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KAPITEL III   

DYNAMISKE EFFEKTER AF OF-
FENTLIGE UDGIFTER 

III.1 Indledning 

I Danmark er der tradition for at indregne såkaldte dynami-
ske effekter af ændringer i skatte- og overførselssystemet. 
Dynamiske effekter er en betegnelse for den påvirkning af 
økonomiens udbudsside, der skyldes husholdningers og 
virksomheders reaktioner på ændringer i rammebetingelser-
ne. Indregningen af dynamiske effekter af ændringer i skat-
te- og overførselssystemet indgår i konsekvensberegninger, 
hvor det vurderes, om en skattereform eller omlægning af 
indkomstoverførslerne er finansieret. Derudover indgår de i 
mellemfristede fremskrivninger, hvor politiske aftaler ind-
arbejdes.  
 
Der er ikke samme tradition for at indregne dynamiske ef-
fekter af ændringer i det offentlige forbrug eller i de offent-
lige investeringer. Det er imidlertid sandsynligt, at en del af 
de ydelser, den offentlige sektor stiller til rådighed for bor-
gerne, påvirker virksomheders og husholdningers adfærd og 
dermed økonomiens udbudsside. Udgifter på eksempelvis 
uddannelses- og sundhedsområdet, tilskud til børnepasning 
og investeringer i infrastruktur vil højst sandsynligt have en 
effekt på husholdningernes arbejdsudbud og det gennem-
snitlige produktivitetsniveau i samfundet. 
 
Når der ikke aktuelt findes generelle regneprincipper for de 
dynamiske virkninger af offentligt forbrug og investeringer, 
skal det ses i lyset af, at det af flere årsager er mere kom-
plekst at indregne adfærdsvirkninger af ændringer i disse 
end af skatteændringer. En ændring i beskatningen af ek-
sempelvis arbejdsindkomst vil have en direkte effekt på den 
efter-skat-indkomst, en husholdning kan opnå ved at udbyde 
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sin arbejdskraft. Offentligt forbrug vil typisk kun have indi-
rekte effekt. Dertil kommer, at der er et stort og forskellig-
artet sæt af udgifter. Det er derfor et særdeles stort arbejde 
at få det fulde overblik over de dynamiske effekter herved. 
 
Kapitlets formål og afgrænsning 
 
Dette kapitel søger at skabe et struktureret overblik, over 
hvordan ændringer i de offentlige udgifter til forbrug og 
investeringer påvirker økonomiens udbudsside, og diskute-
rer, i hvor høj grad det er muligt at indregne disse effekter i 
makroøkonomiske fremskrivninger og konsekvensbereg-
ninger.  
 
Arbejdet er kun et første lille skridt på vejen. Der udestår et 
meget stort arbejde med at nå frem til konkrete regneregler 
for indregning af dynamiske effekter af offentligt forbrug og 
investeringer på en lang række områder.  
 
Det langsigtede mål bør dog være at få etableret et sæt  
konkrete regneregler for, hvordan ændringer i det offentlige 
forbrug og offentlige investeringer kan forventes at påvirke 
realøkonomien, som svarer til dem, der i dag anvendes for 
skatter og overførsler. Dermed vil der kunne foretages en 
balanceret vurdering af konsekvenserne af ændringer på 
indtægts- hhv. udgiftssiden. Det er en betydelig opgave, 
men samtidig en opgave der er væsentlig for, at politikerne 
har mulighed for at føre økonomisk politik på et retvisende 
grundlag.  
 
Kapitlet beskæftiger sig ikke med spørgsmålet om, hvor stor 
den offentlige sektor bør være. Kapitlet vil heller ikke 
komme nærmere ind på spørgsmålet om, hvorvidt den  
offentlige sektor er hensigtsmæssigt indrettet, herunder om 
nogle af de serviceydelser, der i dag produceres af det of-
fentlige, med fordel kunne produceres i den private sektor.  
 
 
 
 
 
 

Kapitlet tilbyder 
et struktureret 
overblik ... 

… men der ligger 
stadig et stort 
arbejde forude 

Central opgave 
de kommende  
år at anslå 
effekterne 

Ingen 
stillingtagen til 
den offentlige 
sektors størrelse 



III.1 Indledning 

 113 

Den danske offentlige sektor 
 
De samlede offentlige udgifter udgør i Danmark ca. 1.000 
mia. kr., svarende til omkring halvdelen af BNP. Den dan-
ske velfærdsmodel er i høj grad baseret på et princip om, at 
staten udbyder universelle ydelser, som i betydelig grad er 
skattefinansieret. Det indebærer, at alle borgere, som opfyl-
der nogle generelle betingelser, har lige adgang til en række 
velfærdsydelser uanset deres sociale baggrund og størrelsen 
på deres skattebetaling. Sammenlignet med andre lande er 
den offentlige sektor i Danmark derfor stor, jf. figur III.1. 
 
 

Figur III.1 Offentlige udgifter som pct. af BNP, 2014 
 

 
 

Anm.: Det bemærkes, at størrelsen af de offentlige udgifter afhænger
af de institutionelle forhold, herunder eksempelvis om
indkomstoverførsler er skattepligtige eller ej.  

Kilde: OECD.  
 
 
Tilstedeværelsen af dynamiske effekter på et specifikt om-
råde er ikke i sig selv et argument for at have skattefinansie-
rede offentlige udgifter på dette område. Offentlig indgriben 
i markedsøkonomien bør i stedet begrundes enten ud fra 
tilstedeværelsen af markedsfejl eller fordelingsmæssige 
hensyn. 
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Markedsfejl dækker over forhold, der gør, at markedet ikke 
af sig selv vil give anledning til en effektiv udnyttelse af 
samfundets ressourcer. Et eksempel herpå er såkaldte  
eksternaliteter, dvs. at de valg den enkelte husholdning eller 
virksomhed træffer, har positive eller negative konsekven-
ser for andre. Forurening er et eksempel på en negativ  
eksternalitet. Forskning og udvikling er et eksempel på en 
positiv. 
 
Markedsfejl kan også forekomme, når nogle aktører på et 
marked har mere information end andre. Sådan asymmetrisk 
information kan eksempelvis bevirke, at forsikrings- eller 
finansielle markeder ikke fungerer ordentligt eller helt  
bryder sammen. 
 
Et tredje eksempel på en markedsfejl er tilstedeværelsen af 
offentlige goder. Kendetegnende for disse typer af goder er, 
at det er vanskeligt at afholde personer, der ikke bidrager til 
finansieringen af dem, fra at nyde godt af godet, hvorfor 
offentlige goder ikke vil blive produceret i tilstrækkeligt 
omfang uden det offentliges indgriben. Eksempler herpå er 
forsvar og retssikkerhed. 
 
En anden begrundelse for offentlig indgriben i markedsøko-
nomien er et politisk ønske om at ændre på den fordeling af 
velstand og velfærd, som markedet ville frembringe i fravær 
af en sådan offentlig indgriben. Fordelingshensynet er ek-
sempelvis hovedbegrundelsen for de universelle elementer i 
den danske velfærdsstat. 
 
På nogle områder er offentlig indgriben begrundet i begge 
forhold. Eksempelvis stilles uddannelse gratis til rådighed i 
Danmark, dels af fordelingsmæssige hensyn og dels fordi 
der kan være markedsfejl, der ellers ville hindre personer i 
at uddanne sig i et hensigtsmæssigt omfang. Det skyldes 
blandt andet, at det kan være vanskeligt for den enkelte 
studerende at lånefinansiere udgifter i forbindelse med  
uddannelse med sikkerhed i fremtidig arbejdsindkomst.  
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Selvom tilstedeværelsen af dynamiske effekter ikke i sig 
selv er et argument for offentlig intervention, ændrer det 
ikke ved, at afvejningen mellem effektivitet og fordeling, 
som politikkerne skal forholde sig til i forbindelse med en 
konkret omlægning, afhænger af størrelsesordenen af de 
dynamiske effekter på såvel indtægts- som udgiftssiden. 
Derfor er det en vigtig opgave at få en dybere forståelse af 
de dynamiske effekter af offentligt forbrug og offentlige 
investeringer. 
 
Kapitlets indhold 
 
I næste afsnit præsenteres en teoretisk gennemgang af, 
hvorledes offentligt forbrug og offentlige investeringer må 
formodes at påvirke realøkonomien og gennem hvilke kana-
ler dette sker. Afsnit III.3 giver et overblik over centrale 
empiriske resultater om sammenhængen mellem den offent-
lige sektor og den økonomiske aktivitet på makroniveau.  
I afsnit III.4 fokuseres der på ét af de udgiftspolitiske områ-
der, som typisk har været nævnt som et område, hvor der 
kan være tilknyttet dynamiske effekter, nemlig børnepas-
ning. Der foretages en analyse af, hvilken betydning tilskud 
til børnepasning og normeringen i børneinstitutioner har for 
forældrenes arbejdsudbud omkring en familieforøgelse.  
I afsnit III.5 diskuteres muligheder for og udfordringer ved 
at indregne dynamiske effekter af offentligt forbrug og  
offentlig investeringer, inden der opsummeres og konklude-
res i afsnit III.6.  

III.2 Teoretiske argumenter for dynamiske ef-
fekter af offentlige udgifter  

I dette afsnit forklares det, hvordan den offentlige udgifts-
side ifølge økonomisk teori kan påvirke en økonomis lang-
sigtede velstandsniveau ved at påvirke henholdsvis produk-
tiviteten og arbejdsudbuddet.  
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Introduktion 
 
Ifølge konventionel økonomisk teori er indkomst og pro-
duktion på lang sigt bestemt fra økonomiens udbudsside, 
dvs. ud fra mængden af samfundets produktionsressourcer 
og effektiviteten, hvorved de anvendes. I mange af de 
makroøkonomiske modeller, der traditionelt anvendes i 
Danmark, har ændringer i offentligt forbrug og offentlige 
investeringer kun effekter via økonomiens efterspørgsels-
side. I disse modeller påvirkes den samlede indkomst og 
produktion på lang sigt derfor ikke af ændringer i de offent-
lige udgifter, jf. boks III.1. 
 
Økonomisk teori peger imidlertid på, at der er flere forskel-
lige måder, hvorpå offentlige udgifter kan påvirke økono-
miens udbudsside og dermed samfundets langsigtede vel-
stand og aktivitet. Der kan overordnet skelnes mellem to 
forskellige kanaler: Effekter, der virker via en ændring i 
produktiviteten, og effekter, der påvirker husholdningernes 
udbud af arbejdskraft. 
 
Offentlige udgifters effekter på produktivitetsniveauet 
 
Der er flere mulige kanaler, hvorigennem offentlige udgifter 
kan påvirke det gennemsnitlige produktivitetsniveau i sam-
fundet. De fleste af disse effekter kan først forventes at  
materialisere sig over lang tid, og det kan derfor være svært 
at identificere og kvantificere disse sandsynlige effekter.  
 
Et eksempel på, at offentlige udgifter kan påvirke produk-
tivitetsniveauet, er, at lov og orden samt essentielle sam-
fundsinstitutioner som politi, forsvar og retsvæsen sædvan-
ligvis anses for at være en forudsætning for, at virksom-
heder ønsker at investere i ny kapital og teknologi, jf. Ace-
moglu mfl. (2005). I fravær af personlig sikkerhed og over-
holdelsen af privat ejendomsret vil der være betydelig usik-
kerhed for virksomheder ved at foretage investeringer med 
henblik på at opnå højere produktivitet i fremtiden. Dette 
kan svække innovation og kapitalopbygning og derigennem 
produktiviteten. Tilsvarende kan offentlige udgifter, der er 
rettet mod at sikre lige konkurrencevilkår og at forhindre 
dannelsen af monopoler og andre former for markedsmagt, i 
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samspil med offentlig regulering være til gavn for effektivi-
teten af samfundets ressourceanvendelse.  
 
En velfungerende infrastruktur er en forudsætning for, at 
virksomheder kan købe og sælge varer og få adgang til kva-
lificeret arbejdskraft, samt at arbejdskraften kan bevæge sig 
derhen, hvor afkastet ved at anvende den er højest. Den 
offentlige sektor kan derfor påvirke virksomhedernes pro-
duktivitet via investeringer i forskellige former for infra-
struktur. 
 
Økonomisk teori tilsiger, at innovation og tilegnelsen af ny 
viden er af afgørende betydning for den langsigtede økono-
miske vækst, jf. eksempelvis Romer (1990) og Aghion og 
Howitt (1992). Den offentlige sektor kan via investeringer i 
forskning og udvikling potentielt bidrage til skabelsen af ny 
viden og derigennem den langsigtede økonomiske udvik-
ling. Særligt relevant i denne sammenhæng er grundforsk-
ning. Der kan være betydelige positive eksternaliteter til-
knyttet hertil, og private virksomheder vil derfor ud fra et 
samfundsmæssigt perspektiv anvende for få ressourcer på 
grundforskning. 
 
Øgede udgifter på uddannelsesområdet kan styrke produk-
tiviteten ad flere kanaler. Først og fremmest vil et øget ud-
dannelsesniveau sædvanligvis forøge borgernes produktivi-
tet og dermed indkomstpotentiale som følge af de evner, der 
tilegnes. I tillæg hertil kan der være positive eksternaliteter 
tilknyttet et øget uddannelsesniveau, jf. Lucas (1988). En 
mere veluddannet arbejdsstyrke kan eksempelvis være for-
drende for spredningen af viden og hastigheden, hvorved ny 
teknologi kan tages i anvendelse, jf. Nelson og Phelps 
(1966). Udgifter på sundhedsområdet udgør en anden type 
af investering i befolkningens humankapital. Et velfunge-
rende sundhedssystem kan øge det generelle produktivitets-
niveau ved at bidrage til en rask og fysisk velfungerende 
arbejdsstyrke. 
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Boks III.1 Dynamiske effekter af offentligt forbrug og offentlige investeringer 

I de makroøkonomiske modeller, der anvendes i Danmark, ADAM, SMEC,  
MONA og DREAM, har en ændring i det offentlige forbrug eller de offentlige 
investeringer ingen konksekvenser for samfundets aktivitets- og velstandsniveau 
på lang sigt. Der er to forklaringer på dette. 

 

For det første er økonomiens udbudskurve i disse modeller grundlæggende lodret 
på lang sigt. Dette afspejler en antagelse om, at priserne er fleksible på lang sigt 
og tilpasser sig i overensstemmelse med økonomiens strukturelle forhold. Dermed 
bestemmer udviklingen på økonomiens udbudsside på lang sigt udviklingen i vel-
stand og produktion. For det andet lægger de nævnte modeller til grund, at offent-
ligt forbrug og offentlige investeringer ikke påvirker økonomiens udbudsside.  

