv samt sygdomme i øjne anvendte i større omfang end 
andre sygdomsgrupper det udvidede frie sygehusvalg, idet 
omkring 20 pct. af disse patienter anvendte ordningen. En 
forklaring på forskellen kan være, at behandlinger for disse 
sygdomme i stor udstrækning udbydes på de private syge-
huse. 
 
Analysen angiver, hvordan sandsynligheden for at benytte 
det udvidede frie sygehusvalg påvirkes af personlige og 
andre karakteristika. Resultaterne måles i forhold til en 
referenceperson. Sandsynligheden for at anvende det udvi-
dede frie sygehusvalg aftager med alderen, særligt for 
personer over 75 år, jf. tabel II.4. Det kan skyldes en kom-
bination af, at de ældre patienter finder det mere trygt at 
blive behandlet på et offentligt sygehus, og at ældre har 
mere komplicerede diagnoser, som kun kan behandles på de 
offentlige sygehuse. 
 
Der er større sandsynlighed for, at personer i beskæftigelse, 
af dansk oprindelse, med en erhvervskompetencegivende 
uddannelse og høj indkomst anvender ordningen. Resulta-
terne kan afspejle, at personer med disse karakteristika 
oplever en større omkostning i form af tabt arbejdsfortjene-
ste ved den længere ventetid i den offentlige sygehussektor. 
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Tabel II.4 Påvirkningen af sandsynligheden for at anvende det udvidede frie 
sygehusvalg, 2007 

 Knogler, muskler 
og bindevæv 

Øjne Alle 

 ------------  Sandsynlighed  ------------ 
30-55 år -0,02** -0,07** -0,01** 
55-65 år -0,05** -0,13** -0,02** 
65-75 år -0,05** -0,11** -0,02** 
75 år og derover -0,07** -0,14** -0,05** 
Kvinde 0,00 0,02** 0,00 
Enlig -0,01** -0,01 -0,01** 
Børn u. 18 0,00 0,06** 0,01** 
Arbejdsløs -0,02 -0,07** -0,01** 
Uden for arbejdsstyrken -0,02** -0,04** -0,01** 
Faglært 0,01** 0,01* 0,01** 
Videregående uddannelse 0,02** 0,02** 0,00* 
Indvan. el. eftkm. fra mindre udv. lande -0,04** -0,08** -0,03** 
Indvan. el. eftkm. fra mere udv. lande -0,02* -0,03* -0,02** 
Under 100.000 kr. -0,01 -0,01 0,00* 
150.000-200.000 kr. 0,01** 0,02** 0,01** 
200.000-250.000 kr. 0,02** 0,01 0,01** 
250.000-300.000 kr. 0,01* 0,04** 0,01** 
Over 300.000 kr. 0,04** 0,02* 0,03** 
Referenceperson 0,21 0,45 0,22 
Andel som har anvendt ordningen 0,18 0,20 0,13 
 -----------------  Antal  ----------------- 
Observationer 75.572 25.444 315.247 
Anm.: Referencepersonen er en mand af dansk oprindelse mellem 19-30 år. Vedkommende er sambo-

ende, har ingen børn, er i beskæftigelse og ufaglært og har en ækvivaleret disponibel indkomst i 
2006-priser på mellem 100.000 kr. og 150.000 kr. I estimationerne er der korrigeret for, at der 
mangler oplysninger om uddannelse og oprindelse for en mindre del af personerne samt
regionsbopæl. * angiver signifikans på et 5 pct.niveau, ** angiver signifikans på et 1 
pct.niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Enlige og personer uden børn er mindre tilbøjelige til at 
vælge behandling på privathospital og klinik. Det kan 
skyldes, at de offentlige sygehuse er bedre til at varetage 
pleje af patienten efter endt behandling, og at patienter, der 
anvender det udvidede frie sygehusvalg, er mere afhængige 
af, at de pårørende efterfølgende tager hånd om pasning og 
pleje. For samboende er denne hjælp umiddelbart tilgænge-
lig inden for husstanden, hvilket ikke er tilfældet for de 
enlige. For personer med børn kan det være en større gene 
at vente på behandling, så forældre vælger at forkorte 
ventetiden ved at blive behandlet på et privathospital. 
 
Analysen viser samlet set, at der er social skævhed i, hvem 
der anvender det udvidede frie sygehusvalg. Derimod tyder 
undersøgelsen ikke på, at der er kønsforskelle. En del af 
forklaringen på resultatet kan være, at de grupper, der har 
større sandsynlighed for at anvende det udvidede frie syge-
husvalg, er bedre til at finde frem til og forstå oplysningerne 
om ordningen. 
 
Brugerbetaling 
 
Ud over finansieringen af sundhedsydelser via de generelle 
skatter betaler borgerne selv ca. 15 pct. af sundheds-
udgifterne. Hovedparten af disse udgifter er brugerbetaling 
for voksne på ydelser fra tandlæge og fysioterapeuter, 
psykolog og egen betaling på medicin. Den enkelte kan 
eventuelt finansiere dele af egenbetalingen via en privat 
forsikring. Det er i Danmark valgt at koncentrere egenbeta-
lingen på få ydelser. Brugerbetaling indebærer, at der er en 
direkte sammenhæng mellem den enkeltes forbrug og 
betaling. Når en ydelse er pålagt brugerbetaling, vil den 
enkelte kunne undgå at betale, hvis ydelsen ikke benyttes, i 
modsætning til skattefinansiering, hvor der ikke er en sam-
menhæng mellem forbrug og betaling. Brugerbetaling 
anvendes derfor også til at begrænse efterspørgslen. Når 
brugerbetalingen er koncentreret på relativt få sundheds-
ydelser, betyder det, at det kun er inden for disse kategorier, 
at efterspørgslen bliver begrænset. Forvridningen i forbru-
get af sundhedsydelser vil blive mindre, hvis den samlede 
brugerbetaling bliver fordelt på flere sundhedsydelser. 
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Brugerbetaling til delvis finansiering er koncentreret om 
offentlige ydelser, der ikke leveres af læger. 
 
Danmark har samme niveau for brugerbetaling som andre 
nordiske lande, men Danmark adskiller sig ved at koncen-
trere betalingen på enkelte ydelser, jf. Velfærdskommissio-
nen (2005). Andre nordiske lande spreder generelt i større 
omfang brugerbetaling og anvender brugerbetaling til 
adfærdsregulering. 
 
Brugerbetalingen er størst på tandlægeydelser, hvor den 
stiger markant med indkomsten. Det resulterer i, at personer 
med en ækvivaleret disponibel indkomst over 250.000 kr. 
har udgifter til tandlæge, der er ca. 2½ gang større end 
personer med en ækvivaleret disponibel indkomst under 
150.000 kr., jf. tabel II.5. Reglerne for betaling af tandlæge-
ydelser indebærer ikke i sig selv, at brugerbetalingen for 
tandlægeydelser er højere for personer med høje indkom-
ster. Derfor afspejler den højere brugerbetaling, at forbruget 
af tandlægeydelser stiger med indkomsten. Brugerbetaling 
til fysioterapeut m.m. stiger i mere begrænset omfang med 
indkomsten. 
 
Brugerbetalingen for sundhedsydelser stiger med alderen, 
hvilket er i tråd med, at forbruget af sundhedsydelser stiger 
med alderen. Men hvor udgifterne til brugerbetaling er 
jævnt stigende med alderen for f.eks. udgifter til fysiotera-
peuter, så er niveauet for brugerbetaling for tandlæge stort 
set uændret for aldersgrupperne over 55 år. 
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Tabel II.5 Brugerbetaling: Udgift pr. person, 2005 
 Tandlæge Fysio-

terapeut, 
m.m. 

Læge, 
privat 

hospital 

Andel i 
befolkning 

 -------------  2006-kr.  -------------- -  Pct.  - 
Ækvivaleret disponibel indkomst   
Under 100.000 kr. 507 269 92 18,2 
100-150.000 kr. 1.101 438 196 32,8 
150-200.000 kr. 1.513 414 166 25,7 
200-250.000 kr. 1.907 468 202 14,0 
250-300.000 kr. 2.440 645 266 5,4 
300.000 kr. og over 2.573 505 348 3,9 
Ældste person i husholdningen  
Under 30 år 340 326 80 19,3 
30 - 55 år 1.139 336 146 42,0 
56 – 65 år 2.027 496 192 16,2 
66 – 75 år 2.040 565 307 10,9 
76 år og derover 2.125 630 334 11,5 
     
Gennemsnit 1.342 419 180 100,0 
Anm.: Husstandens ækvivalerede disponible indkomst er indkomsten korrigeret for antallet af voksne

og børn i husstanden. Den ækvivalerede indkomst tager dermed højde for, at indkomster og 
udgifter kan udjævnes inden for husholdninger med mere end en person. Beregningerne er
foretaget på grundlag af forbrugsundersøgelsen. I forbrugsundersøgelsen er der et frafald, som
gør, at stikprøven ikke er repræsentativ. Dette korrigeres der for ved at beregne de forventede
værdier for brugerbetaling på hele befolkningen vha. regressionsanalyser. Tallene er derfor
forbundet med usikkerhed. Metoden, der bruges til at korrigere for skævheden, er ikke helt 
identisk med Danmark Statistiks metode, og derfor fås ikke samme resultater, jf. Danmarks 
Statistik(2009).  
I tabellen er der udelukket 1,2 pct. af husstandene, da brugerbetalingen er højere end husstan-
dens samlede disponible indkomst. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Apotekernes udsalgspriser på receptpligtig medicin er under 
betydelig offentlig regulering. Producenter/importører fast-
sætter frit deres priser til apotekerne, men i praksis er pris-
dannelsen på de lægemidler, der er i indbyrdes konkurrence 
(substituerbare), væsentligt påvirket af den detaljerede 
regulering, der er på området, herunder reguleringen af 
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apotekernes udsalgspris, tilskudsregler, bagatelregler, 
forsyningspligt mv. 
 
Der ydes som udgangspunkt tilskud til patienter til en 
betydelig del af den lægeordinerede medicin. For generisk 
ens produkter ydes der tilskud i forhold til det billigste 
produkt på markedet. Tilskuddet til den enkelte udregnes i 
forhold til medicinforbruget de 12 foregående måneder.  
 
Medicintilskuddets størrelse til voksne over 18 år afhænger 
af den samlede årlige udgift til medicin. Hvis medicin-
udgifterne er under 820 kr., er der intet tilskud: 
 

• 820 - 1.340 kr. = 50 pct. i tilskud 
• 1.341 - 2.885 kr. = 75 pct. i tilskud 
• Over 2.885 kr. = 85 pct. i tilskud 

 
Pensionister, personer med begrænsede indtægter og kro-
nisk syge kan få tildelt yderligere tilskud, hvis egenudgiften 
overstiger 3.270 kr. 
 
Egenbetalingen til medicin varierer kun i meget begrænset 
omfang med indkomsten, jf. tabel II.6. De største tilskud 
gives til personer, der har ækvivalerede disponible indkom-
ster mellem 100.000 kr. og 200.000 kr. En vigtig med-
virkende forklaring på dette er, at indkomsten for pensioni-
ster typisk ligger i dette interval, og at medicinudgifterne 
stiger med alderen. Samtidigt indebærer reglerne, at andelen 
af egenbetalingen falder ved stigende forbrug. 
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Tabel II.6 Medicinudgifter: Udgift pr. person, 2006 
 Ekspedi-

tionspris 
Tilskud Egen-

betaling 
Andel i 

befolkning 
 -------------------  Kr.  ------------------- ---  Pct.  --- 
Ækvivaleret disponibel indkomst   
Under 100.000 kr. 1.529 1.005 524 18,2 
100-150.000 kr. 3.433 2.567 867 31,3 
150-200.000 kr. 2.378 1.632 746 25,3 
200-250.000 kr. 1.773 1.088 685 14,4 
250-300.000 kr. 1.815 1.100 716 5,9 
300.000 kr. og over 2.034 1.212 822 5,0 
Ældste person i husholdningen   
Under 30 år 818 409 409 19,6 
30 - 55 år 1.494 995 500 41,8 
56 – 65 år 2.985 2.057 928 16,2 
66 – 75 år 4.329 3.190 1.138 11,1 
76 år og derover 5.867 4.363 1.505 11,4 
     
Gennemsnit 2.416 1.679 737 100,0 
Anm.: Husstandens ækvivalerede disponible indkomst er indkomsten korrigeret for antallet af voksne 

og børn i husstanden. Den ækvivalerede indkomst tager dermed højde for, at indkomster og
udgifter kan udjævnes inden for husholdninger med mere end en person. Beregningerne er
foretaget på grundlag af medicinregistret. I tabellen er 0,6 pct. af husstandene ikke medtaget, da
brugerbetalingen er højere end husstandens samlede disponible indkomst. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Forsikringer 
 
En del af brugerbetalingen finansieres via private syge-
forsikringer, men derudover findes også andre sygeforsik-
ringer. Der kan skelnes mellem tre typer af sygeforsikringer 
i Danmark: 
 

• Brugerbetalingsforsikringer 
• Behandlingsforsikring  
• Forsikring mod visse kritiske sygdomme 

Private 
forsikringer 
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Brugerbetalingsforsikringer dækker primært dele af bruger-
betaling på f.eks. medicin, tandpleje og fysioterapi, men de 
kan også omfatte operationer på privathospitaler og klinik-
ker. Den type forsikring udbydes kun af “danmark”. Der er 
fire hovedgrupper af forsikringer (gruppe 1, 2, 5, 8). De 
adskiller sig ved, hvor meget de dækker. Gruppe 1 og 2 er 
de mest omfattende, og gruppe 8 indebærer blot, at man til 
en lav præmie er sikret et medlemskab, hvis man på et 
senere tidspunkt ønsker det. Præmien betales af den forsik-
rede selv og er ikke fradragsberettiget. Præmiestørrelsen er 
kun afhængig af, hvilken forsikringsgruppe der er valgt. For 
at blive optaget skal man være under 60 år og ikke lide af en 
kronisk sygdom. Præmien afhænger alene af dækningen og 
er derfor uafhængig af alder, køn, anciennitet i forsikrings-
gruppen og sundheds-tilstand. Man kan således også være 
forsikret, når man er alderspensionist. “danmark” er ejet af 
medlemmerne og er en non-profit virksomhed. Det er en 
fortsættelse af de almindelige sygekasser, der blev afskaffet 
i 1973. 
 
Ved oprettelsen af “danmark” var der ca. 218.000 medlem-
mer, hvilket er vokset til nu omkring 2 mio. medlemmer. 
Siden 1990 har der været en årlig vækst på godt 3,5 pct. 
Medlemmerne af “danmark” afviger lidt fra gennemsnits-
befolkningen, jf. Pedersen (2005). Lidt færre af de unge og 
af de ældre er medlemmer, mens de midaldrende er over-
repræsenterede. Der er lidt flere funktionærer end arbejdere 
og ufaglærte, der er medlemmer. 
 
Brugerbetaling kan forventes at mindske efterspørgslen 
efter en ydelse. Når der tegnes forsikringer til dækning af 
brugerbetalingen, må det forventes, at det øger efterspørgs-
len på grund af pris- og indkomsteffekten for personer, der 
har en forsikringsdækning. For den enkelte bliver prisen 
lavere, fordi forsikringsselskabet betaler en del af udgiften, 
og samtidig øger betalingen den enkeltes indkomst. Det 
påvirker de offentlige udgifter, i det omfang der kun er 
privat finansiering af en andel af den samlede omkostning 
ved ydelsen. En repræsentativ spørgeskemaundersøgelse, 
der blev foretaget i 2000-01 blandt personer over 17 år, 
viser, at når der korrigeres for baggrundsoplysninger, så 
efterspørger medlemmer af “danmark” flere af de ydelser, 
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der er dækket af forsikringen, end de der ikke er medlem-
mer, jf. Pedersen (2005). Undersøgelsen viser også, at der 
ikke er forskel i helbredsstatus for medlemmer og ikke-
medlemmer. 
 
Den anden type af sygeforsikring er behandlings- og hospi-
talsforsikring, som også kaldes sundhedsforsikringer. Denne 
type af forsikring udbydes af kommercielle forsikrings-
selskaber. Forsikringerne er ofte knyttet sammen med 
pensionsforsikringer, men der findes også selskaber, der 
sælger sygeforsikringer særskilt. Hvis forsikringen tilbydes 
af arbejdsgiveren, skal alle ansatte være omfattet, for at 
forsikringen er skattefritaget hos arbejdstageren. 
 
Forsikringen dækker specifikke typer af planlagt kirurgi, 
men også f.eks. fysioterapi, behandling og diagnostiske 
undersøgelser hos speciallæge og periodiske sundheds-
check. De typer af kirurgiske indgreb, forsikringen typisk 
dækker, er hofte-, knæ- og rygkirurgi. Det er operationer, 
som især personer over 70 år får foretaget. Den gruppe er 
normalt ikke dækket af sundhedsforsikringer, fordi de har 
forladt arbejdsmarkedet, så deres behandling bliver finan-
sieret af det offentlige sundhedssystem. Forsikringen dæk-
ker dog også sundhedsydelser, som det offentlige normalt 
ikke yder tilskud til, som zoneterapi, massage og periodiske 
sundhedscheck. Forsikringspræmien er et personalegode og 
en driftsudgift for virksomheden. Forsikringen er skatte-
subsidieret, fordi udgiften til sundhedsforsikring ikke indgår 
i den personlige skattepligtige indkomst. Forsikringen 
følger normalt ansættelsesforholdet, og man er almindelig-
vis ikke forsikret som pensionist. Man kan godt tegne en 
forsikring som privatperson, men så er præmien fastsat ud 
fra aktuarmæssige principper og ikke fradragsberettiget, 
hvilket betyder, at præmiestørrelsen stiger kraftigt med 
alderen, og at forsikringen skal være tegnet, inden man 
fylder 60 år. 
 
Når de private forsikringer anvendes til finansiering af 
diagnostiske undersøgelser, kan forsikringerne reelt bruges 
til at forkorte ventetiden til offentlig finansieret behandling, 
fordi perioder med ventetid for undersøgelser på under 14 
dage normalt ikke indgår i beregningen af den samlede 
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ventetid. Hvis sygehuset f.eks. modtager en henvisning fra 
lægen 1. marts, og hvis diagnosen kan stilles uden yderlige-
re undersøgelser, skal patienten have tilbudt behandling 
senest 1. april. Hvis det er nødvendigt at foretages en rønt-
genundersøgelse, hvortil der er en ventetid på to uger, skal 
patienten have tilbudt en behandling 15. april. Hvis patien-
ten kan få foretaget røntgenundersøgelsen på en privat 
klinik uden ventetid finansieret af forsikringen, kan han få 
forkortet den faktiske ventetid med to uger. 
 
Antallet af personer, der er dækket af en sundhedsforsikring 
er steget fra ca. 50.000 personer i 2001 til knap 1 mio. 
personer i 2008, jf. figur II.23. En medvirkende forklaring 
på den kraftige stigning i antallet af personer, der er dækket 
af en sundhedsforsikring, er uden tvivl, at ligningsloven 
blev ændret i 2002. Ændringen betyder, at sundhedsforsik-
ringer kan betragtes som et skattefrit personalegode for 
ansatte i en virksomhed, hvis en række betingelser er op-
fyldt. Betingelserne for skattefritagelse er bl.a., at alle 
medarbejdere i virksomheden skal tilbydes ordningen, og at 
evt. behandling skal være lægefagligt begrundet eller bereg-
net til forebyggelse af en arbejdsbetinget skade. Før æn-
dringen i 2002 var det hovedsagligt behandling med alko-
holafvænning, der var skattefri for modtageren. 
 
Det er først og fremmest personer, som er ansat på private 
virksomheder, der er dækket af en sundhedsforsikring. Det 
er kun få offentligt ansatte og ingen uden for arbejdsmarke-
det, der er dækket af en skattesubsidieret sundhedsforsik-
ring. Blandt de privatansatte er der lidt flere med en videre-
gående uddannelse, og lidt færre, hvor grundskolen er 
højeste fuldførte uddannelse, der har en sundhedsforsikring, 
jf. Forsikring & Pension (2008). 
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Figur II.23 Sundhedsforsikrede 
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Kilde: www.forsikringogpension.dk. 
 
 
I forbindelse med mange pensionsforsikringer, sundheds-
forsikringer og overenskomster er der tegnet en forsikring 
mod visse kritiske sygdomme. Der kan dog også tegnes 
individuelle forsikringer på dette område. Forsikringen 
indebærer, at der udbetales et beløb typisk mellem 100.000-
200.000 kr., når en speciallæge har dokumenteret, at forsik-
ringstageren er blevet diagnosticeret med f.eks. en ondartet 
kræftsygdom, total blindhed eller blodprop i hjerne eller 
hjerte. Erstatningsbeløbet nedtrappes normalt fra 58 års 
alderen og bortfalder helt ved pensionering. Forsikringsta-
geren bestemmer selv, hvad beløbet skal anvendes til. 
Forsikring mod visse kritiske sygdomme kan derfor i højere 
grad betragtes som en ulykkesforsikring end som en syge-
forsikring, da det udbetalte beløb ikke er øremærket til 
behandling af den konstaterede sygdom. Det vurderes, at ca. 
2 mio. personer har en forsikring, der dækker kritisk syg-
dom. Dette skal sammenholdes med, at der er ca. 2,8 mio. 
erhvervsaktive i Danmark. 
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Opsummering 
 

• 82 pct. af regionernes indtægter til sundhedsområdet 
stammer fra det statslige bloktilskud og 2½ pct. fra 
aktivitetsbestemte statslige tilskud. Kommunerne 
bidrager med ca. 15 pct. fordelt med 6 pct.point i 
grundbidrag og 9 pct.point i aktivitetsbestemte bi-
drag 

• Den nuværende kommunale medfinansiering øger 
kun i meget begrænset omfang kommunernes inci-
tamenter til initiativer på forebyggelsesområdet 

• Omkring 13 pct. af de berettigede anvender det ud-
videde frie sygehusvalg 

• Sandsynligheden for at benytte det udvidede frie sy-
gehusvalg stiger med indkomsten og falder med al-
deren. Sandsynligheden er mindre for enlige, perso-
ner uden for arbejdsmarkedet, ufaglærte og indvan-
drere og efterkommere 

• Brugerbetalingen på sundhedsydelser er koncentre-
ret på relativt få ydelser 

• Brugerbetalingen stiger med indkomsten især for 
tandlægeydelser, idet forbruget stiger med indkom-
sten. Brugerbetaling for receptpligtig medicin er til-
nærmelsesvis uafhængig af indkomsten 

• Der har været en kraftig stigning i privatansatte, der 
er dækket af en skattesubsidieret sundhedsforsikring 

• Skattesubsidierede forsikringer kan anvendes til at 
begrænse ventetiden til offentlige behandlinger 

 
 
II.8 Markedsfejl, konkurrence og ventelister 
 
Konkurrence nævnes ofte som et virkemiddel til at effekti-
visere sundhedssektoren, så kvaliteten af sundhedsydelserne 
øges, og omkostningerne reduceres. Dette fremføres ud fra 
den generelle betragtning, at et velfungerende marked med 
mange udbydere, forbrugere og en god konkurrence er 
kendetegnet ved, at udbyderne minimerer omkostningerne, 
og at markedspriserne konkurreres ned på niveau med de 
langsigtede marginalomkostninger. I sundhedssektoren er 
der dog en række faktorer, der virker som barrierer for 
konkurrencen. Der er risiko for, at antallet af udbydere af 
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sundhedsydelser ikke bliver tilstrækkeligt til at sikre kon-
kurrence om efterspørgslen og dermed priser, der afspejler 
de marginale omkostninger. Dette problem hænger sammen 
med, at dele af sundhedsproduktionen er karakteriseret ved 
stordriftsfordele. Samtidig gælder det for sundhedsydelser, 
at det sjældent er forbrugeren selv, der direkte betaler for 
ydelsen, jf. afsnit II.5. Det betyder, at der kan være tilskyn-
delser til overforbrug af sundhedsydelser hos både forbruge-
ren (patienten) og producenten (som ofte er lægen). 
 
Formålet med dette afsnit er at diskutere konsekvenserne af 
at udsætte den offentlige produktion af sundhedsydelser for 
konkurrence. Det diskuteres, hvilke virkemidler der kan 
bruges til at skabe en passende konkurrence, når der er 
stordriftsfordele. Ligeledes diskuteres det, hvad der kan 
gøres for at begrænse de mulige tilskyndelser til overfor-
brug i sundhedssektoren. Afsnittet fokuserer især på hospi-
talsydelser.   
 
Afsnittet er opdelt i to dele. Den første del er overvejende 
en principiel diskussion af stordriftsfordele og tilskyndelse 
til overforbrug. Her diskuteres stordriftsfordele, konkurren-
ce og udbud i licitation. Dernæst diskuteres tilskyndelser til 
overforbrug og virkemidler til at begrænse overforbrug. 
Afsnittets anden del har et empirisk udgangspunkt i den 
danske hospitalssektor. Denne del forholder sig især til det 
frie og det udvidede frie sygehusvalg set i lyset af omkost-
ninger og konkurrenceudsættelse.  
 
Stordriftsfordele og konkurrenceudsættelse 
 
Stordriftsfordele er udtryk for, at det teknisk er billigere at 
producere i en stor end i en lille skala, således at omkost-
ningerne pr. produceret enhed falder med produktionens 
størrelse. Dette gælder f.eks., hvis produktionen kræver 
meget eller dyrt teknisk udstyr, således at der er store faste 
omkostninger, mens de variable omkostninger er relativt 
små. Under disse omstændigheder kan en producent med en 
stor markedsandel – f.eks. et stort offentligt hospital – holde 
andre producenter ude af markedet ved at sætte en pris, som 
er højere end producentens gennemsnitlige omkostninger, 
men som ikke er tilstrækkelig høj til, at en ny producent kan 
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forvente at få dækket sine gennemsnitlige omkostninger. På 
et marked af denne type vil der ikke af sig selv opstå kon-
kurrence, ligesom en offentligt styret konkurrenceudsættelse 
ikke er hensigtsmæssig.   
 
Sundhedsydelser er teknologisk meget forskellige. Nogle 
behandlinger har en akut karakter, hvor et hurtigt indgreb er 
en forudsætning for behandlingens succes. Dette kræver et 
beredskab hele døgnet – også selv om der er tidspunkter, 
hvor ingen behøver behandling. Nogle akutte behandlinger 
kræver desuden en meget specialiseret lægefaglig kunnen. 
Der er fordele ved at samle de akutte behandlinger på få 
sygehuse, fordi de meget store faste omkostninger til bered-
skabet implicerer stordriftsfordele. De høje faste omkost-
ninger udnyttes mest effektivt, hvis de fordeles på mange 
behandlinger. Omvendt gælder for planlagte behandlinger 
det, at der ikke er behov for et stort akut beredskab. Allige-
vel er nogle planlagte behandlinger forbundet med stor-
driftsfordele, mens andre ikke er. Dette diskuteres nedenfor. 
 
For nogle planlagte hospitalsydelser er der stordriftsfordele 
ved produktionen, f.eks. som følge af meget høje faste 
omkostninger til dyrt hospitalsudstyr. Hertil kommer, at en 
række behandlinger er specialiserede og kræver specifik 
erfaring, som kun et mindre antal personer kan opnå i 
Danmark. For en række af de fagligt specialiserede og 
komplicerede behandlinger gælder det endvidere, at kon-
centration på få enheder er den bedste måde at sikre kvalite-
ten af behandlingerne. Det er således billigere pr. ydelse at 
producere i en stor end i en lille skala. 
 
Der eksisterer også en række sundhedsydelser, som er 
standardiserede og karakteriseret ved forholdsvis begrænset 
kapitaludstyr og ved, at den pleje- og lægefaglige kompe-
tence, der er nødvendig for at udføre ydelserne, er meget 
udbredt. Dette gælder for eksempel operationer for grå stær 
og knæoperationer. Det medfører, at der ikke er specielle 
fordele ved at samle disse behandlinger på store sygehuse, 
men at de lige så godt kan gennemføres på mindre sygehuse 
eller klinikker. Vilkårene for en sund udbudskonkurrence 
med mange potentielle leverandører er gode for denne del af 
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produktionen.30 I 2003 er 13 pct. af de totale sygehusudgif-
ter planlagt kirurgi, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
(2003). De planlagte basiskirurgiske indgreb er en del-
mængde heraf.  
 
Eksempler på behandlinger og undersøgelser, hvor der ikke 
er stordriftsfordele, og som er egnede til konkurrenceudsæt-
telse er: Nogle rygoperationer, knæoperationer, undersøgel-
ser og behandlinger af lænderyg, MR-scanninger, skulder-
operationer, kirurgisk behandling af svær overvægt samt 
udskiftning af hofter. Der er allerede erfaringer med at have 
disse operationer i udbud, jf. Rigsrevisionen (2009).  
 
For en række plejeintensive forløb gælder det tilsvarende, at 
de ikke er forbundet med stordriftsfordele. En vigtig præmis 
for plejeintensive behandlinger er, at mange patienter efter-
spørger ydelsen i deres nærområde af hensyn til rejseafstand 
og tidsforbrug, men også tryghedsfølelsen ved generelt at 
have adgang til hospitalsydelser i nærområdet. I en række 
udkantsområder er der kun plads til én leverandør, mens 
områder med høj befolkningskoncentration kan have flere 
leverandører af disse ydelser.  
 
Den teknologiske udvikling betyder på den ene side, at en 
række eksisterende behandlinger kan gennemføres med 
mindre/billigere udstyr og ved generelt simplere indgreb. 
Samtidig fører udviklingen til, at flere sygdomme kan 
behandles, men ofte med specialiseret (og dyrt) teknologisk 
udstyr. Grå stær og nogle hjerteoperationer er eksempler på 
operationer, som er tilføjet “listen” af operationer, der er 
egnede til konkurrenceudsættelse, jf. Indenrigs- og Sund-
hedsministeriet (2003). På disse to områder har den tekno-
logiske udvikling givet grundlag for behandling af flere 
patienter og dermed for flere leverandører. For grå stær er 
der blevet udviklet nye, billigere behandlingsmetoder, og 
samtidig er kapitalomkostningerne reduceret, hvilket også 
bidrager til at skabe gode rammer for mange leverandører. 
 
30) Udvalget om Vilkår for den Udvidede Fritvalgsordning på 

Sygehusområdet vurderer ligeledes, at en række hospitalsydelser 
er egnede til konkurrenceudsættelse, mens et begrænset antal ud-
bydere betyder, at andre ydelser ikke er egnede, jf. Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet (2008). 
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En række ydelser med begrænsede stordriftsfordele er 
egnede til konkurrenceudsættelse, som kan være med til at 
øge effektiviteten. En mulighed er at udbyde bestemte typer 
af sundhedsydelser i licitation. Ideen med dette er, at ud-
buddet øger omkostningseffektiviteten ved en given produk-
tion. Udbud i licitation foregår ved, at køberen af hospitals-
ydelser (regionen) forbereder et udbudsmateriale og annon-
cerer udbuddet, hvorefter potentielle leverandører kan 
afgive tilbud. Regionen vælger herefter den leverandør, der 
har afgivet det eller de bedste og billigste tilbud. Udbuds-
materialet specificerer typen af behandlinger, længden af 
kontrakten i år eller måneder og evt. antallet af behandlin-
ger. 
 
Imidlertid kræver udbud i licitation, at der på forhånd 
eksisterer adskillige producenter, som kan påtage sig opga-
ven, dvs. en situation hvor offentlige hospitalsenheder kan 
byde på opgaven i konkurrence med hinanden, og/eller at 
der eksisterer privathospitaler, som er kapitalstærke nok til 
at opbygge den fornødne produktionskapacitet.      
 
At stordriftsfordele begrænser antallet af egnede udbydere, 
kan søges imødegået ved at lade udbuddet gælde en længere 
periode. Hvis vinderen af udbuddet kan sikres produktionen 
i en længere periode, kan det evt. tiltrække yderligere pro-
ducenter til at deltage i udbuddet, fordi vinderen af udbud-
det derved får mulighed for at opbygge den nødvendige 
kompetence gennem den periode, hvor producenten har 
licitationen. På den anden side vil lange licitationsperioder 
betyde, at konkurrencen begrænses markant i licitations-
perioden, og det kan betyde, at det er svært at holde andre 
producenter inde i markedet til kommende udbud. Hvis 
antallet af udbydere skal være tilstrækkeligt højt, er der 
således grænser for, hvor omfattende stordriftsfordele der 
må være forbundet med den udbudte opgave. Det inde-
bærer, at det er svært at kombinere omfattende stordriftsfor-
dele med konkurrence. 
 
Hvis stordriftsfordelene alene er begrundet i omkostnings-
fuldt teknisk udstyr, kan begrænsningen i konkurrencen 
imødegås ved, at udbyderen af opgaven stiller kapitaludsty-
ret til rådighed. Den private producent skal således kun 
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stille kvalificeret personale til rådighed. Udbud af denne 
type kan have til formål at sikre en høj og effektiv udnyt-
telse af meget kostbart udstyr. Der vil imidlertid ofte kunne 
være begrænsninger knyttet til udbuddet af specialister, der 
kan betjene det pågældende udstyr.  
 
