
3F’s skriftlige bemærkninger til Vismandsrapporten foråret 2017 

Kapitel 1 Konjunktur og forløb til 2025 

Generelt tegner Vismændene et meget positivt billede af udviklingen i dansk 
økonomi både de nærmeste år, men også frem mod 2025. Der ventes en gen-
nemsnitlig vækst på godt 2 pct. for perioden 2017-2025, hvilket er ½ procent-
enhed højere end fra 1995-2016. Det er ligeledes ½ procentenhed højere end 
BNP-forløbet fra regeringens seneste mellemfristede fremskrivning (Konver-
gensprogram 2017). BNP ligger i Vismændenes fremskrivning i 2025 således ca. 
85 mia.2017-kr. højere end BNP i regeringens fremskrivning. Det er mere end 
det mål for velstandsløft, der lå i 2025-planen fra sidste år. 

Samlet ventes beskæftigelsen at stige med 165.000 personer fra 2016-2025, 
hvilket sammen med en forventet lidt højere gennemsnitlig arbejdstid giver et 
økonomisk bidrag til væksten fra arbejdsmarkedet, der er mærkbart højere, end 
hvad der er set tidligere. Også produktivitetsvæksten forventes at geare op i 
forhold til de seneste godt 20 år. Kapacitetspresset vurderes at være stigende, 
men ligger fortsat langt fra det vi så i midt nullerne. Vi kommer i forløbet frem 
mod 2025 dog ikke over det ”konjunkturnormale leje”, der vil skabe mere pres 
på økonomien herunder på løn og priser. Vismændene anbefaler alligevel en 
stram finanspolitik.  

3F mener Vismændenes forløb klart viser, at det ikke er mangel på hænder og 
vækstbidrag fra arbejdsmarkedet, der er udfordringen i dansk økonomi. Der er 
lavet så mange reformer siden 2006, at der skal opsuges en massiv stigning i 
arbejdsudbuddet de kommende år. Kommer der mere gang i økonomi og ar-
bejdsmarked, må beskæftigelsen også kunne forventes at stige mere, end det 
der er lagt til grund. Men da forventes et øget lønpres. At der kommer mere pres 
på økonomien er dog ikke entydigt negativt, fordi det vil skabe behov for flere 
investeringer i virksomhederne, der kan løfte væksten og produktiviteten på 
længere sigt, flere lærlinge, ligesom det kan være med til at skabe plads til svage 
grupper, der står på randen af arbejdsmarkedet. Vi har i udgangspunktet en 
meget stærk konkurrenceevne, jf. bl.a. vores handelsbalanceoverskud og løn-
konkurrenceevne. Man bør i det lys passe på med de finanspolitiske stramninger.  

Den offentlige saldo forbedres gradvist over de kommende år, men har trods 
pæn økonomisk fremgang svært ved at slippe det negative territorium. Ligeledes 
har den strukturelle saldo, der er blevet det centrale mål for tilrettelæggelsen af 
den økonomiske politik, svært ved at slippe den kritiske grænse på ½ pct. Sam-
tidig er niveauet for den strukturelle saldo blevet nedjusteret ganske markant 
over de senere år som følge af en nedjustering af strukturerne på arbejdsmar-
kedet. Sidstnævnte har også denne gang fået en ny nedjustering. Dertil kommer 
lavere olieindtægter, samt ekstraordinære tab herunder fra udbytteskat i SKAT, 
hvor sidstnævnte over årene 2013-2016 kan opgøres til ikke mindre end 37,7 
mia.kr.  



3F mener, at det er svært at blive klog på den strukturelle saldo, og hvad der 
ligger bag udviklingen. Det er svært at få øje på en afspejling fra de senere års 
markante fremgang i den strukturelle beskæftigelse samt de finanspolitiske 
stramninger, der burde trække i positiv retning. Der efterlyses i det lys flere 
forklaringer på, hvad der har holdt den strukturelle saldo nede. Det er på over-
fladen svært at se, hvilke signaler fra arbejdsmarkedet, der argumenterer for 
nye nedjusteringer af den strukturelle beskæftigelse, der påvirker niveauet for 
den strukturelle saldo. I det hele taget virker det som om de metodemæssige 
justeringer, der er kommet til, primært har trukket i nedadgående retning.  

Vismændene anbefaler, at det arbejde, der blev påbegyndt af den nedlagte Pen-
sionskommission til løsning af samspilsproblemer i pensionssystemet, genopta-
ges snarest i passende regi. 