 

En forøgelse af det offentlige forbrug (svarende til at efterspørgselskurven rykker 
til højre) vil i de nævnte modeller på lang sigt alene føre til en forøgelse af det in-
denlandske prisniveau uden at have nogen effekt på produktionen, som illustreret 
i figur A.  

 

Resultatet bliver et andet, hvis det lægges til grund, at stigningen i det offentlige 
forbrug samtidig påvirker arbejdsudbuddet eller produktiviteten. I figur B er vist 
en situation, hvor effekterne er positive, og hvor den langsigtede udbudskurve 
derfor forskydes til højre, når det offentlige forbrug øges. 

 

Figur A Øget offentligt forbrug  Figur B Øget offentligt forbrug 
med positive udbudseffekter 
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Selektiv erhvervsstøtte kan potentielt have positive produk-
tivitetseffekter, såfremt de offentlige myndigheder korrekt 
kan identificere brancher, hvor der eksisterer markedsfejl.  
I lyset af den begrænsede information, offentlige myndig-
heder har, er der imidlertid en betydelig risiko for, at selek-
tiv erhvervsstøtte i praksis vil bidrage til at holde liv i ellers 
uproduktive brancher. Samtidig kan selektiv erhvervsstøtte 
tilskynde til rent seeking, dvs. at virksomheder anvender 
ressourcer på at opnå offentlige tilskud, jf. Krueger (1974). 
Fra et samfundsmæssigt synspunkt vil disse ressourcer ofte 
have en lav eller ligefrem negativ nytteværdi.  
 
Eksportstøtte er en særlig form for selektiv erhvervsstøtte, 
hvor der med større sandsynlighed kan være positive pro-
duktivitetseffekter tilknyttet. For særligt små firmaer kan 
der være betydelige faste omkostninger forbundet med at 
opnå information om udenlandske markedsforhold. Dette 
kan gøre det vanskeligt for ellers produktive virksomheder 
at slå igennem i udlandet. Ved at gøre det lettere at over-
komme informationsbarrierer kan rigtigt indrettede eksport-
støtteordninger derfor bidrage til, at disse virksomheder 
vokser sig store og dermed bidrager positivt til produktivi-
tetsudviklingen, jf. Munch og Schaur (2017). For denne 
type af erhvervsstøtte er det imidlertid også en risiko, at det 
leder til rent seeking. 
 
Indkomstoverførsler, herunder ledighedsforsikring, trækker 
generelt i retning af at reducere arbejdsudbuddet og dermed 
velstanden. Ledighedsforsikring kan imidlertid også have en 
effekt på samfundets produktivitetsniveau, såfremt ledige er 
likviditetsbegrænsede. Ved at bevirke at ledige i så fald 
søger i længere tid efter et godt jobtilbud, kan det føre til 
bedre match mellem ledige og jobsøgende, og derigennem 
et højere gennemsnitligt produktivitetsniveau. I modsat 
retning trækker imidlertid, at det kan føre til, at ledige mi-
ster humankapital, hvis ledighedsforløbene bliver for lange. 
 
Tilstedeværelsen af ledighedsforsikring kan desuden gøre 
ledige tilbøjelige til i højere grad at acceptere job i nye 
brancher, hvor der kan være et betydeligt vækstpotentiale, 
men hvor der samtidig også er væsentlig usikkerhed  
omkring den fremtidige jobsituation. Dermed kan ledig-

Tvivlsomt  
om selektiv 
erhvervsstøtte 
forøger 
produktiviteten 

Eksportstøtte  
kan overkomme 
informations-
barrierer 

Ledigheds-
understøttelse 
kan føre til bedre 
match mellem 
jobsøgende og 
virksomheder … 

… og være 
fordrende for  
nye brancher  
med højt 
vækstpotentiale 



Dynamiske effekter af offentlige udgifter. Diskussionsoplæg, forår 2017 

 120 

hedsforsikring bidrage positivt til skabelsen af job i disse 
sektorer og derigennem indvirke positivt på samfundets 
produktivitet, jf. Acemoglu og Shimmer (1999).  
 
Der kan således være positive produktivitetseffekter knyttet 
til dele af den offentlige udgiftsside. I de fleste tilfælde vil 
det være naturligt at forvente, at effekterne er aftagende i 
mængden af ressourcer der anvendes på området. Øges 
udgifterne tilstrækkeligt indenfor et område, kan der derfor 
opstå en tendens til, at produktivitetseffekterne bliver små, 
eller ligefrem negative, når der tages højde for, at ressourcer 
fjernes fra andre områder. 
 
Som nævnt kan offentlige støtteordninger reducere effek-
tiviteten af samfundets ressourceudnyttelse, fordi de til-
skynder til, at virksomheder anvender ressourcer på at opnå 
direkte eller indirekte offentlig støtte frem for at anvende 
ressourcerne i produktionen. Denne såkaldte rent seeking 
kan potentielt også være relevant for andre typer af offent-
lige udgifter. Eksempelvis kan virksomheder anvende res-
sourcer på at øge mulighederne for, at den offentlige sektor 
indkøber netop deres varer. 
 
Offentlige udgifters effekter på arbejdsudbuddet 
 
De offentlige udgifter påvirker husholdningernes udbud af 
arbejdskraft via de beskæftigedes valg af arbejdstid (den 
intensive margin) og via beslutningen om at deltage på  
arbejdsmarkedet (den ekstensive margin). For at fokusere på 
den isolerede virkning af ændringer i det offentlige service-
niveau ses i det følgende bort fra, at ændringer i det offent-
lige serviceniveau påvirkes af, hvordan de finansieres via 
skatter. 
 
En del af de offentlige serviceydelser kan betragtes som 
negative skatter. Når den offentlige sektor stiller sundheds-
pleje eller folkeskoler til rådighed for befolkningen til en 
pris, der er lavere end dets værdi, repræsenterer det reelt en 
indkomstforøgelse for de personer, der nyder godt af disse 
serviceydelser.  
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At offentlige serviceydelser i et vist omfang kan opfattes 
som negative skatter, har flere forskellige konsekvenser. 
Først og fremmest betyder det, at adfærdseffekterne af en 
ændring i det offentlige serviceniveau principielt kan sam-
menlignes med adfærdseffekterne, som følger af skatte-
ændringer. Når den offentlige sektor stiller serviceydelser 
gratis til rådighed eller til nedsat pris, kan det trække i ret-
ning af at reducere husholdningernes arbejdsudbud som 
følge af, at husholdningerne efterspørger mere fritid i lyset 
af den indkomstfremgang, de reelt oplever. I nogle tilfælde 
kan offentlige serviceydelser desuden have en substitutions-
effekt på arbejdsudbuddet, jf. afsnit III.4. 
 
Tilstedeværelsen af offentlige serviceydelser påvirker for-
skellige dele af befolkningen på forskellig vis. Mens nogle 
borgere vil tillægge en given offentlig serviceydelse høj 
værdi, vil andre tillægge den en lav. Et af de forhold, der er 
medbestemmende for værdiansættelsen, er brugerens ind-
komst. Eksempelvis kan der være en tendens til, at gevin-
sten ved at have et gratis sundhedsvæsen er størst for lav-
indkomstgrupper og reduceres i takt med en højere ind-
komst. Et andet eksempel er tendensen til, at kulturelle 
ydelser i overvejende grad efterspørges af højindkomst-
grupper, og at disse derfor i højere grad end andre opnår 
glæde ved offentligt støttede kulturtilbud. Ligeledes vil der 
oplagt være en positiv sammenhæng mellem den enkeltes 
indkomst og den gavn, man opnår af de offentlige service-
ydelser, der bidrager til personlig sikkerhed og privat ejen-
domsret. For nogle offentlige serviceydelser kan der således 
være en tendens til, at nytteværdien aftager med indkom-
sten, mens der for andre vil være en tendens til, at nytte-
værdien stiger med indkomsten. 
 
Generelt må man antage, at nytteværdien af offentlige  
serviceydelser i et vist omfang vil afhænge af indkomsten. 
Dette kan potentielt have konsekvenser for husholdninger-
nes arbejdsudbud ved at påvirke den effektive marginalskat 
på arbejdsindkomst, jf. boks III.2. Herudover kan nogle 
offentlige serviceydelser påvirke husholdningernes valg af 
arbejdsudbud ved direkte at påvirke muligheden for og til-
skyndelsen til at arbejde eller ved at påvirke værdien af 
fritid. I tilfældet, hvor offentlige serviceydelser reelt til-
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skynder til, at husholdningerne udbyder mere arbejdskraft, 
siges de offentlige serviceydelser at være komplementære 
til arbejdstid, mens de i det modsatte tilfælde er komple-
mentære til fritid. 
 
Et eksempel på, at offentlige serviceydelser kan være kom-
plementære til arbejdstid, er offentlig støtte til børne-
pasning. For småbørnsforældre er pasning af børn ofte en 
forudsætning for at kunne deltage på arbejdsmarkedet.  
Offentlig støtte til børnepasning virker reelt som en redukti-
on i prisen på børnepasning og vil dermed mindske omkost-
ningen ved at deltage på arbejdsmarkedet, jf. diskussionen i 
afsnit III.4. Et andet eksempel kan være offentlige udgifter 
rettet mod ældrepleje. Disse kan både påvirke familiemed-
lemmers beslutning om at deltage på arbejdsmarkedet og 
deres valg af arbejdstid. I begge disse tilfælde, vil offentlig 
støtte reelt virke som en reduktion i beskatningen af ar-
bejdsindkomst, jf. Blomquist mfl. (2010). 
 
Offentlig støtte til transport er et andet eksempel på, at of-
fentlige udgifter kan reducere omkostningerne ved at arbej-
de og dermed potentielt være komplementære til arbejdstid. 
Dette kan både være i form af støtte til arbejdsrelateret 
transport, eksempelvis ved et pendlerfradrag, eller indirekte 
i form af investeringer i infrastruktur. 
 
Offentlige udgifter kan også påvirke arbejdsudbuddet ved at 
påvirke samfundets mængde af humankapital. Et velfunge-
rende sundhedssystem kan således reducere fravær fra  
arbejdsmarkedet eksempelvis i forbindelse med sygdom og 
ulykker. Tilsvarende kan øgede udgifter på uddannelses-
området, i det omfang det medfører et højere uddannelses-
niveau, bidrage til et øget arbejdsudbud, da en stigning i 
uddannelsesniveauet ofte vil være forbundet med højere 
arbejdstid og øget erhvervsdeltagelse.  
 
Der er imidlertid også flere offentlige udgifter, der i højere 
grad forøger værdien af fritid og derfor er komplementære 
til fritid. Det drejer sig eksempelvis om offentlig støtte til 
kulturelle tilbud samt støtte til fritidsaktiviteter. 
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Boks III.2 Effekter af offentligt forbrug på arbejdsudbuddet 

Nytten af offentlige tjenesteydelser set fra den enkelte borgers synspunkt må  
formodes i et vist omfang at afhænge af dennes indkomstniveau.  

 

I figur A er illustreret en situation, hvor nytten ved offentlige serviceydelser er 
aftagende med indkomstniveauet. Det kan eksempelvis afspejle, at det i høj grad 
er lavindkomstgrupper, der nyder godt af et gratis sundhedssystem, eller at famili-
er med høj indkomst i højere grad vælger privatskoler fremfor folkeskolen end 
lavindkomstfamilier og derfor får mindre glæde af folkeskolen. 

 

I figur B er illustreret en situation, hvor nytten ved offentlige serviceydelser om-
vendt stiger, når indkomsten overstiger et vist niveau. Det kan eksempelvis dække 
over, at gevinsten ved at have offentlige institutioner, der sikrer privat ejendoms-
ret, er stigende i indkomstniveauet. Ligeledes kan det afspejle, at det primært er 
familier med en høj indkomst, der nyder glæde af offentlig støtte til videregående 
uddannelser og kulturelle tilbud. 

 

Der er flere mulige tolkninger af de sammenhænge, der er illustreret i figur A og 
B. Hvis de fortolkes som egentlige årssammenhænge af indkomstniveauet på nyt-
teværdien af offentlige serviceydelser, vil det være relevant at medregne sam-
menhængene i opgørelsen af de effektive marginalskatter på arbejdsindkomst. En 
alternativ tolkning kan imidlertid være, at sammenhængene afspejler selektions-
effekter. Eksempelvis kan det være tilfældet, at en særlig type af personer sætter 
pris på kulturelle tilbud (uafhængigt af deres indkomstniveau), og at denne type af 
personer samtidig vælger at uddanne sig for at opnå en høj indkomst.  

 

Figur A Sammenhæng mellem indkomst og gavn af offentlige serviceydelser 
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Opsummering 
 
Økonomisk teori peger på, at visse typer af offentlige  
forbrugsudgifter og offentlige investeringer kan påvirke 
økonomiens udbudsside. Nogle af effekterne virker via  
produktiviteten, mens andre virker via husholdningernes 
udbud af arbejdskraft. Offentlige tjenesteydelser kan opfat-
tes som negative skatter, og arbejdsudbudsvirkningerne af 
en ændring i det offentlige serviceniveau skal derfor ses i 
sammenhæng med adfærdsvirkningerne af ændringer på 
skattesiden.  
 
Hvordan tilstedeværelsen af en offentlig sektor påvirker en 
økonomis velstandsniveau er derfor et komplekst spørgs-
mål. I næste afsnit præsenteres en oversigt over empiriske 
resultater omkring den offentlige sektors indvirkning på 
vækst og velstand. 

III.3 Offentlig sektor og velstand: empiriske 
resultater 

I dette afsnit gennemgås resultater fra en række empiriske 
studier, der afdækker makroøkonomiske sammenhænge 
mellem den offentlige sektor og samfundets velstand op-
gjort som BNP pr. indbygger. Denne litteratur underbygger, 
at der må forventes dynamiske effekter af offentlige udgif-
ter, som spiller sammen med effekterne af skattesystemet. 
Effekterne kan være et udtryk for ændringer i produktivi-
teten såvel som for ændringer i timeudbud og arbejds-
markedsdeltagelse, jf. afsnit III.2. På grund af samspillet 
mellem dynamiske effekter af offentlige udgifter og skatte-
systemet har sammensætningen af både offentlige udgifter 
og skatter betydning for sammenhængen mellem den offent-
lige sektor og den økonomiske vækst og velstand.  
 
Litteraturen, der gennemgås i afsnittet, dækker ikke speci-
fikke effektanalyser af enkelte udgiftsområder og kan derfor 
ikke anvendes til konkrete regneregler i politiske konse-
kvensberegninger. Imidlertid sandsynliggør studierne, at der 

Den 
gennemgåede 
litteraturs fokus 
og konklusioner 
… 

… og 
afgrænsning 



III.3 Offentlig sektor og velstand: empiriske resultater 

 125 

er en sammenhæng mellem den offentlige sektors forbrug 
og investeringer og den generelle aktivitet i økonomien. 
  