Tilsvarende kan det overvejes at udbyde driften af en hospi-
talsafdeling inklusive udstyr i licitation. Det offentlige 
hospital stiller udstyret eller en afdeling til rådighed, men 
driften sættes i udbud. Formålet er at sikre omkostnings-
effektiv udnyttelse af det offentlige kapitalapparat. En 
nødvendig forudsætning for dette er, at der eksisterer priva-
te aktører, der kan påtage sig den pågældende opgave, 
og/eller at der kan opbygges et system, hvor de enkelte 
hospitaler får incitamenter til og mulighed for at byde på 
driften af afdelinger på andre hospitaler.31  
 
En alternativ metode er at indføre forøget konkurrence 
mellem offentlige hospitaler ved at adskille regioners funk-
tion som efterspørger af sundhedsydelser fra deres ansvar 
for hospitalernes drift. Leverandørerne (hospitalerne) gives 
større selvstændighed og udskilles som selvejende instituti-
oner, der til en vis grad konkurrerer om at levere hospitals-
ydelser til regionerne. Dette kaldes ofte for køber-sælger 
modellen. Det er en forudsætning, at køberne (regionerne) 
har lægefaglig indsigt og er orienterede om de bedste og 
billigste behandlingsmetoder. Køberne gives tilskyndelse til 
at købe billigst muligt ind, f.eks. ved at budgetterne skal 
overholdes. Regionerne kan da sende flere sygehusydelser i 
udbud, hvor det enkelte sygehus kun får kontrakten, hvis det 
tilbyder bedst ydelse og pris. Også i dette tilfælde lægger 
stordriftsfordele imidlertid begrænsninger på, hvad der kan 
opnås ved konkurrenceudsættelse.32 

 
31) Et eksempel, der minder om dette er, at Åbenrå Sygehus har 

udliciteret MR-scanninger til en privat operatør, jf. 
Konkurrencestyrelsen (2003). Operatøren ejer MR-scanneren og 
sørger for personale til at drive scanneren, men “bor” i lejede lo-
kaler på Åbenrå Sygehus. 

32) Køber-sælger modeller for sundhedsydelser er forsøgt i England, 
New Zealand samt dele af Sverige i 1990’erne. Erfaringerne viser 
forskellige resultater, og det er svært at vurdere, om en generel 
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Det frie sygehusvalg og det udvidede frie sygehusvalg giver 
patienten mulighed for under visse begrænsninger selv at 
vælge behandlingssted. Da princippet i det frie sygehusvalg 
er, at producenten af behandlinger modtager en på forhånd 
fastlagt takst, er der ikke tale om priskonkurrence mellem 
producenterne. Ligeledes har alle producenter, der ønsker at 
levere til taksten, adgang til at behandle. Det frie sygehus-
valg giver derfor ikke et direkte økonomisk incitament til at 
minimere omkostningerne for de offentlige sundhedsprodu-
center, men det medfører, at regionerne har incitamenter til 
at have høj kapacitet og levere ydelser af høj kvalitet, jf. 
senere i afsnittet. 
 
I fravær af muligheder for at lave egentlig priskonkurrence 
kan man søge mere direkte at måle hospitalernes præstatio-
ner op mod fælles målestok. Det kan være en kvalitets-
indikator, enhedsomkostninger eller produktivitet. I Dan-
mark bruges DRG-systemet til at sammenligne hospitaler-
nes enhedsomkostninger for behandlingsforløb. Ideen er, at 
denne sammenligning i sig selv kan føre til en omkost-
ningseffektivisering, f.eks. ved at taksten for en bestemt 
ydelse sammenlignes for forskellige hospitaler. Alternativt 
kan sammenligningen blive suppleret med forskellige 
belønninger for de, der klarer sig godt. En forudsætning for 
at skabe målestokskonkurrence er, at man kan finde rele-
vante parametre at sammenligne hospitalerne på. Kvalitets-
sammenligninger kræver en fælles standard som udgangs-
punkt. Det gælder også her, at de standardiserede behand-
linger er nemmest at sammenligne. En mulig barriere for 
målestokskonkurrence kan være, at der i specialiserede 
faglige miljøer også konkurreres på andre parametre, som 
ikke nødvendigvis fremmer omkostningseffektiviteten. 
Andre parametre er f.eks. videnskabelig meritering og 
lægefaglig prestige, som bl.a. opnås ved at kunne gennem-
føre nye komplicerede indgreb. Samlet vurderes det, at 
målestokskonkurrence kun har begrænset effekt med hensyn 
til at skabe reel konkurrence, jf. Konkurrencestyrelsen 
(2003).  
 

 
konkurrenceudsætning gennem køber-sælger markeder er en suc-
ces, jf. Herbild mfl. (2003). 
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Der er således problemer med at etablere udbudskonkurren-
ce på den del af den offentlige hospitalsproduktion, hvor et 
stort beredskab, dyrt udstyr eller høj lægefaglig specialise-
ring medfører stordriftsfordele. Omvendt er der som nævnt 
en række plejeintensive forløb og planlagte basiskirurgiske 
indgreb, hvor vilkårene for en god udbudskonkurrence med 
mange potentielle leverandører er til stede. I 2003 er 13 pct. 
af den samlede sygehusaktivitet planlagt kirurgi. Det er 
primært inden for dette område, at der findes behandlinger, 
der er egnede til konkurrenceudsættelse. Udover de konkur-
renceegnede planlagte kirurgiske indgreb er der som nævnt 
også plejeintensive forløb, der er egnede til konkurrenceud-
sættelse. 
 
Asymmetrisk information, overbehandling og overfor-
brug 
 
Ud over stordriftsfordele kan der også være andre proble-
mer med konkurrenceudsættelse af sundhedssektoren. Disse 
stammer i første omgang fra, at patienten og læ-
gen/hospitalet ikke har samme information om effekten af 
forskellige behandlinger, jf. afsnit II.5. Patientens sandsyn-
lighed for at blive rask afhænger af lægens/hospitalets 
aktivitet, men der er usikkerhed om sammenhængen mellem 
aktiviteten og den helbredende effekt. Problemet er, at 
lægen/hospitalet ud over hensynet til patientens helbredelse 
også har et hensyn til egen indtjening, hvis produktionen 
foregår på kommercielle præmisser. Dette kan resultere i 
udbudsinduceret overefterpørgsel efter behandling, selv i 
det tilfælde hvor patienten selv betaler for behandlingen.  
 
Umiddelbart vurderes incitamenterne til udbudsinduceret 
overefterspørgsel at være større i en privat hospitalssektor 
end på offentlige hospitaler. Denne vurdering underbygges 
af, at der over for den private hospitalssektor i USA iværk-
sættes mange initiativer for at begrænse incitamenter til 
overforbrug, jf. Docteur og Oxley (2003). En privatisering 
af produktionen af sundhedsydelser kan således øge incita-
menterne til overforbrug, hvis flere ydelser leveres af priva-
te leverandører. Der findes dog en række virkemidler, der 
kan begrænse både hospitalers og patienters tilskyndelse til 
overforbrug, hvilket diskuteres nedenfor. 
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“Ledvogtning” er en visitationsfunktion, hvor en uafhængig 
læge visiterer patienterne til videre hospitalsbehandling. 
Med “uafhængig” menes, at den visiterende læge ikke har 
anden tilskyndelse til valg af behandling, end hvad der er 
billigst og bedst for patienten. De praktiserende læger 
behandler eller visiterer i dag patienterne til videre behand-
ling på en klinik eller et hospital. Generel brug af uafhængi-
ge læger i visitationsfunktioner kan begrænse tilskyndelsen 
til at lave udbudsinduceret overefterspørgsel. Således er det 
et effektivt redskab til at begrænse privathospitalers incita-
menter til overforbrug at lade de offentlige hospitaler stå for 
visitering af alle patienter. 
 
Præ-autorisationer betyder, at lægen skal have køberens 
godkendelse (dvs. regionens), før en given behandling kan 
iværksættes. Det giver i princippet køberen mulighed for at 
bremse overflødige behandlinger, men det er administrativt 
dyrt. Der er begrænset mulighed for at anvende præ-
autorisationer ved akutte indgreb. 
 
Overvågning går især ud på at overvåge de enkelte lægers 
eller hospitalsafdelingers praktiseringsadfærd og vurdere, 
om den adskiller sig fra gennemsnittet. I princippet kan det 
afsløre overbehandling, hvis det er ekstremt. Det kan imid-
lertid ikke afsløre, hvis gennemsnittet er højt. 
 
Hvis en hospitalsydelse er egnet til konkurrenceudsættelse, 
vil konkurrence bidrage til en effektiv produktion og der-
med lavere omkostninger. Det vil dog ofte medføre øgede 
administrative omkostninger at konkurrenceudsætte en 
sundhedsydelse, idet det er forbundet med omkostninger at 
kontrollere, at de leverede ydelser lever op til det aftalte 
med hensyn til kvalitet etc. De ovenfor nævnte virkemidler: 
Visitering, overvågning og præ-autorisationer til begræns-
ning af incitamenterne til overbehandling indebærer ligele-
des kontrolomkostninger. 
 
For de fleste hospitalsydelser gælder også, at patienten ikke 
selv betaler direkte for de modtagne behandlinger og såle-
des ikke behøver at tage hensyn til omkostningerne. Dette 
forstærker problemet med lægens/hospitalets dobbeltrolle, 
men i tillæg kommer et yderligere pres i retning af overbe-
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handling, idet en ikke-betalende patient vil ønske sig den 
bedste behandling under de bedste forhold uden hensyn til 
prisen. Det er en form for moral hazard problem, fordi 
patientens adfærd har betydning for, hvor stor en udgift 
regionen har til behandling af patienten. Hvis patienten selv 
vælger, vil dette lede til et overforbrug. Overforbrug er her 
defineret som forbrug udover punktet, hvor patientens 
marginale betalingsvilje er lig prisen, hvis patienten selv 
skulle betale. Overforbruget er ikke nødvendigvis givet ved 
for mange behandlinger, men snarere at patienten og lægen 
har tilskyndelse til at ønske den bedste behandling med 
hensyn til kvalitet og måske nogle ekstra undersøgelser “for 
en sikkerheds skyld”. 
 
Direkte brugerbetaling betyder, at patienten helt eller delvist 
betaler for den modtagne behandling. Dette kan bidrage til, 
at patienten tager omkostningerne i betragtning, når han er 
med til at vælge behandling. En ulempe ved brugerbetaling 
er, at efterspørgslen bliver afhængig af patientens indkomst 
og ikke kun behovet, jf. afsnit II.5. Udover uønskede forde-
lingsmæssige konsekvenser kan det bidrage til, at patienten 
ikke søger behandling i tide og får yderligere komplikatio-
ner, som øger omkostningerne til behandling. Begrænset 
brugerbetaling kan imidlertid anvendes som supplement til 
den visitering, som finder sted til sundhedsydelserne og 
dermed bidrage til at begrænse efterspørgslen.  
 
Lang ventetid og ventelister kan hjælpe med at begrænse 
efterspørgslen efter en behandling og afsløre det reelle 
behov for behandling. Dette argument bygger på erfaringer 
med, at nogle personer vælger at udtræde af ventelisten, 
hvis de skal vente længe på en operation. Det sker f.eks. 
ved, at nogle vælger at betale for en operation på et privat-
hospital. Omvendt er der for nogle sygdomme en risiko for 
komplikationer, hvis ventetiden på behandling er lang.  
 
Hvordan håndteres stordriftsfordele og konkurrence i 
Danmark? 
 
Hospitalssystemet er i de sidste 30 år hovedsagelig blevet 
styret med rammestyring, fordi en effektiv udgiftsstyring 
har haft høj prioritet. Det er muligt med rammestyring at 
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styre størrelsen af de samlede sundhedsomkostninger, 
således at disse får det politisk fastsatte niveau. Alt andet 
lige vil stram udgiftsstyring medføre ventetid på behand-
ling, hvis et hospital ikke har kapacitet til at imødekomme 
efterspørgslen. Et af formålene med øget konkurrence er at 
opnå en mere omkostningseffektiv produktion. At udbuddet 
i højere grad tilpasses efterspørgslen, kan dog medføre, at 
det er sværere at styre udgifterne og budgetterne. Inden for 
de seneste ti år har styringen af de danske sundhedsudgifter 
bevæget sig fra stram udgiftsstyring mod efterspørgsels-
styring. Dette er sket med indførelsen af kræft- og hjerte-
pakkerne samt det frie sygehusvalg og det udvidede frie 
sygehusvalg. 
 
Fritvalgsordningerne er centrale i reguleringen af sundheds-
området i dag, jf. afsnit II.7. De er til fordel for ventelistepa-
tienten på to måder. De medfører et krav om hurtig behand-
ling, når behovet for behandling er fastlagt. Desuden giver 
de patienten mulighed for at vælge blandt flere hospitaler, 
hvis flere hospitaler tilbyder den pågældende behandling.  
 
Hvis en patient udnytter det frie sygehusvalg og vælger et 
offentligt hospital uden for regionen, skal regionen betale 
den offentlige DRG-takst, som er en fast takst, der omtrent 
er udregnet som de gennemsnitlige omkostninger for den 
type behandling på alle offentlige sygehuse, jf. tabel II.7. 
Dette er den dyreste løsning for regionen. Hvis månedsfri-
sten overskrides, og patienten vælger et privat hospital 
under det udvidede frie sygehusvalg, så skal regionen betale 
den private DRG-takst, som også er en fast takst. De private 
DRG-takster for andet halvår af 2009 var omkring 75 pct. af 
de offentlige DRG-takster for de fleste behandlinger, jf. 
afsnit II.7. Hvis patienten derimod behandles på et af regio-
nens egne hospitaler gøres det ofte til en lavere pris via de 
aktivitetsbaserede aftaler mellem regionen og dens hospita-
ler. Således implicerer regionernes takststyringsmodeller for 
deres egne sygehuse en betaling på mellem 0 og 70 pct. af 
den offentlige DRG-takst for meraktivitet, jf. Danske Regi-
oner (2009). Alternativt kan regionen have indgået en 
udbudskontrakt med et privat hospital om at levere behand-
linger til en lavere pris, inden det udvidede frie sygehusvalg 
træder i kraft for patienterne. Dette foregår dog sjældent.   
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Tabel II.7 Regionale takster for behandling   
 

Patienten behandles på: Regionen skal betale: 
Regionens eget hospital 0-70 pct. af DRG-takst a) 
Udbudskontrakt Laveste udbudspris 
Offentligt hospital uden for  
Regionen 

DRG-takst 

Privat hospital under udvidede 
frit sygehusvalgsordning 

75 pct. af  DRG-takstb) 

 

a) 
 
b) 

Taksterne varierer mellem regioner og mellem typer af behand-
ling, jf. Danske Regioner (2009). 
Dette er den gennemsnitlige takst, jf. afsnit II.7. 

Anm.: Egen tilvirkning.  

 
 
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg lægger pres på 
regionerne, fordi regionen risikerer at skulle betale en 
højere pris, end den regionen selv kan levere til, hvis patien-
ten vælger et andet hospital end regionens eget. Det frie 
sygehusvalg giver regionen et incitament til at tilbyde 
sygehusydelser af høj kvalitet for at undgå, at patienten 
vælger at blive behandlet på et offentligt hospital uden for 
regionen. Det udvidede frie sygehusvalg giver regionen et 
incitament til at sikre høj udnyttelse af kapaciteten på egne 
hospitaler og eventuelt at udvide kapaciteten for at kunne 
tilbyde behandling inden for en måned og dermed undgå, at 
patienten får krav på også at kunne vælge behandling på 
private hospitaler. Presset fra fritvalgsordningerne kan 
tænkes at tilskynde regionerne til at indgå aktivitetsbaserede 
aftaler med egne hospitaler eller udbyde behandlinger i 
licitation uden for rammerne af det udvidede frie sygehus-
valg for at maksimere behandlingskapaciteten givet regio-
nens budget.   
 
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg medfører dog ikke 
direkte incitamenter på de offentlige og private sygehuse til 
at øge omkostningseffektiviteten og minimere priserne på 
behandlingerne, fordi priserne ikke konkurrenceudsættes. 
Konkurrenceudsættelse kan kun ske, hvis regionerne beslut-
ter sig for det, inden det udvidede frie sygehusvalg træder i 
kraft for patienterne. 
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Såvel DRG-taksterne som de private DRG-takster vurderes 
at være højere end den efficiente pris, netop fordi de ikke er 
konkurrencebestemt. Det medfører igen, at såvel effektive 
som ineffektive hospitaler får adgang til at behandle patien-
ter. 
 
Hvis ineffektive hospitaler afskæres fra at levere sundheds-
ydelser, begrænses også patienternes valgmuligheder under 
det frie og det udvidede frie sygehusvalg til de mere om-
kostningseffektive sygehuse. Udskillelse af de ineffektive 
sygehuse kan ske gennem konkurrenceudsættelse via udbud 
på de områder, der vurderes egnede til konkurrenceudsæt-
telse. 
 
Regionerne har mulighed for at sende opgaver i licitation 
f.eks. et antal af en bestemt type operationer. Udbud i 
licitation anvendes ikke hyppigt herhjemme til at skaffe 
leverandører af sundhedsydelser. Det kan skyldes, at lov-
givningen ikke giver mulighed for at lave udbud inden for 
rammerne af det udvidede frie sygehusvalg, idet alle private 
sygehuse har ret til at behandle patienter under det udvidede 
frie sygehusvalg. Et eventuelt udbud vil medføre, at nogle 
ineffektive sygehuse ikke får ret til at behandle patienter.  
 
Lovgivningen giver regionerne mulighed for at bede et eller 
flere af sine egne hospitaler om at lave et kontroludbud. 
Hospitalet vil da give et bud på, hvad det vil koste hospitalet 
at gennemføre opgaven og de nærmere vilkår herfor. For-
målet er at efterprøve, om opgaven kan løses ligeså billigt af 
regionens egne hospitaler. Det overordnede sigte hermed er 
at sikre, at regionen ikke pådrager sig meromkostninger i 
forhold til at gennemføre opgaven selv. Kontroludbuddet er 
fiktivt. Det vil sige, at hospitalet ikke er forpligtet til at tage 
opgaven, hvis det skulle vise sig, at kontroltilbuddet er det 
billigste og bedste. Der er faste regler for, hvordan et kon-
troludbud skal specificeres og for beregning af prisen, 
herunder, at medarbejdere, der udarbejder et kontroludbud, 
ikke må inddrages i beslutningen om, hvem der skal løse 
opgaven. En del forhold vil dog bero på hospitalets skøn – 
herunder hvor meget hospitalet forventer at øge produktivi-
teten i fremtiden.  
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Det er blevet foreslået at anvende en rammeudbudsmodel i 
forbindelse med det udvidede frie sygehusvalg, jf. 
Konkurrencestyrelsen (2006). Rammeudbud anvendes på 
andre områder i den offentlige sektor – f.eks. de såkaldte 
SKI-aftaler, der bl.a. bruges ved indkøb af computere, jf. 
Statens og Kommunernes Indkøbsservice (2009). I et ram-
meudbud giver en leverandør tilbud på pligten, men ikke 
retten, til at udføre et antal af en given behandling. På 
baggrund af de afgivne tilbud vælger regionen at tilbyde en 
rammeaftale til de bedste og billigste leverandører, mens 
ineffektive leverandører bortvælges. Rammeaftalen giver 
regionen ret, men ikke pligt, til at få udført et aftalt antal 
behandlinger på aftalesygehusene til tilbudsprisen i aftale-
perioden. Rammeudbudsmodellen er ikke tilladt under det 
udvidede frie sygehusvalg i dag, jf. Rigsrevisionen (2009).  
 
Rammeaftaler indebærer, at der ikke bliver indgået aftale 
om et fast antal behandlinger eller et bestemt tidspunkt for 
behandlingerne. I stedet fastlægges en maksimumsramme 
for mængden og for tidsperioden. Kun de producenter, der 
har budt udbudsprisen eller mindre, får ret til at levere. Det 
betyder, at det vil være lettere at skønne over produktionen 
for den enkelte leverandør. Udgangspunktet er, at mere end 
én leverandør får en rammeaftale. Dette betyder, at ramme-
udbud er så fleksibelt med hensyn til antallet af behandlin-
ger, at det er muligt at opretholde et frit og et udvidet frit 
sygehusvalg, til trods for at antallet af patienter er usikkert. 
Ligeledes er tidspunktet for behandlingerne usikkert.  
 
En konsekvens af konkurrenceudsættelsen via rammeudbud 
er, at de bedste og billigste leverandører udvælges – eventu-
elt under hensyntagen til, at regionen skal afdækkes geogra-
fisk. Det betyder, at ineffektive leverandører fratages mu-
ligheden for at behandle ventelistepatienter i den gældende 
udbudsperiode. Det medfører en begrænsning i antallet af 
valgmuligheder for ventelistepatienter. Et minimumskrav til 
antallet af leverandører kan eventuelt bruges til at sikre et 
reelt frit valg. Om rammeudbud medfører færre valgmulig-
heder for ventelistepatienter end den eksisterende aftalemo-
del, afhænger dog også af, i hvilket omfang de private 
DRG-takster begrænser antallet af leverandører i dag.  
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Rammeudbud indebærer, at leverandører, der har en ram-
meaftale, bærer omkostningerne ved det usikre behand-
lingsomfang. Det må forventes at indebære højere udbuds-
priser i forhold til et udbud, hvor behandlingsomfanget er 
garanteret. Udbud med garanteret behandlingsomfang er 
omvendt problematiske, fordi det er vanskeligt at forudsige 
mængden af behandlinger både for regionen og potentielle 
leverandører. 
 
En mulighed er at afholde et udbud, hvor leverandøren 
garanteres et fast antal behandlinger inden for en aftalt 
periode. Hvis dette antal ikke opnås, betaler regionen en 
afgift til leverandøren. Dette forventes at medføre en lavere 
pris end rammeudbud, netop fordi behandlingsmængden 
garanteres. Udover udbudene med garanteret mængde 
afholdes rammeudbud, hvor antallet af behandlinger ikke er 
garanteret. Her forventes prisen at blive højere. Kombina-
tionen af udbud med garanteret behandlingsomfang og 
rammeudbud giver regionen rimelig mulighed for at leve op 
til det garanterede behandlingsomfang og samtidige opfylde 
det frie og udvidede frie sygehusvalg.  
 
De færreste ventelistepatienter vælger at udnytte det frie 
eller det udvidede frie sygehusvalg, men bliver i stedet 
behandlet på det sygehus, regionen i første omgang har 
tilbudt. Med denne viden i baghånden kan regionen således 
i første omgang foreslå behandling på det sygehus, der har 
fået garanteret et fast antal behandlinger, men samtidig gøre 
patienten opmærksom på de øvrige sygehuse, der kan 
vælges under det frie sygehusvalg og – i tilfælde af at 
månedsfristen overskrides – det udvidede frie sygehusvalg. 
Fordelen ved kombinationen af udbud er, at udbudspriserne 
minimeres. Det forudsætter dog, at antallet af garanterede 
behandlinger ved det åbne udbud samt antallet af behand-
linger i rammeudbud er tilstrækkeligt til at tiltrække mange 
leverandører til begge udbud. 
 
Rammeudbud i kombination med et udbud med et garante-
ret antal behandlinger giver mulighed for at tilbyde en 
kontrakt til flere af de omkostningseffektive leverandører og 
dermed give ventelistepatienten et reelt valg mellem syge-
huse. Priserne på behandling er den pris, som det enkelte 
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kontraktsygehus har tilbudt i udbuddene. Det indebærer, at 
prisen på behandling afhænger af patientens valg af syge-
hus.  
 
Som nævnt begrænser fritvalgsordningerne i dag regioner-
nes mulighed for at sætte behandlinger i udbud. I stedet 
bruges andre virkemidler til styring af regionernes hospita-
ler og begrænsning af omkostningerne pr. behandling. Det 
drejer sig om aktivitetsbaserede aftaler, knæktakster og 
etablering af såkaldte friklinikker omtalt nedenfor. 
 
I aftalegrundlaget for regionernes finansiering af deres 
hospitaler skal indgå krav til den årlige aktivitet, og en del 
af finansieringen skal være aktivitetsbaseret. De aktivitets-
baserede priser er som nævnt lavere end både de offentlige 
og private DRG-takster. 
 
I nogle tilfælde fungerer den aktivitetsbaserede finansiering 
som en enkeltbetaling, der aftager med den samlede mæng-
de af behandlinger. Dette kan ses som et forsøg på at få 
prisen til at følge de faldende gennemsnitsomkostninger, der 
følger af stordriftsfordele.   
 
Nogle regioner har etableret friklinikker – muligvis som 
følge af presset fra fritvalgsordningerne, jf f.eks. Astman 
(2009). Friklinikker er offentligt ejede klinikker, som er 
udskilt fra de store offentlige hospitaler, og som er speciali-
serede i at lave planlagte basis-kirurgiske indgreb til lave 
omkostninger. Friklinikkerne er således specialiserede i de 
samme typer behandlinger, som mange private hospitaler og 
klinikker tilbyder.  
 
Begrænsede tilskyndelser til overbehandling og overfor-
brug i den danske hospitalssektor 
 
Der er ikke i hospitalssektoren en systematisk regulering, 
der er målrettet mod at begrænse tilskyndelser til overbe-
handling og overforbrug, men en del regulering bidrager 
indirekte til at begrænse overforbruget. Det skal ses i lyset 
af, at de offentlige hospitaler står for næsten al hospitals-
produktion, og her er incitamenterne til overbehandling og 
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overforbrug begrænsede. Øget konkurrenceudsættelse kan 
dog tænkes at øge incitamenterne. 
 
Patienter, der behandles på private hospitaler for regionens 
regning, er forinden blevet visiteret til den bestemte behand-
ling af et offentligt hospital eller lignende. Det private 
hospital har således meget begrænset mulighed for at over-
behandle henviste patienter.  
 
Nogle regioner overvåger de praktiserende lægers praktise-
ringsmønstre og påtaler, hvis den praktiserende læge over-
behandler i forhold til gennemsnittet, jf. Praktiserende 
Lægers Organisation (2009). 
 
 
II.9 Sammenfatning og anbefalinger 
 
Ifølge den danske sundhedslov skal der være let og lige 
adgang til sundhedsydelser for alle, og der synes at være 
bred accept af dette i det danske samfund. Et velfungerende 
sundhedssystem er derfor en central del af velfærdssamfun-
det.  
 
Knap 1⁄10 af det danske samfunds produktion bruges til at 
forebygge, behandle eller afhjælpe sygdom. Sundhedsudgif-
terne har udgjort en nogenlunde konstant andel af BNP 
siden 1970’erne, men fra 2000 har udgifternes andel af BNP 
udvist en mærkbar stigning. I de fleste andre lande er sund-
hedsudgifterne vokset betydeligt i forhold til BNP siden 
1970. Denne forskel i udviklingen har ført til, at de danske 
sundhedsudgifter nu udgør omtrent samme andel af BNP 
som i gennemsnit for OECD-landene, mens de danske 
sundhedsudgifters andel tidligere lå meget højt. 
  
Stigningen i sundhedsudgifterne i Danmark siden 2000 skal 
ses i sammenhæng med et gradvist skifte fra et udpræget 
rammestyret hospitalsvæsen til et system, der i højere grad 
fokuserer på at undgå ventetid til behandling. Et sådant 
system er i større udstrækning drevet af efterspørgsel efter 
sundhedsydelser. Dette har sammen med øget politisk fokus 
på området været med til at drive sundhedsudgifterne i 
vejret. De øgede udgifter i dette årti skyldes således både et 
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ønske om at øge tilbuddet af sundhedsydelser, og at det 
udvidede frie sygehusvalg har gjort sundhedsområdet mere 
efterspørgselsstyret. 
 
Stigende sundhedsudgifter skal ikke nødvendigvis ses som 
et problem. Det kan afspejle, at befolkningen lægger mere 
vægt på et godt sundhedsvæsen i takt med, at velstanden 
stiger. Når der alligevel er grund til at fokusere på udviklin-
gen i udgifterne på sundhedsområdet, skyldes det, at stør-
stedelen i Danmark er betalt via skatter og afgifter. Fortsat 
stigende offentlige sundhedsudgifter i forhold til BNP vil 
derfor udgøre et problem i forhold til finansieringen af de 
samlede offentlige udgifter og dermed den finanspolitiske 
holdbarhed.  
 
Første del af analysen i dette kapitel har fokus på udviklin-
gen i de fremtidige sundhedsudgifter. En af forklaringerne 
på den forventede fremtidige stigning i de offentlige sund-
hedsudgifter er det demografiske pres som følge af den 
aldrende befolkning. De store årgange, der er født i årene 
efter 2. verdenskrig, når snart pensionsalderen, og en større 
andel af befolkningen vil dermed nå en alder, hvor helbredet 
svækkes, og hvor sundhedsudgifterne pr. person bliver høje. 
Forlængelser af levetiden vil også betyde, at der bliver flere 
ældre i de kommende årtier. Således vurderes det, at antallet 
af personer over 64 år vil stige fra 0,8 mio. i 2009 til 1,4 
mio. i 2040, og der forventes i samme periode at ske en 
fordobling i antallet af personer på 80 år eller derover. 
 
Beregninger af sundhedsudgifterne på individniveau foreta-
get i kapitlet viser dog, at stigningen i sundhedsudgifterne 
som følge af aldring ikke bliver så stor, som stigningen i 
antallet af ældre umiddelbart tilsiger. En stor del af sund-
hedsudgifterne ligger i de sidste leveår, hvor helbredet 
svækkes. For den enkelte stiger sundhedsudgifterne således 
op til dødstidspunktet. Denne del af sundhedsudgifterne 
kaldes ofte terminaludgifter. Når levetiden stiger, betyder 
det, at færre personer i en given alder har få leveår tilbage. 
Derfor vil der være færre personer i en given alder, som 
modtager terminalbehandling. Dette får de gennemsnitlige 
sundhedsudgifter for en given aldersgruppe til at falde i takt 
med væksten i restlevetiden. En sådan “sund aldring” bety-

Stigende udgifter 
udtryk for velstand 

Demografien 
tilsiger øgede 
udgifter 

Sund aldring 
dæmper væksten i 
sundhedsudgifterne  



 289

der, at stigningen i sundhedsudgifterne, som følge af flere 
leveår, delvist bliver modvirket af fald i den gennemsnitlige 
årlige sundhedsudgift for de ældre. Analyseresultaterne 
indebærer, at sund aldring halverer stigningen i sundheds-
omkostningerne som følge af længere levetid i forhold til en 
situation med konstante aldersbetingede sundhedsudgifter 
(såkaldt “usund aldring”). 
 
Væksten i sundhedsudgifterne er også drevet af et ønske om 
at anvende en større andel af den fremtidige velstand på 
sundhedsydelser. Dette billede tegner sig klart på tværs af 
lande og over tid. Analyser i kapitlet peger på, at der i løbet 
af de seneste 15 år har været en vækst i sundhedsudgifterne 
i Danmark, som er 0,3-0,4 pct.point højere pr. år end den 
generelle indkomstvækst, når der tages højde for befolk-
ningsudviklingen og sund aldring. Ses kun på de seneste ti 
år har mervæksten været over 1 pct. pr. år, hvilket kan ses i 
sammenhæng med skiftet fra et rammestyret til et efter-
spørgselsdrevet hospitalsvæsen.  
 
I de kommende årtier forventes derfor en fortsat kraftig 
vækst i de offentlige sundhedsudgifter. Denne vækst skyl-
des både, at velstanden vokser, og at der bliver flere ældre. 
Hvis mervæksten i sundhedsudgifterne kan holdes nede på 
0,3 pct. pr. år, vil de offentlige sundhedsudgifter stige fra 
knap 7 pct. af BNP i 2009 til knap 10 pct. af BNP i 2050. 
Det er en mervækst, som er væsentlig lavere end væksten i 
sundhedsudgifterne efter overgangen til et efterspørgsels-
drevet hospitalsvæsen. Den samlede stigning i sundhedsud-
gifternes andel af BNP på 3 pct.point frem til 2050 fordeler 
sig med ca. 2 pct.point, som skyldes demografiske faktorer 
inkl. effekten af sund aldring, og ca. 1 pct.point, som skyl-
des mervæksten i sundhedsudgifterne til den enkelte. Hvis 
mervæksten i sundhedsudgifterne kun kan holdes nede på 
0,6 pct. pr. år, vil de offentlige sundhedsudgifter vokse til at 
udgøre 11 pct. af BNP i 2050, således at mervæksten i dette 
tilfælde forklarer 2 pct.point eller ca. halvdelen af væksten i 
sundhedsudgifternes andel af BNP frem mod 2050. 
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Efter 2050 er den samlede effekt af sund aldring og vel-
færdsreformens indeksering af efterløns- og folkepensions-
alder, at de offentlige sundhedsudgifters andel af BNP ikke 
påvirkes af stigninger i restlevetiden for ældre. Fortsat 
mervækst i sundhedsudgifterne fører på den anden side til, 
at sundhedsudgifternes andel af BNP vil være fortsat sti-
gende. Derfor vil en forlængelse af den hidtidige udvikling i 
mervæksten betyde, at sundhedsudgifterne vil udgøre en 
meget stor udfordring i forhold til finansieringen af de 
offentlige udgifter, hvis sundhedsudgifterne skal vedblive at 
være skattefinansieret. 
 