3F er enige i at der bør findes en løsning på samspilsproblemerne.  

Kapitel 2 Holdbarhed og Finanspolitiske regler 

Vismændenes nye lange fremskrivning viser, at der ikke er nogen ”hængekøje-
problematik”. Fra 2020-2040 ligger saldoen tæt på balance nemlig omkring -0,2 
til +0,3 pct. af BNP, fra 2040 øges saldoen og den bliver markant positiv. Der er 
stort set ingen offentlig (netto)gæld fra nu og frem, mens der fra 2045 kommer 
offentlige (netto)formue. Den finanspolitiske holdbarhed er meget positiv med 1 
pct. af BNP Det er den mest positive holdbarhedsmåling, der nogensinde er fo-
retaget af dansk økonomi. Det konstateres således i Vismandsrapporten, at det 
er en ny situation med så stor overholdbarhed, der på et tidspunkt må give 
anledning til, hvornår politikerne kan bruge flere penge.  

Igen viser beregninger, at hvis vi indregnede værdien af det offentlige tilgode-
havende i de danske pensioner, ville der være overskud og markant offentlig 
formue så langt øjet rækker. Ligeledes vises der eksempler på, at ændringer i - 
hvad der på overfladen virker som uskyldige - fremskrivningsantagelser har 
mærkbare konsekvenser for de finanspolitiske mål der styres efter. 

Med Vismændenes holdbarhed på +1 pct. af BNP og med Finansministeriets 
(KP17) holdbarhed på +0,9 pct. af BNP må det være slået fast med syvtommer-
søm, at der ikke er nogen brændende finanspolitisk platform. De offentlige fi-
nanser må grundlæggende betegnes som meget sunde og robuste. At Vismæn-
dene nu begynder at omtale, at folketinget og regeringen formentlig snart kan 
begynde at overveje at bruge af holdbarheden, er en yderligere cementering her 
af. Der efterlades således IKKE en regning i børneværelset men en check på i 
størrelsesorden 22 mia.kr. En endnu højere pensionsalder vil derfor efterlade en 
endnu større finanspolitisk holdbarhed og check i børneværelset. 

Der er atter en diskussion af de finanspolitiske regler vi styrer efter herhjemme, 
hvor rammeværket vurderes som fornuftige, men for rigide.  



De finanspolitiske regler, der er bindende for tilrettelæggelsen af den økonomi-
ske politik på kort til mellemlang sigt virker for ufleksible. Dels fordi der er stor 
usikkerhed om de strukturelle størrelser, der styres efter, dels fordi de kan være 
begrænsende for ellers samfundsgavnlige investeringer og udgifter, og dels fordi 
de ikke tager højde for det danske ”pensionsguld”. Det enorme offentlige tilgo-
dehavende i pensionerne bør enten indregnes i de officielle tal eller de finanspo-
litiske regler bør gøres mere fleksible, så lande med sunde offentlige finanser, 
mange reformer og ”pensionsguld” stilles anderledes en lande med problemer. 
Så længe det enorme pensionstilgodehavende er skjult i de officielle tal, risikerer 
vi, at de finansielle markeder fejlvurderer sundhedstilstanden for de danske of-
fentlige finanser. 3F anbefaler, at Danmarks Statistik i forbindelse med tallene 
for den offentlige gæld samtidig offentliggør tal for statens tilgodehavende i det 
danske ”pensionsguld”. 

Vismændene diskuterer i lyset af debatten omkring de forskellige årganges for-
ventede formelle pensionsotium generationsmæssige fordelingsproblemer. År-
gangene der går på pension de kommende år og nærmeste årtier står til at få 
flere år på pension end generationerne længere ud i tid. Vismændene mener 
ikke, man kan se dette uafhængig af de forskellige generationers bidrag til de 
offentlige kasser. Vismændenes analyser fra 2014 viste, at de ældste generati-
oner (årgangene frem til midten af 1980’erne) på trods af en længere pensions-
periode alligevel vil levere et større nettobidrag til den offentlige sektor end de 
yngre årgange. Samtidig bliver yngre generationer generelt betydelig rigere end 
ældre som følge af den økonomiske vækst. 