Der er dog en række forhold, der gør, at resultaterne fra den 
gennemgåede litteratur skal tolkes med varsomhed. Det 
skyldes for det første, at den samvariation, de gennemgåede 
studier finder, ikke nødvendigvis udtrykker en egentlig år-
sagssammenhæng, da samvariationen både kan være udtryk 
for, at den offentlige sektor påvirker den økonomiske vækst 
men også omvendt. Ved dynamiske effekter af både offent-
lige udgifter og indtægter forstås alene den påvirkning, som 
den offentlige sektor har på den økonomiske aktivitet. Men 
samtidig kan økonomisk vækst føre til en såkaldt Wagner-
effekt, dvs. at en stigning i BNP pr. indbygger kan føre til 
en stigning i efterspørgslen efter aktiviteter, som leveres af 
det offentlige, og dermed til en stigning i både offentlige 
udgifter og skatter. Det gør det vanskeligt at afgøre, hvad 
der driver samvariationen mellem den økonomiske vækst og 
den offentlige sektors størrelse.  
 
For det andet er det vanskeligt at korrigere estimationer af 
den langsigtede sammenhæng mellem den offentlige sektor 
og den økonomiske vækst for konjunkturudsving. Under en 
lavkonjunktur stiger de offentlige udgifter, og skatteindtæg-
terne falder, mens det omvendte gør sig gældende under en 
højkonjunktur. Det betyder, at der på kort sigt kan forventes 
en negativ sammenhæng mellem de offentlige udgifter og 
den økonomiske vækst, mens der omvendt kan forventes en 
positiv sammenhæng mellem skatteindtægter og den øko-
nomiske vækst. Tages der ikke højde for disse forhold, vil 
estimationer af de langsigtede sammenhænge være mis-
visende. 
 
For det tredje har analyser på tværs af lande den udfordring, 
at det er vanskeligt at tage højde for alle faktorer, der poten-
tielt kan spille ind på sammenhængen mellem den offentlige 
sektor og den økonomiske vækst.  
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For det fjerde påvirker opgørelsesmetoderne for national-
regnskaber sammenligninger af BNP pr. indbygger på tværs 
af lande. Et problem relaterer sig til opgørelsen af real-
væksten i det offentlige forbrug. Det har været almindelig 
praksis at foretage en opgørelse af realvæksten i udgifterne 
til det offentlige forbrug – en såkaldt inputbaseret opgørel-
se. En inputbaseret opgørelse af væksten i udgifterne tager 
ikke højde for, at der kan være produktivitetsstigninger i 
den offentlige sektor. Som følge heraf kan den økonomiske 
vækst i nationalregnskabsopgørelser undervurdere den fak-
tiske økonomiske vækst særligt i lande med relativt store 
offentlige sektorer. I de seneste år er flere lande overgået til 
en output-baseret opgørelse af realvæksten i det offentlige 
forbrug, som tager afsæt i den mængdemæssige vækst i det 
offentlige forbrug.1 
 
Derudover har opgørelsesmetoderne betydning for sammen-
ligninger af niveauet for BNP pr. indbygger på tværs af 
lande. Et problem relaterer sig til, at visse aktiviteter, såsom 
børnepasning og ældrepleje, kan varetages af såvel de re-
spektive familier som af den offentlige sektor. Hvis de vare-
tages af familierne, indgår de ikke i BNP, mens det omvendt 
er tilfældet, hvis de varetages af den offentlige sektor.  
Derfor kan lande med relativt store offentlige sektorer få 
opgjort et relativt stort BNP-niveau.  
 
Den offentlige sektors størrelse, vækst og velstand 
 
En række empiriske studier har siden 1980’erne undersøgt 
sammenhængen mellem størrelsen på den offentlige sektor 
og BNP pr. indbygger eller væksten heri. Et metastudie af 
93 publicerede empiriske studier fra perioden 1983-98, der 
undersøger sammenhængen mellem den offentlige sektor og 
den økonomiske vækst, peger på, at der ikke er en klar 
sammenhæng mellem den offentlige sektors størrelse og 
den økonomiske vækst, jf. Nijkamp og Poot (2004).  
 

 
1) I Danmark overgik man i efteråret 2014 til en såkaldt output-

baseret opgørelse af realvæksten i det offentlige forbrug. Andre 
lande er overgået til den output-baserede opgørelsesmetode før 
2014.  
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Bergh og Henrekson (2011) foretager en litteraturgennem-
gang af nyere studier, som giver mere ensartede konklusio-
ner om en negativ sammenhæng mellem den offentlige sek-
tors størrelse og den økonomiske vækst. I deres litteratur-
gennemgang fokuseres på studier, der er publiceret efter 
2000, og som anvender paneldata for enten EU- eller 
OECD-lande, og hvor størrelsen på den offentlige sektor 
måles enten på de offentlige udgifters andel af BNP eller det 
samlede skattetryk. Tilsvarende finder Fournier og Johans-
son (2016) en negativ sammenhæng. 
 
Ændringer i den offentlige sektors sammensætning 
 
En række empiriske makrostudier undersøger, sammen-
hængen mellem sammensætningen af den offentlige sektor 
udgiftsside såvel som indtægtsside og den økonomiske 
vækst. I studierne inddeles offentlige udgifter efter, hvilke 
udgifter teorien a priori antager at være produktive og ikke-
produktive. Udgifter til bl.a. forsvar, uddannelse, sundhed 
og infrastruktur mv. kategoriseres som produktive, mens 
udgifter til bl.a. rekreative aktiviteter, social beskyttelse og 
sociale velfærdsydelser kategoriseres som ikke-produktive. 
Skatter inddeles i mere og mindre forvridende skatter. Disse 
studier understøtter, at den økonomiske vækst kan påvirkes 
forskelligt alt efter hvilke ændringer, der foretages på den 
offentlige sektors udgifts- og indtægtsside, jf. Kneller mfl. 
(1999), Bleaney mfl. (2001) og Gemmell mfl. (2011). Ek-
sempelvis tyder resultaterne på, at en stigning i produktive 
udgifter, der finansieres af mindre forvridende skatter eller 
en reduktion i ikke-produktive udgifter, vil øge væksten.  
 
Derudover peger bl.a. Bania mfl. (2007) på, at skatte-
finansierede udgifter til produktive offentlige udgifter i 
udgangspunktet vil have en positiv virkning på den økono-
miske vækst, som aftager efterhånden som udgiftsandelen 
stiger. Fra et vist udgiftsniveau vil en yderligere stigning i 
de skattefinansierede produktive offentlige udgifter have en 
negativ effekt på den økonomiske vækst, fordi de negative 
effekter af skatterne dominerer de positive effekter af de 
produktive offentlige udgifter. Dermed opstår en ikke-
lineær sammenhæng mellem offentlige udgifter og den 
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økonomiske vækst, som både afhænger af typen af offent-
lige udgifter, og hvor store udgifterne er i udgangspunktet. 
 
Nogle studier søger at afdække, hvorvidt det er muligt at 
fremme velstanden ved at ændre i sammensætningen af 
offentlige udgifter for en given størrelse af den offentlige 
sektor. Disse studier tager ikke afsæt produktive og ikke 
produktive udgifter, men anvender en mere fintmasket  
opdeling af de offentlige udgifter, jf. Acosta-Ormaechea og 
Morozumi (2013), Gemmell mfl. (2015), Barbiero og 
Cournède (2013) og Fournier og Johansson (2016). Studier-
ne tegner generelt et billede af, at en ændring i sammensæt-
ningen af offentlige udgifter, der indebærer en stigning i 
udgiftsandelen til infrastruktur og uddannelse, vil øge  
velstanden for en given størrelse af den offentlige sektor.2 
Fournier og Johanson (2016) fokuserer dog ikke specifikt på 
infrastruktur, men derimod mere bredt på offentlige inve-
steringer. Derudover tyder resultaterne i Fournier og Johan-
son (2016) på, at den positive sammenhæng mellem uddan-
nelse og den økonomiske vækst afhænger af uddannelsernes 
kvalitet.  
 
Effekterne af en stigning i udgifter til infrastruktur og  
uddannelse kan endvidere forventes at afhænge af, hvor 
mange udgifter der i udgangspunktet anvendes på disse 
områder. Hvis et land i udgangspunktet anvender mange 
offentlige midler på disse områder, kan der ikke nødvendig-
vis forventes dynamiske effekter af en yderligere stigning i 
de offentlige udgifter til disse områder. Eksempelvis vil der 
ikke nødvendigvis være nogen nævneværdig effekt af at 
bygge yderligere en vej i et land, hvor vejnettet i forvejen er 

 
2) I disse studier antages det, at stigningen i udgiftsandelen til infra-

struktur eller uddannelse finansieres ved en reallokering inden for 
de offentlige udgifter uden tilpasninger på den offentlige sektors 
indtægtsside. I Acosta-Ormaechea og Morozumi (2013) er det 
specificeret hvilken offentlig udgiftskategori, der tilsvarende 
sænkes, mens det i de øvrige nævnte studier antages, at alle øvri-
ge udgifter sænkes proportionalt. I modsætning til Gemmell mfl. 
(2015) og Acosta-Ormaechea og Morozumi (2013) peger Barbie-
ro og Cournède (2013) også på, at en stigning i udgiftsandelen til 
sundhed har en positiv effekt på den økonomiske vækst, mens en 
stigning i udgiftsandelen til boliger mv. vil reducere den langsig-
tede økonomiske vækst. 
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veludbygget. Omvendt kan et større fald i de offentlige  
udgifter til disse områder være forbundet med negative  
dynamiske effekter. 
 
Opsummering 
 
Afsnittet har gennemgået en række empiriske studier, som 
fokuserer på den makroøkonomiske sammenhæng mellem 
den offentlige sektor og velstanden eller væksten heri.  
Studierne understøtter, at der må forventes dynamiske  
effekter af offentlige udgifter, og at disse vil spille sammen 
med effekterne af skattesystemet. Resultaterne af de gen-
nemgåede studier skal omgås med varsomhed, fordi de ikke 
nødvendigvis udtrykker en egentlig årsagssammenhæng. 
 
Resultaterne fra disse studier kan ikke operationaliseres til 
egentlige regneregler for indregning af dynamiske effekter 
af offentlige udgifter. Det kræver viden fra empiriske  
effektanalyser inden for de enkelte udgiftsområder. I næste 
afsnit foretages en sådan med fokus på, hvilken betydning 
tilskud til børnepasning og normeringen i børneinstitutioner 
har for forældrenes arbejdsudbud omkring en familiefor-
øgelse.  

III.4 Dynamiske effekter af børnepasning 

Som beskrevet i de foregående afsnit kan offentlige udgifter 
påvirke arbejdsudbuddet og produktiviteten. Offentlig  
subsidiering af børnepasning er et eksempel på et offentligt 
udgiftsområde, hvor man på baggrund af økonomisk teori 
kan forvente dynamiske effekter, og hvor der samtidig er en 
række empiriske studier, der belyser effekterne.  
 
Selvom der må forventes dynamiske effekter af at indføre 
subsidiering af børnepasning, er det sandsynligt, at effekten 
af en ændring i subsidiet er afhængig af, hvor stort subsidiet 
er i udgangspunktet, jf. afsnit III.3. Set i en international 
kontekst er det danske system meget udbygget. 
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I afsnittet belyses de forventede dynamiske effekter af  
marginale ændringer i det nuværende subsidieringsniveau. 
Afsnittet fokuserer på de dynamiske effekter af den offent-
lige udgift til børnepasning, og der ses bort fra virkningerne 
af de skatter, der er nødvendige for at finansiere udgiften. 
De samlede effekter på den økonomiske aktivitet afhænger 
af, hvordan den offentlige udgift til børnepasning finan-
sieres, jf. afsnit III.3. 
 
I Danmark udgjorde de offentlige udgifter til pasning af 
børn under 6 år i 2013 1,4 pct. af BNP, hvilket er dobbelt så 
meget som gennemsnittet i OECD, jf. OECD (2017). De 
nordiske lande bruger alle relativt mange offentlige midler 
på børnepasning sammenlignet med andre OECD-lande, 
uanset om de offentlige udgifter til børnepasning opgøres 
som andel af BNP eller som udgifter pr. barn. Samtidig er 
de nordiske lande kendetegnet ved en relativ høj erhvervs-
deltagelse for kvinder. Selvom samvariationen ikke nød-
vendigvis skyldes, at subsidieret børnepasning øger  
erhvervsdeltagelsen, er det nærliggende at tro, at adgangen 
til billig børnepasning er en del af forklaringen på kvinders 
høje erhvervsdeltagelse.  
 
Øget arbejdsudbud blandt småbørnsforældre er en ofte 
fremført, politisk begrundelse for offentligt subsidieret  
børnepasning, jf. OECD (2006). Omfordeling via velfærds-
staten til børnefamilier, øget fertilitet og pædagogisk stimu-
lering af børn er andre politiske bevæggrunde for at subsi-
diere børnepasning.  
 
I det følgende uddybes først de teoretiske argumenter for, 
hvorfor offentligt subsidieret børnepasning kan have dyna-
miske effekter på arbejdsudbud og produktivitet. Dernæst 
opsummeres resultater fra den eksisterende litteratur på 
området. Afsnittet behandler ikke, hvad det optimale sub-
sidieringsniveau er, men derimod hvilke dynamiske effekter 
en ændring i det nuværende niveau kan forventes at have. 
Afsnittet afrundes med en præsentation af resultaterne fra en 
empirisk analyse baseret på nyeste tilgængelige danske data.   
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Betydning af prisen på børnepasning for arbejdsudbud-
det 
 
Den økonomiske gevinst ved at arbejde svarer til lønnen for 
arbejdet fratrukket omkostningerne ved at deltage på  
arbejdsmarkedet. Indkomstskatter medfører, at tilskyndelsen 
til at arbejde er for lille. For småbørnsfamilier er udgifter til 
børnepasning en af omkostningerne ved arbejdsmarkedsdel-
tagelse. Derfor kan subsidieret børnepasning modvirke no-
get af den forvridning af arbejdsudbuddet, som indkomst-
beskatning medfører. Når forældrenes pris for børnepasning 
falder, stiger gevinsten ved at arbejde. Det øger sandsynlig-
heden for, at familien ønsker at deltage på arbejdsmarkedet.  
 