Et alternativ til skattefinansiering er tvungne private forsik-
ringer. En omlægning af finansieringen vil dog ikke be-
grænse udgiftsstigningen, og samtidig indebærer det en 
risiko for forøgede administrationsomkostninger til op-
krævning af præmier for sundhedsforsikringer i tillæg til 
den allerede eksisterende skatteopkrævning. Finansierings-
omlægningen kan heller ikke forventes at føre til en større 
effektivitet i sundhedssektoren. Det giver således ikke et 
mere effektivt marked at have (tvungne) private sundheds-
forsikringer frem for et skattefinansieret sundhedssystem. 
Det skyldes, at såvel patienter som læger har samme incita-
mentsproblemer under de to systemer. Patienter vil i begge 
systemer efterspørge flere ydelser, end hvis de selv skal 
betale direkte, og lægen vil ikke i nogen af systemerne have 
tilstrækkelige incitamenter til at begrænse behandlings-
omfanget. 
 
Der kan dog være en forskel med hensyn til forvridnings- 
og fordelingseffekter. I lande, hvor finansieringen af sund-
hedsudgifterne er baseret på tvungne forsikringsordninger, 
er præmien typisk afhængig af indkomsten, idet der dog er 
en maksimal betaling. Med en skattefinansiering vil den 
fordelingsmæssige virkning af finansieringen sandsynligvis 
være anderledes som følge af progressionselementerne i 
skattesystemet og fraværet af en maksimal betaling. Da der 
næppe er forskel på incitamentsvirkningen af en proportio-
nal skat og et indkomstafhængigt tvungent forsikrings-
bidrag, er der således en traditionel afvejning af progressio-
nens fordelingsvirkninger over for dens effektivitetseffekter.  
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Et politisk ønske om at holde skattetrykket nede kan dog 
resultere i, at nogle finder, at omfanget og kvaliteten af 
sundhedsydelser er for lavt i et skattefinansieret sundheds-
system. Det kan derfor være velfærdsforbedrende for nogle 
borgere, at de har mulighed for at tegne en frivillig privat 
sundhedsforsikring som supplement til det offentlige sund-
hedssystem.  
 
På den anden side kan der argumenteres for, at omfattende 
brug af private sundhedsforsikringer kan stride mod den 
danske sundhedslovs målsætning om lige adgang til sund-
hedsvæsenet. I det omfang de private forsikringer anvendes 
til finansiering af diagnostiske undersøgelser, kan de reelt 
bruges til at forkorte ventetiden til offentligt finansieret 
behandling, dvs. forsikringstagerne bliver “rykket frem i 
køen” i det offentlige sundhedssystem. Det vil herudover 
betyde, at der ikke er lige adgang til offentligt finansierede 
sundhedsydelser, da den offentlige subsidiering kun tilfalder 
personer i beskæftigelse. Den nuværende skattefritagelse for 
arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer svarer til stats-
støtte, da det generelle princip i skattelovgivningen er, at 
alle former for aflønning af arbejdskraften er skattepligtig 
hos lønmodtageren. Skattesubsidieringen af sundhedsforsik-
ringerne kunne eventuelt forsvares, hvis forsikringerne 
finansierer sundhedsydelser, der alternativt ville blive stillet 
gratis til rådighed af det offentlige. Det er vanskeligt at 
afgøre, i hvilket omfang det offentlige evt. sparer penge i 
kraft af de private sundhedsforsikringer. Det står imidlertid 
klart, at sundhedsforsikringerne dækker en række ydelser, 
som ikke er en del af det offentlige tilbud, og hvor der ikke 
er en offentlig besparelse. På denne baggrund foreslås det at 
afskaffe skattefritagelsen for private sundhedsforsikringer. 
 
En mulighed for at imødegå de stigende sundhedsudgifter er 
at øge effektiviteten i sundhedssektoren f.eks. gennem 
konkurrenceudsættelse af hospitalsydelser.  
 
Sundhedsydelser er meget forskellige, og det medfører 
forskellige vilkår for etablering af konkurrence for de 
enkelte ydelser. Etablering af markedsvilkår er lettest, hvor 
ydelsen ikke er specialiseret eller ekstraordinært kapitalin-
tensiv, samt hvor ydelsen er veldefineret. Det peger i første 
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omgang på plejeintensive forløb og planlagte basiskirurgi-
ske indgreb. Konkurrencestyrelsen har vurderet, at planlagte 
basis og komplicerede kirurgiske indgreb i alt udgjorde 13 
pct. af de samlede hospitalsudgifter i 2003. Det er således 
umiddelbart en begrænset del af de samlede sundhedsudgif-
ter, som er egnede til konkurrenceudsættelse. For de øvrige 
sundhedsudgifter kan en barriere for konkurrenceudsættelse 
være nødvendigheden af et stort beredskab, dyrt udstyr eller 
høj lægefaglig specialisering, som hver for sig kan medføre 
stordriftsfordele. Områder, som er karakteriseret ved disse 
forhold, vurderes ikke at være egnet til konkurrenceudsæt-
telse.  
 
Et tiltag, der bl.a. har haft til formål at øge effektiviteten, er 
indførelsen af det udvidede frie sygehusvalg. Det udvidede 
frie sygehusvalg anvendtes i 2007 af ca. 43.000 personer, 
svarende til ca. 13 pct. af de berettigede. Udvidet frit syge-
husvalg blev især anvendt i forbindelse med behandlinger af 
sygdomme i knogler, muskler og bindevæv samt øjen-
sygdomme. Blandt de berettigede er det især de yngre, de 
uddannede og personer med relativt høje disponibel ind-
komster, der gør brug af tilbuddet. Erfaringen med det frie 
og det udvidede frie sygehusvalg er også, at patienterne kun 
sjældent transporterer sig langt væk fra bopælen for at blive 
behandlet. 
 
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg er til fordel for 
ventelistepatienten på to måder. De bidrager til at sikre 
patienten en hurtig behandling. Desuden giver de umiddel-
bart patienten mulighed for at vælge blandt flere offentlige 
hospitaler, og hvis ventetiden overstiger en måned, kan 
patienten også vælge blandt private sygehuse, som har en 
aftale med regionerne.  
 
Det frie og udvidede frie sygehusvalg lægger pres på regio-
nernes tilrettelæggelse af sygehusdriften, fordi regionen ofte 
skal betale en højere pris for behandling, hvis patienten 
vælger et andet hospital end regionens egne. Frit-
valgsordningerne giver regionen incitamenter til at tilbyde 
sygehusydelser af høj kvalitet og til at sikre en høj udnyttel-
se af kapaciteten på egne hospitaler samt eventuelt at udvide 
kapaciteten for at kunne tilbyde behandling inden for en 
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måned. Presset fra fritvalgsordningerne kan tænkes at 
tilskynde regionerne til at øge omfanget af aktivitetsbasere-
de aftaler med egne hospitaler eller udbyde behandlinger i 
licitation inden det udvidede frie sygehusvalg træder i kraft 
for patienten. 
  
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg medfører imidler-
tid ikke direkte incitamenter på de offentlige og private 
sygehuse til at øge omkostningseffektiviteten og minimere 
priserne på behandlingerne, fordi priserne ikke konkurren-
ceudsættes. En egentlig konkurrenceudsættelse sker kun, 
hvis regionerne beslutter sig for at udbyde behandlinger i 
licitation, inden det udvidede frie sygehusvalg træder i kraft 
for patienten.  
 
Fritvalgsordningerne medfører, at offentlige hospitaler uden 
for regionen kan behandle patienter til DRG-taksten, mens 
de private hospitaler har ret til at behandle venteliste-
patienter til den private takst. Det medfører igen, at såvel 
effektive som ineffektive hospitaler får adgang til at be-
handle patienter, idet taksterne ikke er bestemt ved konkur-
renceudsættelse. 
 
Effektiviteten i sygehusvæsenet kan fremmes gennem 
konkurrenceudsættelse på de områder, der vurderes egnede 
til konkurrenceudsættelse. Konkurrenceudsættelsen indebæ-
rer en afvejning i forhold til patientens frie valg. Jo mere 
vægt, der lægges på, at patienterne skal have et stort antal 
behandlingssteder at vælge i mellem, jo svagere effekt fås af 
konkurrenceudsættelsen. Som det ene yderpunkt kan man 
forestille sig, at alle godkendte behandlingssteder får ret til 
at udføre produktionen, hvis de kan levere til den pris, som 
vinderen af udbuddet har tilbudt. I denne situation vil der 
normalt være et begrænset incitament for behandlingssteder 
til at give et lavt tilbud, fordi der ikke følger nogen fortrins-
ret med at vinde udbuddet. Konkurrencen virker i dette 
tilfælde ved, at en lav pris kan holde mindre effektive 
konkurrenter ude af markedet og give en større omsætning, 
hvilket dog skal holdes op mod muligheden for en større 
indtjening pr. behandling ved et højere bud. Det andet 
yderpunkt er, at kun den, som giver det laveste bud, får ret 
til at udføre behandlingen. Dette giver den mest effektive 
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konkurrence på kort sigt, men ikke noget frit valg for pati-
enterne. For at sikre tilstrækkelig konkurrence kan der 
således være behov for en lovændring, der giver regionerne 
mulighed for at begrænse det udvidede frie sygehusvalg. 
 
En mulighed for bedre at afveje hensynet til frit valg mod 
hensynet til konkurrence er at gennemføre såkaldte ramme-
udbud. I et rammeudbud giver potentielle leverandører 
tilbud på pligten, men ikke retten, til at udføre et antal af en 
given behandling. Det giver regionerne mulighed for at 
vælge et større antal udbydere, fordi man ikke er forpligtet 
til at efterspørge et givet antal behandlinger. Regionen kan 
således vælge at tilbyde en rammeaftale til en række af de 
bedste og billigste leverandører, mens ineffektive leveran-
dører vælges fra, eventuelt under hensyntagen til at regio-
nen skal afdækkes geografisk. Det betyder, at ineffektive 
leverandører fratages muligheden for at behandle venteli-
stepatienter i den gældende udbudsperiode.  
 
Rammeudbud indebærer, at leverandører, der har en ram-
meaftale, bærer omkostningerne ved det usikre behand-
lingsomfang. Det må forventes at indebære højere udbuds-
priser i forhold til et udbud, hvor behandlingsomfanget er 
garanteret. Udbud med garanteret behandlingsomfang er 
derfor billigere, men indebærer, at regionen bærer den fulde 
risiko ved udsving i mængden af behandlinger. 
 
Man kan med fordel søge at kombinere de forventeligt 
billigere udbud, hvor leverandøren garanteres et fast antal 
behandlinger inden for en aftalt periode, med de ovenståen-
de rammeudbud, som forventes at være dyrere, fordi produ-
centen ikke kender produktionsomfanget. Kombinationen af 
udbud med garanteret behandlingsomfang til givne leveran-
dører og rammeudbud giver regionerne rimelig mulighed 
for at leve op til det garanterede behandlingsomfang og 
samtidig i et vist omfang etablere et frit og et udvidet frit 
sygehusvalg.  
 
De offentligt ejede hospitaler og andre institutioner bør 
deltage i udbuddet for at øge deres tilskyndelse til at effek-
tivisere behandlingen. Det vil kunne øge mængden af poten-

Forslag:  
Rammeudbud kan 
være et kompromis 
mellem 
konkurrence og frit 
valg  

Leverandører 
afholder 
omkostninger ved 
usikkert 
behandlingsomfang 

Forslag: 
Udbud med 
garanteret mængde 
kan suppleres med 
rammeudbud 

Offentlige 
hospitaler bør 
kunne byde med 



 295

tielle leverandører. Det kan betyde, at nogle offentligt ejede 
institutioner ophører med at udføre visse behandlinger.  
 
De eksisterende regler indebærer, at kommunerne medfi-
nansierer regionernes udgifter til sundhed. Hensigten er at 
give kommunerne incitament til forebyggelse og dermed til 
at begrænse anvendelsen af hospitalerne. Ved den nuværen-
de tilrettelæggelse er takststrukturen dog ikke i tilstrækkelig 
grad målrettet mod at øge incitamenterne til at forebygge 
behandlinger i sundhedsvæsnet. Det kommunale grundbi-
drag giver ingen incitamenter til at iværksætte forebyggende 
foranstaltninger og bør afskaffes. Den aktivitetsbestemte 
medfinansiering er ikke i sin nuværende form tilstrækkeligt 
målrettet. Eksempelvis er det ulogisk, at der er medfinansie-
ring af ydelser fra de alment praktiserende læger og fysiote-
rapeuter. Behandlinger fra disse grupper kan f.eks. forebyg-
ge livsstilssygdomme og afværge genindlæggelser af ældre 
medicinske patienter gennem korrekt medicinering og 
genoptræning. Hvis kommunal medfinansiering af disse 
ydelser betyder, at praktiserende læger og fysioterapeuter 
opfordres til at begrænse de nævnte behandlinger, kan det 
føre til flere indlæggelser. Det er stik imod hensigten med 
den kommunale medfinansiering. Mere generelt er det 
forbundet med administrative omkostninger at have en 
kommunal medfinansiering. Der bør således kun være en 
kommunal medfinansiering af sundhedsydelser, hvor kom-
munerne reelt har mulighed for at påvirke de samlede 
udgifter. Selv ved en mere hensigtsmæssig tilrettelæggelse 
af den kommunale medfinansiering kan der dog kun forven-
tes ret begrænsede besparelser på sundhedsudgifterne. 
 
I Danmark finansieres ca. 15 pct. af sundhedsudgifterne af 
brugerbetaling. Brugerbetalingen ligger først og fremmest 
på ydelser fra tandlæger og fysioterapeuter samt køb af 
medicin, mens der ikke er brugerbetaling på f.eks. skade-
stuebesøg og hospitalsmad, som det er tilfældet i de andre 
nordiske lande. Beregninger i rapporten viser, at brugerbeta-
ling stiger med indkomsten for benyttelsen af tandlæge, 
fysioterapi og læge. Det tyder på, at personer med lavere 
indkomster er begrænset i deres forbrug af disse ydelser. 
Forbruget af medicin stiger ikke på samme måde med 
indkomsten. Personer med en indkomst i intervallet 
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100.000-150.000 kr., hvilket svarer til indkomstintervallet 
for mange pensionister, har de højeste udgifter til medicin. 
Inden for den nuværende ramme for den samlede brugerbe-
taling på sundhedsydelser bør brugerbetalingen spredes ud 
på flere sundhedsydelser for at mindske den forvridende 
virkning på forbruget af udvalgte sundhedsydelser. Det vil 
sige, at brugerbetalingen bør reduceres på nogle områder og 
øges eller indføres på andre. Ved at sprede brugerbetalingen 
ud på flere sundhedsydelser kan brugerbetaling også anven-
des til at regulere efterspørgslen efter andre typer af sund-
hedsydelser end medicin, tandlæge og fysioterapi. 
 
Alt i alt vil effektivisering i produktionen af sundheds-
ydelser og mulighederne for alternativ finansiering ved 
øgede private forsikringer og/eller brugerbetaling forment-
lig kun kunne bidrage i begrænset omfang til finansieringen 
af de samlede sundhedsydelser, hvis den nuværende mål-
sætning om let og lige adgang for alle til sundhedsydelser af 
høj kvalitet fastholdes. Den forventede stigning i sundheds-
udgifterne vil derfor altovervejende skulle finansieres som 
en del af de samlede offentlige udgifter. Det giver et betyde-
ligt fremtidigt finansieringsproblem. 
 
Udgangspunktet for vurderingen af sundhedsudgifternes 
betydning for holdbarhedsproblemet er en realistisk frem-
skrivning af sundhedsudgifterne på basis af den seneste 
historiske udvikling på den ene side og de estimerede effek-
ter på sundhedsudgifterne af sund aldring på den anden side. 
Forudsættes de seneste 15 års mervækst på 0,3 pct. om året 
fastholdt i resten af dette århundrede, vil det give anledning 
til et finanspolitisk holdbarhedsproblem på 3,0 pct. af BNP. 
Dvs. for at finansiere de fremtidige offentlige udgifter, uden 
at det senere bliver nødvendigt at øge beskatningen, er det 
nødvendig at opnå en permanent forbedring af de offentlige 
nettoindtægter på 3,0 pct. af BNP, hvilket svarer til 54 mia. 
kr. i 2009-niveau. Hvis sundhedsudgifternes andel af BNP 
blev fastholdt på det nuværende niveau, ville der ikke være 
et finanspolitisk holdbarhedsproblem. I denne forstand kan 
man sige, at holdbarhedsproblemet hidrører fra væksten i 
sundhedsudgifterne. 
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Hvis man i stedet betragter en fremtidig mervækst på 0,6 
pct. om året, hvilket er væsentligt under de seneste års høje 
mervækst, fås et holdbarhedsproblem på 5,7 pct. af BNP 
svarende til ca. 102 mia. kr. pr. år. 
 
Der er derfor ikke tvivl om, at sundhedsudgifterne er den 
enkeltpost på det offentlige budget, som potentielt kan give 
anledning til det største finansieringsproblem og derved 
sætte den finanspolitiske holdbarhed under pres. Der er 
derfor behov for særlige budgetmekanismer på dette områ-
de. 
 
En løsning, hvor strukturreformer, der sikrer permanente 
forbedringer i de årlige offentlige nettoindtægter, gennem-
føres inden for de nærmeste kommende år og anvendes til 
finansieringen af de gradvist stigende sundhedsudgifter, er 
næppe hensigtsmæssig eller realistisk. Reformerne skal 
være meget markante og indebære en forbedring af hold-
barheden, der er ca. ti gange så stor som den netop gennem-
førte skattereform selv med en mervækst på 0,3 pct. om 
året. Herudover vil en sådan reform indebære en meget stor 
omfordeling fra nuværende generationer til fremtidige, fordi 
det vil tage omkring 75 år, før stigningen i sundheds-
udgifterne bliver af samme omfang, som den nødvendige 
årlige forbedring af det offentlige budget. Strategien vil 
derfor indebære en meget betydelig offentlig opsparing. 
 
Da stigningen i sundhedsudgifterne kommer gradvist, er det 
naturligt at betragte en finansiering, som også indebærer en 
gradvis stigning i indtægterne, efterhånden som de større 
udgifter viser sig. Derfor er det naturligt at betragte et 
sundhedsbidrag. Som led i den skattereform, der træder i 
kraft fra 2010, vil det nuværende sundhedsbidrag gradvist 
blive udfaset og erstattet af en stigning i den statslige bund-
skat. Som en modifikation af denne del af skattereformen 
foreslås i stedet, at der udskrives et øremærket statsligt 
sundhedsbidrag, der har samme grundlag som den statslige 
bundskat, og som fastsættes således, at det forventede 
provenu nøjagtigt modsvarer de offentlige sundhedsudgif-
ter. Satsen for sundhedsbidraget justeres årligt, således at 
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den hvert år dækker de budgetterede offentlige sundhedsud-
gifter for det kommende finansår.33  
 
Formålet med et sådant øremærket sundhedsbidrag er at 
sikre, at den forventede fremtidige stigning i sundheds-
udgifterne ikke underminerer den finanspolitiske holdbar-
hed, og at sikringen sker på en måde, der indebærer en 
fordelingsmæssig balance på tværs af generationer. Et 
sundhedsbidrag, der løbende justeres i takt med udviklingen 
i sundhedsudgifterne, vil således sikre, at en eventuel frem-
tidig stigning i sundhedssektorens serviceniveau finansieres 
af de generationer, der potentielt vil nyde godt af service-
forbedringerne. Med det nuværende finansieringssystem 
uden sammenhæng mellem bevillinger og indtægter fra 
sundhedsbidraget er der en risiko for, at den forventede 
stigning i sundhedsudgifternes andel af BNP vil føre til en 
opbygning af en større statsgæld. Fremtidige generationer 
vil så komme til at betale for en del af de serviceforbedrin-
ger, der kommer nulevende generationer til gode.  
 
Indføres et sundhedsbidrag, hvor stigninger i satsen finan-
sierer alle merudgiftsstigninger i sundhedssektoren, uanset 
om disse er demografisk eller ikke-demografisk bestemt, vil 
sundhedsbidraget føre til en løsning af den del af det finans-
politiske holdbarhedsproblem, som hidrører fra sundheds-
udgifterne. Med de anvendte beregningsforudsætninger 
indebærer dette også en løsning af det samlede finanspoliti-
ske holdbarhedsproblem. 
 
På grund af velfærdsreformens langsomme indfasning stiger 
sundhedsudgifternes andel af BNP betydeligt frem til 2030. 
Det betyder, at sundhedsbidraget skal stige gradvist med i 
alt knap 2,75 pct.point frem til 2030. Herefter aftager væk-
sten i den nødvendige skattestigning således, at den samlede 
nødvendige stigning i sundhedsbidraget bliver knap 4,5 
pct.point i 2050. Efter 2050 kræves yderligere stigninger i 
stort set samme takt som i perioden op til 2050. 
 

 
33) I det omfang sundhedsbidraget finansierer udgifter som i dag 

finansieres ved den kommunale skatteopkrævning, forudsættes en 
tilsvarende reduktion i kommuneskatten.  
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Den betydelige stigning i sundhedsbidraget illustrerer det 
politiske dilemma, som finansieringen af de fremtidige 
sundhedsudgifter giver anledning til. En (ekstrem) mulighed 
er, at politikerne sikrer en stram udgiftsstyring, der holder 
sundhedsudgifternes andel af BNP på det nuværende ni-
veau. Dette indebærer en lavere vækst i sundhedsudgifterne 
pr. person i en given alder end den generelle indkomstud-
vikling. Hermed kan der opnås finanspolitisk holdbarhed 
uden skattestigninger eller strukturreformer.  
 
En mindre radikal mulighed er at lade sundhedsudgifterne 
stige i takt med den almindelige indkomstudvikling og det 
demografiske træk givet ved årgangseffekter og effekten af 
stigende levetid (korrigeret for sund aldring). Dette svarer 
nogenlunde til de indlagte forudsætninger i Danmarks 
konvergensprogram. Et sådant forløb forudsætter imidlertid 
en markant stramning af udgiftsstyringen. Denne stramning 
er næppe realistisk med det nuværende fokus på kort vente-
tid. Selv hvis stramningen kan gennemføres, vil der være 
behov for enten en permanent stigning i beskatningen eller 
strukturreformer til at finansiere stigningen i udgiftstrykket 
som følge af de store ældreårgange og stigningen i restleve-
tiden. 
 
En forsættelse af de seneste års sundhedspolitiske linie 
indebærer, at det prioriteres, at sundhedsudgifterne pr. 
person stiger mere end indkomsten i økonomien. I dette 
tilfælde er der behov for enten gradvise besparelser på andre 
udgiftsposter, gradvise skattestigninger eller gradvist mere 
omfattende reformer, som øger arbejdsudbuddet og dermed 
skattegrundlaget.  
  
Selvom en gradvis stigning af bundskatten til dækning af 
merstigningen i sundhedsudgifterne principielt er tilstræk-
kelig til at løse holdbarhedsproblemet, er der fortsat behov 
for strukturreformer. Strukturreformer, der gradvist øger 
arbejdsudbuddet, vil betyde, at der bliver mulighed for at 
imødegå stigningerne i skattetrykket og derved reducere de 
forvridningstab, som de høje marginalskatter, der følger af 
sundhedsbidraget, giver anledning til. 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 
Konjunktursituationen og aktuel økonomisk politik 
Økonomi- og Erhvervsministeriet kan tilslutte sig Formandskabets konjunkturvur-
dering af dansk økonomi. Bunden for det økonomiske tilbageslag er ved at være 
nået og der er udsigt til beskeden fremgang næste år, herunder som følge af skatte-
lettelser og begyndende vækst i verdensøkonomien. 
 
Formandskabet finder imidlertid, at der er behov for en yderligere lempelse af 
finanspolitikken på 10 mia. kr. i 2010. Økonomi- og Erhvervsministeriet deler ikke 
denne vurdering. Der er allerede lagt op til en markant lempelse af finanspolitikken i 
2010, renten er historisk lav og mange initiativer virker med stigende styrke. Der er 
stor usikkerhed om opsvingets forløb, herunder om privatforbruget det kommende 
år. Risikoen knyttet til en overdosering af finanspolitikken kunne være bedre belyst 
i rapporten. 
 
Dette gælder ikke mindst i forhold til udviklingen i Danmarks konkurrenceevne. 
Formandskabet konkluderer i rapportens konjunkturkapitel, at den danske konkur-
renceevne i løbet af de seneste år er svækket markant og at Danmark sideløbende 
har tabt betydelige markedsandele. Formandskabet kæder tabet af markedsandele 
sammen med en højere dansk lønstigningstakt end i udlandet. Økonomi- og Er-
hvervsministeriet finder denne del af rapporten prisværdig klar og er enig i, at 
svækkelsen af dansk konkurrenceevne er en betydelig udfordring, som i realiteten 
kan forlænge perioden med lav vækst i Danmark. 
 
Som Formandskabet selv påpeger, er der to muligheder for at genoprette konkurren-
ceevnen i Danmark. For det første kan dette ske via en periode med bedre dansk 
produktivitetsudvikling end i udlandet. Formandskabet pointerer selv, at det kan 
være vanskeligt at frembringe en sådan udvikling via offentlige tiltag. For det andet 
kan konkurrenceevne genoprettes ved en mindre lønstigningstakt i Danmark end i 
udlandet. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet finder det afgørende, at Danmark kommer ud af 
krisen med et begrænset tab af konkurrenceevne, så danske virksomheder er rustet 
til at generobre tabte markedsandele. Økonomi- og Erhvervsministeriet finder det 
derfor beklageligt, at dette forbehold overfor yderligere lempelse af finanspolitikken 
ikke er reflekteret i Formandskabets anbefalinger. Derudover er det væsentligt at 
fokusere på vækstvilkår, der vil kunne øge produktiviteten og dermed konkurrence-
evnen.  
 
Formandskabet peger på behovet for arbejdsmarkedsreformer for at sikre balancen 
mellem offentlige indtægter og udgifter, blandt andet set i lyset af aldringen i be-
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folkningen og udsigten til stigende sundhedsudgifter. Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet deler Formandskabets vurdering. Det er en central udfordring; både i forhold 
til at sikre gode vækstvilkår for dansk økonomi på den anden side af krisen og for at 
styrke de offentlige finanser. 
 
Sundhed 
Formandskabet har lavet en interessant analyse af udsigterne for udgifterne i det 
danske sundhedssystem. Danmark har haft en kraftigere vækst i sundhedsudgifterne 
pr. person end velstanden. Dette syntes at være et fællestræk for de fleste vestlige 
lande. Fortsætter den udvikling vil det indebære en betydelig vækst i de offentlige 
sundhedsudgifter. 
 
Denne langsigtede udfordring imødekommes bedst ved et vedvarende fokus på 
styring og incitamenter inden for sundhedsområdet, som også behandles i rapporten.  
 
Formandskabets forslag om at indføre et øremærket sundhedsbidrag for at sikre 
løbende finansiering anser Økonomi- og Erhvervsministeriet derimod for problema-
tisk af flere grunde. Den foreslåede sundhedsskat er i strid med ambitionerne i 
blandt andet tidligere rapporter fra Formandskabet om at sikre finanspolitisk hold-
barhed gennem reformer, som skaber større beskæftigelse og holder skatten i ro. 
 
Herudover vil separat finansiering af sundhedsbidraget reelt svække tilskyndelsen til 
omkostningsstyring i sundhedsvæsnet. Og de reelle muligheder for at prioritere på 
tværs af de offentlige forbrugsudgifter vil blive mindre, hvis der inden for sund-
hedsområdet sker en automatisk skattestigning til at finansiere stigende udgifter. 
 
Det er som nævnt vigtigt med et vedvarende fokus på styring og incitamenter i det 
offentlige sundhedssystem. Som Formandskabet peger på, kan udbud spille en rolle 
og medvirke til, at vi får mest muligt for pengene i sundhedsvæsenet. Men en betin-
gelse for effektiv konkurrence på sygehusområdet er, at der fastsættes udbudsvilkår, 
der gør det reelt muligt for private leverandører af sundhedsydelser at deltage. 
Økonomi- og Erhvervsministeriet finder, at rapporten kunne have belyst denne 
problemstilling bedre. 
 
 
Finansministeriet 
 
DØRs finanspolitiske anbefaling for 2010 (og 2011) 
DØR er enig i, at finanspolitikken er meget lempelig (”De danske politikere har 
valgt at føre en meget lempelig finanspolitik for at mildne konsekvenserne af kri-
sen”), og DØR’s vurdering af finanspolitikkens aktivitetsvirkning er på linje med 
Finansministeriets skøn.  
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DØR anbefaler imidlertid yderligere væsentlige lempelser med en aktivitetsvirkning 
på mindst ½ pct. i 2010 og anbefaler endvidere fortsatte lempelser i 2011. DØR’s 
argumenter for yderligere finanspolitiske lempelser virker ikke overbevisende. 
DØRs finanspolitiske tommelfingerregel er endimensionel og DØRs anbefaling 
tager ikke tilstrækkeligt hensyn til øvrige relevante hensyn samt den betydelige 
usikkerhed om outputgabet i den aktuelle situation: 
 
Finanspolitikken i Danmark er samlet mere lempelig end i de fleste andre lande, og 
de automatiske stabilisatorer er formentlig samtidig større end i samtlige andre 
OECD-lande. De samlede offentlige finanser svækkes derfor relativt meget i Dan-
mark svarende til godt 8 pct. af BNP fra 2008 til 2010 mod ca. 5 pct. af BNP i de 
andre EU-lande. 
De finanspolitiske lempelser og det store rentefald siden efteråret slår først fuldt ud 
igennem i resten af 2009 og 2010, samtidig med at der nu er tegn på fremgang i 
udlandet. Der er usikkerhed om det videre forløb, men det taler for at vente og 
bevare handlemuligheder.  
Yderligere lempelser kan presse renterne op og dermed dels modarbejde de aktuelle 
lempelsers effekt på aktiviteten og dels øge gældsbyrden og det fremtidige konsoli-
deringsbehov. Hensyn til renten er vigtigere, fordi Danmark ikke er med i euroen og 
skal sikre fortsat troværdighed omkring fastkurspolitikken. Yderligere lempelser kan 
desuden svække de mellemfristede beskæftigelsesmuligheder via en yderligere 
forringelse af Danmarks konkurrenceevne, der i forvejen er svækket gennem det 
seneste årti. 
Finanspolitikken skal – udover at stabilisere økonomien på kort sigt – sikre en 
holdbar udvikling i den offentlige økonomi på lang sigt i lyset af stigningen i antal-
let af ældre og levetiden. Sunde og holdbare finanser er også nødvendigt for at have 
råderum til lempelser under næste lavkonjunktur. Omkring årsskiftet fremlægges 
Konvergensprogrammet, som opdaterer 2015-planen og gør status for de samlede 
finanspolitiske udfordringer. Jo mere finanspolitikken lempes på kort sigt, jo mere 
skal der strammes efterfølgende, og erfaringerne viser, at det er sværere at stramme 
finanspolitikken end at lempe den 
Danmark skal tage højde for samarbejdet i EU, hvor landene har aftalt, at alle lande 
under forudsætning af et bæredygtigt opsving skal starte den finanspolitiske konso-
lidering senest i 2011. Danmark ventes, ligesom stort set alle EU-lande, at få en 
konkret anbefaling om konsolidering - formentlig i løbet af 2010 og med virkning 
fra 2011.  
 
Finansministeriets kritik er uddybet i”Udfordringer og hensyn i finanspolitikken for 
2010 og de kommende år – kommentar til DØR-rapportens finanspolitiske anbefa-
ling”, Finansministeriet, 22. oktober 2009, www.fm.dk. 
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De planlagte offentlige investeringer i 2009 og 2010 stiger for første gang siden 
midten af 1960’erne med tocifrede vækstrater to år i træk. Opgjort i pct. af BNP 
ventes niveauet i 2010 at være det største siden starten af 1980’erne. Det er beskre-
vet nærmere i ”Høj investeringsvækst i 2009 og 2010”, Finansministeriet, 22. 
oktober 2009, www.fm.dk”. I papiret forklares blandt andet også, at investeringer i 
jernbaner, kloakker, vand og varmeforsyning, el-selskaber, større brobyggerier mv. 
ikke indgår i de offentlige investeringer.  
 