Vismændenes beregninger og pointer understreger, at man skal passe meget på 
med de ensidige generationsmæssige sammenligninger. Hvis det går som frem-
skrivningerne forudsiger, vil generationerne der lever fra år 2040 stå med of-
fentlige finanser, der forbedres år efter år og som vil vise overskud og offentlig 
formue. Hvordan de fremtidige generationer vil forvalte disse overskud (der er 
næppe grund til, at vi får en meget stor offentlig formue) må de afgøre på det 
tidspunkt. Det kan være disse generationer ønsker mere offentlige service eller 
en lavere skat. Men det kan også være de vælger en anden pensionsalder. Den 
finanspolitiske holdbarhed må være ekstrem positiv i 2040, hvis den blev målt.  

Kapitel 3 Dynamiske effekter af offentlige udgifter 

I Danmark er der tradition for at indregne ”dynamiske effekter” i form af ar-
bejdsudbudseffekter og produktivitetseffekter af ændringer i skatter, afgifter og 
overførselsindkomster. Modsat regnes der ikke med ”dynamiske effekter” af æn-
dringer i det offentlige forbrug eller de offentlige investeringer, selvom både teori 
og helt åbenlyse forhold taler for, at de er der. Der findes også analyseresultater, 
der taler herfor. Der regnes herhjemme dog med effekter af at løfte uddannel-
sesniveauet i befolkningen. 

Med de nuværende regneregler risikerer man derfor at give et forkert billede af 
de økonomiske konsekvenser af ændringer i den offentlige sektors indtægts- og 



udgiftsside. Vismændene slår fast, at det langsigtede mål bør være at få etab-
leret et sæt konkrete regneregler for, hvordan ændringer i det offentlige forbrug 
og de offentlige investeringer kan forventes at påvirke økonomien, så politikerne 
har mulighed for at føre økonomisk politik på et mere retvisende grundlag.  

De økonomiske Vismænd tager her hul på en ekstrem vigtig problematik. Var 
der ikke positive dynamiske effekter af offentligt forbrug og investeringer, men 
kun negative dynamiske effekter fra skat og overførsler, ville Danmark og de 
nordiske lande ikke være blandt verdens rigeste og mest velfungerende. De nu-
værende regneregler er derfor skæve. Da det som følge af udgifternes sammen-
sætning og målemuligheder (herunder kvalitet) er mere besværligt at måle på 
udgiftssiden end på skattesiden, kræver det en særlig indsats at få etableret 
regneregler her. Der bør i det lys afsættes ressourcer i centraladministrationen 
til gennemførelse af et sådant projekt. Det kan hertil nævnes, at Finansministe-
riet netop har bevilget 3½ mio.kr. årligt til etablering af en ny ”ADAM-model”, 
der bl.a. skal samle de hidtil anvendte dynamiske effekter i en samlet model. 
Det bør også bemærkes, at der trods stor usikkerhed (som følge af spinkelt 
empirisk dansk grundlag) på de dynamiske effekter af skat, regnes med øjeblik-
kelig selvfinansiering i økonomiske konsekvensberegninger. Det selv om det helt 
åbenlyst kan tage tid for de dynamiske effekter at manifestere sig. Det lever 
næppe op til de forsigtighedskrav, der ellers føres med de finanspolitiske regne-
regler. Endelig er der behov for at se nærmere på effekterne af uddannelse, hvor 
der ikke er enighed om de effekter, der regnes med i dag. 

Vismændene foretager en konkret analyse på daginstitutionsområdet og finder 
her en signifikant sammenhæng mellem normeringer og beskæftigelse omkring 
en familieforøgelse. Analysen kan til gengæld ikke umiddelbart påvise en stati-
stisk signifikant effekt af prisen på børnepasning.  

Det er et fint eksempel på, at det godt kan lade sig gøre at eftervise de positive 
dynamiske effekter af offentligt forbrug. Det havde været interessant om der 
også var set på sammenhæng mellem fx normeringer og arbejdstid for foræl-
drene, idet de må formodes at være mere villige til længere arbejdsuger jo bedre 
kvalitet der er i institutionerne.  

Indkomstoverførsler, herunder ledighedsforsikring, trækker i de økonomiske 
modeller generelt i retning af at reducere arbejdsudbud og dermed velstanden. 
Ledighedsforsikring kan imidlertid også have en effekt på samfundets produkti-
vitetsniveau og effektivitet, såfremt de ledige er likviditetsbegrænsede eller ved, 
at de ledige tør tage springet til mere usikre brancher.  