Subsidiering af børnepasning kan ud over at påvirke antallet 
af personer, der deltager i arbejdsstyrken (den ekstensive 
margin), påvirke det gennemsnitlige antal arbejdstimer 
blandt dem, der arbejder (den intensive margin). Et øget 
subsidie, der medfører en lavere pris på børnepasning, gør 
det på den ene side muligt at opretholde det samme forbrug 
ved en mindre arbejdsindsats og trækker derfor i retning af 
et reduceret timearbejdsudbud blandt allerede beskæftigede 
(indkomsteffekten). På den anden side får man mere ud af at 
øge sin arbejdsindsats, når prisen er lavere, hvilket kan 
medføre, at man arbejder mere (substitutionseffekten).  
På grund af de modsatrettede effekter, er det ikke muligt 
teoretisk at afgøre effekten af øget subsidiering på det gen-
nemsnitlige antal arbejdstimer blandt dem, der arbejder. 
 
Ud over disse effekter af subsidieret børnepasning på  
arbejdsudbuddet, kan et system som det danske med et til-
skud, der er faldende med indkomsten, påvirke adfærden 
yderligere. Aftrapningen af tilskuddet øger den effektive 
marginalbeskatning af arbejdsindkomst for indkomster i det 
relevante indkomstinterval, hvilket hæmmer timeudbuddet, 
jf. boks III.3. Derfor vil en sænkning af grundtaksten i et 
indkomstafhængigt system kunne øge timeudbuddet blandt 
de beskæftigede, der får helt eller delvis friplads. Det skyl-
des, at marginalbeskatningen bliver mindre, når grund-
taksten falder, fordi en lavere grundtakst indebærer mindre 
egenbetaling og dermed en mindre modregning i tilskuddet 
ved øget indkomst.  
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Boks III.3 Subsidieret børnepasning i Danmark 

Den pris, forældrene betaler for børnepasning, fastsættes af den enkelte kommu-
ne, idet forældrenes betaling dog højest må udgøre 25 pct. af kommunens brutto-
driftsudgifter eksklusiv ejendomsudgifter pr. barn i dagtilbud. Den gennemsnit-
lige kommunale takst for en vuggestueplads i 2017 var 2.900 kr. om måneden.  

 

Prisen på børnepasning er indkomstafhængig, så forældre med en indkomst under 
en vis grænse får større tilskud fra kommunen og derved en lavere pris.  
Indkomstgrænsen og aftrapningen af tilskud fastsættes af Ministeren for Børn, 
Undervisning og Ligestilling og er ens i alle kommuner. Den årsindkomst, der 
ligger til grund for fripladstilskuddet, er forældrenes personlige indkomst med til-
læg af positiv nettokapitalindkomst og aktieindkomst bortset fra udbytteindkomst 
op til 5.000 kr. I 2017 får familier med en årsindkomst under 170.101 kr. fuld fri-
plads. Familier med en indkomst mellem 170.101 og 173.869 kr. skal betale 5 pct. 
af kommunens takst, og for hver stigning i indkomsten på 3.768 kr. skal familien 
betale yderligere 1 pct.point af kommunens maksimale pris, jf. figur A. Familier 
med en indkomst på 528.200 kr. eller derover betaler kommunens maksimale pris. 
To familier med samme indkomst betaler den samme andel af deres respektive 
bopælskommuners maksimumpris, men deres individuelle pris vil være forskellig, 
hvis kommunernes maksimale pris er forskellig. 

 

Figur A Indkomstafhængig forældrebetaling 

Anm.: Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med 7.000 kr. 
for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det før-
ste og 59.492 kr. når den forældre, der har retten til pladsen 
og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger. 

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. 
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De gennemsnitlige driftsudgifter for eksempelvis en vugge-
stueplads i 2016 var godt 11.000 kr. om måneden.3 Sam-
menholdes dette med eksempelvis mindstelønnen på indu-
striens område, der er godt 18.000 kr. om måneden før skat, 
er det oplagt, at udgiften ved at deltage på arbejdsmarkedet 
for nogle grupper ville være meget høj i fravær af subsi-
dieret børnepasning.4   
 
Omvendt kan subsidieret børnepasning medføre, at familier, 
der under alle omstændigheder ville deltage på arbejdsmar-
kedet, blot benytter subsidieret frem for privat finansieret 
børnepasning. Hvis subsidieret børnepasning blot for-
trænger andre typer børnepasning, vil subsidieringen ikke 
nødvendigvis øge erhvervsdeltagelsen. 
  
Ud over den umiddelbare effekt på forældrenes arbejds-
udbud kan offentligt subsidieret børnepasning påvirke bør-
nenes arbejdsudbud og produktivitet, når de bliver voksne, 
idet læring og erfaringer i barndommen kan påvirke  
læringsmulighederne som voksen, jf. Heckmann (2008). 
 
I det følgende gennemgås, hvad den empiriske forskning 
kan fortælle om effekten af offentligt subsidieret børne-
pasning på henholdsvis børnenes fremtidige arbejdsudbud 
og produktivitet og forældrenes arbejdsudbud. Det er vigtigt 
at være opmærksom på, at selv hvis subsidiering øger  
arbejdsudbuddet og produktiviteten, er det ikke nødvendig-
vis ensbetydende med, at de samfundsøkonomiske fordele 
ved subsidiet står mål med omkostningerne. På den anden 
side kan fordelings- eller andre hensyn tale for at subsidiere 
børnepasning, selv hvis subsidieringen ikke øger arbejds-
udbud eller produktivitet.  
 
 
 
 
3)  Ifølge børnepasningsloven må forældrene højest betale, hvad der 

svarer til 25 pct. af driftsomkostninger ved børnepasningen. Den 
gennemsnitlige maksimumspris for forældrene for en vuggestue-
plads i landets kommuner i 2016 er ca. 2.800 kr., jf. noegletal.dk.  

4) Ifølge overenskomsten på industriens område var mindste-
betalingssatserne for timelønsarbejde 113,64 kr. pr. time i 2016, 
og en gennemsnitlig måned indeholder 160 timer. 
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Resultater om børnepasningens effekt på børnene 
 
Studier har vist, at børns omgivelser påvirker udviklingen af 
kognitive, sociale og emotionelle evner, der er forudsæt-
ningen for en høj produktivitet som voksen, jf. Knudsen 
mfl. (2006). Generelt afhænger effekten af børnepasning på 
børnenes fremtidige arbejdsudbud og produktivitet derfor af 
kvaliteten af pasningen, og en forbedring af kvaliteten af 
pasningen vil alt andet lige øge arbejdsudbuddet og produk-
tiviteten på lang sigt.5  
 
I Danmark er den subsidierede børnepasning universel, så 
alle uanset arbejdsmarkedstilknytning har adgang hertil. I 
mange andre lande er adgangen til subsidieret børnepasning 
væsentligt mere begrænset. Det er sandsynligvis derfor, de 
langsigtede konsekvenser af universel subsidieret børne-
pasning for børnene ikke er velbelyst i den empiriske littera-
tur. I en skandinavisk kontekst viser et norsk studie dog, at 
universel subsidieret børnepasning i gennemsnit har positive 
effekter på børnenes uddannelsesniveau og arbejdsmarkeds-
tilknytning senere i livet, jf. Havnes og Mogstad (2011a).  
Et andet norsk studie viser, at de gennemsnitlige positive 
effekter dækker over positive effekter for børn fra lavind-
komstfamilier og negative for børn fra højindkomstfamilier, 
jf. Havnes og Mogstad (2015). 
 
Generelt afhænger effekten af subsidieret børnepasning af, 
hvad alternativet er. Effekterne i de norske studier afspejler 
en situation, hvor uformel børnepasning (eksempelvis af 
venner og familie) er alternativet til den subsidierede. Den 
internationale litteratur viser, at den positive effekt af sub-
sidieret børnepasning er særlig stor for børn fra dårligt stil-
lede familier, typisk fordi deres alternative pasnings-
muligheder er ringere, jf. Elango mfl. (2015).  
 
I Danmark går langt de fleste børn mellem 1 og 6 år i et 
offentligt subsidieret pasningstilbud, jf. figur III.2. Der er 
grundlæggende to typer dagtilbud for aldersgruppen: dag-
institutioner og dagpleje. Sammenholdt med dagpleje har 

 
5) Dertil kommer, at en investering i børns udvikling har større 

effekt end indsatser senere i livet, jf. Knudsen mfl. (2006). 
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daginstitutioner signifikant positiv effekt på børnenes karak-
ter i dansk i 9. klasse, jf. Datta Gupta og Simonsen (2016). 
Effekten kan ifølge forfatterne sandsynligvis tilskrives, at 
personalet i daginstitutioner i gennemsnit er bedre uddannet 
end dagplejere. Uddannelsesniveauet for personalet kan 
opfattes som et mål for kvaliteten af børnepasningen. 
 
 

Figur III.2 Børn i dagtilbud i 2014. 
 

 

Anm.: Ud over daginstitutioner og dagpleje bliver 7.800 børn passet
privat med tilskud fra kommunen, og 1.300 passes af forældre-
ne med tilskud fra kommunen. Hvis disse børn er under 6 år,
svarer det til henholdsvis 2,1 pct. og 0,4 pct. af aldersgruppen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra statistikbanken.dk 
 
 
Resultater om børnepasning og forældrenes arbejds-
udbud 
 
Der er flere internationale studier af effekten af offentligt 
subsidieret børnepasning på forældrenes arbejdsudbud, jf. 
tabel III.1.6 Det overordnede billede er, at øget subsidiering 
til børnepasning øger forældrenes arbejdsudbud, men stør-
relsen af effekten varierer mellem lande og afhænger af de 

 
6) Studierne i tabel III.1 er kun et udpluk af litteraturen på området, 

der er udvalgt på baggrund af relevans samt data- og metode-
kvalitet. 
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institutionelle forhold, herunder de øvrige politikker på 
familieområdet, jf. Akgunduz og Plantenga (2017) samt 
Cascio mfl. (2015). Langt størstedelen af studierne på  
området undersøger alene effekten på mødrenes arbejds-
udbud, og de fleste undersøger effekten på den ekstensive 
margin. Flere af studierne undersøger dog både effekten på 
den ekstensive og den intensive margin. Generelt finder 
disse analyser, at en lavere pris øger arbejdsudbuddet via 
begge marginer, men at effekten typisk er størst via den 
ekstensive margin. 
 
Der eksisterer et enkelt studie på danske data, der under-
søger beskæftigelseseffekten af offentligt subsidieret børne-
pasning. I Simonsen (2010) undersøges, hvordan kommu-
nale forskelle i prisen på børnepasning påvirker kvinders 
beskæftigelse i perioden efter en fødsel. Analysen bygger på 
data fra 2001 og viser, at en stigning i prisen på 1 pct. redu-
cerer mødrenes beskæftigelsessandsynlighed med 0,17 pct. 
Effekten findes i de første 12 måneder efter barnets fødsel. 
Analysen er lavet på baggrund af oplysninger om knap  
60 pct. af de familier, der fik barn i analyseperioden, og 
består af familierne med de højeste indkomster.  
 
I fravær af øvrige studier af danske forhold er analyser af 
andre skandinaviske lande mest interessante. Det skyldes, at 
de institutionelle og kulturelle forhold i andre skandinaviske 
lande umiddelbart minder mest om de danske. Havnes og 
Mogstad (2011b) og Lundin mfl. (2008) udnytter reformer i 
henholdsvis Norge og Sverige, der øgede det offentlige 
subsidie til børnepasning, til at undersøge effekten på mød-
renes arbejdsudbud. Ingen af disse studier finder, at det 
øgede subsidie havde en effekt.  
 
Hardoy og Schøne (2015) udnytter ligeledes en reform af 
prisen på børnepasning i Norge, men finder modsat Havne 
og Mogstad (2011) og Lundin mfl. (2008), at billigere bør-
nepasning øger arbejdsudbuddet blandt mødre. De finder, at 
en stigning i prisen på 1 pct. reducerer beskæftigelsen med 
omkring 0,25 pct. for småbørnsmødre. 
 
 
 

Dansk studie: 
Højere pris på 
børnepasning 
reducerer mødres 
beskæftigelse 
 

Svensk og norsk 
studie finder 
ingen effekt 

Et norsk studie 
finder, at højere 
pris mindsker 
beskæftigelsen 



III.4 Dynamiske effekter af børnepasning 

 137 

Tabel III.1 Empiriske studier af prisen på børnepasning og arbejdsudbud  
 

Forfatter Land Periode Effektb Elasticitetc 

Simonsen (2010) Danmark 2001 Negativ -0,17 

Baker mfl. (2008) Canada 1994-03 Negativ i.a. 

Bettendorf mfl. (2015) Holland 1995-09 Negativ i.a. 

Gelbach (2002) USA 1979 Negativ i.a. 

Geyer mfl. (2015)a Tyskland 2001-07 Negativ i.a. 

Givord og Marbot (2015) Frankrig 2005-09 Negativ i.a. 

Guest og Parr (2013)a Australien 2002-09 Negativ i.a. 

Hann og Wrolich (2011)a Tyskland 2000-06 Negativ i.a. 

Haeck mfl. (2015) Canada 1994-09 Negativ i.a. 

Hardoy og Schøne (2015) Norge 2003-07 Negativ -0,25 

Havnes og Mogstad (2011b) Norge 1976-79 Ingen 0 

Lundin mfl. (2008) Sverige 2001-03 Ingen 0 
 

a) Analysen bygger på en såkaldt strukturel model for teoretiske sammenhænge mellem økono-
miens faktorer.  Øvrige nævnte analyser har et mikroøkonometrisk kvasi-eksperimentielt 
design, der typisk udnytter en reform på området. 

b) “Negativ” angiver, at prisen har en negativ effekt, så en højere pris mindsker arbejdsudbuddet 
signifikant, mens “Ingen” angiver, at prisen ikke har en statistisk signifikant effekt.  

c) i.a. betyder, at studiet ikke angiver en elasticitet. Elasticiteten er den procentvise ændring i 
arbejdsudbuddet ved en ændring i prisen på 1 pct. Ud over studierne i tabellen er der en ræk-
ke ældre studier, der angiver elasticiteter, men de ældre studier tager typisk ikke højde for
endogenitet af prisen og selektion, jf. Andresen og Havnes (2016). 

 
 
Der er flere mulige forklaringer på, hvorfor de forskellige 
analyser når forskellige konklusioner. For det første virker 
det sandsynligt, at beskæftigelseseffekten af en ændring af 
subsidiet til børnepasning afhænger af subsidiets størrelse i 
udgangspunktet, jf. Hardoy og Schøne (2015). Indførelsen 
af et subsidie kan have stor beskæftigelseseffekt, men efter-
hånden som subsidiet øges, vil effekten sandsynligvis blive 
mindre.7 Desuden virker det sandsynligt, at en øget subsidi-
ering har mindre effekt på beskæftigelsen, hvis antallet af 
subsidierede pasningspladser er meget begrænset, og kun en 

 
7) Tilsvarende er det derfor også muligt, at en sænkning af subsidiet 

reducerer arbejdsudbuddet mere, end en tilsvarende øgning af 
subsidiet vil øge arbejdsudbuddet. 
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del af familierne kan få glæde af det øgede tilskud, jf. 
Hardoy og Schøne (2015).   
 