Med DØR’s forslag om yderligere løft af de offentlige investeringer på 10 mia. kr. i 
2010 vil realvæksten i investeringerne nå op på 42 pct. i 2010. Det skal i givet fald 
komme i forlængelse af en stigning på 15 pct. i indeværende år. Ikke i noget tidlige-
re år har realvæksten været så høj ifølge foreliggende data, der rækker tilbage til 
slutningen af 1940’erne.  
 
DØRs konjunkturvurdering er påvirket af et pessimistisk skøn for boligpriserne i 
2010. Betydningen af det store rentefald siden efteråret – navnlig på rentetil-
pasningslån – og den kraftige vækst i husholdningernes disponible indkomster (som 
også DØR regner med) er forbavsende underspillet. Disse forhold er slet ikke nævnt 
i begrundelserne for boligprisudviklingen, selv om indkomster og rente er de primæ-
re kortsigtede drivkræfter også i de modeller, som DØR og andre anvender til 
konjunkturvurderinger.  
 
Der er i stedet meget fokus på den stigende ledigheds betydning for kontantpriserne 
uden at notere, at en af de centrale kanaler, hvorigennem stigende ledighed påvirker 
huspriserne – nemlig via vigende indkomster – netop ikke kan have stor relevans i 
den aktuelle situation, og at ledighedens niveau – og dermed risikoen for varige 
indkomsttab – trods alt ikke er eller ventes at stige til et specielt højt niveau i histo-
risk lys. Desuden fremfører DØR, at kontantpriserne i 2010 dæmpes fordi rentefra-
draget sættes ned i 2012. Det forekommer ikke velbegrundet, idet rentefradraget kun 
sættes ned for renteudgifter over et relativt højt bundfradrag, samt at reduktionen af 
rentefradraget sker gradvist frem til 2019 (samtidig med at der er indført en kom-
pensationsordning). I det hele taget forekommer kontantprisprofilen at være koblet 
helt af den forudsatte renteudvikling i DØRs vurdering. 
 
Under overskrifter som ”Gældsmål i 2015-planen nås ikke” (s.7) og ”Nærmest 
umuligt at nå gældsmålet” (s. 142) vurderer DØR, at det i praksis bliver yderst 
vanskeligt at nå tilbage på sporet for gældsafviklingen inden 2015. Der er imidlertid 
ingen eksplicitte gældsmål i 2015-planen. De to grundlæggende omdrejningspunkter 
for finanspolitikken i planen er således holdbare offentlige finanser og mindst 
balance på den strukturelle offentlige saldo frem til 2015. Det er meldt ud, siden 
finanskrisen eskalerede, at det primære sigte aktuelt er at sikre strukturelle overskud 
eller balance på de offentlige finanser i 2015. Der er således fortsat ikke noget 
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gældsmål i 2015-planen, hvilket heller ikke ville være hensigtsmæssigt, jf. ”DØR 
om gældsmål og opdatering af 2015-plan”, Finansministeriet, 22. oktober 2009, 
www.fm.dk. 
 
DØR anbefaler indførelse af en særlig sundhedsskat. Sundhedsskatten skal årligt 
reguleres op, så indtægterne fra skatten løbende dækker de stigende sundhedsudgif-
ter. Det fremgår blandt andet af rapporten, at ”Sundhedsbidrag løser det finanspoli-
tiske holdbarhedsproblem... men giver store skattestigninger i starten”. Det vil reelt 
sige, at DØR nu tilsyneladende foreslår løbende skatteforhøjelser for at finansiere, 
at de offentlige udgifter kan udgøre en stadigt voksende andel af økonomien – selv 
om både skattetrykket og de offentlige forbrugsudgifter i forvejen er blandt de 
højeste i verden.  
 
Ideen om løbende skatteforhøjelser går i en helt anden retning end i tidligere DØR-
rapporter og strider grundlæggende både mod skattestoppet og mod tankerne i de 
langsigtede planer, som den nuværende og tidligere regering har arbejdet efter. 
Forslaget lægger reelt op til en betydelig skattestigning, der i sidste ende kan elimi-
nere den sænkning af marginalskatten for topskatteydere, der er aftalt i 2009, og 
samlet øge marginalskatten for de, der ligger under topskattegrænsen.  
Det forekommer tvivlsomt at begrunde ændringer i den samlede beskatning – og 
drage konklusioner om udviklingen i det samlede offentlige forbrug mange år frem 
– med afsæt i en vurdering af en enkelt udgiftspost (sundhed), og uden at inddrage 
udviklingen i og muligheden for at finansiere merudgifter via lavere vækst i andet 
offentligt forbrug eller lignende. Eksempelvis vil DØRs forudsatte mervækst i 
sundhedsudgifterne på 0,3 pr. år (udover det, der følger af demografien og den 
generelle produktivitetsvækst i samfundet) omtrent kunne modsvares ved, at den 
årlige realvækst i det øvrige offentlige (dvs. skattefinansierede) forbrug er godt 0,1 
pct. pr. år mindre end ellers. Synspunkterne om sundhedsskatten er nærmere be-
skrevet i ”DØR og forslaget om sundhedsskat” Finansministeriet, 22. oktober 2009, 
www.fm.dk”. 
 
For så vidt angår DØRs forslag om indførelse af konkurrenceudsættelse via ramme-
udbud på udvalgte sygehusydelser under det udvidede frie sygehusvalg, er det 
vigtigt huske, at der ikke er noget i den gældende lovgivning, der forhindrer regio-
nerne i at konkurrenceudsætte sygehusydelser generelt. DØR konstaterer også selv, 
at regionerne kan anvende udbud som et supplement til det udvidede frie sygehus-
valg. Regionerne kan således uden for den udvidede fritvalgsordning (dvs. på godt 
97 pct. af den samlede sygehusaktivitet) indgå rammeaftaler om løsningen af ud-
valgte behandlingsopgaver (fx knæ- og hofteoperationer) og dermed opnå lavere 
takster end dem, der gælder under det udvidede frie sygehusvalg. Det er en helt 
central pointe, når der ses på et uudnyttet potentiale ved udbud i sygehussektoren 
generelt. 
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Kommunernes Landsforening 
 
Sundhedsområdet 
KL finder, at det er en relevant analyse af sundhedsområdet, formandskabet har 
foretaget. Det er nødvendigt med et stærkere politisk og økonomisk fokus på, hvad 
den demografiske udvikling og en fortsættelse af den hidtidige vækst i sundhedsud-
gifterne betyder for dansk økonomi.   
 
KL finder på den anden side, at formandskabets analyse er for snæver i sit sigte. 
Formandskabet overser de store ændringer i sundhedsvæsenet, der tegner sig inden 
for de næste 15-20 år med færre, men til gengæld højt specialiserede sygehuse som 
den grundlæggende struktur. Perspektivet med sundhedsreformen er, at en stor del 
af de opgaver, der i dag løses i sygehusregi, i fremtiden bliver løst enten i kommu-
nalt regi eller af de praktiserende læger. Formandskabet har valgt ikke at inddrage 
disse langsigtede perspektiver, selv om udviklingen i retning af et mere specialiseret 
sygehusvæsen er en driver for hele sundhedsreformen fra 2007. Det betyder, at 
rapporten kun har et begrænset fokus på kommunernes ansvar og rolle i den fremti-
dige sundhedspolitik og derfor ikke giver et samlet overblik over udfordringerne i 
fremtidens sundhedspolitik. 
 
Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne  
KL er enig med formandskabet i, at der er behov for at nedbringe stigningstaksten i 
behandlingsudgifterne, så behandlingsudgifterne ikke udhuler de øvrige offentlige 
serviceudgifter. Men derudover finder KL, at det er nødvendigt, at der fremadrettet 
foretages en omprioritering af sundhedsudgifterne, så en lidt større del af sundheds-
udgifterne afsættes til forebyggelse frem for behandling. Diskussions-oplægget 
omhandler stort set ikke forholdet mellem behandling og forebyggelse, hvilket efter 
KL’s opfattelser er en væsentlig mangel i rapporten.  
 
KL er enig med formandskabet i, at der bør kigges nærmere på, om brugerbetalin-
gen på sundhedsområdet skal omlægges, så den dækker flere typer af ydelser. Den 
nuværende brugerbetaling på enkelte sundhedsydelser virker både tilfældig og 
uhensigtsmæssig. Men samtidigt kan det konstateres, at der 
for tiden ikke er udsigt til politisk vilje til at overveje omlægninger, selv om en 
borgercentreret adfærdsændring på området ud fra en udgiftspolitisk synsvinkel 
kunne være hensigtsmæssig. 
 
Forebyggelse  
Formandskabet har valgt ikke at medtage forebyggelsesområdet i deres rapport. Det 
svækker efter KL’s opfattelse rapporten og rapportens konklusioner. Det er jo netop 
en øget forebyggelsesindsats, som vil kunne medvirke til at modificere væksten i 
sundhedsudgifterne på sigt.  
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Hvis forebyggelsesindsatsen i kommunerne, regionerne og staten1 kan medvirke til 
at mindske risikoadfærd og forbedre sundhedstilstanden i befolkningen (fx ved at 
mindske antallet af rygere, begrænse væksten i kroniske sygdomme mv.) kan det – 
både på kortere og længere sigt – være med til at mindske behovet for dyr og specia-
liseret sygdomsbehandling.  
 
KL mener derfor det er afgørende, at der sikres en stabil finansiering til forebyggel-
sesindsatsen fremover, fx ved at der flyttes midler fra behandlingssystemet til fore-
byggelsesområdet i takt med at forebyggelsesindsatsen udbygges og dens virkninger 
dokumenteres.  
 
Kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. 
KL er principielt enig med formandskabet i, at grundbidraget bør afskaffes og 
omlægges til aktivitetsbestemt medfinansiering, således at den aktivitetsafhængige 
finansiering øges og de kommunale incitamenter til forebyggelse og sundheds-
fremme derved styrkes.  Det ligger også fint i tråd med det udvalgsarbejde, der er 
aftalt i økonomiaftalerne for 2009 og 2010 om ændring af den kommunale medfi-
nansiering.  
 
Men omlægningens fordele og ulemper skal nøje vurderes inden omlægningerne 
sættes i værk. En forkert udformning af en aktivitetsbestemt finansiering kan f. eks. 
skabe uhensigtsmæssige incitamenter i det regionale, behandlende sundhedssystem.  
 
KL deler ikke formandskabets skeptiske holdning til betydningen af medfinansie-
ring generelt. I rapporten synes man kun at fokusere på kommunernes muligheder 
for at substituere sygehustilbud med kommunale tilbud. En anden – lige så vigtig - 
effekt af medfinansieringsmodellen, som ikke omtales i rapporten, er, at medfinan-
sieringen kan styrke kommunernes fokus på forebyggelse med henblik på at mind-
ske risikoen for, at borgene får behov for et behandlingstilbud og mindske omfanget 
af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det kan fx være patientuddannelsestilbud, der 
gør kronikere i stand til bedre at håndtere egen sygdom, rygestopkurser, støtte til 
livsstilsomlægninger for overvægtige børn mv. 
 
 
 
 
 
1) Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, kommuner og regioner har et 

delt ansvar for den patientrettede forebyggelse og staten har mulighed for at fastlægge de lovgiv-

ningsmæssige rammer for forebyggelse, fx i form i afgifter og forbud. 
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Danmarks Nationalbank 
 
Det tilbageslag, der har ramt industrilandenes økonomier over det sidste år, har ramt 
den danske økonomi kraftigt. Den danske produktion lå i 2009:2 7,4 pct. lavere, end 
da BNP toppede i 2007:4.  
Samtidig er de danske lønninger steget kraftigere end lønningerne i udlandet over en 
lang periode, uden der er sket en kompenserende stigning i produktiviteten. 
  
Hertil kommer, at opretholdelsen af den finanspolitiske holdbarhed kræver en 
betydelig indsats.  
Det er en situation, der stiller store udfordringer til den økonomiske politik, men de 
nævnte udfordringer hænger sammen. 
  
Det er en forudsætning for en aktiv finanspolitik, at den skal være symmetrisk. 
Lempes der i krise, skal der strammes i en højkonjunktur.  
Der har tidligere været ført konjunkturudjævnende politik i Danmark, men under 
den seneste højkonjunktur har erfaringerne med en aktivistisk finanspolitik ikke 
været gode. Finanspolitikken bidrog til at øge presset på arbejdsmarkedet. 
  
Formandskabets forslag om en fremrykning af offentlige investeringer på 10 mia. 
kr. i 2010 og evt. i 2011 må ses på baggrund af, at det har vist sig svært at gennem-
føre en symmetrisk finanspolitik og der er behov for lavere lønstigninger end i 
udlandet. Forslaget vil udskyde tilpasningen og forlænge den periode med forholds-
vis høj ledighed, som Formandskabet så rigtigt selv påpeger, vi står over for. Hertil 
kommer, at det ikke er sikkert, at en reduktion af arbejdsløsheden med 10.000 
personer i væsentlig grad vil sænke den strukturelle arbejdsløshed. 
  
Samtidig vil en yderligere forøgelse af de offentlige udgifter øge konsolideringsbe-
hovet i de kommende år.  
Der er derfor god grund til ikke at øge det offentlige udgiftsniveau. Som det fremgår 
af sundhedskapitlet, vil der herfra allerede være et stærkt pres for øgede udgifter.  
 
Den stigende offentlige gæld understreger behovet, som også anført af Formandska-
bet, for udarbejdelse af en ny mellemfristet plan. Denne bør fastslå, hvilke foran-
staltninger, der er nødvendige for at sikre den finanspolitiske holdbarhed. Såfremt 
der påtænkes yderligere udgifter, må det indgå i planen. 
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Dansk Arbejdsgiverforening 
 
Konjunkturvurderingen 
Der er tegn på, at bunden af krisen er ved at være nået, men som Formandskabet 
angiver, er der desværre grund til at forvente, at det danske opsving bliver relativt 
svagt, og det vil tage tid, før produktionen er oppe på samme niveau som før krisen. 
Det afspejler, at kapacitetspresset i dansk økonomi allerede var meget høj i tiden op 
til krisens indtog. Der var dermed allerede inden krisen udsigt til lave vækstrater i 
Danmark.  
 
Formandskabets analyse af udviklingen af markedsandele viser, at der er overens-
stemmelse mellem landenes markedspræstationer og udviklingen i deres enhedsløn-
omkostninger. Formandskabet konkluderer, at Danmarks tab af markedsandele i høj 
grad skyldes de danske lønstigninger, der siden 2000 har været højere end vores 
konkurrenters. Hvis konkurrenceevnen skal forbedres, er det derfor essentielt, at de 
danske lønninger falder relativt til de udenlandske.  
 
Konjunkturudviklingen har bidraget til udsigt til langvarig lav vækst samt en mar-
kant højere offentlig gæld. DA er helt enige i, at kravene om strukturreformer, som 
inden krisen blev stillet for at sikre vækst og finanspolitisk holdbarhed, derfor er 
blevet skærpet væsentligt. DA deler endvidere Formandskabets vurdering af, at 
udfordringerne bør imødegås gennem strukturreformer på arbejdsmarkedet og i 
relation til tilbagetrækningsalderen - ligesom også Arbejdsmarkedskommissionen 
har fremhævet. Det understreges af, at den forventede stigning i de offentlige sund-
hedsudgifter fra knap 7 pct. af BNP i 2009 til ca. 10 pct. af BNP i 2050 vil øge 
efterspørgslen efter arbejdskraft i sundhedssektoren og dermed lægge et massivt 
pres på arbejdsstyrken. Hvis der på den korte bane er behov for finanspolitiske 
lempelser, finder DA det afgørende, at sådanne tiltag ikke skader strukturerne på 
lang sigt og ikke er permanente. 
 
DA deler vurderingen af, at der i aktiveringsindsatsen af ledige i langt højere grad 
skal satses på den arbejdsmarkedsnære aktivering, og at der er et særligt behov for 
en målrette uddannelsesaktiveringen. Det mest hensigtsmæssige er at bruge mulig-
hederne i det eksisterende voksen- og efteruddannelsessystem i beskæftigelsesind-
satsen og at fremme brugen af en forsøgsordning, hvor uddannelsesaktiveringen af 
ledige sker på den enkelte arbejds-plads. 
 
En aktiv indsats i form af intensive kontaktforløb er en effektiv metode til at få 
ledige hurtigere tilbage til selvforsørgelse. Der er derfor god grund til at få analyse-
ret, om jobcentrenes økonomiske incitamenter kan ændres, så de tilskynder til at 
anvende de mest effektive instrumenter. 
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Dansk Byggeri 
 
Konjunkturvurderingen 
Det er et grundigt diskussionsoplæg om en desværre meget alvorlig situation for 
Dansk Økonomi. 
 
Formandskabet vurderer, at faldet i BNP i 2009 bliver væsentligt større (-4,8 %) end 
skønnet i foråret (-2,9 %), og at der kun er udsigt til et svagt opsving i 2010 og 
2011.  

 
Faldet i beskæftigelsen slår ud i et konjunkturbetinget fald i arbejdsstyrken. Dansk 
Byggeri ønsker ligesom formandskabet, at der bliver iværksat en yderligere indsats 
for at fastholde arbejdsstyrken og kompetencerne på arbejdsmarkedet. På kort sigt 
kan politikerne stimulere den økonomiske aktivitet. På længere sigt kan politikerne 
via reformer på efterløns- og dagpengeområderne opnå henholdsvis senere tilbage-
trækning fra arbejdsmarkedet og afkortning af dagpengeperioden.   
 
Politikerne kan stimulere økonomien ved at øge de offentlige udgifter, men niveauet 
for udgifterne skal kun forhøjes midlertidigt. Derfor er fremrykning af de allerede 
planlagte investeringer i form af offentlige bygge- og anlægsarbejder meget veleg-
nede. For når de fremrykkede projekter bliver fuldført, så falder udgifterne.  
 
Regeringen kan eksempelvis fremrykke nybyggeri og renovering af universiteter-
nes laboratorier, og regeringen kan via kvalitetsfonden hjælpe regionerne med at 
fremrykke nybyggeriet af sygehuse. Nyopførte sygehuse er til gavn for patienterne 
og personalet, og nye sygehuse kan indebære driftsbesparelser. Regionerne kan 
drage fordel af, at konjunkturnedgangen har medført lavere priser på bygge-
materialer, og regionerne kan blive foregangsbygherrer ved at anvise energirigtige 
løsninger. 
 
Bygge- og anlægsaktiviteten er faldet siden det rekordhøje niveau i 2007. Dansk 
Byggeri vurderer, at beskæftigelsen i 2009 falder til et niveau, som er 5 % under 
gennemsnittet for årene 1985-2010, og at beskæftigelsen i 2010 vil falde til et 
niveau, der er 9 % under gennemsnittet. Der er derfor rigelig produktionskapacitet 
og ingen risiko for problemer med flaskehalse, hvis politikerne vælger at stimulere 
den økonomiske aktivitet ved at fremrykke nogle bygge- og anlægsprojekter. 
 
Den offentlige sektors samlede investeringer, dvs. de offentlige investeringer samt 
de offentlige virksomheders og offentlige selskabers investeringer, udgjorde i perio-
den 1993-2007 i gennemsnit 3,75 % af BNP. Den offentlige sektors samlede inve-
steringer havde imidlertid en vigende tendens fra 4,5 % af BNP i 1997 til 2,7 % af 
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BNP i 2007, så den offentlige sektors planlagte investeringer stiger fra et meget lavt 
niveau.      
 
Formandskabet vurderer, at udviklingen i bygge- og anlægsaktiviteten er blevet 
forværret. Formandskabet har således revideret faldet i bygge- og anlægs-
erhvervenes beskæftigelse i 2009 op med 50 % fra 16.000 personer i foråret til 
24.000 personer i efteråret. 

 
Dansk Byggeri vurderer ligesom formandskabet, at beskæftigelsen falder med 11-12 
% i 2009.  
 
Det kan overraske, at bygge- og anlægsaktiviteten falder kraftig i betragtning af de 
stimulerende foranstaltninger i form af fremrykninger af statens trafikinvesteringer 
og aftalen om kommunernes investeringsløft samt renoveringspuljen.  
Men det er kun en del af de fremrykkede trafikinvesteringer, som giver sig udslag i 
anlægsarbejder i 2009, da en stor del af midlerne anvendes til projektering og an-
lægslove. 
 
Regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt, at kommunerne kan øge 
investeringerne i 2009, men Dansk Byggeri kan ikke få øje på de positive virknin-
ger. Det kan skyldes, at mange kommuner har fald i anlægsindtægterne som følge af 
mindre salg af byggegrunde end budgetteret, og at kommunerne derfor mangler 
finansiering til en række bygge- og anlægsprojekter.   
 
Med boligpakken blev kommunernes grundkapitalindskud halveret fra 14 til 7 % af 
anskaffelsessummen i sidste halvdel af 2009 og i hele 2010, og grænsen for, hvad en 
ny almen bolig må koste, er justeret op. Regeringen skønner, at der vil blive givet 
tilsagn til 4.000-5.000 nye almene boliger årligt. Dansk Byggeri vurderer, at bolig-
pakken ikke vil få den tilsigtede effekt, da kommunerne ikke har adgang til at opta-
ge lån til finansiering af grundkapitalindskuddet - ligesom i tidligere perioder, når 
politikerne har stimuleret byggeriet.   
 
Det fremgår, at finanspolitikken ikke er helt så ekspansiv, som regeringen tror.  
 
Regeringen skal være opmærksom på, at fremgang i kommunernes investeringer og 
i det almene boligbyggeri forudsætter, at kommunerne kan finansiere projekterne. 
Det er derfor vigtigt, at staten er klar til at hjælpe kommunerne med finansieringen, 
hvis det viser sig at blive nødvendigt.    
 
Dansk Byggeri ønsker ligesom formandskabet en samlet offentlig investeringsplan. 
De offentlige investeringer er vigtige i konjunkturpolitikken og også vigtige i struk-
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turpolitikken, fordi investeringer i infrastrukturen kan have betydning for produkti-
viteten i både den private og den offentlige sektor. 
 
Regionernes og kommunernes bygge- og anlægsarbejder bør udskilles fra de årlige 
økonomiforhandlinger, således at drift, vedligeholdelse og udbygning af bygninger 
og anlæg kan blive varetaget på en samfundsøkonomisk hensigtsmæssig på grund-
lag af langsigtede planer og helt uafhængigt af kortsigtede besparelser. Det vil også 
kunne forbedre gennemsigtigheden af regionernes og kommunernes forvaltning af 
deres bygninger og anlæg.      
 
Med en langsigtet plan for investeringerne har virksomhederne lettere ved at kunne 
skue ud i fremtiden og forberede sig i god tid på de kommende opgaver. Klimatiltag 
bør indgå som en integreret del af investeringsplanen. 
 
Sundhed 
Dansk Byggeri ønsker, at der bliver indført konkurrenceudsættelse af sundhedsydel-
ser på udvalgte områder ved gennemførelse af rammeudbud, hvor også offentlige 
hospitaler deltager. 
Ifølge Dansk Byggeris erfaringer fra konkurrencen om kommunaltekniske opgaver 
er det vanskeligt at sammenligne omkostningerne ved henholdsvis offentlig og 
privat produktion af en given ydelse. Konkurrenceudsættelse vil derfor langt fra 
altid medføre den konkurrence, som var tilsigtet. 
 
For eksempel forudsætter man, at det er samme kvalitetsniveau uanset hvem, der får 
opgaven, men det arbejde, som er beskrevet i udbudsmaterialet, kan vise sig at være 
af bedre kvalitet end det arbejde, som det offentlige hidtil selv har udført. Det vil 
sige, at det offentliges eget bud ikke angiver omkostningerne for det arbejde, som er 
beskrevet i udbudsmaterialet, men derimod for det arbejde, som det offentlige hidtil 
selv har udført. Disse forhold bør indgå i overvejelserne om konkurrenceudsættelse 
af sundhedsydelser. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Kapitel I. Konjunkturvurdering og økonomisk politik 
LO deler Formandskabets vurdering af, at økonomien har udvist tegn på et noget 
større fald end der var udsigt til i foråret.  
 
LO mener ikke, at der er belæg for de meget lave lønskøn, som præsenteres i op-
lægget. Selv om de nominelle lønstigninger er opjusteret en anelse fra sidste prog-
nose, afspejler dette blot en forventet merstigning i forbrugerpriserne. Samtidig er 
forventningerne til de kommende produktivitetsstigninger øget til 5,5 pct. i 2010, 
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3,7 pct. i 2011 og endelig 2,1 pct. i 2012. Det er vanskeligt at forklare, hvordan så 
store produktivitetsstigninger kan hænge sammen med en så begrænset stigning i 
lønningerne.  
 
I forhold til den aktuelle økonomiske politik begrænser rapporten sig til at kommen-
tere på finanspolitikken og beskæftigelsespolitikken. Overordnet set, er anbefalin-
gerne i forhold til den kortsigtede finanspolitik på linje med LO’s vurdering. I 
forhold til beskæftigelsesindsatsen er anbefalingerne på flere områder relativt langt 
fra LO’s holdninger. 
 
Finanspolitikken 
LO støtter anbefalingen omkring yderligere finanspolitiske lempelser gennem øgede 
offentlige investeringer. Det er overordentligt vigtigt at undgå en markant stigning i 
langtidsledigheden med tilhørende forværring af strukturerne på arbejdsmarkedet. 
Dertil kommer, at offentlige investeringer, som infrastruktur, energi- og kloakreno-
veringer, er strukturforbedrende tiltag, som samfundsøkonomisk er meget rentable. 
LO er skeptisk over for konklusionen om, at en lavkonjunktur ikke skal blokere for 
tiltag, der gennem begrænsninger i overførselsindkomster til personer uden for 
arbejdsmarkedet forbedrer strukturerne i økonomien. Sådanne tiltag kan kun van-
skeligt gennemføres i perioder med høj ledighed, hvor den enkelte vil have svært 
ved at finde beskæftigelse. Det indebærer, at en sådan politik først og fremmest vil 
medføre større ulighed, og ikke sikre flere i beskæftigelse. 
 
LO ønsker som Formandskabet en ny og udvidet plan for de offentlige finanser, der 
også indeholder målsætninger på uddannelses- og klimaområdet. LO finder også, at 
disse elementer er væsentlige i den langsigtede planlægning af de offentlige finan-
ser. Som det ser ud nu, bliver det meget vanskeligt at opnå målet om, at 95 pct. af en 
årgang i 2015 får en ungdomsuddannelse. Der er behov for en ekstraordinær indsats.  
 
Beskæftigelsespolitikken 
LO kan ikke støtte en forkortelse af dagpengeperioden – heller ikke med den ind-
byggede mulighed for forlængelse i en lavkonjunktur. Den største effekt af en 
forkortet dagpengeperiode vil være at flere mister retten til dagpenge og i stedet 
overgår til kontanthjælpssystemet. Her er der ægtefælleafhængighed af ydelsen, og 
mange kan derfor heller ikke modtage kontanthjælp. Forslaget vil føre til flere 
fattige. Derudover vil forslaget forringe beskyttelsen ved arbejdsløshed, som er et af 
de væsentligste elementer i den danske flexicurity model. 
 
LO kan ikke støtte yderligere reformer af efterlønnen. Vi har stadig til gode at se 
effekterne af velfærdsforliget i 2019. Efterlønnen er endvidere i høj grad brugt af de 
nedslidte på arbejdsmarkedet, hvorfor en udhuling eller afskaffelse af efterlønnen til 
en vis grad vil modsvares af stigende førtidspension. 
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LO deler vurderingen af, at en væsentlig positiv effekt af højkonjunkturen var, at 
mange med svag tilknytning til arbejdsmarkedet fik og tog chancen for at komme 
ind på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt, at de ikke mister tilknytningen til arbejds-
markedet igen. Beskæftigelsespolitikken skal derfor målrettes disse grupper. LO er 
til gengæld uenig i vurderingen af, hvilket instrument der er det rigtige. 
 
Det kan således undre, at det endnu en gang anføres, at uddannelsesaktivering ikke 
skaffer arbejdsløse i beskæftigelse under henvisning til deres analyser fra foråret 
2007.2 Både DØR’s analyser fra 2007 og CEBR’s analyser for LO viser, at uddan-
nelsesaktivering har gode beskæftigelseseffekter for de kortere uddannede. Dvs. 
uddannelsesaktivering målrettet svagere grupper vil have gode beskæftigelseseffek-
ter. 
 
Selv om uddannelsesaktivering skal være central for gruppen af relativt svage, der 
typisk mangler de efterspurgte kvalifikationer på arbejdsmarkedet, kan det også 
være relevant at bruge uddannelsesredskabet overfor andre grupper, når de ikke har 
kvalifikationer, der modsvarer arbejdsmarkedets behov. 
 
LO er enige i Formandskabets anbefaling om at benytte såkaldt arbejdsmarkedsnær 
aktivering også i uddannelsesaktiveringen. Det vil sige uddannelse inden for det 
nuværende voksen- og efteruddannelsessystem. 
 
Kapitel II Sundhed – udgifter og finansiering 
LO er enig med Formandskabet i, at den nuværende skattefritagelse for sundheds-
forsikringer svarer til statsstøtte, da det generelle princip i skattelovgivningen er, at 
alle former for aflønning af arbejdskraften er skattepligtig hos lønmodtageren. 
Formandskabet konkluderer endvidere, at det kun vanskeligt lader sig gøre at vurde-
re, i hvilket omfang det offentlige sparer penge i kraft af de private sundhedsforsik-
ringer. 
 
I LO’s analyse af denne problemstilling i rapporten ”Private sundhedsforsikringer” 
konkluderes det, at ”Sundhedsforsikringerne har bidraget til en generel meraktivitet 
i sundhedsvæsenet, men der har næppe været tale om en egentlig aflastning af det 
offentlige sygehusvæsen, idet det er andre ydelser, der tilbydes på private hospitaler 
med sundhedsforsikring, og der formodentlig er sket en ændring i indikationerne for 
behandling både i det private og offentlige sundhedsvæsen, således at der nu enten 
tilbydes behandling tidligere eller til nye grupper end før aktivitetsudvidelsen.”  
 
LO er enig i anbefalingen omkring fjernelse af skattefriheden for sundhedsforsikrin-
ger. Sundhedsforsikringer bliver primært givet til de stærkeste lønmodtagere, mens 

 
2 Og nyere analyser fra Arbejdsmarkedskommissionen. 
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svage lønmodtagere kun får tilbuddet i mindre grad og alle personer uden for ar-
bejdsmarkedet slet ikke får tilbudt sundhedsforsikringer. Det giver anledning til et 
brud med princippet om fri og lige adgang til sundhedsydelser. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering 
Dansk Metal deler vismændenes vurdering af, at det er nødvendigt at nedjustere 
skønnet for den økonomiske vækst i 2009 og deler også vurderingen af, at bunden er 
nået, og at der vil blive tale om et såkaldt ”forkølet” efterfølgende opsving med 
fortsatte stigninger i arbejdsløsheden frem til i hvert fald 2011. 
 
Dansk Metal er bekymret for de strukturelle konsekvenser af den stigende ledighed 
og støtter på den baggrund vismændenes forslag om en yderligere lempelse af 
finanspolitikken i 2010. Dansk Metal mener dog, at den foreslåede lempelse ligger i 
underkanten af, hvad der er behov for. 
 
Dansk Metal mener, ligesom vismændene, at en lempelse af finanspolitikken bør 
ske gennem fremrykning af offentlige investeringer. De offentlige investeringer bør 
målrettes områder, som dels giver nogle hurtige beskæftigelsesmæssige effekter, 
dels forbedrer Danmarks konkurrenceevne på længere sigt. Det kan f.eks. være 
infrastrukturprojekter eller investeringer i energi og miljø. 
 
Dansk Metal er enig med vismændene i, at finanspolitikken skal gå på to ben. 
Finanspolitikken skal både have fokus på den korte konjunkturmæssige situation og 
på de langsigtede strukturelle udfordringer. Dansk Metal deler opfattelsen af, at der 
er behov for at igangsætte tiltag, der kan sikre den langsigtede holdbarhed. Dansk 
Metal støtter vismændenes forslag om, at der udarbejdes en ny mellemfristet plan 
med anvisninger af holdbarhedsproblemet samt en samlet fremadrettet offentlig 
investeringsplan. 
 
Dansk Metal er dog ikke enig i flere af de strukturforbedrende tiltag, som vismæn-
dene foreslår. 
 
Dansk Metal mener således ikke, at vismændenes forslag om nedskæringer på 
dagpengeområdet og efterlønnen er tiltag, der gavner fleksibiliteten på arbejdsmar-
kedet og dansk konkurrenceevne. Dansk Metal mener herudover, at indsatsen bør 
fokuseres på områder, hvor det er politisk realistisk at få gennemført reformer. 
 
Dansk Metal er på den baggrund skuffede over, at vismændene endnu en gang ikke 
beskæftiger sig med de potentielle strukturforbedrende effekter af at få løftet uddan-
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nelsesniveauet. Efter Dansk Metals opfattelse er der et stort strukturelt potentiale i at 
få løftet uddannelsesniveauet, bl.a. fordi man ved, at uddannet arbejdskraft bidrager 
med en større værditilvækst, og fordi uddannelse forlænger den periode, folk er på 
arbejdsmarkedet. 
 