3F kvitterer for, at Vismændene mener, at en ledighedsunderstøttelse ikke kun 
trækker i negativ retning, men også kan trække den anden vej. Et ordentligt 
dagpengeniveau er afgørende for funktionaliteten af den danske flexicurity-mo-
del, der sikrer dynamik og gode jobmatch. Det er derfor meget bekymrende, at 
dagpengenes dækningsgrad vil falde markant de kommende år. 



Kapitel 4. Udenlandsk arbejdskraft 

Vismændene konkluderer ud fra internationale analyser, at vandrende arbejds-
kraft er en økonomisk gevinst på lang sigt, men ser fx ikke på omgåelse af 
danske regler både over for arbejdsgivere, arbejdstagere og stat (social dum-
ping).  

3F mener, at det er en stor fejl ikke at se på det samlede billede af indvandring, 
da eksempelvis SKAT har foretaget reguleringer for 764 mio. kr. igennem de 
seneste 5 år på udenlandske selskaber og medarbejdere i Danmark.  

For det andet viser tal fra Arbejdstilsynet, at mere end hver tredje udenlandske 
virksomhed har dårligt arbejdsmiljø – noget de udenlandske virksomheder også 
bruger, når de skal konkurrere om prisen over for danske virksomheder.  

Et tredje eksempel er det systematiske lønsnyd, som 3F gang på gang oplever 
hos både udenlandske og danske virksomheder, der bevidst snyder udenlandsk 
arbejdskraft for at være konkurrenceførende inden for brancher med mange 
lavtlønnede. 

Vismændene sammenligninger en række udenlandske analyser af effekten af 
udenlandsk arbejdskraft for både vækst og produktivitet, og der er ikke nogen 
entydig effekt. Dog registreres der altid positive effekter ved at få udenlandsk 
arbejdskraft ind, når de er målrettet beskæftigelse. 

Det er uklart, hvorfor Vismændene ikke har medtaget en nyere analyse fra Norge 
(”VIRKNINGER AV ALLMENNGJØRING AV TARIFFAVTALERl1”), der bl.a. konklu-
derer:  

- Vores velfærdssamfund er udfordret, fordi det bl.a. bygger på, at også kortud-
dannede har en ordentlig løn. 

- Når også faglærte og ufaglærte har tjent en høj løn, har det presset produkti-
viteten i vejret, og det har givet løft for hele samfundet. 

- Men når de ufaglærte og faglærtes løn bliver presset, udfordrer velfærdsydel-
serne incitamentet til at arbejde, fordi de offentlige ydelser bliver mere attrak-
tive. 

- Og samtidig falder produktiviteten som følge af indvandringen, fordi virksom-
hederne får adgang til billigere arbejdskraft og ikke investerer i bedre produk-
tion. 

                                       
1 Link til rapporten http://static1.squarespace.com/sta-
tic/576280dd6b8f5b9b197512ef/t/57bbed4115d5dbc1c5338eac/1471933773511/SFL+R2-
2015+Virkninger+av+allmenngj%C3%B8ring.pdf 
 



Vismændenes egen analyse viser, at der er en negativ sammenhæng mellem en 
stigning i andelen af indvandrere generelt på arbejdsmarkedet og beskæftigel-
sen blandt ufaglærte indfødte i Danmark. Vismændenes analyser ser ikke, at 
lønnen for de indfødte i den nederste del af lønfordelingen bliver påvirket.  

Det at Vismændene ser en negativ effekt på beskæftigelsen af de ufaglærte, når 
der kommer øget indvandring, viser at indvandreringen kommer ind og konkur-
rerer med den danske arbejdskraft på løn- og arbejdsvilkår. Derfor burde Vis-
mændene også have en længere tidshorisont end 0-1 år til at se på lønudviklin-
gen. I Danmark er der overenskomster, og de løber som regel i 2-4 år. Derfor 
vil virksomheder som overholder overenskomsten være unfair stillet, når de skal 
konkurrere med virksomheder, der laver social dumping. Det betyder ikke, at 
lønniveauet falder i en overenskomstperiode, men at der kommer et større tryk 
på at holde lønniveauet nede til næste overenskomst. I analysen fra Norge (tid-
ligere nævnt) ser de på lønudviklingen siden de nye EU lande kom med i 2005, 
og inden for byggeri og servicefag er lønnen relativt faldet med 20 pct. 