For det andet kan erhvervsdeltagelsen på tidspunktet for en 
ændring i subsidiet til børnepasning ligeledes være afgøren-
de for beskæftigelseseffekterne af en ændring, jf. Akgunduz 
og Plantenga (2017). I lande med en i forvejen høj erhvervs-
deltagelse er potentialet for at øge arbejdsudbuddet via den 
ekstensive margin alt andet lige mindre end i lande med en 
lav erhvervsdeltagelse. Kvinders høje erhvervsdeltagelse i 
de skandinaviske lande og relativt store subsidier kan derfor 
være baggrunden for, at de fundne beskæftigelseseffekter af 
en ændring i prisen generelt er lavere i de skandinaviske 
lande end i de øvrige lande.  
 
Samlet set viser empirisk litteratur på området, at det kan 
øge arbejdsudbuddet at øge subsidieringen til børnepasning, 
men hvorvidt, det er tilfældet, og i givet fald hvor meget, 
afhænger af de institutionelle forhold i det enkelte land. På 
baggrund af den eksisterende litteratur må man i dag for-
vente relativt små - og måske endda ingen - ændringer i 
beskæftigelsen i Danmark som følge af en marginal ændring 
i subsidiet. For at forbedre grundlaget for at opstille regne-
regler på området er foretaget en analyse på nye, danske 
data. Næste afsnit beskriver resultaterne af denne analyse. 
 
En analyse på nye, danske data 
 
I Danmark er erhvervsdeltagelsen for både mænd og kvin-
der relativt høj. I forbindelse med en familieforøgelse har 
familien ret til barsels- og forældreorlov med løn eller  
offentlig forsørgelse. I perioden efter en familieforøgelse er 
de økonomiske konsekvenser for familien ved at tilpasse sin 
erhvervsdeltagelse efter børnepasningens pris og kvalitet 
derfor ikke så stor, som den er i en situation uden ret til 
orlov.  
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Beskæftigelsesandelen blandt mødre er meget lav det første 
halve år efter en familieforøgelse, men stiger derefter grad-
vist, så den et år efter barnets fødsel er oppe på samme  
niveau som et halvt år før fødslen, jf. figur III.3.8 Der er et 
markant dyk i fædrenes beskæftigelse i de to uger efter bar-
nets fødsel, hvor fædrene har ret til fædreorlov. Der er et 
andet, mindre markant dyk i fædrenes beskæftigelsesandel i 
det andet halvår af børnenes liv, hvilket afspejler, at fædre 
ofte tager den sidste del af barslen, hvis de holder barsels-
orlov. Udviklingen i andelen af erhvervsaktive er fuldstæn-
dig parallel med udviklingen i andel beskæftigede, men der 
er naturligvis flere erhvervsaktive end beskæftigede, idet 
erhvervsaktive består af ledige og beskæftigede.  
 
 

Figur III.3 Beskæftigelse omkring en familieforøgelse  
 

 

Anm.: Se boks III.5 for beskrivelse af, hvilke familier der indgår i
analysen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
  
 

 
8) Udviklingen i beskæftigelsen omkring barnets 26. uge skyldes 

sandsynligvis, at mange overenskomster sikrer mødre løn under 
barslen det første halve år af barnets liv. Beskæftigelsen for mød-
re er faldende allerede fra et halvt år før barnets fødsel, hvilket 
skyldes graviditetsrelateret sygefravær. 
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Boks III.4 Analysebeskrivelse 

Analysen udnytter kommunal variation i børnepasningens pris og kvalitet til at 
undersøge effekten på forældrenes beskæftigelse. Det estimeres, hvordan børne-
pasningens pris og kvalitet påvirker sandsynligheden for at være i beskæftigelse i 
en given uge efter en familieforøgelse. En person defineres som beskæftiget i en 
given uge, hvis vedkommende har modtaget løn for arbejde i ugen, uden der sam-
tidig er udbetalt barselsdagpenge til vedkommendes arbejdsgiver. Beskæftigelsen 
for person i i en given uge efter familieforøgelsen beskrives ved: 

 = + + + + + , 

 

hvor  er taksten for børnepasning i person i’s bopælskommune,  er kvaliteten 
af børnepasningen målt ved antal børn pr. voksen i dagtilbuddene og pædagog-
andelen i institutionerne,a	  er en række familiespecifikke karakteristika som 
forældrenes uddannelse, ledighedshistorik, partners indkomst året før, antal børn 
etc., og  er karakteristika ved familiens bopælskommune, som eksempelvis  
ledighed, trækprocent, etc. Der foretages i alt 104 estimationer; én for hver uge fra 
26 uger før fødslen til 78 uger efter fødslen. Modellen estimeres ved OLS med 
robuste standardfejl, der tager højde for kommuneklynger, og tillader korrelation 
mellem familier indenfor den samme kommune. 

 

For at få et samlet mål for beskæftigelseseffekten af en marginal ændring i børne-
pasningens pris og kvalitet er desuden foretaget en analyse, der undersøger effek-
ten på beskæftigelsesgraden det første halvandet år efter fødslen. Denne analyse 
samler så at sige effekterne fra de ugevise estimationer i et samlet mål. 

 

Effekten af kommunens takst undersøges i stedet for effekten af den enkelte fami-
lies individuelle pris af to årsager. Den ene årsag er, at formålet med analysen er 
at undersøge, hvordan et regime med en høj takst påvirker beskæftigelsen i for-
hold til et regime med en lavere takst. Fripladsskalaen har sandsynligvis også  
adfærdseffekter, men ved at fokusere på de kommunale takster elimineres fri-
pladsskalaens adfærdseffekter fra analysen. Den anden årsag er, at den enkelte 
families individuelle pris for børnepasning afhænger af familiens indkomst, som 
afspejler beskæftigelsen og dermed prisen. Ved at benytte kommunens takst und-
gås dette endogenitetsproblem, og det er muligt at undersøge effekten af prisen på 
børnepasning for alle familier uanset indkomst. 

a) Kvalitet i børnepasningen dækker naturligvis generelt over langt flere ting som eksempelvis 
faciliteter, kvaliteten af læreplanerne og ledelseskvaliteten, men disse faktorer indgår ikke i 
analysen. 
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Boks III.4 Analysebeskrivelse, fortsat 

Den kommunale takst, der anvendes i analysen, er et vægtet gennemsnit af taksten 
for vuggestue og dagpleje, hvor vægten er andelen af det budgetterede antal plad-
ser for 0-2-årige i kommunen i den givne type dagtilbud. Det vægtede gennemsnit 
afspejler familiens forventede takst. Den gennemsnitlige månedlige takst for fami-
lierne i analysen er 2.730 kr., og standardafvigelsen er 295 kr.  

 

Antallet af børn pr. voksen er på tilsvarende vis defineret som det vægtede gen-
nemsnit af antal børn pr. voksen i henholdsvis dagpleje og institutioner, hvor 
vægten er andelen af det budgetterede antal pladser for 0-2-årige i kommunen i 
den givne type dagtilbud. I gennemsnit er der 3,6 0-2-årige pr. voksen i dag-
tilbuddene for familierne i analysen, og standardafvigelsen er 0,35. 

 

Dagplejere er som udgangspunkt ikke pædagoguddannede, og derfor indgår kun 
pædagogandelen i institutionerne i analysen. Det varierer meget mellem kommu-
nerne, om børn i 0-2- årsalderen typisk passes i dagpleje eller daginstitution. For 
at tage højde for dette, kontrolleres derfor også for den budgetterede andel  
0-2-årige i dagpleje ud af det samlede antal budgetterede 0-2-årige i dagtilbud i 
kommunen. Den gennemsnitlige dagplejeandel for familierne i analysen er 26 pct. 
og standardafvigelsen er 18 pct.point. I gennemsnit er der 60 pct. pædagoger i 
daginstitutionerne og standardafvigelsen er 7 pct.point. 

 

Den grundlæggende antagelse er, at kommunevariationen i takst og kvalitet for 
børnepasning er tilfældig i den forstand, at forældre ikke bosætter sig derefter, og 
at forældre med bestemte præferencer ikke påvirker takst eller kvalitet i den en-
kelte kommune. Selvom mellem 5 og 10 pct. af familierne flytter i årene omkring 
en familieforøgelse, flytter de fleste til en kommune med nogenlunde tilsvarende 
takst. Da oplysninger om normeringer og pædagogandele blandt personalet i de 
enkelte kommuner ikke er umiddelbart tilgængeligt for borgerene vil det være 
svært for familier at flytte derefter. Derudover varierer både takst, normeringer og 
pædagogandele i den enkelte kommune over tid, og den enkelte familie kan derfor 
ikke være sikker på, at takst og kvalitet i den kommune, de flytter til, forbliver 
den samme. For at undersøge, om forældre med bestemte karakteristika påvirker 
takst og/eller kvalitet i den enkelte kommune, er der foretaget en estimation af 
henholdsvis takst og kvalitetsmål med modellens øvrige baggrundskarakteristika 
som forklarende variable. Der er ingen signifikant effekt af hverken indkomst, 
uddannelsesniveau eller erhvervserfaring på de kommunale takster eller kvalitets-
variable. Se Kjeldsen (2017) for yderligere beskrivelse af analysen. 
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Boks III.5 Analysepopulation 

Analysen er foretaget for familier, der fik barn i 2013. Familier, hvor der indgår 
selvstændige udelades af analysen, fordi beskæftigelsesoplysningerne om selv-
stændige er mangelfulde. Derudover udelades familier, hvor mindst en af de 
voksne modtog førtidspension, ledighedsydelse, fleksløntilskud eller SU i mindst 
en af de 52 uger, efter barnet blev født. Endelig indgår kun familier, hvor alle 
voksne er fuldt skattepligtige i året. Personer, der er på barsel fra ledighed, indgår 
i analysepopulationen på lige fod med personer, der er på barsel fra beskæftigelse. 

 
 
Ved at udnytte den kommunale variation i børnepasningens 
pris og kvalitet kan effekten heraf på forældrenes beskæf-
tigelse i perioden efter en familieforøgelse belyses, jf. boks 
III.4.9 Analysen er foretaget for familier, hvor ingen er selv-
stændige, studerende eller uden for det ordinære arbejds-
marked, jf. boks III.5. Analysens design er inspireret af 
Simonsen (2010), men adskiller sig ved også at inddrage 
lavindkomstfamilier, at undersøge beskæftigelsen for begge 
forældre samt ved eksplicit at undersøge betydningen af 
kvaliteten af børnepasningen. Derudover er analysen foreta-
get på baggrund af en senere periode, hvor reglerne for bar-
sel og de kommunale takster for børnepasning er som i dag.  
 
Analysen finder ingen statistisk signifikant effekt af prisen 
for børnepasning på beskæftigelsesgraden i det første halv-
andet år efter en familieforøgelse, jf. figur III.4 og tabel 
III.2. For både mødre, fædre og familien samlet set er der 
dog en ikke-signifikant negativ effekt, hvor en højere pris 
medfører lavere beskæftigelse. Set i sammenhæng med de 
fundne resultater i litteraturen på området, afspejler den 
insignifikante effekt sandsynligvis, at subsidiet til børne-
pasning i udgangspunktet er relativt stort i Danmark.  
Simonsen (2010) finder med et tilsvarende analysedesign 
signifikante beskæftigelseseffekter af takstforskelle for 
mødre i 2001.10 Ændringer i reglerne for barselsorloven i 
2002, indførelsen af landsdækkende pasningsgaranti i 2005 
 
9) Se Kjeldsen (2017) for en mere detaljeret beskrivelse af analysen. 

10) Simonsen (2010) finder en elasticitet på -0,17, hvilket er mellem 
to og tre gange så meget som den insignifikante elasticitet for 
mødrene i den her præsenterede analyse. 

Analysen 
udnytter 
kommunal 
variation 

Ingen signifikant 
beskæftigelses-
effekt af prisen  
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og en reduktion af den maksimale forældrebetaling i 2006 
er mulige forklaringer på, at analysen på baggrund af nyere 
data giver et andet resultat.11  
 
Pædagogandelen i daginstitutionerne har ligesom prisen 
ikke statistisk signifikant effekt på beskæftigelsen jf. figur 
III.4 og tabel III.2. Derimod har antallet af børn pr. voksen i 
kommunens dagtilbud en signifikant effekt, så flere børn pr. 
voksen medfører, at mødre er beskæftiget en mindre del af 
det første halvandet år efter en familieforøgelse, jf. tabel 
III.2. Samlet set vil en stigning på 1 pct. i antallet af børn pr. 
voksen i dagtilbuddene medføre et fald i beskæftigelsesgra-
den på 0,035 pct. for alle nybagte forældre i det første halv-
andet år. Denne effekt er drevet af mødrene, idet der ikke er 
en statistisk signifikant effekt på fædrenes beskæftigelse. 
 
 

Figur III.4 Marginale effekter på familiens samlede beskæftigelse  

Taksten  Pædagogandelen 
 

 

 

 

Anm.: Figuren viser de marginale effekter af taksten henholdsvis pædagogandelen på sandsynlig-
heden for, at begge forældre er i beskæftigelse i den givne uge. De marginale effekter angiver 
ændringen i beskæftigelsesandelen ved én enheds ændring i taksten henholdsvis pædagog-
andelen. En positiv effekt i en given uge betyder, at højere takster henholdsvis pædagogandel
medfører øget beskæftigelse i ugen. De stiplede linjer angiver konfidensintervaller på 5 pct. 
signifikansniveau, og hvis konfidensintervallet indeholder 0 er effekten ikke statistisk signi-
fikant. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
11) Hvis analysen ligesom i Simonsen (2010) alene foretages for 

familierne med de højeste indkomster findes heller ingen signi-
fikante effekter af taksten, og de forskellige resultater kan derfor 
ikke forklares med forskellige populationsafgrænsninger. 
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Tabel III.2 Sammenhæng mellem børnepasningens takst og kvalitet og beskæfti-
gelsesgraden det første halvandet år efter fødslen 

 

 Mor Far Familien 

 ------------------------Elasticiteter--------------------------- 
Takst -0,065 -0,032 -0,044 
Børn pr. voksen -0,080 -0,027 -0,035 
Pædagogandel  0,029 -0,007  0,003 

 

Anm.: Koefficienter markeret med fed skrift er signifikante på 5 pct. niveau. Elasticiteten angiver 
den procentvise ændring i beskæftigelsen ved en ændring i eksempelvis taksten på 1 pct., når
de øvrige variable fastholdes på deres respektive gennemsnit. For familien er den afhængige 
variabel det samlede antal uger med beskæftigelse for forældrene som andel af 78·2=156 
uger. Børn pr. voksen er opgjort som det vægtede gennemsnit af antallet af børn pr. voksen i 
henholdsvis daginstitution og dagpleje. Pædagogandelen er andelen af pædagogisk uddan-
nede blandt det pædagogiske personale i kommunens daginstitutioner. Der indgår 35.400 
mødre og 35.200 fædre i beregningerne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Det er særligt mødrenes beskæftigelse i uge 47-62 efter 
barnets fødsel, der bliver påvirket af antal børn pr. voksen i 
bopælskommunes dagtilbud, jf. figur III.5. Som udgangs-
punkt har mødre, der holder hele familiens orlov, ret til 46 
ugers orlov. Det er muligt for dagpengeledige og beskæf-
tigede at forlænge barselsretten med op til 14 uger, men den 
samlede udbetaling af barselsdagpenge er dog den samme 
uanset, om der afholdes 46 eller 62 ugers barsel. At forhold-
et mellem antal børn og voksne i dagtilbuddene i netop den-
ne periode har en signifikant effekt på mødrenes beskæf-
tigelse, tyder på, at familierne i højere grad er villige til at 
undvære indkomst for moderen i disse uger, hvis der er 
relativt mange børn pr. voksen i kommunens pasnings-
tilbud. 
 