I forlængelse heraf mener Dansk Metal, at især uddannelse skal spille en stor rolle i 
beskæftigelsespolitikken. Det er bedre, at de ledige uddanner sig frem for at gå 
passive for dagpenge. Derfor bør de ledige kunne uddanne sig med dagpengene som 
forsørgelsesgrundlag. 
 
Vismændene anfører, at uddannelsesaktivering ikke skaffer arbejdsløse i beskæfti-
gelse. Det er Dansk Metal uenig i. Andre undersøgelser viser, at uddannelsesaktive-
ring har gode beskæftigelseseffekter for kortuddannede. Herudover viser alle frem-
skrivninger, at der i løbet af få år bliver et stort overskud af ledige ufaglærte og et 
stort underskud af faglærte. Det er derfor indlysende, at den nuværende krise og 
voksende ledighed bør bruges konstruktivt til mere og bedre uddannelse af de svagt 
uddannede ledige. Det vil være til gavn for den enkelte lønmodtager og give et 
væsentligt bidrag til samfundsøkonomien og dermed styrke holdbarheden af vores 
velfærdssamfund. 
 
Vismændene foreslår, at der ændres i jobcentrenes incitamenter i forbindelse med 
den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det nævnes, at effekten af de såkaldte ”intensive 
kontaktforløb” er større end af aktivering, og at refusionen derfor bør ændres, så det 
sikres, at de tiltag, der virker bedst, også er dem der får højst refusion. 
 
Dansk Metal er enig i, at de tiltag, der virker bedst, skal have den højeste refusion. 
Dansk Metal mener dog, at det i høj grad afhænger af konjunktursituationen, hvilke 
tiltag der virker bedst. De intensive kontaktforløb var bedst, da der var en høj aktivi-
tet på arbejdsmarkedet, men det er højst usikkert, om det stadig er tilfældet. I øje-
blikket er det i højere grad opkvalificerende tiltag, der bør have den høje refusion, 
da det er de tiltag der virker bedst i den nuværende situation. 
 
Sundhed 
Dansk Metal går ind for et skattefinansieret sundhedsvæsen med lige adgang til 
behandling for alle. 
 
Dansk Metal vil rose vismændene for at have analyseret de udfordringer, der er 
forbundet med udsigten til stigende sundhedsudgifter i årene fremover. Dansk Metal 
er enig med vismændene i, at sundhedsudgifterne vil udgøre en udfordring i forhold 
til holdbarhedsproblematikken, og at det derfor er nødvendigt at træffe nogle beslut-
ninger vedrørende den fremtidige finansiering af sundhedsudgifterne. 
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Dansk Metal er enig med vismændene i, at skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsforsikringer bør afskaffes. Selvom en række grupper nyder godt af de 
skattefrie sundhedsforsikringer, mener Dansk Metal, at det er uacceptabelt, at skat-
teyderne uden sundhedsforsikring gennem skattesystemet er med til at finansiere 
private ordninger, der udgør en trussel mod den frie og lige adgang til sundhedsvæ-
senet. 
 
Herudover har Dansk Metal bidt mærke i vismændenes pointe om, at skattesubsidie-
ring kan have nogle samfundsøkonomiske ulemper, herunder at mobiliteten på 
arbejdsmarkedet hæmmes, og at forsikringsniveauet bliver for højt. Endelig vil 
afskaffelsen af skattesubsidieringen af private sundhedsforsikringer skaffe et mer-
provenu til statskassen. 
 
Dansk Metal er enig med vismændene i, at det kan være fornuftigt at indføre kon-
kurrenceudsættelse af sundhedsydelser ved brug af rammeudbud på udvalgte områ-
der, da det vil kunne bidrage til omkostningsminimering. 
 
Dansk Metal er også enig med vismændene i, at der kan være behov for at se nær-
mere på indretningen af brugerbetaling af sundhedsydelser med henblik på at sprede 
brugerbetalingen ud på flere områder. Dansk Metal mener, at den nuværende ind-
retning virker tilfældig. 
 
Samtidig kan en mere ligelig fordeling bidrage til at sikre et fornuftigt incitament i 
efterspørgslen efter sundhedsydelser. Det er dog afgørende vigtigt for Dansk Metal, 
at en evt. konkret ordning analyseres nøje, så det sikres, at der ikke skabes en ny 
ulighed i brugen af sundhedsydelser. 
 
Vismændene foreslår at sikre løbende finansiering af de øgede sundhedsudgifter ved 
at indføre et særligt sundhedsbidrag. Sundhedsbidraget skal reguleres årligt, så det 
forventede provenu nøjagtigt modsvarer de offentlige sundhedsudgifter. Dansk 
Metal er imod dette forslag. For det første er Dansk Metal tilhængere af, at de 
bredeste skuldre skal bære det tungeste læs i forhold til finansieringen, og det er 
ikke tilfældet med vismændenes foreslåede sundhedsbidrag. For det andet frygter 
Dansk Metal – i modsætning til vismændene – at den foreslåede model vil kunne 
modvirke, at der foretages de rette prioriteringer og effektiviseringer i sundhedsvæ-
senet. 
 
 
Akademikernes Centralorganisation 
 
Det Økonomiske Råd er i dag kommet med den halvårlige vismandsrapport. Rap-
porten har været imødeset; ikke mindst fordi vismændenes konjunkturanalyse og -
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prognose udgør et af de bedst kvalificerede bud på tidshorisonten af den økonomi-
ske krise, som pt. tynger Danmark. Sædvanen tro tager vismændene også et særskilt 
tema op til analyse. Denne gang er det sundhedsområdet, som granskes. 
 
DØR’s konjunkturvurdering 
Hovedbudskabet er: 
 

• Bunden kan være nået i forhold til det historisk store fald i BNP, 
• men der er kun udsigt til relativt svagt opsving,  
• på grund af produktivitetsefterslæbet vil opsvinget ikke omsætte sig i en po-

sitiv udvikling i arbejdsløsheden før i hvert fald langt henne i 2011. 
 
Udsigten til et langvarigt og dybt konjunkturtilbageslag er også hovedårsagen til, at 
vismændene anbefaler en yderligere lempelse af finanspolitikken svarende til ca. 10 
mia. kr. i 2010. Denne ekstra finanspolitiske stimulans af økonomien skal ske for at 
mindske risikoen for, at den høje ledighed bider sig fast. 
 
Åbent vindue for investeringer i viden 
AC finder det oplagt at kombinere behovet for finanspolitisk stimulans for at holde 
ledigheden nede med behovet for at foretage langsigtede vidensinvesteringer, der 
kan bidrage til at fremtidssikre de danske styrkepositioner inden for forskning, 
udvikling og uddannelse som grundlag for at fastholde konkurrenceevnen.  
 
Der er således behov for at finde finansiering til ikke blot at bringe forskningsbyg-
ninger og laboratorier op på en nogenlunde nutidig standard, men også til at frem-
tidssikre det rent fysiske grundlag for forskning og udvikling i form af bygninger, 
laboratorier og større infrastrukturanlæg, herunder også den danske del af nye 
europæiske satsninger.  
 
Derudover er der behov for at fremrykke investeringer i undervisningsbygninger på 
alle niveauer fra folkeskoler til universiteter, idet mange undervisningslokaler i dag 
er dårligt vedligeholdte og fremstår helt ude af trit med ikke blot moderne bygnings-
standarder, men også med de krav til indretning og lokalefordeling, som moderne 
undervisnings- og projektarbejdsformer stiller. 
 
Endelig er der al mulig grund til at øge investeringerne i den offentlige IT-
infrastruktur på alle niveauer for at videreudvikle og effektivisere den digitale 
service i forhold til borgerne og de digitalt understøttede arbejds- og samarbejds-
former på de offentlige arbejdspladser. 
 
 
 



 326 

Behov for aktiv indsats for at reducere langtidsledighed blandt akademikere 
AC deler vismændenes bekymring for ledighedsudviklingen og regeringens hidtidi-
ge indsats for at få knækket kurven. Udsigten til langtidsledighed er et særligt 
problem på akademikerområdet. Nyuddannede overhales med tiden af friske kandi-
dater, hvis de ikke hurtigt får fodfæste på arbejdsmarkedet. Også ledige akademike-
re med arbejdsmarkedserfaring er sårbare over for langtidsledighed, da de akademi-
ske kompetencer kan blive rustne med risiko for på sigt at ryge ned af kompetence-
stigen. 
 
Det er derfor uholdbart blot at lade stå til i 2010-11 og vente på, at dansk økonomi 
får luft nok under vingerne igen. På længere sigt vil dansk økonomi mangle højtud-
dannet arbejdskraft, og det vil være en dårlig forretning for staten at lade et større 
antal akademikere være uden beskæftigelse i måske to til tre år, da en væsentlig 
andel ikke vil være i stand til at indtræde så højt i værdikæden igen til den tid. 
 
Vismændenes forslag om fremrykkede investeringer bør således suppleres med en 
kampagneindsats i 2010-11, som skal vedligeholde de ledige akademikeres kompe-
tencer, indtil dansk økonomi igen opnår momentum. AC har netop fremlagt en 
række forslag til indholdet af en sådan kampagne, herunder: 
 

• Større pulje til erhvervsforskere og videnpiloter. 
• Korte uddannelsesforløb og efterfølgende on-the-job-training i mindre virk-

somheder. 
• Springbrætstillinger i den offentlige sektor, der sikrer mobilitet til den priva-

te sektor, når efterspørgslen vender. 
• Udslusningsforløb for dimittender på uddannelsessteder, så dimittenders ar-

bejdsmarkedsparathed styrkes. 
• Information- og brandingkampagne med fokus på merværdien af ansættelse 

af en akademiker. 
 
DØR’s analyse af sundhedsområdet 
Rapporten leverer solid dokumentation for, at en fortsat kraftig stigning i sundheds-
udgifterne må påregnes. Det skyldes den demografiske udvikling, øget middelleve-
tid, og at øget velstand i sig selv medfører øget efterspørgsel efter mere sundhed.  
 
Den gode nyhed et, at der også leveres god dokumentation for, at der er tale om 
”sund aldring”. Dette betyder, at de samlede sundhedsudgifter fortsat til stige, men 
at væksten afdæmpes ved, at de rigtig dyre udgifter (terminaludgifterne) forskydes 
med den øgede levetid. Samtidig giver den ”sunde aldring” et godt bidrag til at øge 
det samlede arbejdsudbud. Med en forskudt tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i 
forhold til det nuværende pensioneringsmønster vil udviklingen herved kunne 
bidrage til at øge bæredygtigheden af samfundsøkonomien. 
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AC finder det særdeles positivt, at rapporten på denne måde bidrager til en forståel-
se af, at de stigende sundhedsudgifter også bidrager til en øget velfærd og en forbed-
ret samfundsøkonomisk holdbarhed. AC finder det endvidere positivt, at rapporten 
dokumenterer en klart forøget produktivitet i sundhedssektoren. AC finder det 
påkrævet, at der fremover satses på en yderligere forøgelse af produktiviteten bl.a. 
gennem at inddrage, hvorledes investeringer i sundhedsfremme, forebyggelse, nye 
medicinske teknologier, forskning og uddannelse samt omlagte arbejdsgange og 
arbejdsdeling (visitation) vil kunne bidrage til en endnu højere produktivitet, uden at 
dette går ud over kvaliteten. 
 
AC finder det endvidere presserende, at der gennemføres analyser af, hvorledes 
supplerende finansieringskilder (herunder forsikringsordninger) påvirker det værdi-
mæssige fundament for den danske sundhedssektor. AC finder det således nødven-
digt, at en (eventuel) øget vægt på supplerende finansieringskilder ikke skaber øget 
ulighed i befolkningens muligheder for at få den relevante behandling, samt at en 
(eventuel) øget anvendelse af supplerende finansieringskilder ikke forøger sund-
hedsvæsenets transaktions- og administrationsudgifter. 
 
Afslutningsvis finder AC anledning til at fremhæve rapportens påpegning af, at 
skattefritagelse af sundhedsforsikringsordninger bidrager til en øget ulighed i sund-
hed. 
 
 
Dansk Industri 
 
DI kan tilslutte sig formandskabets vurdering af de økonomiske udsigter. Det ser ud 
til, at bunden er nået, og at der i indeværende og kommende kvartaler er udsigt til en 
beskeden vækst. Men dansk konkurrenceevne er forringet væsentligt, og der er 
udsigt til tab af markedsandele både på hjemme- og eksportmarkedet. Derfor vil 
væksten de kommende år være beskeden, og vi skal frem til 2013, inden det tabte er 
vundet tilbage igen. 
 
Som formandskabet påpeger, er den svækkede konkurrenceevne og udviklingen i 
markedsandele problematisk. Der bliver derfor behov for at få genoprettet konkur-
renceevnen via lavere vækst i omkostningerne herhjemme. Som formandskabet 
påpeger, risikerer en sådan genopretning at indebære en længere periode med en 
relativt høj dansk ledighed. Genopretning af konkurrenceevnen bliver den store 
udfordring i de kommende år. 
 
Formandskabet anfører, at situationen på finansmarkederne endnu ikke er fuldt 
normaliseret, og at bankerne har behov for at nedbringe deres udlån for at opnå 
bedre balance mellem udlån og kapital. Der drages dog ingen konklusioner på 
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baggrund af dette. DI mener, at finansieringssituationen taler for, at det er for tidligt 
at rulle forlængelsen af indbetalingsfristerne for moms og A-skat tilbage. 
 
Aktuel økonomisk politik. 
I lyset af den historisk dybe krise foreslår formandskabet en finanspolitisk lempelse. 
Det er DI's vurdering, at finanspolitikken allerede er lempet til det yderste, og at der 
ikke er plads til yderligere offentlige udgifter.  
 
Som påpeget af formandskabet er det afgørende, at en lempelig finanspolitik følges 
op af senere stramninger. I lyset af den svage konkurrenceevne er der efter DI’s 
opfattelse dog også brug for, at den lempelige finanspolitik følges op af strukturre-
former. Det er afgørende, at finanspolitikken ikke lægger yderligere pres på konkur-
renceevnen. Formandskabet anbefaler også strukturreformer, men kobler dem ikke 
til en naturlig forlængelse af de igangsatte finanspolitiske lempelser. En sådan 
kobling er dog afgørende, fordi enhver lempelse af finanspolitikken bør modsvares 
af reformer, idet det er nu at Danmark skal rustes til efter krisen. 
 
DI kan tilslutte sig, at der udarbejdes en ny 2015-plan. En sådan plan bør dog, ud 
over den finanspolitiske holdbarhed, medtage konkrete mål for den økonomiske 
vækst. Konkret foreslår DI en målsætning om en gennemsnitlig årlig vækst på 3 pct. 
som styringsinstrument for den økonomiske politik. En sådan styring vil 
bl.a. indebære at alle lovforslag fremadrettet bliver vurderet ud fra vækstbidraget, og 
at der i hver folketingssamling tages konkrete fremskridt for at nå den opsatte mål-
sætning. 
 
DI er enig med formandskabet i, at det er altafgørende for Danmark som vækst- og 
velstandssamfund, at der bliver gennemført arbejdsmarkedsreformer, der øger 
arbejdsudbuddet på sigt. Derfor er det meget problematisk, at politikerne blot sidder 
Arbejdsmarkedskommissionens anbefalinger overhørig. 
DI finder det vigtigt, at der ikke slækkes på kravene til de ledige med henvisning til 
lavkonjunkturen. Der skal sættes ind over for alle ledige og ikke kun særligt over for 
ledige med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, som formandskabet foreslår. Erfa-
ringerne viser, at jo længere tid en person er på passiv offentlig forsørgelse, desto 
sværere bliver det at vende tilbage til arbejdsmarkedet. På trods af krisen vender de 
fleste ledige desuden hurtigt tilbage i job.  
 
Sundhed 
Formandskabet foreslår afskaffelse af skattefrihed for sundhedsforsikringer – som 
også foreslået af Skattekommissionen i februar 2009. DI mener, at skatteundtagel-
sen for sundhedsforsikringerne skal bibeholdes, fordi den reducerer sygefravær og 
aflaster de offentlige betalte sundhedsydelser.  
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Formandskabet foreslår, at der indføres en ny sundhedsafgift til finansiering af de 
fremtidige sundhedsafgifter. DI mener ikke, at det er en holdbar løsning og anbefa-
ler, at man mere effektivt styrer og prioriterer de offentlige ressourcer. Her er DI 
enige i, at brugerbetaling kan være en vej frem. Samtidig bør den finanspolitiske 
holdbarhed samlet set sikres gennem strukturelle reformer.   
DI støtter formandskabets forslag om at indføre konkurrenceudsættelse af sund-
hedsydelser på udvalgte områder. 
 
 
Håndværksrådet 
 
Krisen har ramt hårdt, og langt hårdere end de fleste havde forventet. Det gælder 
både for virksomhederne, for staten og for forbrugerne.  
 
Håndværksrådets egne konjunkturundersøgelser viser, at især de små og mellemsto-
re virksomheder inden for byggebranchen og industrien er voldsomt ramt af krisen. 
Det er særligt den lave efterspørgsel, som begrænser virksomhederne, men også 
adgangen til kapital lægger begrænsninger for de virksomheder, som vil bruge den 
nuværende krise til at investere og effektivisere produktionen.  
 
På den baggrund er Håndværksrådet enig med formandskabet i, at der er behov for 
en aktiv og ekspansiv finanspolitik. Regeringen har i 2009 foretaget flere udmærke-
de initiativer, som har hjulpet mange virksomheder til at modstå de værste konse-
kvenser af krisen, men det har ikke været tilstrækkeligt. Rådet er samtidig enigt med 
formandskabet i, at der også i 2010 er behov for en vis ekspansiv finanspolitik for at 
højne aktiviteten i samfundet.  
 
I 2010 vil det derfor være oplagt at gentage nogle af de tiltag, som vi har set virke i 
år. Det gælder særligt forlængelsen af fristerne for indbetaling af moms og a-skat, 
der har hjulpet rigtig mange virksomheder med at komme gennem 2009. Det er et 
tiltag mod krisen, som er relativt billigt sammenlignet med mange andre tiltag, og 
som regeringen kan foretage for at hjælpe virksomhederne. Håndværksrådets analy-
ser viser, at det vil have ’store’ eller ’meget store’ konsekvenser for hver 7. af de 
små og mellemstore virksomheder, hvis ordningen droppes nu og ikke bliver for-
længet eller gentaget i 2010.  
 
Et yderligere tiltag, som regeringen efter Håndværksrådets mening bør gentage i 
2010, er fremrykningen af offentlige investeringer. Fremrykningen kan afhjælpe det 
vedligeholdelsesefterslæb, som er tydeligt på en stor del af landets skoler og institu-
tioner, samtidig med at de øgede investeringer giver et løft til beskæftigelsen på et 
tidspunkt, hvor ledigheden stiger kraftigt. Fremrykningen af vedligeholdelsesopga-
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ver har desuden den fordel, at investeringerne ikke belaster den finanspolitiske 
holdbarhed, idet de medfører et lavere investeringsbehov i fremtiden.  
 
Desuden kunne regeringen overveje at indføre en ny renoveringspulje. Det er vel-
kendt, at vedligeholdelsesopgaver har en meget hurtig effekt på aktiviteten, da de 
ikke kræver en lang planlægningsfase. Vi kan nu konstatere, at der er en hurtig 
afregningsproces, og at puljen er en succes. Der var nogle børnesygdomme i starten, 
som på den anden side har givet os en del erfaringer i forhold til en gentagelse af 
ordningen. 
 
De små og mellemstore virksomheder er i det hele taget blevet hårdt ramt af krisen i 
banksektoren i kombination med det voldsomme fald i efterspørgslen. Især i bygge-
sektoren, hvor beskæftigelsen allerede er faldet med mere end 10 procent og ventes 
at falde yderligere. 
 
Den finansielle sektor spiller en væsentlig rolle i at få økonomien på ret køl igen. 
Der har været problemer med at få pengene kanaliseret ud i alle de rigtige afkroge af 
samfundet, hvor de kommer til gavn i form af at give arbejdspladser og aktivitet i 
virksomhederne. Problemet er langsomt ved at aftage, men selv sunde virksomheder 
har stadig en væsentligt forringet adgang til lånekapital til nye projekter. Hånd-
værksrådets analyser viser, at mere end 15 procent af de medlemsvirksomheder, 
som forventer højere overskud i år end i 2008, ikke kunne få den ønskede finansie-
ring, når de henvendte sig i banken. Det er et stort problem, og det afspejler sig 
tydeligt i rapporten, at erhvervsinvesteringerne er faldet drastisk i år. Når bankerne 
har fået tilført statsmidler i form af bankpakke II, har de også en forpligtelse til at 
sikre, at pengene når ud til virksomhederne i form af risikovillige lån.  
 
Aktiveringsindsatsen bliver også taget under behandling af formandskabet. Det er 
vigtigt for Håndværksrådet at bemærke, at en opkvalificering af arbejdsstyrken vil 
være en vigtig vej ud af krisen, så vi kan opnå en højere produktivitetsfremgang 
efter krisen end i de seneste år. Det gælder ikke kun for personer på kanten af ar-
bejdsmarkedet, men er en helt generel udfordring på arbejdsmarkedet. 
 
Kapitel 2: Sundhed: Langsigtet udvikling i de offentlige finanser 
Sundhedsudgifterne udgør en meget stor del af de samlede offentlige udgifter. Og 
andelen stiger støt år for år. Derfor er der god grund til at se på, hvordan væksten i 
sundhedsudgifterne kan begrænses, så den finanspolitiske holdbarhed ikke kommer 
i fare.  
 
Formandskabet foreslår, at sundhedsydelser konkurrenceudsættes i højere grad end i 
dag. Øget konkurrenceudsættelse bruges til at holde udgifterne i ro samtidig med, at 



 331

den offentlige og den private sektor konkurrerer om at tilbyde den bedste behand-
ling til den bedst mulige pris. 
 
 
Landbrug og Fødevarer 
 
Konjunkturvurdering og aktuelt økonomisk politik 
Foruroligende svag fremgang i vente. 
Verdensøkonomien er ramt af et historisk stort tilbageslag, som rammer meget 
direkte i den lille åbne danske økonomi. I Danmark er produktionen således på bare 
et år faldet med ca. 7 pct. Produktionsfaldet har været større end i andre lande og 
særligt eksporten er faldet kraftigt tilbage. Udsigten til en langvarig nedgang i dansk 
økonomi er foruroligende. Den bør følges op med tiltag, der sikrer dansk konkur-
renceevne på verdensmarkedet, så eksportsektoren kan være med til at trække 
økonomien herhjemme hurtigere op.  
 
Forøget produktivitetsudvikling nødvendig 
Det bør vække bekymring, at produktivitetsudviklingen især i de private byerhverv 
de seneste år har været påfaldende lav. En del af forklaringen har givet vis været det 
meget pressede arbejdsmarked, men det er også kun en del af forklaringen. Det er 
vigtigt for dansk økonomis konkurrenceevne, at den lave produktivitetsudvikling 
forbedres.  Omkostningsniveauet i de private byerhverv er i stor udstrækning med-
bestemmende for andre erhvervs konkurrenceevne i forhold til udlandet. Landbrug 
& Fødevarer hilser derfor regeringens initiativ med et vækstforum, der særligt 
fokuser på den manglende produktivitet, meget velkomment.  
 
Dansk økonomis konkurrenceevne kan ikke løses alene gennem produktivitetsfor-
bedringer. En række af de eksportorienterede erhverv er ramt at de særligt stramme 
danske rammevilkår eller af tilsvarende lempelige eller sågar statssubsidierede 
rammevilkår hos konkurrentlandene. Den økonomiske krise er med til at sætte de 
internationale handelsspilleregler under pres, hvilket vil presse konkurrenceevnen 
hos ellers sunde og gode eksportorienterede erhverv. DØR kunne godt i højere grad 
have anbefalinger af forbedringer af eksportkonkurrenceevnen gennem forbedringer 
af rammevilkår. Flere af disse ændringer vil tillige have den fordel at de ikke nød-
vendigvis forringer statsfinanserne. Eftersom krisen har fået mange lande til at sikre 
egne erhverv er det nødvendigt, at vi ikke i Danmark går enegang med ”kreativ 
destruktion”, som DØR foreslår.  
DØR-anbefaling: Lempelig finanspolitik nu  
Finanspolitikken er lempelig i både 2009 og 2010 - primært pga. den midlertidigt 
underfinansierede skattereform og sommerens aftale med KL om ekstraordinære 
stigning i kommunernes udgifter. DØR anbefaler en midlertidig yderligere lempelse 
i form af fremrykning af offentlige investeringer ved en egentlig offentlig vækst-
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plan. Her kan der peges på muligheden for investeringsstøtte i forlængelse af den 
sammentænkning af naturhensyn, klimapolitik og vækst, som Regeringen har ved-
taget med Grøn Vækst pakken. Investeringsstøtte i disse sektorer vil ligesom offent-
lige investeringer have velstands- og velfærdsmæssige gevinster. Samtidig vel det 
kunne gavne eksportkonkurrenceevnen Danmarks største kompentenceklynge – 
fødevareerhvervet.   
 
Behov for strukturreformer af dansk økonomi kan være afgørende for konkurrence-
evnen. 
DØR fremhæver nødvendigheden af, at langsigtede reformer ikke sættes i stå på 
grund af en kortvarig konkjunkturnedgang. Her peges ikke mindst på reformer på 
arbejdsmarkedet. Det er rigtig set og det er af stor samfundsmæssig betydning at 
Arbejdsmarkedskommissionens tanker tages op til politisk drøftelse med henblik på 
at nå frem til reformer af det danske arbejdsmarked. Det er vigtigt at få skabt sik-
kerhed for, at den nødvendige arbejdskraft er til rådighed, når konjunkturerne igen 
går op. Det er samtidigt afgørende for at undgå, at yderligere skattebyrder forværrer 
erhvervsklimaet i Danmark på længere sigt.  
 
Lønudvikling forringer konkurrenceevne 
Landbrug og Fødevarer deler DØRs bekymring over, at en fortsat høj lønudvikling 
vil yderligere forringe den danske konkurrenceevne. Den generelle melding fra 
virksomhederne i den aktuelle situation er, at der ikke er plads til lønstigninger i 
virksomhedernes økonomi for indeværende. I lyset af den førnævnte problematiske 
produktivitetsudvikling er det særligt bekymrende, hvis lønudviklingen fortsat 
ligger over udviklingen i de lande, vi konkurrerer med. Det er også DØRs udmel-
ding, og den bør tages meget alvorligt. Prognosen om en lønudvikling på 2½ pro-
cent bør derfor ikke blive retningsgivende for det kommende års lønudvikling. Set i 
dette lys skal man gribe en ekspansiv finanspolitik med kraftigt øget offentlige 
investeringer ganske forsigtigt an, da de kan skubbe til lønpres igen.  
 
Sundhed – udgifter og finansiering 
De kommende år står Danmark overfor store demografiske udfordringer med flere 
ældre og forlænget levetid. Det er derfor positivt at erfare, at DØR denne gang har 
valgt at inddrage finansieringen af det danske sundhedsvæsen i sin analyse.  
 
Netop finansieringen bliver en udfordring, da udgifterne alt andet lige ventes at 
vokse fulgt af en tilsvarende voksende belastning af de offentlige finanser. I dag 
udgør egenbetalingen cirka 15 pct. af udgifterne til sundhed. DØR foreslår at flere 
områder dækkes af selvfinansiering. I fremtiden udgør flere områder samlet set 
latente omkostningsstigninger. Øget selvbetaling kan være medvirkende til at redu-
cere belastningen af de offentlige finanser. Men man skal dog være opmærksom på 
at denne egenbetaling ikke bliver så vidtgående at behandlingen fravælges til skade 
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for arbejdsstyrken. Fokus skal derfor først og fremmest være at sikre sundhed til alle 
på en omkostningseffektiv måde.  
 
Det kan ske på mange måder og her er mulighederne bestemt ikke udtømte. DØRs 
eget forslag med indførelse af rammeudbud, hvor potentielle leverandører giver 
tilbud på ’pligten’ til at levere en behandling og ikke ’retten’ til at udføre en sådan, 
kunne meget vel være et af flere instrumenter til at sikre omkostningseffektiviteten. 
Generelt bør der være fokus på effektivitet – også i den offentlige sektor. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
1. Konjunkturvurderingen 
Det Økonomiske Råds formandskab har justeret sin vurdering af det økonomiske 
tilbageslag, som Danmark oplevede i 2008 og 2009. Således forudses det, at faldet i 
BNP bliver på næsten 5 % i 2009, og dermed er krisen dybere, end det hidtil har 
været vurderet. 
 
Dansk Erhverv kan konstatere, at regeringen flere gange undervurderet krisens 
omfang, og Dansk Erhverv er således enig med Det Økonomiske Råds formandskab 
i, at krisen har begrundet større finanspolitiske lempelser, end regeringen har lagt op 
til. Dansk økonomi har samtidig behov for strukturelle forbedringer, og de offentli-
ge investeringer må sættes målrettet ind på dette område. 
 
Dansk Erhverv deler anbefalingen om at lempe finanspolitikken mere i 2010, end 
det allerede er planlagt via finanslovsforslaget og Forårspakke 2.0. Lempelserne 
skal være ansvarlige og foretages i form af øgede offentligt finansierede investerin-
ger på udvalgte områder, der gavner den danske samfundsøkonomi mest muligt 
uden at svække den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. Den midlertidige for-
øgelse af de offentlige udgifter bør ske i form af intelligente investeringer, der retter 
sig mod at udvikle vidensamfundet, øge udbuddet af arbejdskraft og styrke virk-
somhedernes konkurrenceevne. 
 
Det Økonomiske Råds formandskab påpeger, at dansk økonomi har været overop-
hedet, og at den økonomiske politik, bl.a. skattestoppet og introduktionen af af-
dragsfrie lån har forstærket situationen. Det kan konstateres, at danske virksomhe-
ders konkurrenceevne er blevet forværret som følge af de seneste års store lønstig-
ninger og lave produktivitetsudvikling, og dansk erhvervslivs internationale konkur-
renceevne står dermed over for store udfordringer.  
 
Servicesektoren har et stort potentiale som vækstsmotor i det danske samfund. Dette 
gælder også i forhold til den internationale handel og Danmarks eksport. 
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Det er positivt, at Det Økonomiske Råds formandskab ser tegn på, at den internatio-
nale økonomi er i bedring bl.a. for Asiens vedkommende. Hvis det er tilfældet, kan 
der gennem en satsning på eksporten til vækstmarkeder komme et væsentlig øko-
nomisk bidrag til at hjælpe dansk økonomi ud af krisen. 
 
I den forbindelse glæder Dansk Erhverv sig over, at der især med den seneste forsk-
ning indenfor serviceeksport er skabt stor opmærksomhed omkring det store eks-
portpotentiale, som servicesektoren rummer.  
 
Mange af de hidtidige statslige eksportfremmeaktiviteter har koncentreret sig om at 
stimulere den traditionelle vareeksport. Der er behov for nytænkning på dette områ-
de og langt større åbenhed overfor at udvikle fremtidige eksportmuligheder indenfor 
serviceområdet, hvor det store potentiale findes. Dansk Erhverv vil opfordre til, at 
Danmarks eksportpotentiale bliver genstand for yderligere undersøgelser. 
 
Dansk Erhverv noterer med tilfredshed, at Det Økonomiske Råds formandskab 
påpeger behovet for strukturreformer på arbejdsmarkedet af hensyn til den langsig-
tede holdbarhed i dansk økonomi. Arbejdsmarkedskommissionen har fremført en 
række fornuftige anbefalinger, som Det Økonomiske Råds formandskab i vidt 
omfang bakker op, og det er Dansk Erhverv enig i. Det er godt og modigt at påpege 
behovet for strukturreformer på arbejdsmarkedet og understrege, at den aktuelle 
krise ikke gør disse mindre nødvendige. 
 
2. Temaet om sundhed 
Det er positivt, at Det Økonomiske Råds formandskab har taget det vigtige sund-
hedsområde op som tema. Sundhedsområdet er et økonomisk tungt område i den 
danske samfundsøkonomi. Derfor er gode politiske prioriteringer og løsninger af 
stor samfundsøkonomisk betydning. 
 
Dansk Erhverv finder, at analyserne af udfordringerne på sundhedsområdet er gode 
og relevante. Dansk Erhverv er således enig i Det Økonomiske Råds formandskabs 
opregning af udfordringerne og betydningen af den demografiske udvikling med 
flere ældre, som både har sundheds- og beskæftigelsesmæssige aspekter.  
 