Vismændenes anbefaler at udvide beløbsordningen ved at nedsætte beløbs-
grænsen, og argumentere ud fra at beløbsgrænsen på 408.800 kr., ligger væ-
sentlig over median erhvervsindkomsten for en fuldtidsbeskæftiget indfødt dan-
sker.  

3F er stærkt imod at udvide beløbsgrænsen. 408.800 kr. er ikke væsentlig over 
en gennemsnitlig danskers median erhvervsindkomst, når der inkluderes pen-
sion. Eksempelvis var en ordinær 3F’s median erhvervsindkomst i 2014 på ca. 
360.000 kr. inklusive pension, så en sænkning af beløbsgrænsen vil medføre 
øget konkurrence på bl.a. det ufaglærte arbejdsmarked. Her er der ikke et behov 
for øget arbejdskraft, det viser Vismændene selv i kapitlet, da der i forvejen er 
en stor tilstrømning af lavtlønnet udenlandsk arbejdskraft fra de 13 nye EU-
lande. 

Vismændenes anbefaler at afskaffe topskatten for udlændige med beskæftigelse 
som opholdsgrundlag.  

3F ser ingen grund til at skabe øget ulighed mellem bund og top i Danmark ved 
at afskaffe topskatten for udlændige. Det der i stedet burde være Danmarks 
reklamesøjle for at få højtuddannede udenlandsk arbejdskraft, er det danske 
velfærdssamfund, der servicerer borgerne med alt fra børnepasning til sundhed 
og skolegang. Dette er velfærdsydelser, som meget få lande i verden kan kon-
kurrere med Danmark på, og det er grunden til at højtuddannede skal vælge 
Danmark.  

Vismændene anbefaler at indføre brugerbetaling på kandidatuddannelserne via 
lån – et lån der så efterfølgende kan tilbagebetales via et nyt beskæftigelsesfra-
drag til nyuddannede. 

3F er ikke enige med Vismændene, men mener, at der vil være en fare for, at 
det så kun er de unge, der kommer fra uddannelsesvante familier og traditioner, 



der ”tager chancen” ved at følge deres specifikke ønske om uddannelse. Første 
generationskandidater vil være mindre tilbøjelige til at optage lån for at tage en 
uddannelse. Der vil ligeledes være en fare for, at færre unge tør tage mere 
konjunkturfølsomme uddannelser, ligesom at mange unge vil kunne blive ramt 
af mere pludselige udsving i beskæftigelsen. Forslaget vil kunne føre til, at unge 
ikke vælger uddannelser, som der bliver stort behov for i fremtiden, fordi de i 
større grad vælger mere sikre og traditionelle uddannelser. Forslaget vil endelig 
kunne føre til, at mange studerende i stedet for at optage lån, vil tage yderligere 
erhvervsarbejde under studierne. Det vil forringe studieaktiviteten og udbyttet, 
ligesom der er fare for, at en intensivering af arbejde under studier vil fortrænge 
andre grupper på arbejdsmarkedet. Systemet kendes fra Norge, hvor kun 59 
pct., mod 81 pct. i Danmark, gennemfører deres kandidatuddannelse. Det nor-
ske tal er faldet siden man indførte en låneordning. Det er især de studerende, 
hvis forældre, der ikke selv har en uddannelse, der dropper ud af studierne. 

Vismændene konkludere, at der et behov for bedre instrumenter i uddannelses-
politikken målrettet restgruppen. 

Det er 3F helt enige i. Vi er bekymrede over udsigten til en ensidig kommunal 
styring og finansiering, at EGU uddannelsen skrives ud af lovgivningen, men 
også at de unge kun får 2 år til at klargøre sig til en ungdomsuddannelse. Det 
er vores vurdering, at det kræver en større indsats for mange af de unge. 

Endelig vil 3F gerne kvittere for, at Vismændene siger: 

At det var hensigtsmæssigt at afskaffe Greencardordningen, da formålet med 
ordningen i vidt omfang ikke blev opfyldt. 

At udenlandsarbejdskraft skal arbejde under samme løn- og ansættelsesvilkår 
som indfødte, da det ellers vil give ringere arbejdsmarkedsvilkår og unfair kon-
kurrence. 

At det er vigtigt at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder overholder de 
regler, der gælder på det danske arbejdsmarked. 

At de fleksible ansættelses- og afskedigelsesregler koblet med økonomisk sik-
kerhed ved arbejdsløshed og en stærk efteruddannelsesindsats er det som giver 
Danmark fordele og økonomiske gevinster ved globalisering. 