 

Forældre opgiver 
indkomst pga. 
flere børn  
pr. voksen 
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Figur III.5 Marginale effekter af antal børn pr. voksen i dagtilbuddene på mød-
renes beskæftigelse og erhvervsdeltagelse 

Beskæftigelse  Erhvervsdeltagelse 
 

 

 

 

Anm.: Der er foretaget en estimation for hver uge, der undersøger effekten af antal børn pr. voksen
på henholdsvis beskæftigelsessandsynligheden og sandsynligheden for at være erhvervsaktiv.
De stiplede linjer angiver konfidensintervaller på 5 pct. signifikansniveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, 
 
 
Ud over effekten efter fødslen, har forholdet mellem antal 
børn og voksne i kommunens dagtilbud også en signifikant 
effekt på mødrenes beskæftigelse før fødslen.12 Effekten er 
udelukkende drevet af mødre, der har børn i forvejen, idet 
der ikke er en signifikant effekt af normeringen for familier, 
der ikke har børn i forvejen. Det tyder altså på, at mødre 
stopper med at arbejde tidligere inden en fødsel af hensyn til 
deres eksisterende børn, hvis der er mange børn pr. voksen i 
kommunens dagtilbud. Erhvervsdeltagelsen påvirkes ikke 
signifikant af normeringen i perioden inden barnets fødsel. 
Dette resultat sammenholdt med effekten på beskæftigelsen 
antyder, at mødrene reagerer på et øget antal børn pr.  
voksen i dagtilbuddene ved at melde sig ledig eller reducere 
deres jobsøgning i perioden op til barslen.  
 
 
 

 
12) Elasticiteten for antal børn pr. voksne i dagtilbuddene i forhold til 

beskæftigelsesgraden i perioden 26 uger før til 78 uger efter føds-
len er -0,108 for mødrene og -0,048 for alle småbørnsforældre. 
Der er ikke en signifikant effekt for fædrene. 
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Der er visse problemer med datakvaliteten for normering-
erne, og derfor skal de her præsenterede resultater tages 
med et vist forbehold.13 Da der ikke findes andre studier, 
der undersøger effekten af kvaliteten af børnepasningen på 
forældrenes arbejdsudbud, er det desuden ikke muligt at 
sammenholde resultaterne med andre resultater i litteratu-
ren. Det kræver et vist informationsniveau at opstille regler 
for, hvilke forventede dynamiske effekter, der skal indgå i 
konsekvensberegninger på et givet område, jf. afsnit III.5. 
Men de præsenterede resultater for effekten af normering-
erne i dagtilbuddene er et første skridt på vejen mod en 
beskrivelse af de forventede effekter. 
 
Opsummering 
 
Den internationale litteratur finder typisk, at et fald i prisen 
på børnepasning vil medføre en stigning i beskæftigelsen. 
Resultaterne fra de skandinaviske lande, hvor kvinders er-
hvervsdeltagelse er høj, og de offentlige udgifter til børne-
pasning er relativt store, er dog knap så entydige. En analy-
se foretaget på baggrund af nyeste danske data finder ingen 
signifikant effekt af prisen. På baggrund af den tilgængelige 
viden og med det nuværende niveau for subsidiering af 
børnepasning vil det derfor være fornuftigt ikke at indregne 
dynamiske effekter af ændringer i subsidieringen af børne-
pasning via tilskud til forældrebetaling. Hvis tilskuddet 
sænkes markant, eller kvinders erhvervsdeltagelse falder, vil 
det dog sandsynligvis have konsekvenser for arbejdsud-
buddet at ændre på tilskuddet.  
 
Den præsenterede analyse indikerer, at normeringen i dag-
tilbuddene kan have effekter på forældrenes arbejdsudbud. 
Derudover viser studier indenfor en række forsknings-
områder, at kvaliteten af børnepasningen har effekter på 
børnenes fremtidige arbejdsudbud og produktivitet. Det er 
dog ikke umiddelbart muligt at sige, hvor meget f.eks. en 
ændring i normeringen eller uddannelsesniveauet for perso-
nalet i dagtilbuddene i en dansk kontekst øger børnenes 
 
13) Den i analysen benyttede opgørelse af normeringer stammer fra 

Dalsgaard mfl. (2016). En nærmere beskrivelse af de potentielle 
datafejl kan findes i Dalsgaard mfl. (2016) og Dalsgaard mfl. 
(2014). 
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fremtidige arbejdsudbud og produktivitet. Derudover kan 
der være visse udfordringer ved at tage højde for langsigte-
de effekter i en makroøkonomisk konsekvensberegning,  
jf. afsnit III.5. I næste afsnit opridses de udfordringer og 
muligheder, der er ved at indregne dynamiske effekter af 
offentlige udgifter som børnepasning i makroøkonomiske 
konsekvensberegninger og fremskrivninger.  

III.5 Indregning af dynamiske effekter af of-
fentlige udgifter 

I fremskrivninger af dansk økonomi er det praksis at ind-
regne forventede konsekvenser på den gennemsnitlige  
arbejdstid og erhvervsdeltagelsen af vedtagne skatteændrin-
ger. Ligeledes er det praksis at medregne skatteændringers 
forventede arbejdsudbudseffekter, når der foretages konse-
kvensberegninger af økonomisk-politiske tiltag. Der er ikke 
tilsvarende praksis for at indregne skatteændringers effekter 
på produktiviteten.14  
 
For ændringer i det offentlige forbrug er det ikke generel 
praksis at indregne effekter på hverken arbejdsudbud eller 
produktivitet, hverken i forbindelse med fremskrivninger 
eller makroøkonomiske konsekvensberegninger af tiltag. 
Finansministeriet har et sæt af principper for, hvordan et 
ændret uddannelsesniveau påvirker erhvervsfrekvens og 
produktivitet, jf. boks III.6. Disse implicerer imidlertid ikke 
en direkte sammenhæng mellem forbrugsudgifterne på om-
rådet og arbejdsudbud samt produktivitet. 
  

 
14) Mere præcist indregnes ikke effekter på totalfaktorproduktivite-

ten, der bestemmer produktionen givet indsatsen af produktions-
faktorer 
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Boks III.6 Finansministeriets regneregler omkring uddannelse 

I Finansministeriets mellemfristede og langsigtede fremskrivninger indregnes et 
bidrag fra en stigning i befolkningens uddannelsesniveau til den generelle udvik-
ling i produktiviteten. I disse beregninger lægger Finansministeriet til grund, at to 
tredjedele af de observerede produktivitetsforskelle mellem personer med forskel-
lige uddannelseslængder afspejler effekten af at have gennemført en uddannelse, 
mens den resterende del skyldes andre faktorer, herunder personlige forudsætnin-
ger jf. Finansministeriet (2014). Effekten på to tredjedele anvendes uanset hvor 
stor en andel af en fødselsårgang, der gennemfører en uddannelse.  

 

Derudover indregner Finansministeriet et bidrag til erhvervsdeltagelsen på en 
stigning i befolkningens uddannelsesniveau i Finansministeriets mellemfristede 
og langsigtede fremskrivninger. Med afsæt i Søgaard (2011) antager Finansmini-
steriet, at den historiske stigning i uddannelsesniveauet i 1981-2007 har haft et 
gennemslag på erhvervsdeltagelsen på 39 pct. Samtidig antager Finansministeriet 
ligeledes med afsæt i Søgaard (2011), at gennemslaget ved yderligere stigning i 
uddannelsesniveauet er marginalt aftagende. Konkret antages et marginalt gen-
nemslag på erhvervsdeltagelsen på en fjerdedel for et løft fra ufaglært til faglært 
eller til videregående uddannelser og en tredjedel for et løft fra faglært til videre-
gående uddannelser. Denne antagelse afspejler, at gennemslaget af en stigning i 
uddannelsesniveauet er aftagende, i takt med at en større andel af fødselsårgange-
ne gennemfører en uddannelse.  

 
 
Der er ligeledes ikke praksis for at indregne dynamiske 
effekter af generelle ændringer i det offentlige investerings-
niveau. På enkelte delområder opgøres skøn for, hvordan 
specifikke projekter kan forventes at påvirke arbejdsudbud 
og produktivitet. Eksempelvis foretager Transportministeri-
et omfattende vurderinger af rentabiliteten af infrastruktur-
investeringer i form af cost benefit-analyser. I den forbin-
delse foretages vurderinger af, hvordan forbedret infra-
struktur påvirker blandt andet arbejdstid, jf. boks III.7. 
Mens specifikke infrastrukturprojekter således bygger på 
skøn over effekterne på arbejdsudbuddet, anvendes der dog 
ikke tilsvarende generelle regneregler for dynamiske effek-
ter af ændringer i det offentlige investeringsniveau på  
makroniveau i forbindelse med fremskrivninger og konse-
kvensberegninger. 
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I dette afsnit diskuteres det, hvilke udfordringer der vil være 
knyttet til at etablere regneprincipper for, hvordan ændrin-
ger i de offentlige udgifter påvirker økonomiens udbuds-
side. Der peges i det følgende på fem konkrete udfordringer.  
 
Udfordring 1: Informationsbehov 
 
Et sæt af regneprincipper for de dynamiske virkninger af 
offentlige udgifter skal først og fremmest tage højde for den 
forskelligartede natur af de enkelte dele af det offentlige 
forbrug og de offentlige investeringer. Det er oplagt, at et 
økonomisk-politisk tiltag, der forøger de offentlige for-
brugsudgifter på eksempelvis uddannelses- og sundheds-
området, skal tilordnes effekter på produktivitet og arbejds-
udbud, der er væsentligt forskellige fra et tiltag, som forøger 
forbrugsudgifter rettet mod kultur og fritidsaktiviteter. Ide-
elt burde regneprincipperne også tage højde for, om eksem-
pelvis øgede udgifter på uddannelsesområdet anvendes på 
grundskoler eller videregående uddannelser. Derfor forud-
sætter regneprincipperne en betydelig mængde information 
om, hvordan adfærdseffekterne virker på de enkelte for-
brugs- og investeringsområder. 
 
Dertil kommer, at der bør tages højde for, om de dynamiske 
effekter virker via produktivitet eller arbejdsudbud. Denne 
sondring er vigtig, fordi ændringer, der virker via arbejds-
udbuddet, vil påvirke holdbarheden af de offentlige finan-
ser, mens det samme ikke er tilfældet for effekter der går via 
produktiviteten. En øget produktivitet vil normalt slå ud i 
højere lønninger på det private arbejdsmarked, hvilket over 
tid vil omsætte sig i højere offentlige lønninger og højere 
overførselsindkomster (som følge af satsreguleringen). 
Dermed vil indtægts- og udgiftssiden påvirkes omtrent lige 
meget.  Effekter, der virker via produktivitet, er relevant for 
vurderingen af den samlede effekt på velstandsniveauet, 
men i langt mindre grad for effekten på holdbarheden af de 
offentlige finanser. 
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… 
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Boks III.7 Infrastrukturinvesteringer og dynamiske effekter 

Transportministeriet har udarbejdet et beslutningsstøtteværktøj i form af en sam-
fundsøkonomisk analyseramme for cost benefit analyser af tiltag og løsnings-
forslag på transportområdet. Formålet med dette værktøj er “at give en syste-
matisk vurdering af samfundets fordele og ulemper ved tiltag og løsningsforslag”, 
jf. Transportministeriet (2015). Værktøjet skal skabe grundlag for en prioritering 
på tværs af tiltag, der sikrer, at offentlige midler på transportområdet udnyttes 
bedst muligt. 

 

En samfundsøkonomisk analyse består af fem trin: 

1. Definition og formål og opstilling af basisscenarie 
2. Opstilling af alternative scenarier 
3. Kvantificering og værdisætning af gevinster og omkostninger 
4. Sammenvejning af gevinster og omkostninger 
5. Vurdering af alternativer 

 

I kvantificeringen og værdisætningen af gevinster og omkostninger indregnes 
blandt andet effekter på arbejdsudbuddet opgjort som ændringer i forhold til  
basisscenariet. 

 

Den samlede arbejdsudbudseffekt af et tiltag udgøres af både en arbejdsudbuds-
forvridning og en arbejdsudbudsgevinst. Et tiltag bevirker en arbejdsudbuds-
forvridning via indkomstskatten, fordi et tiltag medfører et finansieringsbehov, 
som antages at blive finansieret ved en øget skatteopkrævning. Derudover vil der 
være en arbejdsudbudsgevinst, der går via transportomkostningerne til pendlere 
og erhvervsmæssig transport. Ofte vil et tiltag medføre et fald i transportomkost-
ningerne, hvorfor den arbejdsudbudsforvridning, der opstår, ofte vil være en  
arbejdsudbudsgevinst. Transportomkostningerne udgøres dels af direkte omkost-
ninger ved en rejse, eksempelvis en togbillet eller benzinomkostninger, rejsetids-
forbrug og øvrige omkostninger, der på nuværende tidspunkt alene dækker en 
sundhedsgevinst ved at cykle.  