Dansk Erhverv noterer med tilfredshed, at Det Økonomiske Råds formandskab også 
i denne sammenhæng påpeger behovet for strukturreformer på arbejdsmarkedet bl.a. 
med hensyn til tidspunktet for medarbejderes tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 
Det er rigtigt set af Det Økonomiske Råds formandskab at sætte fokus på mulighe-
derne for at skabe en mere effektiv og brugerorienteret sundhedssektor gennem 
konkurrenceudsættelse.  
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Dansk Erhverv har den grundlæggende holdning, at man fra politisk hold bør være 
åben over for at udsætte langt flere af de opgaver, der i dag ligger i offentlig regi, 
for konkurrence. Dette bør også gælde på sundhedsområdet, hvor hele behandlings-
områder bør udsættes for konkurrence og ikke kun den perifere del i tilknytning til 
eventuelle kapacitetsmangler f.eks. på de offentlige sygehuse. 
 
Foruden at fremme effektiviteten, er konkurrenceudsættelse principielt også med til 
at udvide de samlede tilbud og understøtter således den nødvendige brugeroriente-
ring, hvor det er borgerens behov, som sættes i centrum. 
 
I forhold til det udvidede frie sygehusvalg er det vigtigt at sikre et tilstrækkeligt 
antal alternative behandlingsmuligheder for de borgere, der benytter sig af ordnin-
gen. Dansk Erhverv er tilfreds med den nuværende aftalemodel for det udvidede frie 
sygehusvalg, hvor Danske Regioner og de private sygehuse og klinikker indgår 
årlige samarbejdsaftaler om patientbehandling under det udvidede frie sygehusvalg.  
Det er vigtigt at pointere, at øget konkurrenceudsættelse af sygehusbehandling og 
det udvidede frie sygehusvalg ikke er hinandens modsætning.   
 
Det er erfaringen fra andre områder, hvor offentlige opgaver er blevet udsat for 
konkurrence, at det er vigtigt at overvinde de grundlæggende barrierer og komme i 
gang med konkurrenceudsættelse på en god måde, der gør op med fordommene, og 
skaber nogle succeser. Overføres dette til sundhedsområdet, må der indledningsvis 
satses på at konkurrenceudsætte de mest oplagte områder, hvilket især kunne være 
der, hvor der er velkendte og planlagte behandlingsforløb. 
 
Dansk Erhverv deler ikke Det Økonomiske Råds formandskab anbefaling om at 
ophæve skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer. Det er Dansk 
Erhvervs holdning, at private sundhedsforsikringer aflaster det offentlige sundheds-
væsen, og at sundhedsforsikringerne bidrager til velstanden i det danske samfund 
ved at forkorte sygdomsperioder og fremme den generelle helbredstilstand. 
 
Efter Dansk Erhvervs mening, indeholder diskussionsoplægget ikke tilstrækkelig 
begrundelse for anbefalingen om at ophæve skattefriheden for arbejdsgiverbetalte 
sundhedsforsikringer. 
 
Dansk Erhverv finder, at det er positivt at rejse debatten og anerkender, at der kan 
være grund til at drøfte rækkevidden af skattefriheden, således at det sikres, at de 
private sundhedsordninger stimuleres inden for de sundhedsområder, hvor de gavner 
samfundsøkonomien mest. 
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Dansk Erhverv ønsker at kvittere for Det Økonomiske Råds formandskabs initiativ 
til at lægge op til en debat om udbredelsen af brugerbetaling på sundhedsområdet. I 
dag fremstår brugerbetalingen som noget tilfældig og beror på historiske årsager.  
 
Der er behov for, at politikerne tager stilling til, hvordan brugerbetaling skal anven-
des, og i den forbindelse finder Dansk Erhverv, at det kunne komme på tale at 
fordele den samlede brugerbetaling på flere samfundsgrupper. 
 
Dansk Erhverv er modstander af idéen om et øremærket sundhedsbidrag i personbe-
skatningen, da et sådant sundhedsbidrag de facto vil indebære et stigende samlet 
skattetryk og i øvrigt være i strid med den forenkling af personbeskatningen, som 
den netop vedtagne skattereform indebærer. Dansk Erhverv mener, at det indenfor 
den samlede offentlige økonomi må være muligt at omprioritere til fordel for sund-
hedsområdet, hvis der er politisk ønske om det. Her kan man blandt andet pege på 
de store uudnyttede muligheder, der ligger i et langt dybere og mere systematisk 
offentlig-privat-samarbejde, som kan aflaste den p.t. stærkt forgældede offentlige 
økonomi. 
 
Det mest sympatiske, der er at sige om forslaget om øremærket sundhedsbidrag er, 
at man ved at synliggøre udgifterne på sundhedsområdet i teorien kan sikre en større 
budgetdisciplin og sikre, at de nuværende generationer kommer til at betale for 
nutidens forbrug af sundhedsydelser i stedet for at skubbe regningen videre til 
kommende generationer. 
 
Dansk Erhverv er enig i, at ”sund aldring” kan spare mange sundhedsudgifter. 
Derudover medfører ”sund aldring” også en stor velfærdsmæssig gevinst. Derfor 
bør der fra politisk hold rettes stor opmærksomhed mod den forebyggende sund-
hedsindsats. Den forebyggende sundhedsindsats vedrører f.eks. motion på arbejds-
pladsen og korrekt ernæring. Dansk Erhverv ser gerne, at medarbejdere tilskyndes 
til at motionere af deres arbejdsgivere gennem skattefri arbejdsgiverbetalte motions-
tilbud. 
 
 
Finansrådet 
 
Konjunkturvurdering 
Finansrådet er overordnet enig i formandskabets vurdering af udsigterne for dansk 
økonomi. Dansk økonomi er blevet hårdt ramt af den internationale krise, og udsig-
terne er ikke til et hurtigt opsving. Finansrådet forventer dog en lidt højere vækst i 
både 2009 og 2010 end formandskabets prognose. 
 



 337

Finansrådets højere vækstskøn skyldes blandt andet, at Finansrådet venter, at det 
private forbrug vil stige mere end formandskabet vurderer. De disponible indkom-
ster er steget i år og fremgangen næste år vil blive meget større som følge af skatte-
lettelser og de lavere renter. Særlig vigtigt er effekten af de lavere renter. Det ligger 
også til grund for Finansrådets forventning om, at faldet i boligpriserne bliver en 
anelse mindre, end formandskabet vurderer. 
 
Der er ekstra stor usikkerhed om status for dansk økonomi på nuværende tidspunkt. 
De seneste tal for BNP i 2. kvartal fra Danmarks Statistisk viser et markant fald i 
aktiviteten i forhold til 1. kvartal. Det kan undre, da mange af vores samhandels-
partnere i samme periode har positive vækstrater. Man skal således være påpasselig 
med at tolke på dette datagrundlag, som fx lider under manglende indberetninger fra 
virksomhedernes moms- og skatteindbetalinger.  
 
Af samme grund bør man derfor være ekstra påpasselig med doseringen af finanspo-
litiske tiltag. Andre tiltag begynder først at virke nu, såsom frigivelsen af SP-
midlerne og skattelettelserne.  
 
Finansrådet er enige i regeringens prioritering om at udvise mådeholdenhed og 
målrette deres tiltag mod konstaterede problemstillinger. Det er vigtig ikke at skyde 
med spredehagl ved blot at øge de samlede investeringer. Derudover har offentlige 
investeringer karakter af at holde hånden under erhverv, hvor en egentlig tilpasning 
af fx beskæftigelsen er yderst påkrævet. Samtidig skal regningen betales senere, da 
øgede offentlige udgifter giver et ekstra pres på den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Offentlige investeringer løser ikke det store produktivitetsproblem, som Danmark 
står over for. Vi må derfor være mere opmærksomme på at sikre virksomhederne en 
stærk konkurrenceevne. Offentlige investeringer vil desuden skabe et uhensigts-
mæssigt lønpres, der skader den samlede konkurrenceevne. Finansrådet savner 
derfor tiltag, der i højere grad understøtter Danmarks eksportvirksomheder og de 
videnserviceerhverv, der i forvejen bidrager til BNP og beskæftigelse. Danmark har 
komparative fordele, som der er behov for at skabe bedre vilkår for. Fx bør der 
fokuseres på flere uddannelser, som er rettet mod erhvervslivet. 
 
Formandskabets diskussionsoplæg pointerer det store problem med det voksende 
offentlige underskud. Denne bekymring deler vi i Finansrådet i særdeleshed. Der er 
behov for konsolidering og ikke øgede offentlige udgifter. Her kan vi lære en del af 
situationen i 1970'erne, hvor dansk økonomi ikke havde godt af en meget ekspansiv 
finanspolitik.  
 
Der er behov for at kigge på fremtidens indtægter og udgifter. Formandskabet 
foreslår at genindføre indekseringen af ejendomsværdibeskatningen. Finansrådet vil 
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i den forbindelse understrege, at det er vigtigt grundigt at overveje eventuelle tiltag 
på grund af den usikkerhed, som det kan skabe. En omlægning af beskatningen af 
boliger kan være fornuftig for at dæmpe fremtidige udsving i boligpriserne. En 
mulig vej er at afskaffe den løbende ejendomsværdibeskatning og i stedet beskatte 
en eventuel kapitalgevinst ved salg af bolig. Det er dog essentielt, at den enkelte 
boligejer i den forbindelse ikke oplever, at beskatningen stiger, ligesom det må 
sikres at mobiliteten på bolig- og arbejdsmarkedet ikke påvirkes negativt gennem 
omlægningen af beskatningen.  
 
Finansrådet støtter også op om formandskabets og arbejdsmarkedskommissionens 
forslag om at afkorte dagpengeperioden og udfase efterlønnen. Der er et behov for 
en omfattende strukturel ændring af arbejdsmarkedet. 
 
Finansrådet genkender det billede formandskabet sætter op om de finansielle mar-
keder. I den forbindelse er Finansrådet enige i, at virksomhedernes efterspørgsel 
efter lån er faldet dramatisk som følge af den økonomiske afmatning.  
 
Sundhed 
Finansrådet vil gerne rose formandskabet for at kaste ekstra lys over udfordringerne 
for den finanspolitiske holdbarhed blandt andet som følge af øgede sundhedsudgif-
ter.  
 
Som tingene er skruet sammen i dag, hænger samfundsøkonomien ikke sammen. En 
del af dette skyldes, at der vil opstå et pres på det danske sundhedsvæsen i de kom-
mende år. Men også mange andre faktorer har stor betydning, fx er det helt evident 
at danskerne er nødt til at blive længere på arbejdsmarkedet og arbejde flere timer, 
hvis samfundsøkonomien skal hænge sammen. 
 
Det er således vigtigt, at se udfordringerne for den finanspolitiske holdbarhed bredt 
og ikke alene fokusere på øgede sundhedsudgifter. 
 
Finansrådet kan derfor ikke på nogen måde tilslutte sig formandskabets forslag om 
at hæve beskatningen på arbejdsindkomst ved at indføre en særlig sundhedsskat, 
som i følge formandskabet vil være på 4,5 pct. i 2050. Det er en meget betydelig 
stigning i beskatningen af arbejdsindkomst og vil have mange yderst uheldige 
bivirkninger, fx i forhold til en reduktion i incitamentet til at arbejde og en reduktion 
i incitamentet til at yde en ekstra indsats. Det er den helt forkerte medicin til det 
danske samfund. Finansrådet savner derfor en uddybende beskrivelse af alle uhen-
sigtsmæssighederne ved at øge beskatningen på arbejdsindkomst, som formandska-
bet eksempelvis selv har fremført i tidligere diskussionsoplæg. 
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Yderligere har øremærkede skatter aldrig fungeret efter hensigten. Cigarkassetænk-
ningen virker ikke i praksis og, som forslaget er udformet, kan det give incitament 
til, at sundhedsudgifter får lov til at løbe løbsk. Der er behov for en generel politisk 
prioritering af udviklingen i de offentlige udgifter herunder sundhedsudgifter. Vi er 
nødt til aktivt at tage stilling til størrelsen af den offentlige sektor, hvis den langsig-
tede finanspolitik skal være holdbar. Her kan man med fordel i højere grad anvende 
brugerbetaling til incitamentsregulering. 
 
I forhold til skattefritagelsen af sundhedsforsikringerne er det vigtigt at holde sig for 
øje, at de private sundhedsforsikringer til en vis grad aflaster det offentlige sund-
hedsvæsen. Yderligere sikrer den nuværende model, at alle medarbejdere på en 
arbejdsplads, der har en forsikring, bliver omfattet af sundhedsforsikringen. Der vil 
også være rationale bagved skattefritagelsen i de tilfælde, hvor de private forsikrin-
ger sikrer, at den enkelte medarbejder hurtigere vender tilbage på arbejdet og der-
med igen bidrager til produktionen til gavn for både lønmodtager, virksomheder og 
samfundet. 
 
Generelt bør fokus dog være på at reducere beskatningen på arbejdsindkomst. 
Danmark beskatter – selv efter den seneste skattereform – arbejdsindkomst hårdt, 
specielt den sidste tjente krone. Vi kommer ikke uden om, at se på en forenkling og 
reduktion i beskatningen af arbejdsindkomst, hvis Danmark skal klare sig i den 
globale konkurrence. 
 
 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Konjunkturvurderingen 
FTF er enig med formandskabet i, at der er behov for en yderligere lempelse af 
finanspolitikken i 2010 uden at den langsigtede finansielle holdbarhed sættes over 
styr. Det bedste instrument vil være fremrykning af offentlige investeringer. Det er 
dog vigtigt at de offentlige investeringer målrettes, så de både kan stimulere væk-
sten på kort sigt og styrke økonomien på længere sigt. Derfor bør der investeres i 
uddannelse for at sikre tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft og i infrastruktur med 
sigte på effektiviseringer, der på sigt kan virke både arbejdskraft- og energi bespa-
rende.  
FTF er derfor også enig med formandskabet i, at en samlet offentlig investerings-
plan, hvori også investeringer i udvikling af velfærdsteknologi indgår, er helt nød-
vendig, så vi ikke laver offentlige investeringer i blinde og med kun kortsigtede 
gevinster. 
 
Formandskabet bakker op om Arbejdsmarkedskommissionens forslag om reformer 
på efterløns- og dagpengeområdet for at øge beskæftigelsen. FTF er enig i, at der på 
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lang sigt mangler kvalificeret arbejdskraft for at finansiere velfærden og en senere 
og/eller mere gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet vil kunne yde et væsent-
ligt bidrag til at sikre mere arbejdskraft. Som led i en reformpakke, der også inde-
holder markante løft i den generelle uddannelsesindsats kan der indgå balancerede 
ændringer i efterlønsordningen, dog ikke særregulering over bestemte grupper fx 
med udgangspunkt i pensionsforhold eller medlemsanciennitet. 
 
Et godt dagpengesystem er en væsentlig forudsætning for et fleksibelt arbejdsmar-
ked. Faldende medlemskab af arbejdsløshedsforsikringen og faldende kompensati-
onsniveau er trusler for et velfungerende arbejdsmarked. Der er derfor behov for at 
fremtidssikre dagpengesystemet og tilpasse det til et moderne arbejdsmarked.  
 
Sundhed 
Formandskabet har i sin analyse af sundhedssektoren peget på, at der er betydelige 
udfordringer for fremtidens finansiering af sundhedsudgifterne. Formandskabets 
anbefalinger til leverer dog efter FTF’s opfattelse ikke et tilstrækkeligt svar på 
udfordringerne. 
 
På den ene side viser analysen, at vi har en stram rammestyring af hele den offentli-
ge sektor, herunder sundhedssektoren, der skal holde de offentlige udgifter indenfor 
rammerne af en holdbar finanspolitik. Men på den anden side har vi via det udvide-
de frie sygehusvalg åbnet for at omfanget af sundhedsydelserne styres af borgernes 
efterspørgsel. Konsekvensen er, at ikke bare den offentlige sundhedssektor, men 
også de øvrige velfærdsområder presses af den frie efterspørgsel efter sundheds-
ydelser. Samtidig sker der løbende en udvikling i de behandlinger, der kan tilbydes 
borgerne, hvilket øger presset på sundhedsudgifterne. 
 
Det er en model der ikke kan holde i længden. Der er behov for at værksætte et 
tilbundsgående og gennemgribende arbejde om, hvordan sundhedssektoren frem-
over styres, udvikles og finansieres. FTF foreslår, at der nedsættes en ny kommissi-
on, der skal komme med et samlet forslag til, hvordan sundhedssektoren kan styres 
og finansieres i fremtiden, herunder hvordan brugen af forsikringsordninger, ændret 
brugerbetaling, sundhedsbidrag og/eller skattefinansiering mv. skal indgå i finansie-
ringen. 
Befolkningen har et berettiget krav på, en sundhedssektor i verdensklasse der til 
enhver tid kan honorere krav om kvalitetsudvikling svarende til lande vi normalt 
sammenligner os med. Det er derfor vigtigt at der findes en langsigtet model for 
finansieringen af sundheden, der tager højde for den demografiske udvikling og 
udviklingen i sundhedsydelserne mv. 
 
I forhold til formandskabets konkrete forslag bør spørgsmålet om forebyggelse og 
sundhedsfremme i langt højere grad indgå i incitamentsstrukturen i styringen af 
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sundhedssektoren og FTF er derfor enig med formandskabet i, at udformningen af 
kommunernes medfinansiering bør justeres eller genovervejes. 
 
Skattefriheden for sundhedsforsikringer risikerer at skævvride adgangen til sund-
hedsydelser til fordel for de ressourcestærke, hvilket kollidere med, at der skal være 
lige adgang til sundhedsvæsenet for alle. 
 
FTF er ikke overbevist om, at sundhedssektorens omkostningsproblemer kan løses 
med øget udbud, heller ikke rammeudbud som formandskabet foreslår det. Der 
mangler også på sundhedsområdet en egentlig dokumentation for, at udbud reelt 
reducerer omkostningerne og/eller forbedre kvaliteten. 
 
Formandskabet foreslår et øremærket sundhedsbidrag til finansieringen af sund-
hedsudgifterne uden dog at beskrive om det skal fungere som en forhøjelse af skat-
terne eller som en omlægning. FTF kan se positive muligheder i at der sker omlæg-
ninger af brugerbetaling for sundhedsydelser, hvis det samtidig kan gavne de socialt 
svages brug af sundhedsvæsenet fx tandplejen og øge omfordelingen i samfundet. 
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Konjunkturvurdering og økonomisk politik 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er overordnet enig i Formandskabets prognose 
for væksten. Omvendt frygter AE, at det vil gå værre på arbejdsmarkedet, end 
Formandskabets forudser. AE er dog enig med Formandskabet i, at beskæftigelsen 
vil fortsætte med at falde i hvert fald frem til 2011. 
 
AE er ligeledes enig med Formandskabet i, at vækstfaldet skal ses i lyset af den 
indenlandske efterspørgsel, mens der er positivt vækstbidrag fra udenrigshandlen 
samt at der kun forventes et ”forkølet opsving”. Formandskabet påpeger indled-
ningsvis, at tilbageslaget i Danmark kom tidligere end i andre lande. AE er enig i, at 
krisen i høj grad er ”hjemmelavet” bl.a. som følge af ejendomsværdiskattestoppet, 
som har forstærket konjunkturudsvingene og boligprisudviklingen. Krisen kan ikke 
kun forklares af udefra kommende faktorer. Ligeledes påpeger Formandskabet, at 
tilbageslaget i dansk økonomi er kraftigere end i mange andre lande. Behovet for 
finanspolitisk stimulans i Danmark er således tilsvarende større. 
 
Finanspolitisk stimulans i 2010 og 2011 
Konjunktursituationen tilsiger, at der siden Formandskabets forårsrapport er et 
større behov for offentlige investeringer til at sætte gang i dansk økonomi. 
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Formandskabet fraviger deres tommelfingerregel om sammenhæng mellem output 
gab og finanspolitisk stimulans med henvisning til, at den registrerede arbejdsløshed 
ikke er steget så voldsomt (over det strukturelle niveau), og at de offentlige finanser 
er forværret markant. AE mener dog, at Formandskabet ser bort fra væsentlige 
argumenter, bl.a. at den registrerede ledighed undervurderer udviklingen på ar-
bejdsmarkedet, og at der er risiko for, at ledigheden bider sig fast, og vi får perma-
nent afgang fra arbejdsmarkedet og flere langtidsledige. 
 
AE mener, at der er behov for en ambitiøs vækstpakke og er enig med Formandska-
bet i, at der er behov for at øge de offentlige investeringer i 2010. De seneste natio-
nalregnskabstal har øget dette behov. Formandskabet skriver, at det er afgørende, at 
der lige så vel som der bør lempes i en krise, skal der strammes i en højkonjunktur. 
AE er enig, og det er jo præcis sidegevinsten ved at fremrykke offentlige investerin-
ger, at der er en automatisk opstramning og ingen varig belastning af de offentlige 
finanser og den finanspolitiske holdbarhed. Hertil kommer, at offentlige investerin-
ger er det mest effektive instrument til at skabe private arbejdspladser, og der er et 
stort vedligeholdelsesefterslæb, som uanset konjunktursituationen skal laves. Derfor 
er der behov for en vækstpakke. 
 
Reformer og behov for ny 2015-plan 
2015-planens mål om bl.a. saldo og gældsudvikling er skredet. Det skyldes dels 
elendige konjunkturer, dels at regeringen gav skattelettelser før valget i 2007 men 
ikke sikrede finansiering af skattelettelserne.  
 
AE er meget enig med Formandskabet i, at 2015-planen bør være mere konkret 
omkring, hvordan man når målene om, at 95 % af de unge skal have en ungdoms-
uddannelse, og 50% skal have en videregående uddannelse i 2015. I hele regerings-
perioden er det gået den gale vej. Færre og færre får en ungdomsuddannelse, og de 
midler, der i Globaliseringspujlen er afsat til at nå målsætningen, bliver ikke brugt. 
Der er et stort beskæftigelsespotentiale i at nå 95%-målsætningen. AE vurderer, at 
det vil løfte beskæftigelsen på sigt op mod 40.000 personer, hvis uddannelsesmålene 
realiseres. Det vil samtidig bidrage positivt til at sikre den finanspolitiske holdbar-
hed. 
 
AE er endvidere af den opfattelse, at der med hensyn til strukturreformer er andre 
veje end Formandskabets forslag om forringelser af efterløn og dagpenge, der så 
sent som i august blev afvist i forbindelse med Arbejdsmarkedskommissionens 
forslag. Udover beskæftigelses- og finansieringspotentialet ved at nå uddannel-
sesmålene er der et stort potentiale ved bl.a. hurtigere gennemstrømning igennem 
uddannelsessystemet. Arbejdsmarkedskommissionen vurderer, at der tabes ca. 
90.000 personer via diverse forsinkelser i uddannelsessystemet, når der korrigeres 
for, at en del studerende arbejder i de perioder, studierne sættes på standby. 
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Endelig er AE meget enig i, at skattestoppets nominalprincip bør ophæves. Skatte-
stoppet har ifølge Skatteministeriet bevirket en udhuling af ejendomsværdiskatten 
samt energi-, miljø-, bil-, tobaks- og alkoholafgifter for 21 mia. kr. i 2009, siden 
skattestoppet blev indført i 2002. I forbindelse med skattereformen fra foråret 2009 
forlængede regeringen yderligere skattestoppet til 2019. Fastfrysning af provenuer-
ne i kroner og ører bevirker, at en fortsættelse af skattestoppet til 2019 vil øge tabet 
til ca. 30 mia. kr. sammenlignet med et forløb, hvor provenuerne følger prisudvik-
lingen. Det er økonomisk set meningsløst at bruge 30 mia.kr. på bl.a. at gøre sund-
hedsskadeligt og forurenende forbrug billigere samt lette skatten på jord og mursten. 
Skattestoppet sænker skatten på alt andet end arbejde. Endvidere har især ejen-
domsværdiskattestoppet bidraget til øget ulighed, og som DØR påpeger, også bidra-
get til at forstærket konjunkturudsvingene.  

Behov for offentlig investeringsplan 
AE er enig med Formandskabet i, at en række offentlige investeringer har ”væsent-
lig indflydelse på produktivitet”, som Formandskabet skriver på side 7. Det vil være 
meget relevant at få fokus og overblik over vedligeholdelsesefterslæbet af offentlige 
bygninger og anlæg. Det nytter således ikke noget, at vi skubber et renoveringsbe-
hov foran os til fremtidige år/generationer. Nedslidningen af offentlige bygninger og 
anlæg medregnes ikke i Formandskabet og regeringens beregning af den finanspoli-
tiske holdbarhed. Herved kan finanspolitikken fremstå som holdbar, selvom nule-
vende generationer reelt afleverer et nedslidt kapitalapparat til kommende generati-
oner. Derfor bør status for det offentlige kapitalapparat være en del af holdbarheds-
beregningen. 
 
Skat på realiserede boligkapitalgevinster 
AE støtter Formandskabets anbefaling af en ophævelse af ejendomsværdiskatte-
stoppet kombineret med en skat på realiserede boligkapitalgevinster. Dette kan 
bidrage til en forbedring af den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Stigende sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed 
AE mener, at en central indvending mod de alternative beregninger af den finanspo-
litiske holdbarhed, hvor der medregnes mervækst i sundhedsudgifterne, er, at nuvæ-
rende generationer ikke skal finansiere fremtidige generationers efterspørgsel efter 
øget service udover, hvad den generelle velstandsudvikling og ændringer i befolk-
ningssammensætningen tilsiger. Endvidere har Danmark efter en periode, hvor 
sundhedsudgifterne ikke fulgte samme udvikling som i sammenlignelige lande, 
været igennem en periode med indhentning. Når man fremskriver denne historiske 
indhentning som en generelt fremtidig trend, risikerer man at overvurdere den 
såkaldte mervækst, der ligger udover, hvad demografi og generel velstandsfremgang 
tilsiger. 
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Beregningen af udgiftspresset som følge af sundhedsudgifterne illustrerer dog den 
pointe, at sundhedsudgifterne kan stige voldsomt fremover og lægge pres på de 
offentlige finanser, hvis man ikke på en måde får inddæmmet denne usikkerhedsfak-
tor på samme måde, som man har inddæmmet udgiftspresset fra stigende pensions-
udgifter i takt med længere levetid, da man med velfærdsaftalen i 2006 vedtog 
indeksering af efterløns- og folkepensionsalderen i takt med restlevetiden for 60-
årige. 
 
Formandsskabet foreslår, at man kan undgå, at fremtidige stigende sundhedsudgifter 
lægger pres på de offentlige finanser ved at indføre et sundhedsbidrag fra 2010, som 
justeres årligt op for at følge med den stigende efterspørgsel af bedre sundhed. AE 
mener, at dette forslag lyder attraktivt, da den fordelingsmæssige profil mellem 
generationer bliver mindre, end hvis vi vil løse det med eksempelvis arbejdsmar-
kedsreformer i dag. Dog er der den traditionelle problemstilling med forvridningstab 
af øgede skatter. Det er dog ikke nødvendigt at lægge hele skatten på arbejdsind-
komst, hvilket kan reducere forvridningstabet. 
 
Sundhedsforsikringer og brugerbetaling 
Formandskabet anbefaler, at skattefriheden for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsik-
ringer afskaffes. Dette er AE helt enig i. 
 
Formandskabet anbefaler, at brugerbetalingen af sundhedsydelser spredes ud på 
flere sundhedsydelser frem for at være koncentrerede på enkelte områder. Rammen 
for brugerbetaling foreslås uændret, således at brugerbetalingen nedsættes på nogle 
områder og indføres på andre områder. Formandskabet kommer dog ikke med en 
konkret model for denne omlægning. AE finder det relevant at undersøge mulighe-
derne for omlægninger af brugerbetalingen af sundhedsydelser inden for den nuvæ-
rende ramme. Det er dog afgørende, at omlægningen ikke har en social slagside, der 
betyder, at de økonomisk dårligst stillede får begrænset adgang til sundhedsydelser. 
 
 
Særlig sagkyndig Birgitte Sloth 
 
Konjunkturvurdering 
Oplæggets data og beregninger viser klart, at finanskrisen har udløst en alvorlig 
økonomisk krise i Danmark. Krisegennemslaget er blevet forstærket af meget mar-
kante indenlandske efterspørgselsfald, der delvist kan forklares ved tab i forbruger-
nes pensions- og boligformuer, men som også må henføres til forandrede forvent-
ninger udløst af den internationale krise. Pessimisme har afløst optimisme.  
 
Den økonomiske situation er stadig præget af stor usikkerhed, og det er vanskeligt at 
forudsige den fremtidige produktion og beskæftigelse også på kort sigt. Dansk 
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økonomi påvirkes i høj grad af internationale konjunkturer via eksporten. Hertil 
kommer usikkerheden om det indenlandske forbrug, der har stor betydning for den 
samlede efterspørgsel og dermed produktion. Endelig er der ekstra usikkerhed 
knyttet til udviklingen i beskæftigelse og arbejdsløshed, fordi det i de senere år vist 
sig vanskeligt at forklare og dermed forudsige produktivitetsudviklingen, og fordi 
det stadig ikke er sikkert, i hvor stort omfang ”grænsependling” påvirkes af faldende 
beskæftigelse.  
 
Uanset usikkerhederne er det klart, at der må forventes stigende arbejdsløshed. 
Kortsigtet stigning i arbejdsløsheden kan bidrage til at øge den strukturelle ledighed 
på længere sigt. Det er derfor vigtigt at holde arbejdsløsheden så lav som muligt, 
især blandt de unge og yngre, der endnu ikke har opnået fast tilknytning til arbejds-
markedet, og som skal indgå i arbejdsstyrken i lang tid fremover.  
 
Det er glædeligt, at stigningen i arbejdsløsheden blandt 18-24-årige foreløbigt er be-
grænset, men det er grund til at være særligt opmærksom på denne gruppe. En for-
modentlig stigende andel er beskæftiget i forskellige former for aktiverings- og 
uddannelsestilbud, og det er ikke givet, at dette er tilstrækkelig til at skabe varig 
tilknytning til arbejdsmarkedet. Særligt bekymrende er det, at den andel af de unge 
der gennemfører en ungdomsuddannelse, ikke stiger og fortsat ligger langt under 
målsætningen om 95 %. Det er vigtigt at undersøge effekterne af de tilbud, der gives 
til de 18-24-årige, og at tilbud løbende udvikles og forbedres. Også set i lyset af 
erfaringerne fra Hurtigt i gang 2, der antyder, at intensive kontaktforløb kan være 
mere effektive end aktivering.  
 
Det er bekymrende, at arbejdsløsheden stiger forholdsvis meget for de 25-29-årige. 
Denne gruppe omfatter mange nyuddannede med begrænset tilknytning til arbejds-
markedet. Hvis nyuddannede ikke kommer i beskæftigelse hurtigt efter uddannel-
sesafslutningen, kan det være vanskeligt overhovedet at opnå beskæftigelse inden 
for uddannelsens kompetenceområde. Herved tabes uddannelsesinvesteringer, og 
den strukturelle ledighed kan øges. 
For at holde arbejdsløsheden så lav som muligt og herved begrænse de langsigtede 
effekter, er der i den nuværende situation brug for en finanspolitisk ekspansion af 
mindst samme størrelse som anbefalet af formandskabet.  
 
Skattelettelser og andre tiltag der virker via det private forbrug, må for tiden forven-
tes mindre effektive. Frigivelsen af SP-opsparinger har endnu ikke haft mærkbar 
effekt på forbruget, ligesom nettoeffekten af renoveringspuljen forekommer be-
grænset. Tilsvarende kan man være bekymret for, om der vil være nogen synderlig 
effekt af de betydelige skattelettelser fra 2010, som følger af skattereformen. Der er 
risiko for, at indkomst- og formueforøgelser opspares for herefter at blive forbrugt 
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på et senere tidspunkt, eksempelvis i en opgangsperiode med stigende aktivitet og 
inflation, hvor forbrugsstigning ikke er hensigtsmæssig.  
 
En finanspolitisk ekspansion skal derfor primært ske i form ved offentligt forbrug 
og investeringer. Det er vigtigt, at det er midlertidige tiltag, der hurtigt kan afvikles, 
når konjunktursituationen ændrer sig. Kommuneaftalerne og erfaringerne fra 2009 
viser, at det er muligt med kort varsel at iværksætte og gennemføre renoverings- og 
nybygningsarbejde i betydeligt omfang, blandt andet fordi der er store renoverings-
efterslæb. Fremrykning af sådanne tiltag er et velegnet instrument i den nuværende 
konjunktursituation, også fordi beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren er meget 
lav. Tilsvarende kan investeringer i energibesparende foranstaltninger og i uddan-
nelse i form af eksempelvis øget optag på udvalgte uddannelser være hensigtsmæs-
sige tiltag. Til gengæld er det næppe i praksis muligt at følge formandskabets for-
slag om en offentlig investeringsplan med store projekter, der kan igangsættes eller 
afvente efter konjunktursituationen. Det tager lang tid at projektere og beslutte store 
projekter, og det kan ikke gøres, før det vides, at og hvornår et projekt skal sættes i 
gang. Store investeringsprojekter er derfor ikke særligt egnede til konjunkturregule-
ring.  
 
Som fremhævet af formandskabet vil den ekspansive finanspolitik der blev ført 
under højkonjunkturen kombineret med den finanspolitik der skal føres i nu, give 
betydelige udfordringer for fremtidig finanspolitik. Det er nødvendigt med en ny 
mellemfristet plan og omfattende strukturreformer på arbejdsmarkedet, så den 
finanspolitiske holdbarhed sikres, og forbrugere, investorer og finansielle markeder 
kan have tillid til dansk økonomi. Der er også brug for reformer af boligfinansiering 
og -beskatning, der stabiliserer boligpriserne, og gør økonomien mere robust overfor 
konjunkturpåvirkninger.  
 
Af hensyn til konkurrenceevnen er det – afhængigt af udviklingen i produktiviteten 
– nødvendigt med lave eller meget lave lønstigninger i den nærmeste fremtid. Også 
af den grund er det uheldigt, at skattereformens skattelettelser allerede træder i kraft 
ved årsskiftet, og dermed ikke vil kunne opfattes om kompensation for løntilbage-
holdenhed ved kommende overenskomstforhandlinger.  
 
Sundhed 
Oplægget præsenterer en vigtig og grundig analyse af udviklingen i de offentlige 
udgifter til sundhed, og de betydelige udfordringer dette område vil give i fremtiden. 
Analysen viser et stort pres for stigende offentlige udgifter, og at sundhedsområdet 
må forventes at lægge beslag på en større del af BNP i fremtiden. Det skyldes 
primært alderssammensætningen, hvor store fødselsårgange i de kommende år når 
aldre, der har højt forbrug af sundheds- og plejeydelser. Udviklingen forstærkes af 
en tendens til at forbruget af sundhedsydelser vokser hurtigere end indkomsten. Det 
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skyldes den teknologiske udvikling, der løbende introducerer nye behandlingsmeto-
der, at sundhed har karakter af et luksusgode, og at produktivitetsfremgangen på 
sundheds- og især plejeområdet er lavere end den generelle produktivitetsfremgang. 
Omvendt viser analyserne, at stigende middellevetid ikke i sig selv øger sundheds-
udgifterne, da der er tale om ”sund aldring”.  
 
Når forbruget af sundhedsydelser i fremtiden skal udgøre en større del af BNP, må 
det finansieres via et mindre forbrug af noget andet. Samtidig bliver det stadigt 
vigtigere, at sundhedssektoren tilrettelægges så effektivt som muligt. Formandska-
bets forslag om i højere grad at benytte udbud er et godt skridt i denne retning. 
Specielt bør reglerne om det udvidede frie sygehusvalg ændres, således at det kan 
kombineres med rammeudbud, og der dermed alene garanteres behandling hos en 
leverandør med kontakt. 
 
Diskussionsoplægget gør ikke op med den grundlæggende præmis, at der skal være 
let og lige adgang til sundhedsydelser for alle. Det er uheldigt, da denne præmis er 
umulig at opfylde, i hvert fald hvis den omfatter enhver tænkelig ydelse. Efter-
spørgslen efter sundhedsydelser må i praksis forventes at være nærmest ubegrænset. 
Der er da heller ikke let og lige adgang til sundhedsydelser i Danmark. 
 
Analyserne viser faktisk, at offentlig finansiering af sundhedsydelser på flere områ-
der er tilrettelagt, så ressourcestærke borgere har relativt lettere adgang til offentlige 
tilbud. Det er uhensigtsmæssigt, når ressourcerne er begrænsede, og der er en lig-
hedsmålsætning. Det er især højtuddannede af dansk herkomst med ægtefæller og 
høje indkomster, der benytter det udvidede frie sygehusvalg. Muligheden for skatte-
frie sundhedsforsikringer gælder alene udvalgte, relativt privilegerede grupper 
blandt beskæftigede. Sundhedsforsikringer kan på nogle områder aflaste den offent-
lige sektor ved for eksempel at finansiere operationer, der ellers ville skulle dækkes 
af offentlige midler, men private forsikringer dækker typisk også ydelser som andre 
befolkningsgrupper er afskåret fra at få subsidieret, som eksempelvis fysioterapi, 
psykologbehandling, og ikke-henvist speciallægebehandling. Behandlings-
garantierne og det udvidede frie sygehusvalg gælder kun, når der foreligger en 
lægehenvisning til et sygehus, henholdsvis en diagnose. Det betyder, at borgere der 
hurtigt kan få en henvisning og eventuelle nødvendige forundersøgelser, kan forkor-
te ventetiden til offentlig finansieret behandling mere end andre. Det gælder som 
nævnt i diskussionsoplægget patienter, der selv (eventuelt via en forsikring) kan 
betale for eksempelvis en røntgenundersøgelse. Det gælder imidlertid også i forbin-
delse med henvisning via praktiserede speciallæger, hvor der kan være betydelig 
ventetid for henviste patienter, mens selvbetalende eller forsikringsdækkede patien-
ter umiddelbart kan komme til. Dette kan forkorte ventetiden fra symptom til offent-
lig finansieret operation med mange måneder for dem, der har en forsikring eller 
betaler selv, og som kender systemet. 
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Princippet om let og lige adgang for alle må erstattes af noget andet, eksempelvis et 
princip om en basis sundhedsydelse til alle, hvor det er muligt at tilkøbe ydelser.  
 
Formandskabet foreslår, at brugerbetaling på sundhedsydelser spredes ud på flere 
enheder ”for at mindske den forvridende virkning på forbruget af sundhedsydelser”. 
Det er ikke helt klart, hvad der menes. At borgere med høj indkomst har højere 
udgifter til tandbehandling end andre, er ikke udtryk for forvridning. Man vil på 
samme måde kunne påvise, at borgere med høj indkomst har højere udgifter til 
briller eller beklædning end andre. Men det almindelige gratisprincip for sundheds-
ydelser (inklusive eksempelvis andre personlige hjælpemidler end briller) giver 
forvridning i form af et overforbrug og/eller administrative omkostninger til visitati-
on. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at indføre brugerbetaling til at regulere 
efterspørgslen efter flere sundheds- og plejeydelser. Det er svært at se økonomiske 
argumenter for at den samlede brugerbetaling ikke kan stige. Netop når de samlede 
sundheds- og plejeudgifter er stigende, er det vigtigt at være opmærksom på bruger-
betaling, der på samme tid kan regulere efterspørgslen og bidrage til finansieringen. 
 
Generelt er der behov for en gennemgang af finansieringen af sundheds- og pleje-
området for at sikre, at virksomheder, myndigheder og borgere har hensigtsmæssige 
incitamenter, og at skattefinansieringen bliver mindst mulig. Diskussionsoplægget 
fokuserer her på sundhedsudgifterne, hvor en nærmere analyse af den kommunale 
medfinansiering synes påkrævet. Tilsvarende er der behov for en analyse af udbud 
og finansiering på plejeområdet, hvor mulighederne for brugerbetaling næppe er 
udtømt, og hvor det nuværende system forekommer at give visse perverse incita-
menter, således at det eksempelvis kan betale sig at udstyre plejeboliger med køk-
kener, der ikke bruges. 
 
 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
 
Rapporten tegner et dystert billede af konsekvenserne af finanskrisen for dansk 
økonomi. I prognosen forventes en gradvis opgang i væksten i produktionen, om 
end det underliggende vækstpotentiale er begrænset af demografiske forhold og en 
forventet moderat produktivitetsvækst. Faldet i beskæftigelsen vil forsætte, og 
ledigheden vil stige frem til 2011. På den baggrund anbefales en yderligere finans-
politisk ekspansion. En sådan ekspansion kan modvirke stigningen i ledigheden, og 
vil ikke umiddelbart stride mod mere langsigtede hensyn til finanspolitikkens hold-
barhed. Rapporten giver en god og nuanceret diskussion af den aktuelle situation for 
dansk økonomi. 
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Det er et centralt aspekt i prognosen, at beskæftigelsen vil forsætte med at falde, 
mens produktionen efterhånden stabiliseres og vokser derefter moderat. Dette 
begrundes med, at virksomhederne hidtil har ”hoardet” arbejdskraft. Mens det er 
nemt at se argumenter for en sådan hoarding i perioden med pres på arbejdsmarke-
det forud for den finansielle krise, er det sværere at se argumenterne for en betydelig 
hoarding mere end et år inde i krisen. Dette gælder især, når man tager de lempelige 
regler for afskedigelse, det finansielle pres på mange virksomheder, og de udbredte 
pessimistiske forventninger i betragtning. Er et sådant tilpasningsmønster for be-
skæftigelsen konsistent med de historiske erfaringer for beskæftigelsens respons til 
ændringer i aktiviteten? 
 
En aktuel udfordring er at undgå, at stigningen i ledigheden omsætter sig i en stig-
ning i langtidsledigheden og udstødning fra arbejdsmarkedet. Dette angives også 
som hovedmotivationen for en ekspansiv finanspolitik. Konkret foreslås der frem-
rykning af offentlige investeringsaktiviteter. Der kan imidlertid være grund til at 
diskutere, om en sådan instrumentanvendelse er den mest hensigtsmæssige til at 
modvirke en stigning i langtidsarbejdsløsheden. Det er ikke umiddelbart klart, at 
man på denne måde særlig målrettet når grupper med størst risiko for at havne i 
langtidsledighed. Det høje niveau for jobskabelse og destruktion på det danske 
arbejdsmarked gør, at en stor del af arbejdsløsheden er kortsigtsledighed. Ledig-
hedsbyrden fordeles således på mange skuldre. Nogle vil imidlertid havne i længere 
tids ledighed, og denne gruppe nås formodentlig bedre via mere målrettede tiltag i 
den aktive arbejdsmarkedspolitik. På den baggrund kan der være grund til nærmere 
at diskutere om særlige karakteristika ved det danske arbejdsmarked gør, at traditio-
nel efterspørgselsstyring ikke er den mest målrettede måde at bekæmpe langtidsle-
dighed. 
 
Desværre undlader rapporten en dybere diskussion af mekanismerne bag langtidsle-
dighed og risikoen for en stigning heri som følge af den generelle ledighedsstigning. 
Dette er af stor betydning for den økonomiske politik. Såfremt der er stærke per-
sistensskabende mekanismer, kan en ekspansiv politik have væsentlige langsigtede 
effekter for de offentlige finanser, såfremt det lykkes at mindske marginaliseringen 
på arbejdsmarkedet. Dette er derfor afgørende for i hvilket omfang en ekspansiv 
stabiliseringspolitik er i strid med kravene til finanspolitisk holdbarhed eller måske 
ligefrem bidrager til at løse dette problem. 
 
Det konstateres i rapporten, at det bliver meget vanskeligt at nå 2015 planens mål-
sætninger, og dermed er finanspolitikkens holdbarhed ikke sikret. I 2015 planen var 
de to operationelle mål dels, at offentlige udgifter som andel af BNP ikke skulle 
overstige 26 ½ % af BNP i 2015 og dels at det strukturelle budgetoverskud skulle 
ligge i intervallet ¾ til 1 ¾ pct. af BNP. I rapporten diskuteres 2015 planen i vidt 
omfang ud fra det implicerede mål for gælden. Imidlertid er gælden ikke den centra-
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le pejlestok for finanspolitikken, og variationer i gælden i forhold til det planlagte 
forløb vil naturligt forekomme i kraft af automatiske budgetreaktioner både under 
gode og dårlige konjunkturer. Mere afgørende er de underliggende strukturelle 
forhold, og her er der klart sket et skred, der gør det umuligt at nå 2015 planens 
målsætninger. Rapporten understreger, at dette skaber et stort reformbehov, som 
ikke må udsættes på grund af den aktuelle krise. Der er en række argumenter for, at 
effekterne af den aktuelle ekspansive finanspolitik er større såfremt den finanspoliti-
ske holdbarhed er sikret. Det eliminerer risikoen for en stor gældsakkumulation med 
et deraf følgende behov for opstramninger i den økonomiske politik. Der er således 
et stort behov for en revision af den underliggende strategi for den økonomiske 
politik herunder en fastlæggelse af nogle centrale pejlemærker for styringen af den 
økonomiske politik, og dermed også for at vurdere om politikken er på sporet. 
 
I sundhedskapitlet indgår spørgsmålet om finanspolitisk holdbarhed og udgiftssty-
ring også som et centralt element, da kombinationen af ændret demografi og ønsker 
om bedre sundhedstilbud skaber et stort udgiftspres. Kapitlet understreger en mang-
lende konsistens i den økonomiske politik mellem, på den ene side, de overordnede 
mål knyttet til 2015 planen og skattestoppet som et middel til styring af de offentli-
ge udgifter, og på den anden side, den konkrete udformning af sundhedspolitikken, 
hvor en overgang fra rammestyring til en form for efterspørgselsstyring har skabt en 
udgiftsvækst. I retrospekt er det klart, at en styring af offentlige udgifter primært via 
et skattestop i en situation med gunstige finanser har givet anledning til et markant 
skred i den økonomiske politik i forhold til målsætningerne. Dette understreger 
behovet, ikke alene for en revideret mellemfristet plan, men også for at basere den 
på nogle operationelle kriterier, der nemt kan observeres og sammenholdes med den 
faktiske udvikling. 
 
Rapporten argumenterer overbevisende for, at ikke alene demografien, men også 
kravene til sundhedsvæsenet i fremtiden vil give anledning til et betydeligt udgifts-
pres. Der foreslås en øremærket sundhedsskat (samme grundlag som bundskatten), 
som løbende fastsættes, så de forventede udgifter til sundhed er dækket af denne 
skat. Der er stærke argumenter for den ene del af dette forslag, nemlig, at finansie-
ringen sikres løbende med udgiftsbehovets vækst. På den måde sikres det, at de 
generationer der vil få glæde af et ændret sundhedstilbud foretager en løbende 
prioritering af sundhedsområdet. 
 
En øremærket skat rejser imidlertid også andre problemer, som ikke diskuteres 
dybtgående i kapitlet. Underliggende er argumentet baseret på et krav om fastlæg-
gelse af udgiftsmål, men det er uklart, hvorfor dette kun skal gælde på sundhedsom-
rådet og ikke generelt for den offentlige sektor. Sverige har haft relativt gode erfa-
ringer med et løbende udgiftsloft som grundlag for styring og prioritering af offent-
lige aktiviteter. En øremærkning rejser også andre problemer i relation til mulighe-
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der for omgåelser og reklassificering af aktiviteter, som bør undersøges nærmere, 
før et sådan forslag gennemføres. 
 
Kapitlet giver en glimrende diskussion og analyse af centrale spørgsmål i relation til 
sundhedsvæsenets ressourcebehov, som følge af ændret demografi og stigende krav 
og muligheder for forbedrede sundhedsydelser.  Et centralt spørgsmål er omfanget 
af såkaldt ”sund aldring” og dens betydning for trækket på sundhedsydelser. Den 
anvendte metode til analyse af dette problem rejser imidlertid en række spørgsmål. 
En underliggende antagelse synes at være, at sundhedsudgifter ikke påvirker leveti-
den (overlevelsessandsynligheder) og stigende levetid er eksogen. Endvidere er der 
antaget, at sandsynligheden for behandling er uafhængig af behandlingsomfanget, 
hvilket i mange situationer forekommer at være usandsynligt. Analysen ser ikke på 
en kobling fra sund aldring til arbejdsmarkedsdeltagelse. Umiddelbart må sund 
aldring have en positiv effekt for arbejdsmarkedsdeltagelsen for ældre aldersgrup-
per. Vurderes denne effekt at være beskeden, eller vil det kræve særlige politiske 
tiltage at udløse en sådan effekt? 
 
Det argumenteres side 234, at såkaldt ex ante moral hazard ikke er relevant. Det 
begrundes med “…, at den enkeltes ubehag ved at blive syg næppe kan opvejes af, 
at vedkommende ikke selv skal betale for behandlingen”. Dette argument synes at 
se bort fra betydningen af individuel adfærd for forekomsten og omfanget af en 
række sygdomme. Endvidere er der særlige problemer ved at indføre private tillægs-
forsikringer i et universelt skattefinansieret sundhedssystem, da det offentlige her 
står som ”provider of last ressort”. Problemer knyttet til fejldiagnosticering, fejlbe-
handling, efterfølgende komplikationer osv. falder på det offentlige, hvilket skaber 
nogle særlige incitamentsproblemer i forhold til private tillægsordninger. 
  
Sundhedssystemer baseret på finansiering via beskatning eller private forsikringer 
sammenlignes. Det argumenteres for, at forvridningerne skabt af de to systemer må 
anses for at være tilnærmelsesvis ens (side 290). Denne sammenligning er mere 
kompliceret end teksten giver indtryk af. En standard forsikringskontrakt vil have en 
given præmie, og derfor ikke på marginalen udløse nogen forvridning af f.eks. 
arbejdsincitamenterne på samme måde som en indkomstskat. I praksis er obligatori-
ske forsikringsordninger tilrettelagt med indkomstafhængige præmier, men dels 
forekommer de sjældent med marginale præmiestigninger svarende til marginalskat-
ter, og dels er der ofte en øvre grænse for præmiebetalingen (marginalpræmie lig 
nul). En privat ordning vil derfor i praksis typisk have mindre forvridningseffekter, 
men til gengæld også mindre omfordeling end et skattefinansieret system. Imidlertid 
indeholder det offentlige system også en forsikring mod indkomstbortfald ved 
sygdom – som i mange tilfælde er en ligeså vigtigt økonomiske konsekvens, som de 
direkte omkostninger til behandling – og her giver indkomstbeskatningen i sam-
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menhæng med det sociale sikkerhedsnet en bedre indkomstforsikring end den 
forsikringsbaserede model. 
 
 
Særlig sagkyndig Nina Smith 
 
Konjunkturkapitlet 
Formandskabet tegner et relativt dystert billede af konjunkturudviklingen i dansk 
økonomi, hvor der efter et meget drastisk dyk i BNP kun forventes en relativt svag 
vækst i de kommende år. Danmark forventes således at komme langsommere ud af 
krisen end en del nabolande. En del af begrundelsen er, at ubalancerne dansk øko-
nomi har været ganske store, bl.a. som følge af en uheldig konjunkturmedløbende 
finanspolitik i de foregående år. Hertil kommer store ubalancer på boligmarkedet 
forårsaget bl.a. af skattestop-politikken, som ud fra økonomiske hensyn har haft 
meget uheldige indvirkninger på dansk økonomi.  Formandskabets vurderinger af 
konjunktursituationen deles. Det samme gælder anbefalingerne om hurtigst muligt 
at få genskabt en mere langtidsholdbar boligbeskatning, så snart det er muligt ud fra 
hensyn til den aktuelle situation på boligmarkedet. 
 
Produktiviteten i dansk økonomi er faldet dramatisk i det seneste år, hvilket natur-
ligvis bl.a. skyldes helt traditionel konjunkturvariation og ’labour hoarding’ som 
resultat af et uventet brat og stort fald i efterspørgslen. Men produktivitetsudviklin-
gen i Danmark har i en længere årrække været svag, ligesom det er tilfældet for en 
del andre europæiske lande, og lavere end i USA og væsentlige lande uden for 
Europa. Kapitlet indeholder en diskussion af produktivitetsudviklingen med fokus 
på K/L-forhold, inddragelse af arbejdsmarkedets marginalgrupper og konjunkturud-
viklingen. Dette forklarer imidlertid næppe den underliggende langsigtede svage 
udvikling i produktiviteten set i et internationalt perspektiv. Forskelle i uddannelses-
systemer samt forskning og innovation inddrages i stigende grad som forklarende 
for, hvordan den langsigtede produktivitet udvikler sig. Med de store udfordringer 
dansk økonomi står over for på langt sigt som følge af et faldende arbejdsudbud, er 
udviklingen i produktivitet en afgørende faktor for velstandsudviklingen og mere 
dybtgående analyser på dette felt ville være ønskværdige. 
 
Vismændene anbefaler, at der i 2010 og 2011 føres en yderligere ekspansiv finans-
politik i form af fremrykkede offentlige investeringer i størrelsesordenen 10 mia. kr. 
Der er ingen tvivl om, at der er gode argumenter for at undgå, at en langvarig lav-
konjunktur medfører tab af human capital som følge af en permanent høj ledighed, 
der marginaliserer kernetropper på arbejdsmarkedet eller nyuddannede, der træder 
ind på arbejdsmarkedet. Det er også oplagt, at en eventuel yderligere lempelse af 
finanspolitikken bør være i form af midlertidige lempelser, der ikke genererer en 
permanent højere forventning blandt borgere til velfærdsstandarder, som vil politisk 
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vanskeliggøre, at finanspolitikken siden hen strammes tilsvarende, når konjunk-
turene tilsiger det. Imidlertid kan det være problematisk, hvis investeringsbegrebet 
opfattes snævert og fortrinsvis vedrører aktivitetsfremme af byggesektoren for at 
modvirke et beskæftigelsesfald i den sektor, der før krisen måske havde en uhen-
sigtsmæssig stor andel af beskæftigelsen. Hvis man skal overveje at fremrykke 
offentlige investeringer, bør de – udover at være midlertidige og fremme langsigtede 
strukturelle forhold – sigte på at virke bredt i forhold til ledighedsgruppen.  
 
Det er imidlertid ikke uproblematisk i den nuværende situation at lempe finanspoli-
tikken yderligere. De langsigtede udfordringer for dansk økonomi eksisterer fortsat, 
som også påpeget af Formandskabet, og problemerne er reelt forøget i kraft af den 
finansielle krise. Forudsætningen for at overveje yderligere lempelser af finanspoli-
tikken bør være, at lempelserne sammenkædes med de stadig mere påtrængende 
reformer på arbejdsmarkedet, pensionsområdet m.v. som bl.a. er skitseret af forskel-
lige kommissioner gennem de senere år, senest af Arbejdsmarkedskommissionen. 
Den offensive strategi til at tackle de store udfordringer, som dansk økonomi står 
overfor, er derfor på kort sigt at tage toppen af ledighedsvæksten med en yderlig 
finanspolitisk lempelse kædet sammen med gennemførelsen af strukturreformer, der 
øger det langsigtede arbejdsudbud og den langsigtede finanspolitiske holdbarhed. 
Den defensive strategi, hvor det fortsat fravælges at gennemføre tilstrækkelige 
strukturreformer, rummer meget lidt plads for yderligere lempelser af finanspolitik-
ken. 
 
Kapitel II indeholder en relevant analyse af den danske sundhedssektor. Det er godt, 
at der nu er gjort et grundigt forsøg på at indarbejde realistiske fremskrivninger af 
sundhedsudgifterne i forbindelse med befolkningens aldring i DREAM-modellen. 
Det betyder, at modellen fremadrettet må ventes at give et mere retvisende billede af 
størrelsesordnen af de finansielle udfordringer i fremtiden som følge af aldring. 
Beregningerne viser, at udfordringen for de offentlige budgetter må ventes at blive 
større, end hvad der hidtil har været indeholdt i fremskrivninger på DREAM model-
len. Det er naturligvis en politisk beslutning, om fremtidens politikere vil vælge at 
prioritere sundhedsområdet, som fremskrevet i modellen. Men som det fremhæves i 
kapitlet, må det betragtes som relativt sandsynligt, at fremtidens borgere ikke vil 
efterspørge færre, men snarere flere sundhedsydelser i takt med stigningen i vel-
standen, fordi sundhedsydelser må betragtes som et gode med en betydelig ind-
komstelasticitet. Dette bekræftes af de senere årtiers udvikling i stort set alle OECD-
lande. Det er derfor meget velkomment, at der gøres forsøg på at foretage realistiske 
fremskrivninger af de prioriteringsudfordringer for den offentlige sektor, som er 
nødvendige at forholde sig til i fremtiden.        
 
Kapitel II diskuterer også finansieringen og produktionen af sundhedsydelser, og 
kapitlet ender op med enkelte politik anbefalinger. Man kunne måske savne en lidt 
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mere grundig analyse på dette felt, eventuelt med en mere overordnet diskussion af, 
om det overhovedet er den optimale struktur, der nu er gældende med stat, regioner 
og kommuner. Ville det eksempelvis indebære fordelings- og efficiensmæssige 
fordele med en anden struktur, f.eks. at regioners opgaver blev varetaget af staten? 
Det er selvsagt meget vanskelige analyser, men en mere systematisk gennemgang af 
systemer i andre lande kunne måske have været oplysende. Forslaget om at indføre 
en sundhedsskat for at synliggøre de løbende udgifter til sundhedsvæsenet, robust-
gøre finansieringen af sundhedsvæsenet og undgå, at der på forhånd skal opspares 
en stor formue til at klare fremtidens aldringsudfordringer er grundlæggende sympa-
tisk, selvom man skal være varsom om at indføre særskilte formålsbestemte skatter. 
Formandskabet foreslår en omlægning af brugerbetalingsprincipperne, som i Dan-
mark nærmest kun kan forklares ud fra historiske forhold, men hverken begrundes i 
fordelings- eller effektivitetsmæssige hensyn. Hvis det var muligt at gennemføre en 
mere pragmatisk politisk diskussion om brugerbetaling, ville det næppe være van-
skeligt at finde betalingsprincipper, der kunne tilgodese både fordelings- og finan-
sieringsmæssige hensyn betydeligt bedre, end det er tilfældet i dag. 
 
 
Danske Regioner 
 
Sundhed 
Danske Regioner finder, at formandskabet har lavet et grundigt og flot arbejde, der 
kommer hele vejen rundt omkring sundhedsvæsenet, når det handler om de udgifts-
mæssige udfordringer, der er på sundhedsområdet i de kommende år. Rapporten 
viser med al tydelighed, at der er store udfordringer. Selv med antagelser om høj 
produktivitet og sund aldring vil der være en stor vækst i sundhedsudgifterne, og 
heraf et følgende finansieringsmæssigt behov.  
 
Endvidere bekræfter rapporten, at udfordringerne med den fremtidige udgiftsvækst 
på sundhedsområdet er anderledes end udgiftsvæksten på andre velfærdsområder. 
Derfor er det også nyttigt, at rapporten belyser udgiftsdriverne og får kvalificeret, 
hvordan sund aldring, og den forlængede levetid påvirker sundhedsudgifterne.  
Antagelserne for udgiftsudviklingen og den finansielle holdbarhed er dog meget 
skarpe.  
 
For det første forudsætter formandskabet, at væksten i de fremtidige sundhedsudgif-
ter vil svare til udviklingen de sidste femten år, hvilket er noget mindre end den 
vækst, der har været i sundhedsudgifterne de sidste 10 år, og væsentligt mindre end 
den vækst, der har været i sundhedsudgifterne de sidste fem år. I lyset af rapporten 
øvrige analyser omkring den fremtidige efterspørgsel, som følge af den demografi-
ske og teknologisk udvikling, samt højere indkomst finder Danske Regioner, at 
dette er en meget konservativ vurdering af væksten i sundhedsudgifterne.  
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For det andet er den finansielle holdbarhed udarbejdet under antagelse af en årlig 
produktivitetsstigning i sundhedsvæsenet på 2 procent. Hvilket forudsætter en 
højere produktivitetsstigning, end den der hidtil har været, og som minimum kræver 
et tidssvarende og moderne kapitalapparat, samt arbejdskraft. 
 
Formandskabets konklusioner om, at sundhedsvæsenet i sig selv ikke bliver mere 
effektivt af at blive forsikringsbaseret, men endog mere bureaukratisk, bekræfter, at 
det hensigtsmæssige i, at det danske sundhedsvæsen også i fremtiden er et offentligt 
integreret sundhedsvæsen. Og med sundhedsvæsenets centrale rolle i velfærdssam-
fundet det vigtigt, at den demokratiske forankring fremover bliver bibeholdt. 
 
Den nuværende og fremtidige udgiftsvækst betyder, at en effektiv udnyttelse af 
ressourcerne er helt essentiel, og understreger, at der er brug for, at der ændres i de 
nuværende ramme- og styringsvilkår for at forbedre mulighederne for at håndtere de 
udgiftsmæssige og finansielle udfordringer. Derfor er Danske Regioner enig med 
formandskabet i, at en af måderne til at sikre en effektiv ressourceudnyttelse er stort 
råderum i tilrettelæggelse af sundhedstilbuddene, også når det handler om de private 
sygehuse.  
 
Formandskabets forslag om større anvendelse af rammeudbud giver god mening. 
Regionerne har allerede positive erfaringer med eksterne og interne udbud, og en 
bedre balancering mellem frit valg og konkurrence kan være med til at sikre billige-
re sundhedstilbud. Det er dog vigtigt at huske på, at udbud og det udvidede frie valg 
kun vedrører få patienter, som rapporten også påpeger. Endvidere er det vigtigt at 
være opmærksom på, at kvaliteten skal sikres. Hvis al planlagt kirurgi foregår uden 
for de offentlige sygehuse, så fjernes grundlaget for, at det offentlige sundhedsvæ-
sen kan levere en høj kvalitet, når samme eller lignende operation skal gøres akut. 
Rutine og specialisering hænger jo til en vis grad sammen.  
 
Derimod ser vi med skepsis på formandskabets forslag om at ændre den kommunale 
medfinansiering, da det kan føre til en øget bureaukratisering. Det kunne desuden 
være hensigtsmæssigt med en evaluering af den kommunale medfinansiering, og 
hvilke effekter, der har været siden indførslen i 2007 før der sker store ændringer på 
dette område. Herudover bør der suppleres med en belysning af incitamenterne på 
sundhedsområdet ud fra et regionalt perspektiv.  
 
Formandskabet har stillet forslag om at ændre fordelingen af brugerbetalingen i 
sundhedsvæsenet, det er et forslag, som Danske Regioner tager til efterretning. 
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Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder, at formandskabet har udarbejdet en 
god og interessant analyse af de fremtidige udfordringer på sundhedsområdet.  
 
Analysen illustrerer, at der knytter sig en række udfordringer på sundhedsområdet 
bl.a. som følge af befolkningsaldringen og efterspørgsel efter flere behandlinger.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse finder, at disse udfordringer understreger 
væsentligheden af, at der også fremadrettet holdes et klart fokus på at understøtte en 
stadig mere effektiv anvendelse af de samlede ressourcer i sundhedsvæsenet.  
 
Formandskabet foreslår blandt andet, at der sker en styrkelse og målretning af den 
kommunale medfinansiering. En styrkelse af den kommunale medfinansieringsord-
ning via en øget aktivitetsafhængig medfinansiering kan øge kommunernes fokus på 
deres borgeres brug af sundhedsydelser og understøtte en mere effektiv anvendelse 
af ressourcerne i sundhedsvæsenet, f.eks. ved at forebygge unødige indlæggelser. 
Det bemærkes i den forbindelse, at det indgår i regeringens ”Sundhedspakke 2009”, 
at der vil ske en ændring af den kommunale medfinansieringsordning i form af en 
forøgelse af den aktivitetsafhængige medfinansiering og en modsvarende reduktion 
af det kommunale grundbidrag. 
 
Formandskabet foreslår derudover blandt andet, at der indføres et øremærket sund-
hedsbidrag, der har samme grundlag som den statslige bundskat, og som fastsættes 
således, at det forventede provenu nøjagtigt modsvarer de offentlige sundhedsudgif-
ter. Dette vil efter ministeriets opfattelse ikke understøtte en effektiv styring af 
sundhedsudgifterne, hvis der etableres en finansieringsmekanisme, der sikrer en 
automatisk skattestigning ved stigende udgifter.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse skal endvidere anføre, at det ikke er retvi-
sende, når formandskabet i kapitel II.8 (s. 286) anfører, at ”Som nævnt begrænser 
fritvalgsordningerne i dag regionernes mulighed for at sætte behandlinger i ud-
bud.” 
 
Det kan i den sammenhæng bemærkes, at der ikke i gældende lovgivning er noget, 
der forhindrer regionerne i at anvende udbud og dermed i at konkurrenceudsætte 
sygehusydelser generelt.  
 
Regionerne har hidtil kun i ganske begrænset omfang gjort brug af mulighederne for 
at konkurrenceudsætte sundhedsydelser. En øget brug af udbud generelt er således 
bl.a. fremhævet i aftalen mellem regeringen og Danske Regioner af 1. april 2009 om 
tilrettelæggelsen af samarbejdet med de private sygehuse. Endvidere fremgår det af 
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regeringens ”Sundhedspakke 2009”, at ”Regeringen vil for yderligere at fremme 
fair konkurrence opfordre regionerne til i højere grad at gøre brug af udbud på 
strategisk udvalgte sygehusydelser”.    
 
Sammenfattende finder ministeriet, at spørgsmålet om konkurrenceudsættelse på 
sundhedsområdet kunne have været belyst bedre i rapporten. 
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Chapter 1: The Danish Economy 

 
Like the rest of the world, in 2008 Denmark was hit by the 
most severe economic downturn since the Second World 
War. As the decline in Danish GDP was already underway 
at the beginning of 2008, the downturn started earlier in 
Denmark than in most other countries, see figure A. The fall 
in GDP has also been greater in Denmark than in many 
other countries. Part of the explanation for the greater fall is 
that capacity pressures were considerable in the Danish 
economy in 2007 and 2008, therefore the prospect for future 
growth rates were already low, even before the crisis began. 
 