 

Arbejdsudbudsforvridningen og arbejdsudbudsgevinsten beregnes begge med  
afsæt i en generaliseret skatteforvridningsfaktor, som angiver et skøn for det  
samfundsøkonomiske forvridningstab i form af formindsket arbejdsudbud ved en 
stigning i bundskatten. Dermed antages ændringer i transportomkostninger at for-
vride arbejdsudbuddet i samme størrelsesorden, som en ændring i bundskatten.  
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Boks III.7 Infrastrukturinvesteringer og dynamiske effekter, fortsat 

Arbejdsudbudsforvridningen opgøres som statens nettoudgifter ekskl. restværdi 
ved et tiltag vægtet med skatteforvridningsfaktoren. Tilsvarende opgøres arbejds-
udbudsgevinsten ved et tiltag som ændringen i forbrugeroverskuddet ved pendling 
og erhvervsmæssig transport ganget med skatteforvridningsfaktoren, hvor forbru-
geroverskuddet opgøres som forskellen mellem betalingsviljen og rejseomkost-
ningerne i hhv. basisscenariet og det alternative scenarie. 

 
 
Indregning af dynamiske virkninger af skatteændringer 
forudsætter imidlertid også en vis mængde information. På 
dette område vælges normalt at indregne effekter på  
arbejdsudbuddet, på trods af, at informationsgrundlaget 
herfor er begrænset. Størrelsesordenen af de arbejdsudbuds-
virkninger der normalt lægges til grund, baserer sig primært 
på internationale erfaringer samt på én dansk spørgeskema-
undersøgelse fra midten af 1990’erne, jf. Frederiksen mfl. 
(2008).15  
 
På skattesiden har det begrænsede informationsgrundlag 
undertiden givet anledning til, at forudsætningerne om  
arbejdsudbudsvirkninger af ændringer i beskatningen af 
arbejdsindkomst anvendes til at vurdere adfærdsvirkninger-
ne af justeringer, der ikke direkte er tilknyttet arbejdsind-
komstbeskatningen. Et eksempel herpå er Skatteministeriets 
vurdering af arbejdsudbudsvirkningerne af nedsættelsen af 
registreringsafgiften i forbindelse med finansloven for 2016. 
  
Udfordring 2: Referenceforløb for offentligt forbrug og 
investeringer 
 
En anden type af udfordring består i, at der for udviklingen i 
det offentlige forbrug og investeringer er et mindre klart 
referenceforløb i forbindelse med fremskrivninger. For skat-
ter og afgifter er der en oplagt neutral antagelse, nemlig at 
de enkelte satser og beløbsgrænser holdes (realt) uændret 

 
15) De senere år har der været en del undersøgelser, der har fokuseret 

på effekterne af beskatning i Danmark. De har dog primært foku-
seret på effekterne af beskatning på skattepligtig indkomst, som 
er et bredere begreb end arbejdsudbuddet. 
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fremover, med mindre vedtagen politik tilsiger noget andet. 
Der er ikke et tilsvarende oplagt princip for, hvordan det 
offentlige brug og de enkelte dele heraf fremskrives. Dette 
skal blandt andet ses i lyset af, at sammensætningen af det 
offentlige forbrug er resultatet af en række decentrale be-
slutninger, der træffes i den enkelte kommune eller region.  
 
Der er imidlertid flere plausible forudsætninger omkring 
den fremtidige udvikling i de enkelte offentlige forbrugs-
dele. I de langsigtede fremskrivninger, formandskabet fore-
tager med udgangspunkt i DREAM-modellen, fremskrives 
eksempelvis de enkelte dele af det individuelle offentlige 
forbrug ud fra den demografiske udvikling og aldersfordelte 
udgifter, mens de enkelte dele af det kollektive forbrug 
fremskrives som en uændret andel af BNP.  
 
Regneprincipper for effekten af offentlige investeringer 
ville ligeledes kræve, at man har et på forhånd specificeret 
referenceforløb, ikke bare for den samlede investerings-
ramme, men også for de enkelte typer af investeringer.  
Når udbudseffekterne af en ny motorvej eller en ny bro skal 
fastlægges, er det således vigtigt at vide, om disse investe-
ringer udgør nye investeringer eller blot er en udmøntning 
af den planlagte anlægsramme. 
 
Udfordring 3: Indregning af produktivitetseffekt i 
grundforløb i makroøkonomiske modeller 
 
En tredje type af problemstilling knytter sig til det forhold, 
at det i praksis vil være vanskeligt at indregne en effekt på 
totalfaktorproduktiviteten i de makroøkonomiske frem-
skrivningers grundforløb. Det gælder både for de effekter 
der måtte vedrøre udviklingen i offentligt forbrug og offent-
lige investeringer og for skatteændringer. Udviklingen i 
totalfaktorproduktiviteten påvirkes af en lang række forhold 
udover udviklingen i offentligt forbrug og investeringer, 
herunder sammensætningen af økonomiens sektorer, udvik-
lingen i befolkningens alder mv. I praktiske fremskrivninger 
fastlægges væksten i totalfaktorproduktiviteten ud fra den 
historiske udvikling, og skønnet for væksten i totalfaktor-
produktiviteten vil derfor indeholde samtlige faktorer, der 
påvirker denne. Det er langt fra oplagt, hvordan en effekt fra 
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det offentlige forbrug skal indregnes separat fra de øvrige 
faktorer.  
 
Omvendt vil det med passende antagelser være mere ligetil 
at indregne en effekt på totalfaktorproduktiviteten i forbin-
delse med konsekvensberegninger af tiltag. Det forudsætter 
naturligvis, at der en rimelig viden fra empiriske studier om 
størrelsesordenen af denne effekt. 
 
Udfordring 4: Udmøntning af ændringer i offentligt 
forbrug og offentlige investeringer 
 
Det forhold, at det offentlige forbrug og de offentlige inve-
steringer i praksis er resultatet af decentrale beslutninger 
betyder, at økonomiske planer sjældent vil specificere, 
hvordan en given ændring i det offentlige forbrug eller det 
offentlige investeringsniveau skal udmøntes på de enkelte 
områder. Eksempelvis kan en mellemfristet økonomisk plan 
specificere, at et givet tiltag finansieres ved at sænke vækst-
raten i det offentlige forbrug med ½ pct.point om året i en 
fremtidig periode. I dette tilfælde er det ikke oplagt, i hvor 
høj grad reduktionen i det offentlige forbrug skal udmøntes 
i besparelser indenfor sundhedsområdet, uddannelse, mv. 
 
Udfordring 5: Effekternes timing 
 
En femte problemstilling er relateret til timingen, hvorved 
de offentlige udgifter kan forventes at virke på arbejds-
udbud og produktivitet. En del af disse effekter vil først 
materialisere sig efter ganske lang tid. Øgede udgifter på 
uddannelsesområdet vil eksempelvis først slå igennem på et 
øget uddannelses- og produktivitetsniveau over tid, ligesom 
en del af de dynamiske effekter knyttet til børnepasning 
først vil materialisere sig efter lang tid, jf. afsnit III.4. Det er 
oplagt, at nogle af disse effekter ikke vil være relevante for 
mellemfristede fremskrivninger der maksimalt vil gå ti år 
frem i tid. Disse effekter kan til gengæld være relevante at 
indregne i forbindelse med lange fremskrivninger. Igen er 
problemstillingen sammenlignelig med indregningen af 
dynamiske effekter af skatteændringer, hvor der ligeledes er 
usikkerhed om, hvor hurtigt ændringer i arbejdsudbuddet 
slår igennem på beskæftigelsen. 
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Mulighederne for at etablere regneprincipper for dyna-
miske effekter af offentlige udgifter 
 
På trods af disse udfordringer er det muligt at etablere reg-
neprincipper for de dynamiske virkninger af offentligt for-
brug og offentlige investeringer. Det bedste grundlag herfor 
er egentlige effektstudier, der område for område undersø-
ger, hvorledes forskellige typer af offentlige udgifter påvir-
ker arbejdsudbud og produktivitet. På nuværende tidspunkt 
eksisterer der imidlertid kun relativt få solide undersøgelser 
for Danmark, og det er et betydeligt arbejde at dække store 
dele af udgiftsområderne af. Derfor må regneprincipperne i 
første omgang baseres på erfaringer fra skatteområdet. 
 
Under visse antagelser er det rimeligt at betragte modtagel-
sen af offentlige serviceydelser som en negativ skatte-
betaling, der påvirker den effektive indkomstbeskatning,  
jf. afsnit III.2. Det betyder, at inddragelsen af dynamiske 
effekter af offentlige udgifter kan forstærke såvel som 
svække arbejdsudbudseffekterne af en skattereduktion, der 
er finansieret ved reduktioner af de offentlige udgifter. 
Hvorvidt reduktionen af de offentlige udgifter trækker i 
positiv eller negativ retning på arbejdsudbuddet afhænger 
af, hvordan den er sammensat. 
 
Blandt de beskæftigede vil en reduktion af de offentlige 
udgifter generelt indebære en indkomsteffekt, der trækker i 
retning af at øge arbejdsudbuddet. Denne effekt kan blive 
forstærket eller svækket af en substitutionseffekt afhængigt 
af, hvordan udgiftsreduktionen designes. Herudover kan der 
være en deltagelseseffekt. 
 
En udfordring ved at indregne effekterne af eksempelvis en 
reduktion i det offentlige udgiftsniveau er, at besparelserne 
ofte ikke vil være specificerede. Et princip kan i så fald 
specificere, at de dynamiske effekter skal fastlægges ved at 
antage, at besparelsen fordeles ud på de enkelte områder 
med udgangspunkt i den udgiftsfordeling der historisk har 
været. Det vil f.eks. betyde, at sundhedsområdet vil skulle 
stå for 16 pct. af den samlede besparelse, jf. tabel III.3. En 
sådan antagelse vil svare til at anvende en gennemsnitlig 
elasticitet, idet elasticiteterne på de enkelte områder vægtes 
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med deres relative andel af de samlede udgifter. Alternativt 
kan vurderingerne af de dynamiske effekter baseres på for-
skellige scenarier for, hvordan besparelserne udmøntes. 
 
 

Tabel III.3 Funktionel fordeling af det offentlige for-
brug, 2016 

  Pct. af  
offentlige 
udgifter 

     Mio. kr. 

Generelle offentlige tjenester 12,4 137.239 

Forsvar 2,1 23.692 

Offentlig orden og sikkerhed 1,9 20.813 

Økonomiske anliggender 6,3 69.931 

Miljøbeskyttelse 0,8 9.111 

Boliger og offentlige faciliteter 0,5 5.204 

Sundhedsvæsen 16,1 177.961 

Fritid, kultur og religion 3,3 36.557 

Undervisning 12,9 142.215 

Socialbeskyttelse  43,7 482.488 

Samlet 100,0 1.105.213     
 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Som nævnt kræver regneprincipper for dynamiske effekter 
af offentlige udgifter en vis mængde information omkring 
størrelsesordenerne af effekterne indenfor de enkelte om-
råder. Som eksempel på, hvordan empiriske resultater kan 
anvendes til at vurdere arbejdsudbudseffekterne af at øge de 
offentlige udgifter på et specifikt område, er der vist et  
regneeksempel i boks III.8, hvor normeringerne på børne-
pasningsområdet øges. Regneeksemplet indebærer, at en 
reduktion i antallet af børn pr. voksen fra 3,6 til 3,0 forøger 
beskæftigelsen med 250 fuldtidsbeskæftigede som følge af 
forkortet barsel. De umiddelbare omkostninger ved at øge 
antallet af ansatte, så der er 3,0 børn pr. voksen, udgør godt 
2,5 mia. kr. Regneeksemplet indebærer en minimal selv-
finansieringsgrad ved tiltaget. 
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Boks III.8 Regneeksempel på effekten af at øge normeringen i daginstitutioner 

I det følgende anvendes resultaterne fra afsnit III.4 til at vurdere arbejdsudbuds-
effekten af at forøge normeringen i daginstitutioner, således at antallet af børn pr. 
ansat, der passer børn, reduceres fra 3,6 til 3,0. 

 

I 2014 var der 11.800 dagplejere og 45.300 pædagogisk ansatte i daginstitutioner-
ne, jf. Dalsgaard m.fl. (2016). Det anslås, at omtrent 20.000 af de ansatte i dag-
institutionerne passer 0-2 årige børn, jf. Kjeldsen (2017). Hvis antallet af 0-2 årige 
pr. voksen i dagtilbuddene skal ændres fra 3,6 til 3,0, kræver det at antallet af 
voksne stiger med 20 pct. Under antagelse af, at den nuværende fordeling af børn 
mellem dagpleje og daginstitutioner fastholdes, skal der altså ansættes 2.400  
ekstra dagplejere og 4.000 flere i daginstitutionerne. Hvis det antages, at det i 
gennemsnit koster 400.000 kr. om året at ansætte en dagple-
jer/pædagog/pædagogmedhjælper, vil den samlede pris for at mindske antallet af 
0-2 årige børn pr. voksne til 3 være 2,56 mia. kr.  

 

Den beregnede elasticitet i afsnit III.4 kan fortolkes sådan at en ændring i antallet 
af børn pr. voksen i dagtilbuddene med 1 pct. medfører en ændring i beskæftigel-
sen på 0,035 pct. I gennemsnit er nybagte forældre i analysepopulationen beskæf-
tiget 48 ud af de første 78 uger, og der er 70.600 personer i analysepopulationen. 
En stigning på 1 pct. i antallet af børn pr. voksen i dagtilbuddene vil derfor med-
føre et fald i beskæftigelsen på 

 (0,035	 .∙ (48/78	 )) ∙ 70.600	 	 = 15	ℎ å æ  

 

En ændring af antallet af børn pr. voksne i dagtilbuddene fra 3,6 til 3,0 svarer til 
et fald på 16,67 pct. og vil derfor medføre en stigning i beskæftigelsen på 
16,67·15 helårsbeskæftigede=250 helårsbeskæftigede.  

 

Gennemsnitsindkomsten for analysepopulationen året før barnet blev født var 
320.000 kr., og med en gennemsnitlig skattesats på 40 pct. og tilbageløb på 24,5 
pct. svarer det til en skatteindtægt på 175.000 kr. pr helårsbeskæftiget. Samlet set 
vil en ændring af antallet af børn pr. voksen fra 3,6 til 3 derfor medføre øgede 
skatteindtægter på 175.000 kr. ·250 helårsbeskæftigede = 44 mio. kr. Dette skal 
ses i lyset af, at de direkte omkostninger ved at sænke antallet af børn pr. voksen i 
dagtilbuddene er 2,56 mia. kr. Bemærk, at regneeksemplet ikke tager højde for de 
langsigtede effekter på børnenes produktivitet. Dette vil sænke nettoomkostnin-
gerne yderligere.  
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III.6 Konklusioner og vurderinger 

Normalt antages generelle ændringer i det offentlige forbrug 
og de offentlige investeringer kun at påvirke økonomiens 
efterspørgselsside ved fremskrivninger af dansk økonomi og 
i makroøkonomiske konsekvensberegninger. Der er ikke 
tradition for at medregne dynamiske effekter på økono-
miens udbudsside af offentligt forbrug og offentlige investe-
ringer. Dermed er ændringer i disse størrelser uden konse-
kvenser for samfundets langsigtede velstandsniveau. Dette 
står i kontrast til regneprincipperne for ændringer i skatte- 
og overførselssystemet, hvor der lægges arbejdsudbuds-
effekter til grund. 
 