Figure A GDP in Denmark, USA and the Euro area 
 

2009200820072006200520042003200220012000

105

100

95

90

85

80

2007 = 100
Denmark
USA
Euro area

 
 
 
Source: Statistics Denmark, National Accounts and EcoWin 
 
 
GDP fell sharply in the second half of 2008, and the fall 
continued more strongly in the first half of 2009. This has 
resulted in the second quarter GDP being 7 percent lower 
than one year ago. In spite of the large decreases in produc-
tion, there are indications that the bottom will soon be 
reached. Industrial production has stopped falling, and the 
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decline in private consumption has slowed. Also business 
and consumer expectations for the future have improved, 
and the more optimistic mood is reflected in the stock 
prices, which have increased by 50 percent since March. 
The signs of recovery are even more pronounced abroad, 
and some countries (including Germany) actually experi-
enced positive growth rates in the second quarter of 2009.  
 
Therefore, there are also prospects for a recovery in the 
Danish economy, but from a very low starting point. De-
spite the more optimistic outlook, there are several reasons 
to expect that the recovery will be slow, and that it will take 
years before Danish production again reaches the pre-crisis 
level. 
 
An important reason to expect a relatively weak recovery in 
Denmark is that households have suffered considerable 
wealth losses, due, in particular, to lower house prices. The 
lower wealth and the prospect of increasing unemployment 
will tend to keep private consumption at a low level, in spite 
of the prospective increases in disposable income, as de-
tailed later in the Summary. 
 
Another reason to expect a weak recovery is that public 
finances have deteriorated in both Denmark and abroad, and 
therefore, there will be a need for fiscal consolidation. 
Hence, it is expected that public finances abroad will be 
tightened in line with the improving economic conditions, 
and this will contribute to lower growth in Danish export 
markets in the coming years. 
 
A third reason for expecting a weak recovery is that even 
though the conditions in the financial sector have been 
partly normalised, there is still a considerable need for 
consolidation in response to the large losses the sector has 
suffered during the crisis. This will restrain the growth in 
lending and, thereby, the increase in economic activity. The 
dampening of the growth in lending will probably be com-
plemented by tighter regulation of the financial sector, e.g. 
through more restrictive international capital requirements 
for banks. Finally, it is expected that monetary policy will 
return to more normal conditions as the state of economies 
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improves. This will, within a few years, imply higher inter-
est rates and more restrictive opportunities for banks to 
acquire liquid funds from the central banks.  
 
As mentioned earlier, GDP in Denmark fell by 7 percent 
from the second quarter 2008 to the second quarter 2009. 
Based on the expectation of a weak, but positive, growth 
rate in the second half of 2009, GDP is expected to fall by 
around 4¾ percent from 2008 to 2009, see table 1. The 
downturn is reflected in all of the private demand compo-
nents. Private consumption is expected to fall by 5 percent, 
exports by more (10 percent) and investments by even more 
(15 percent). 
Private consumption is expected to fall in spite of a consid-
erable increase in disposable income, which is mainly due 
to tax cuts and the release of the Special Pension Savings, 
which was a compulsory pension payment that all employ-
ees paid during the period 1997 to 2004. Tax cuts will 
continue to contribute to increases in disposable income in 
2010, thus tending to stimulate private consumption. How-
ever, it is expected that the ratio of private consumption to 
income will fall because of higher unemployment and lower 
house prices. Based on this, private consumption is only 
expected to increase by around 1¾ percent in 2010. 
 
The Danish housing market is characterised by falling 
prices, increasing selling periods and a marked fall in con-
struction activity. Housing prices were at an unsustainably 
high level under the preceding boom, and housing prices 
have already fallen by almost 20 percent, compared to the 
peak in 2007. In light of the forecast for continued increases 
in unemployment, further housing price falls of approxi-
mately 5 percent are expected from 2009 to 2010. Housing 
prices are expected to start rising again in 2011.  
 
Fixed business investments have already fallen markedly 
due to lower demand, and further falls are also expected in 
2010. A large fall in inventory investment in the first half of 
2009 will contribute to a decrease in GDP of 1 percent, 
while a pick up in investments in inventories is expected to 
contribute to an increase in GDP of ¾ of a percent in 2010. 
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Table 1 Short-term outlook for the Danish economy 

2008 2009 2010 2011 2012
Private consumption                      851.2 49.1 -0.2 -5.0 1.8 1.2 3.4
Public consumption                       463.0 26.7 1.5 2.0 0.7 1.0 1.0
Gross fixed capital formation        366.3 21.1 -5.0 -13.3 -0.7 3.4 3.5
consisting of:                                  
   Residential investments              107.7 6.2 -9.8 -17.4 0.0 2.4 4.7
   Business fixed investments         227.7 11.5 -3.8 -14.6 -4.3 4.4 7.1
   Public investments                     30.9 1.8 4.5 14.8 15.3 1.9 -15.0
Stockbuildinga)                                13.1 0.8 0.2 -1.0 0.7 0.0 0.0
Total domestic demand                  1,693.6 97.7 -0.7 -5.8 1.7 1.5 2.7
Exports of goods and services       950.9 54.9 2.2 -10.4 0.3 2.0 4.0
Impor ts of goods and services       911.1 52.6 3.4 -12.5 1.7 2.4 4.9
GDP                                             1,733.5 100.0 -1.2 -4.8 1.1 1.4 2.3

3.1 1.5 2.0 2.0 1.9
1.8 3.4 5.4 5.9 5.4

37.8 30.8 28.5 29.6 26.1
2.2 1.8 1.6 1.6 1.4

59.5 -39.6 -88.9 -70.4 -46.1
3.4 -2.4 -5.1 -3.9 -2.5
4.2 3.2 2.7 2.2 2.2
1.3 -1.4 1.5 0.4 0.3

General government financial balance, DKK bn.   
General government fin. balance, per cent of GDP
Hourly wage costs, percentage change            

Consumer prices, percentage changeb)          

Unemployment,  per centc)                      

Current account, DKK bn.                        
Current account, per cent of GDP                

Terms of trade, percentage change               

Percentage change , volume Per cent
of GDP

2008

Current 
pr ices

DKK bn.
2008

Key indicators                                  

 
a) The percentage changes are calculated as real change in stock building relative to GDP in the 

previous year. 
b) Implicit private consumption deflator. 
c) Percentage of the total labour force. National definition. 
 
Note: The DKK/USD exchange rate is assumed to be 5.41 in 2009 and 5.22 in 2010-12. 
 
Source:  Statistics Denmark, National Accounts and own estimates.  
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Both imports and exports have fallen heavily in response to 
the economic crisis in Denmark and abroad. Imports are 
expected to fall by around 12 percent in 2009, and exports 
by around 10 percent. The resulting increase in net exports 
reduces the fall in GDP. One of the explanations for the 
large fall in imports is that the import quota had increased 
extraordinarily during the preceding boom, due to the 
considerable capacity constraints in the Danish economy. 
Following the decline in the first half of 2009, exports are 
expected to show an increase in the second half of 2009. 
Several international institutions have revised upward their 
forecasts for global economic growth, and it is estimated 
that growth in the countries that buy Danish exports will go 
from -4 percent in 2009 to around 1¼ percent in 2010, and 
increase to around 3½ percent in 2012. 
 
The noticeable fall in production has not yet been reflected 
in a corresponding decrease in employment, because pro-
ductivity has continued to fall. The hourly productivity in 
the private urban sector is estimated to have fallen by more 
than 5 percent since 2006, and the productivity level is 
assessed to be around 7½ percent below the trend level. The 
large productivity gap implies a potential for large increases 
in productivity in the coming years. However, this also 
implies that the employment numbers are expected to fall 
toward 2011, in spite of the increase in production. It is 
expected that the total fall in employment from 2008 to 
2011 will be about 160,000. 
 
The fall in employment is not expected to be fully reflected 
in the number of registered unemployed due to a cyclical 
fall in the total workforce. It is estimated that unemploy-
ment will increase to around 170,000 in 2011, which is 
125,000 higher than the historically low level in the summer 
of 2008. 
 
The higher unemployment has also lowered the rate of wage 
increases, and it is expected that, in the coming years, wage 
increases will be stable at around 2½ percent per annum. 
Even though these wage increases are low by historical 
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standards, they will still represent a further deterioration of 
Danish wage competitiveness. 
 
The state of the economy has contributed to a marked 
deterioration in public finances. It is expected that a surplus 
of DKK 60 billion in 2008 will be turned into a deficit of 
around DKK 90 billion in 2010. This is primarily due to a 
cyclical fall in tax revenues and an increase in transfers to 
the unemployed, and to an active discretionary easing of 
fiscal policy in the form of tax cuts and increased expendi-
ture of around DKK 45 billion.  
 
 
Policy recommendations 
 
In 2009 the Government’s fiscal policy will help stimulate 
the economy and reduce the effect of the economic crisis 
through increased government spending and investment and 
through tax cuts. Fiscal stimulus of about DKK 20 billion is 
already planned for 2010, and this is expected to increase 
growth by ½ a percentage point. The planned measures are 
mainly in the form of tax cuts, (which are part of a tax 
reform that is underfunded in the short run, but which is 
estimated will have a neutral impact on the general govern-
ment budget balance when it’s fully implemented). In 
addition an extraordinary rise in public investment will also 
contribute to the fiscal easing in 2010. 
 
The current economic downturn is expected to be deep and 
long lasting. Therefore, the Chairmanship recommends that, 
fiscal measures be used to stimulate GDP-growth by at least 
1 percentage point in 2010. This will require a further fiscal 
easing to stimulate growth by at least ½ a percentage point. 
This can be achieved by a further increase in public invest-
ments of about DKK 10 billion, but the recommended effect 
can also be achieved through other policy measures. Risk 
scenario calculations show that the recommended extra 
fiscal measures would not bring unemployment below its 
estimated natural rate, even if economic growth becomes 
somewhat stronger than forecasted. If, on the other hand, 
growth becomes somewhat weaker than forecasted, there is 
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a risk that high unemployment will lead to hysteresis effects 
and an increase in the natural rate of unemployment. 
 
It is important that expansive fiscal policy during downturns 
is countered by contractive fiscal policy during upturns, and 
it is therefore important that new expansive policies do not 
lead to a permanent increase in public spending. Starting an 
already planned investment project is, by definition, a 
temporary measure, as the fiscal tightening begins when the 
project is finished and spending stops. Thus public invest-
ment is a preferred measure in the current situation. 
 
Fiscal policy is usually a trade off between short run growth 
stabilization and long run fiscal sustainability. A larger 
fiscal expansion increases public debt and increases the 
need for future fiscal tightening or growth enhancing eco-
nomic reforms to secure fiscal sustainability. The Chair-
manship recommends that traditional fiscal policy stimulus 
measures be implemented to achieve short run stabilization, 
while economic reforms should be implemented to achieve 
long run fiscal sustainability. Thus, the long run sustainabil-
ity challenge should not be prioritized in favour of the short 
run stabilization problem. It is possible to obtain both a 
short run fiscal expansion and long run fiscal sustainability 
through the right mix of policy measures. 
 
The general government EMU debt is forecast to reach 
DKK 700 billion by the end of 2010. This is about DKK 
200 billion more than estimated in the central government’s 
latest Convergence Programme1 prepared in accordance 
with the rules in the EU’s Stability and Growth Pact.2 The 
increase in debt is primarily due to weak growth and a high 
degree of automatic fiscal stabilization, which weakens the 
general government budget balance. However, the Govern-
ment’s discretionary fiscal measures are also boosting debt. 
Any too hasty attempts to reduce the debt to the pre-

 
1) The Convergence Programme is also an update of the central 

government’s 2015-plan for fiscal sustainability. 

2) These figures do not include the increase in government debt due 
to the state funded capital injections into banks and mortgage in-
stitutions. 
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Convergence Programme level would result in an inexpedi-
ent contractive fiscal policy in the years to come. Before the 
emergence of the financial crisis there was a need for eco-
nomic reform to ensure long run fiscal sustainability – the 
unexpected increase in debt considerably aggravates the 
need for economic reform. 
 
The changed outlook makes it clear that Denmark is in need 
of a new plan to ensure long run fiscal sustainability. The 
sustainability challenge needs to be reassessed to take 
account of the latest economic conditions as well as the 
increasing level of health expenditure, cf. later in this publi-
cation. A new sustainability plan should include concrete 
measures for labour market reform and measures to post-
pone the retirement age. A new plan should abolish the tax 
freeze on property and other nominal fixed, non-inflation-
adjusted, taxes. Such measures will improve fiscal sustain-
ability. Measures to fulfil the government’s objectives 
regarding education and GHG emissions should also be 
included in the new plan. The necessary economic reforms 
should be passed by parliament as soon as possible, though 
the reforms can be implemented later, and over several 
years, when economic growth has recovered. 
 
A new plan for fiscal sustainability should also include a 
public investment plan. Public investments are an important 
part of both the short run stabilization policy and longer run 
structural policy as, e.g., investments in infrastructure can 
increase productivity. The central government already has 
individual investment plans in a number of areas, but a 
systematic prioritizing of public investments across sectors 
has not been conducted. A joint public investment plan for 
all public investments would help to prioritize different 
investments and it would also make it easier to postpone or 
advance public investments when the business cycle calls 
for it. A public investment plan would also help when 
prioritizing between public consumption and different 
public investment projects. 
 
Both the rise and the fall in Danish housing prices have 
been larger than in a lot of other countries. The volatile 
housing prices have caused volatility in housing construc-
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tion and private consumption. The tax freeze on property 
and other non-inflation-adjusted taxes has meant that impor-
tant automatic fiscal stabilizer no longer function. The tax 
freeze resulted in a continual reduction in the effective tax 
on owner occupied dwellings as house prices rose. House 
prices are falling at the moment, and the tax freeze is thus 
resulting in an increase in the effective tax rate on owner 
occupied dwellings. Without the tax freeze, the effective tax 
rate would be falling at the moment and thus dampening the 
current fall in house prices. 
 
The tax reform of 2009 did not incorporate any adjustments 
to the tax freeze on property. The Chairmanship recom-
mends that this tax freeze be abolished in order to improve 
long run fiscal sustainability and to ensure a more stable 
housing market in the future. It is important that abolishing 
the tax freeze does not lead to an increase in the effective 
tax rate on housing, as this could have a negative impact on 
private spending and growth. The government should also 
consider introducing a capital gains tax on the sales value of 
owner occupied dwellings, as suggested in Danish Econ-
omy, Autumn 2008. Such a capital gains tax can be designed 
so that it does not hamper mobility in the housing market. 
 
The Danish government has appointed a temporary Labour 
Market Commission which has the task of proposing em-
ployment initiatives that can improve long run fiscal sus-
tainability. The Commission published its proposals this 
summer and once again it has been shown that reducing too-
early retirement in Denmark should be the main focus of 
measures to improve fiscal sustainability3. The Chairman-
ship supports the Labour Market Commission’s suggestion 
to reform the early retirement scheme and the unemploy-
ment benefit system. The sooner reform bills are passed the 
better. 
 
The Labour Market Commission has suggested a reduction 
in the four year unemployment benefit period. This is in line 

 
3) The effective retirement age in Denmark is considerably lower 

than the retirement age in other Western European countries due 
to an early retirement pay scheme 
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with earlier proposals by the Chairmanship. The Commis-
sion has suggested a two year unemployment period which 
could be extended by up to a year in periods of high unem-
ployment. Such extensions of the unemployment benefit 
period would be granted in two steps of half a year each. 
The first half year extension would be granted when gross 
unemployment4 rose above 7 percent and the second half 
year extension would be granted when gross unemployment 
rose above 9 percent. The extensions would only apply to 
unemployed persons who reach their two-year limit while 
unemployment was at these levels. The suggested model 
would lead to a significant reduction in the average unem-
ployment benefit period and thus increase the incentives for 
unemployment benefit recipients to find a new job. If the 
suggestion is implemented, the reduction in the unemploy-
ment benefit period would only be imposed on future, and 
not current, unemployed persons. Therefore, the shortening 
of the unemployment benefit period would not affect the 
unemployed until 2012. 
 
The high growth in economic activity and employment in 
recent years has lead to an increase in the number of jobs 
available to low-skilled workers who typically experience 
difficulties gaining a foothold in the labour market. It is 
important that these people do not lose their foothold in the 
labour market as employment falls. In a few years time, the 
Danish economy will once again experience labour supply 
shortages, and active labour market policy measures should 
therefore target this group. 
 
In Danish Economy, Spring 2007 it was concluded that 
labour market policy measures in the form of educational 
programs do not, in general, get unemployed persons into 
employment. Recent research done by the Labour Market 
Commission confirms this result. The commission finds that 
only a few specific work-related courses – e.g. lorry driver’s 
license – improve the likelihood of an unemployed person 
getting a job. These results indicate that labour market 

 
4) Gross unemployment includes persons in labour market schemes 

as opposed to the more official registered unemployment that 
does not take these persons into account. 
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policy measures should be more work related and focus less 
on education. 
 
A recently conducted labour market policy test (Hurtigt i 
gang 2) has shown that intensive contact in the form of 
weekly or fortnightly meetings with the unemployed is the 
most effective way of getting unemployed people off public 
benefit programs. The central government subsidizes the 
municipalities’ use of labour market policy measures, but 
the subsidy for the weekly or fortnightly meetings is less 
than for other measures. This system should be changed so 
that the municipalities have stronger incentives to use the 
labour market policy measures that are most likely to get 
unemployed persons off public benefit programs. 
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Chapter two: Health expenditure and financing  
 
Danish health care policies are based on the principle that 
the health care sector should provide easy and equal access 
to health care services for all Danish citizens. This principle 
is generally accepted in Denmark as a central part of the 
Danish welfare state. 
 
Health expenditure constitutes about 1⁄10 of total Danish 
GDP. The large majority of the expenditure is financed by 
taxes, while direct user fees only account for 15 percent of 
the total. Total health expenditure (private and public) has 
grown faster than GDP since 1970 in most OECD countries. 
The growth in Danish health expenditure has been more 
moderate, but since 2000 health expenditure has been 
increasing its share of GDP.  
 
This should not necessarily be seen as a problem. The 
increase may very well reflect citizens’ preferences for 
higher quality health care. However, as the main part of 
health expenditure is financed by taxes, further increases in 
public health expenditure could lead to a public deficit or 
require additional tax funding. This would increase the 
already large tax distortions in Denmark. 
 
Both demographic and non-demographic factors are likely 
to lead to increasing health expenditure in the next decades. 
Two demographic factors are worth mentioning: 
 

• Cohort effects: The large cohorts born after World 
War Two will require more health care as they get 
older. 

• Reduced mortality: Increases in life expectancy will 
further increase the number of elderly who require 
health care. 

 
Earlier research suggests that improvements in life expec-
tancy will only have a small impact on future health expen-
diture. The research shows that a significant portion of 
health expenditure in the last years of life is not age-related, 
but rather, is expended on individuals at the end of life 
(terminal costs). When life expectancy increases, the termi-
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nal costs are postponed and the increases in health expendi-
ture that follow from longer life expectancy are not as large 
as the increase in the number of elderly persons would 
suggest. This is referred to as “healthy ageing”. 
 
An empirical analysis of the Danish population was carried 
out to estimate and separate out the individual effects of age 
and proximity to death (reflecting terminal costs). The 
analysis followed the approach described in e.g., Seshamani 
og Gray (2004), Zweifel et al. (2004) and Zweifel et al. 
(1999). The analysis is based on micro panel data from the 
period 2000 to 2007, covering a random sample of 10 
percent of the Danish population. Health expenditure in-
cludes treatment in hospitals, subsidies to prescribed medi-
cation and health care provided by general practitioners and 
specialists. The results show that proximity to death has a 
significant impact on the health costs of the individual. 
However, the results also show that age does influence 
health costs, even after indicators of proximity to death are 
included in the empirical model. Thus, the analysis does not 
support the so-called ‘red-herring’ hypothesis that states 
that age has no effect on health expenditure after the effect 
on individual health costs of proximity to death is accounted 
for. 
 
The results were combined with a long term population 
forecast in order to predict the impact on public health 
expenditure of demographic change (cohort effects and the 
effect of improved life expectancy). Healthy aging is ex-
pected to reduce the impact of increased life expectancy on 
health expenditure by 50 percent compared to a situation 
without healthy ageing. 
 
Generally, growth in health expenditure is higher than 
overall economic growth, even after accounting for demo-
graphic factors. In Denmark the average annual growth in 
public health expenditure has exceeded economic growth by 
about 0.3 percent during the last 15 years after controlling 
for the impact of demographic changes. If, instead, only the 
past ten years are analysed, growth in public health expendi-
ture has exceeded economic growth by more than one 
percent per year. This reflects a shift in health care policy 
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from a budget-and-supply restricted system to a more 
demand-oriented health system, which gives a higher prior-
ity to reducing waiting times and demand for care.  
  
 
Figure 2 Public health expenditure as percent of 

GDP 
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Note: The three scenarios reflect different levels of excess growth 
in public health expenditure relative to the overall economic 
growth rate (assumed to be 2 percent per year), as described 
in the text. 

Source: Calculations based on the DREAM model 
 
 
Three forecast scenarios of public health expenditure have 
been developed to reflect different expectations of growth 
rates in public health expenditure (see figure 2). In the 
forecasts, demographic effects are calculated by taking into 
account the impact of healthy ageing. The main scenario 
models annual growth in health expenditure that exceeds the 
annual growth rate of GDP by 0.3 percent. This corresponds 
to the actual average growth in health expenditure in Den-
mark over the last 15 years. In this scenario public health 
expenditure is forecast to increase from 6.8 percent of GPD 
in 2008 to 9.6 percent of GDP in 2050. 
 
In the second scenario, growth in public health expenditure 
is kept the same as growth in GDP. In this scenario public 
health expenditure would increase from 6.8 percent of GDP 
to 8.5 percent, which is caused by demographic factors 
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only. The difference between the 8.5 percent in scenario 2 
and the 9.6 percent in scenario 1 is the effect of the 0.3 
percent excess growth rate of public health expenditure. In 
the third scenario, the annual growth rate in public health 
expenditure exceeds growth in GDP by 0.6 percent. In this 
case public health expenditure would increase to 10.8 
percent of GDP by 2050. 
 
The forecast increases in health expenditure are likely to put 
pressure on public expenditure over the next decades. It is 
therefore worth considering alternatives to tax-based financ-
ing of health expenditure. One alternative is to shift from 
tax payments to compulsory social health insurance, which 
is currently used in some countries, e.g., Germany, the 
Netherlands and France. However, it is not obvious that 
social health insurance would be cheaper than tax-funding. 
To institute such a change, an insurance payment system 
must be developed in addition to the already existing tax 
collection system. Furthermore, the social health insurance 
system suffers from the same incentive problems as the tax 
system. For example, patients’ demand for health care does 
not take into account the cost of treatment, and activity-paid 
health care providers have little incentive to limit treatments 
to patients. 
  
Also, it seems that the social health insurance system is 
generally less redistributional than the tax system, though 
this depends on the design of the insurance payments. If the 
insurance payment scheme has the same distributional 
effects as the tax financed system, then the distortionary 
labour market effects are also likely to be the similar. 
 
In Denmark, the number of employer-paid supplementary 
private health insurance schemes has increased rapidly over 
the last decade, and in 2008 one million citizens were 
covered by such a scheme. As these schemes are exempt 
from tax, they constitute an indirect subsidy to private 
health insurance. Furthermore, as the tax-free exemption 
only arises for private health insurance paid for by ones 
employer, it is only available to persons who are in the 
labour market and employed by an organisation that offers 
such a scheme, which may be against the principle of easy 
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and equal access to health care services for all citizens. For 
these reasons, it is recommended that the tax exemption 
should be abolished. 
 
Instead of increasing funding, the increasing health expendi-
ture could be limited by increasing the efficiency of the 
health sector through competition for supply of health 
services. However, as detailed below, the overall assess-
ment is that such measures would only decrease health 
expenditure to a small and limited extent, because only a 
small share of the health services can be supplied competi-
tively. 
 
Competition in hospital services functions best where 
treatments are well defined, not specialized and that only 
require relatively inexpensive capital equipment. This 
applies to care and planned basic surgery. However, the 
Danish Competition Authority has assessed that planned 
surgery expenditure amounted to only 13 percent of the 
total hospital expenditure in 2003. Most health services 
require expensive emergency teams on standby, highly 
qualified personnel and/or extremely expensive equipment, 
which imply economies of scale and are obstacles to com-
petition. Health services that are characterized by econo-
mies of scale are assessed as not suitable for competition.  
 
In Denmark patients have certain rights to the free choice of 
hospitals. Once the required treatment has been established, 
a patient has the right to choose between public hospitals for 
that treatment. What’s more, under the so called, extended 
free choice, if the waiting time for the treatment exceeds 
one month, the patient has the additional right to choose 
among private hospitals that offer the treatment.  
 
In 2007, 43,000 people made use of the extended free 
choice of hospitals. This is only 13 percent of the patients 
who qualified for the extended free choice of hospitals. The 
extended free choice was primarily used for basic surgical 
procedures. Of those who qualified, it was predominantly 
young people, professionals and people with high incomes 
who opted to invoke the extended free choice. 
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The principles of free choice and extended free choice of 
hospitals gives the Danish Administrative Regions1 incen-
tives to provide high quality health services and to fully 
utilise the existing capacity of hospitals and maybe even to 
increase the capacity to be able to offer treatment within one 
month. These incentives arise from the higher price the 
Regions are required to pay for treatment if a patient 
chooses to be treated in a hospital outside the Region. 
However, the principles do not create direct economic 
incentives for the public and private hospitals to increase 
their cost efficiency and to minimize the prices of treat-
ments, because prices are not determined by competition. 
Supply competition is only possible within the existing 
legislation if the Regions decide to use competitive tender-
ing before the extended free choice of hospitals takes effect 
for the patients. 
 
Increased efficiency in the hospital sector could be achieved 
through competitive tendering of services that are deemed 
suitable for competition. However, this would imply a 
trade-off with respect to patients’ free choice of hospitals if 
it meant that patients were restricted to choosing from the 
cheapest offers. On the other hand, maintaining the right to 
choose from a high number of hospitals would weaken the 
price competition. To ensure good competition, legislative 
changes may be required to allow the Regions to restrict the 
number of available hospitals under the extended free 
choice. 
 
One way to consider both patients’ free choice and supply 
competition is use tenders, where the suppliers bid for the 
obligation – but not the right - to provide a certain quota of 
a specific health service. This would allow a Region to 
select a range of the best and cheapest suppliers, because it 
has no obligation to purchase a fixed number of health 
services. Thus, the Region may offer contracts to a range of 

 
1) Denmark is divided into 5 Administrative Regions. They own and 

run the public hospitals and provide health services in the primary 
health sector. The regions are governed by regional politicians, 
who are elected for 4 years. The regions are not allowed to im-
pose taxes and are funded by the state and local governments.  
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the best and cheapest suppliers, while inefficient suppliers 
would not be offered contracts. 
 
Such a system would mean that suppliers would bear the 
cost of the uncertainty surrounding the number of health 
services to be provided. This implies higher expected prices 
compared to a tender with fixed, guaranteed demand, which 
would be cheaper, but then the Regions would have to carry 
the risk from fluctuations in demand. 
  
This suggests that it would be profitable to combine the 
tenders with guaranteed demand (and lower expected 
prices) and the tenders with variable demand (and higher 
expected prices). This combination of tenders would enable 
the Regions to fulfil the guaranteed demand while still 
giving patients free choice and extended free choice of 
hospitals. The public hospitals and other institutions should 
be included in the tender process as this will strengthen their 
incentives to increase efficiency. 
 
Local governments finance part of the Regions’ health 
expenditure. This division of financial responsibility aims to 
give local governments incentives to establish effective 
preventative health and rehabilitation measures. However, 
the existing rate scheme is not designed to actually increase 
these incentives, as the basic contribution is a fixed rate per 
inhabitant. As the current system gives no incentives to take 
preventative measures, it is therefore recommended that 
shared financing be replaced by state financing, as the 
shared financing increases administrative costs. If the 
shared financing is maintained, it should be focussed on 
areas where local governments can influence health expen-
diture. Even with a more suitable structure, the potential for 
cutting health expenditure is very limited. 
 
Fifteen percent of total Danish health expenditure is fi-
nanced by user charges. User charges are mainly applied to 
dental services, physiotherapy, and medication. There are 
no user charges, for instance, for visits to casualty depart-
ments or for hospital meals, which is the case in other 
Nordic countries. It is recommended that user charges be 
applied to more health services to rectify this imbalance. 
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This should be applied within the existing budget for user 
charges, so that the user charges are reduced on some health 
services and increased on others. By spreading the user 
charges over more health services, they may be used to 
regulate the demand for a wider range of services. 
 
The conclusion is that, if the existing ideal of easy and equal 
excess to health services is to be maintained into the future, 
increased efficiency along with alternative financing of 
health services will be needed, as private insurance and 
user-pay charges can only contribute to a very limited 
extent to financing the total health expenditure. 
 
Calculations show that the fiscal sustainability will worsen 
by 3 per cent of GDP with a reasonable forecast of public 
health expenditure. This means that the public budget has to 
be improved by 3 per cent every year to avoid a future tax 
increase. The public health expenditure per person is ex-
pected to exceed the economic growth by 0.3 percentage 
point. Healthy aging will lower expenditure growth per 
person for the elderly. The forecast also accounts for the 
increase in expenditure as the large cohort born after World 
War Two gets older.  
 
Public health expenditure is the post on the public budget 
that could give rise to the biggest financial problems and 
therefore could put fiscal sustainability under pressure in the 
future. 
 
At the moment, the increase in health expenditure, which is 
not financed, is due to the big cohort born after World War 
Two. A 2006 Danish welfare reform, which has the aim of 
deferring withdrawal from the labour market, is only being 
implemented very slowly and hence will only finance a 
small part of the increased expenditure. 
 
If a tax increase is needed, it is suggested that an earmarked 
health care contribution tax be introduced, which only 
increases at the same rate as the expected increase in health 
expenditure. A continual adjustment of the tax rate, in 
accordance with the development of health expenditure, 
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would ensure that improvements in health care are paid for 
by the generations who enjoy the improvements. 
 
The introduction of a health care contribution tax that 
finances the total increase in public health expenditure − 
whether it is caused by demographics or not − would solve 
the problem of fiscal sustainability. The suggested health 
care contribution tax would increase gradually to 2.75 
percentage points in 2030. Thereafter the rate of increase 
would be lower and the total necessary increase in 2050 
would be 4.5 percentage points compared to 2009 levels. 
 
This major tax increase illustrates the political dilemma of 
financing the increase in future health expenditure. One 
(extreme) alternative to a health care contribution tax is a 
restrained development in health expenditure that ensures 
that health expenditure as a proportion to GDP is kept 
constant at the current level. Due to the pressure on health 
expenditure caused by aging, this would imply a slower 
growth rate in health expenditure per person in a given age 
group than growth in GDP, but it is a way to secure fiscal 
sustainability. 
 
A less radical possibility is to let health expenditure in-
crease at the same pace as average income and the devel-
opment of demographic factors such as the size of cohorts 
and healthy aging. These are roughly the assumptions in 
Denmark’s Convergence programme 2008, which is the 
Government’s latest financial forecast. Such a development 
in health expenditure assumes a distinctive tightening of 
expenditure control and is not very realistic in the light of 
the present focus on prompt treatment of patients. Even if 
tight control of health expenditure was possible, there 
would still be a need for a permanent increase in taxes or 
structural reforms to finance the increase in health expendi-
ture as a proportion of GDP.  
 
If the current line in health care policy is continued, health 
expenditure will increase at a faster pace than average 
income. To finance this, either, other public expenditure has 
to decrease, taxes have to increase (i.e. by the proposed 
health care contribution tax) or more extensive reforms that 
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increase labour supply and, hence, income taxes would have 
to be introduced. 
 
Even though the gradual increase in a health care contribu-
tion tax, can, in principle, solve the problem of fiscal sus-
tainability, it does not mean that the need for structural 
adjustment disappears. Structural reforms that gradually 
increase labour supply will reduce the need for a tax in-
crease and thereby tax distortions from higher marginal 
taxes on labour caused by the health care contribution tax.  
 
 

Literature 
 

Seshamani, M. og A. Gray (2004): Ageing and health-care 
expenditure: The red herring argument revisited. Health 
Economics, 13 (4), s. 303-314. 

Zweifel, P., S. Felder og M. Meiers (1999): Ageing of 
Population and Health Care Expenditure: A Red Herring? 
Health Economics, 8 (6), s. 485-496. 

Zweifel, P., S. Felder og A. Werblow (2004): Population 
Ageing and Health Care Expenditure: New Evidence on the 
"Red Herring". The Geneva Papers on Risk and Insurance, 
29 (4), s. 652-666. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