For at kunne skabe et så fyldestgørende beslutningsgrundlag 
for forbrugsfinansierede reduktioner af indkomstskatten 
eller af forøgelser af det offentlige forbrug, der finansieres 
ved skatteforøgelser, er det nødvendigt at inddrage alle po-
tentielle dynamiske effekter. Hvis man systematisk udelader 
udgiftssidens dynamiske effekter, vil det kunne føre til en 
fejlvurdering af økonomiens fremtidige kapacitet og få be-
tydning for eksempelvis vurderinger af det langsigtede 
vækstpotentiale og den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Dynamiske effekter af offentlige udgifter er sandsynlige 
 
Udgifter til opretholdelse af samfundsinstitutioner, der bi-
drager til at sikre personlig frihed og privat ejendomsret, må 
anses for at være en helt fundamental forudsætning for, at 
virksomheder vil investere i kapital og ny teknologi. Offent-
lige udgifter på uddannelsesområdet og til forskning og 
udvikling må ligeledes forventes at bidrage positivt til den 
generelle videns- og produktivitetsudvikling, i det omfang 
midlerne anvendes effektivt. Offentlige investeringer i in-
frastruktur er et yderligere eksempel på offentlige udgifter, 
der må forventes at have en positiv effekt på produktiviteten 
i den private sektor. 
 
Det er ligeledes sandsynligt, at visse af de ydelser, det  
offentlige stiller til rådighed for borgerne, påvirker hushold-
ningernes udbud af arbejdskraft. Det er eksempelvis tilfæl-
det for udgifter på børnepasningsområdet, plejeområdet og 
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på sundheds- og uddannelsesområdet. På disse områder kan 
det forventes, at offentlige udgifter styrker husholdninger-
nes mulighed for og tilskyndelse til at udbyde arbejdskraft. 
Det bidrager til at modvirke den reduktion af arbejdsudbud-
det, som forvridningerne ved indkomstskatterne forårsager. 
  
Andre dele af det offentlige forbrug må omvendt formodes 
at reducere husholdningernes udbud af arbejdskraft. Det kan 
tænkes at være tilfældet for eksempelvis kulturstøtte, da 
rekreative tilbud kan øge værdien af fritid. Derudover har 
overførselsindkomster generelt negative effekter på arbejds-
udbuddet. Isoleret set gør offentlige serviceydelser borgerne 
rigere, og derfor behøver de ikke at arbejde så meget for at 
nå et vist velstandsniveau. Denne såkaldte indkomsteffekt 
betyder dermed, at offentlige serviceydelser og velfærds-
ordninger kan reducere arbejdsudbuddet.  
 
Offentlig indgriben i markedsøkonomien bør begrundes 
med tilstedeværelsen af markedsfejl, der fører til tab af  
effektivitet, eller ud fra fordelingsmæssige hensyn. At der er 
dynamiske effekter relateret til et givet område, er ikke i sig 
selv tilstrækkelig begrundelse for offentlig indgriben i mar-
kedsøkonomien.  
 
Empiriske studier, der afdækker makroøkonomiske sam-
menhænge mellem den offentlige sektor og velstanden op-
gjort som BNP pr. indbygger eller væksten heri, understøt-
ter, at offentlige udgifter påvirker aktiviteten i økonomien – 
også på lang sigt. Disse effekter skal dermed ses i samspil 
med den varige påvirkning, der udspringer af indretningen 
af skatte- og overførselssystemet. De i dette kapitel refere-
rede studier dækker generelt ikke specifikke effektanalyser 
af enkelte udgiftsområder, og det er derfor ikke muligt 
umiddelbart at operationalisere dem til egentlige regneregler 
for dynamiske effekter af offentlige udgifter i fremskrivnin-
ger og makroøkonomiske konsekvensberegninger. I første 
omgang bør de derfor suppleres med en omfattende littera-
turgennemgang af empiriske effektanalyser inden for de 
enkelte udgiftsområder. På længere sigt bør fundamentet 
bero på opdaterede effektvurderinger. 
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Asymmetrisk håndtering af dynamiske effekter 
  
På trods af, at der ikke generelt er tradition for at medregne 
dynamiske effekter af ændringer i det offentlige forbrug og 
offentlige investeringer, er der områder, hvor de forsøges 
inddraget. Finansministeriet har eksempelvis regneprincip-
per for, hvordan et øget uddannelsesniveau slår igennem på 
produktivitet og arbejdstid, om end disse ikke implicerer en 
direkte sammenhæng mellem udgifterne på området og 
arbejdsudbud/produktivitet. Et andet eksempel er Trans-
portministeriet, der foretager cost benefit-analyser af tiltag 
og løsningsforslag på transportområdet. Som en del af disse 
analyser foretages en vurdering af et tiltags effekt på  
arbejdsudbuddet. 
 
Når der generelt ikke indregnes dynamiske effekter af det 
offentlige forbrug og investeringer, pågår en ubalanceret 
vurdering af ændringer i skatte- og udgiftssystemet. Det 
gælder, hvad enten de offentlige udgifter fremmer eller 
hæmmer den økonomiske aktivitet. 
 
Ovenstående betyder, at man i højere grad end i dag bør se 
skatte- og udgiftssiden i sammenhæng, når man analyserer 
effekten af tiltag. Den samlede virkning af en forøgelse af 
udgifterne afhænger af, hvordan dette finansieres på skatte-
siden, og virkningen af en skattelettelse, der finansieres ved 
et lavere offentligt forbrug, afhænger af, hvordan besparel-
sen på det offentlige forbrug konkret udmøntes. 
 
Man bør derfor tilstræbe at indregne dynamiske effekter på 
alle områder, hvor der er et rimeligt teoretisk og empirisk 
belæg herfor. Dette vil være relevant at tilstræbe for en stor 
del af det offentlige forbrug og for de offentlige investerin-
ger. Det bør derfor være en højt prioriteret opgave at øge 
viden om dynamiske effekter af det offentlige forbrug og 
investeringer med henblik på at sikre en mere balanceret 
vurdering af tiltag af ændringer i skatte- og udgiftssystemet. 
Målsætningen bør være at få etableret regneregler for de 
forventede dynamiske effekter af offentlige udgifter. 
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Det vil være naturligt at lade regneprincipperne på udgifts-
området være inspireret af principperne på skatteområdet, 
da offentlige serviceydelser under visse forudsætninger kan 
opfattes som negative skatter. 
  
Effektanalyse af børnepasning 
 
Formandskabet har i nærværende rapport fokuseret på bør-
nepasning som eksempel på et konkret område, hvor der 
kan forventes dynamiske effekter af offentlige udgifter. Der 
er i rapporten udarbejdet en effektanalyse af, hvilken betyd-
ning tilskud til børnepasning og normeringen i børneinstitu-
tioner har for forældrenes arbejdsudbud omkring en familie-
forøgelse. 
 
Analysen er baseret på variationen i dagtilbudspriser og 
normering i dagtilbud på tværs af danske kommuner. Der 
findes belæg for, at flere børn pr. voksen i dagtilbuddene 
forøger beskæftigelsen omkring en familieforøgelse. Et 
regneeksempel på baggrund af den empiriske analyse finder 
dog, at selvfinansieringsgraden ved at øge normeringerne er 
yderst beskeden. 
 
Analysen kan til gengæld ikke påvise en statistisk signi-
fikant effekt af prisen på børnepasning på beskæftigelsen. 
Analysen har dog alene fokuseret på arbejdsudbud omkring 
en familieforøgelse, og belyser således ikke eventuelle  
beskæftigelseseffekter af et ændret tilskud til pasning af 
ældre børn. 
 
Resultatet er i rimelig overensstemmelse med de øvrige 
empiriske resultater for skandinaviske lande. Det skal for-
mentlig ses i lyset af, at tilskuddet til børnepasning i forve-
jen er på et højt niveau i disse lande og at kvinders er-
hvervsdeltagelse allerede er høj. Relativt beskedne ændrin-
ger i prisen på børnepasning kan derfor ikke på baggrund af 
den gennemførte analyse forventes at have synlige beskæf-
tigelseseffekter. Det udelukker imidlertid ikke, at en større 
stigning i forældrebetalingen vil have en negativ effekt på 
forældres arbejdsudbud.  
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Dette illustrerer en mere generel pointe vedrørende dynami-
ske effekter af offentlige udgifter. For udgifter med positive 
dynamiske effekter vil det ofte være sådan, at den ekstra 
gevinst for samfundsøkonomien ved at anvende en ekstra 
krone på et specifikt område er aftagende, jo flere kroner 
der anvendes. At der er dynamiske effekter knyttet til et 
specifikt udgiftsområde, betyder således ikke, at der nød-
vendigvis vil være positive dynamiske effekter ved at øge 
midlerne til dette område yderligere, endsige at effekterne 
står mål med omkostningerne. Øges midlerne over et vist 
niveau, kan effekterne således være neutrale eller ligefrem 
negative. Regnereglerne for de dynamiske virkninger af 
offentlige udgifter bør derfor ideelt set løbende revurderes i 
takt med, at den offentlige sektor ændres. 
 
Analysen har fokus på, hvordan priser og normering påvir-
ker deltagelsen på arbejdsmarkedet blandt forældre i forbin-
delse med ret til barsel. Af to årsager er det muligt, at analy-
sen undervurderer de samlede effekter af ændringer i priser 
og normering. For det første er det sandsynligt, at ikke blot 
deltagelsen på arbejdsmarkedet, men også den gennemsnit-
lige timeindsats, påvirkes af normeringen. For det andet kan 
en sådan effekt ikke blot forventes blandt forældre med ret 
til barsel, men også blandt forældre med ældre børn. Det er 
derfor sandsynligt, at den samlede beskæftigelseseffekt af 
en ændret normering vil være større, end hvad analysen 
viser. En sådan konklusion kan dog ikke drages uden yder-
ligere analyser. 
 
Udfordringer ved at indregne dynamiske effekter 
 
Når der aktuelt ikke er etableret et fast sæt af regneprincip-
per for de dynamiske effekter af offentlige udgifter, skal det 
ses i lyset af, at der er væsentlige udfordringer forbundet 
hermed. Kapitlet har peget på fem konkrete udfordringer. 
 
Én udfordring består i, at det kræver et informationsgrund-
lag at opbygge troværdige og operationelle regneprincipper. 
De enkelte udgiftstyper har en meget forskelligartet karak-
ter, og de adfærdseffekter, der lægges til grund for regne-
principper, bør så vidt muligt afhænge af udgiftstypen. Vur-
deringsgrundlaget er i dag mangelfuldt, og der bør investe-
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res ressourcer i at få mere viden om adfærdseffekterne af de 
enkelte typer af offentlige udgifter. Problemstillingen er 
imidlertid ikke meget anderledes end på skattesiden, hvor 
der også kun eksisterer en ufuldstændig, om end større, 
viden om de enkelte skatters adfærdsvirkninger.  
 
En anden udfordring er at definere et naturligt referencefor-
løb for det offentlige forbrug og de offentlige investeringer 
både med hensyn til den overordnede ramme og de enkelte 
udgiftsgrupper. Dette skal blandt andet ses i lyset af, at 
sammensætningen af det offentlige forbrug er resultatet af 
en række decentrale beslutninger, der træffes i den enkelte 
kommune eller region. Samme problematik gælder ikke for 
skatter og afgifter, da et oplagt referenceforløb herfor er en 
fastholdelse af de enkelte satser og reale beløbsgrænser, 
med mindre vedtagen politik tilsiger noget andet. Der kan 
dog gøres rimelige antagelser om, hvordan de enkelte typer 
af offentlige udgifter vil udvikle sig givet den demografiske 
udvikling og den samlede velstandsudvikling. 
 
En tredje problemstilling relaterer sig til indregning af  
effekter på produktivitetsniveauet i forbindelse med frem-
skrivninger. Det er meget vanskeligt at identificere en effekt 
på det teknologiske niveau, der afgør, hvor effektivt virk-
somhederne anvender deres produktionsressourcer. Pro-
blemstilingen er imidlertid også her den samme på skatte-
området, hvilket kan være årsagen til, at der ikke indregnes 
produktivitetseffekter af skatteændringer.  
 
En fjerde type af problemstilling knytter sig til, at økono-
miske planer sjældent vil specificere, hvordan en konkret 
besparelse på det offentlige forbrug skal udmøntes, da dette 
vil være en decentral beslutning. Dette har relevans for vur-
deringen af de dynamiske effekter, da der som nævnt er 
forskel på adfærdsvirkningerne på de enkelte udgifts-
områder. En oplagt regneteknisk antagelse kan imidlertid 
være, at en given besparelse eller udgiftsforøgelse fordeles 
proportionalt på de enkelte udgiftsområder. 
 
Endelig kan en udfordring bestå i, at nogle offentlige udgif-
ter først kan forventes at have dynamiske effekter på meget 
lang sigt. Udgifter på børnepasningsområdet, der forbedrer 
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den fremtidige produktivitet eller reducerer den fremtidige 
kriminalitet, er et eksempel herpå, ligesom udgifter på ud-
dannelsesområdet kan være det. Det er ikke oplagt, at den 
type effekter er relevante for mellemfristede fremskrivnin-
ger, der normalt går omkring ti år frem i tid. 
 
Samlet vurdering 
 
Udfordringerne i forhold til at indregne dynamiske effekter 
af offentligt forbrug og investeringer er betydelige, men 
ikke fundamentalt anderledes end på skatteområdet. Det er 
muligt og en vigtig opgave at opbygge et konsistent sæt af 
regneprincipper for dynamiske effekter af offentligt forbrug 
og offentlige investeringer. Alternativet som anvendes i dag 
– implicit at antage at effekten er nul – giver en ubalanceret 
vurdering af ændringer i den offentlige sektors indtægter og 
udgifter. For at sikre en afbalanceret vurdering af ændringer 
i skatte- og udgiftssystemet bør der arbejdes frem mod at 
forbedre vidensgrundlaget på de forskellige udgiftsområder. 
 
Det er et omfattende arbejde, og det kræver en stor mængde 
detailstudier at klarlægge disse. Der er imidlertid på mange 
områder en omfattende empirisk og teoretisk litteratur, og i 
takt med at resultaterne styrkes, bør det vurderes, om resul-
taterne kan overføres til regneregler for andre relaterede 
udgiftsområder, hvor lignende effekter kan forventes. 
 
Et sæt af regneprincipper for de dynamiske effekter af of-
fentlige udgifter vil i højere grad skabe et komplet grundlag, 
der behandler tiltag på skattesiden og udgiftssiden symme-
trisk. 
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