
den politiske diskussion om velfærdsre-
former er hastigt på vej i den forkerte retning.
Hvor meningen med reformerne fra starten har
været, at besparelserne skulle anvendes til at fjer-
ne de økonomiske ubalancer, der bliver resulta-
tet af de stigende antal ældre, er diskussionen
ved at udvikle sig til, hvordan man kan bruge
pengene til at finansiere helt nye tiltag. 

Sådan lyder vurderingen fra flere økonomer,
som Ugebrevet har talt med. 

De hæfter sig bl.a. ved, at både regeringen og
oppositionen allerede har bebudet, at en del af
nedskæringerne – f.eks. besparelserne på efter-
løn – både skal bruges til at finansiere en del af
de udgiftskrævende forslag fra Globaliserings-
rådet og udvide kommunernes budgetrammer. 

Overvismand Peter Birch Sørensen opfatter
det som et skridt i den forkerte retning: 

“Det er bekymrende, at de måske ikke særlig
ambitiøse velfærdsreformer, der ifølge de fore-
løbige politiske meldinger er lagt op til på f.eks.
efterløns-området, nu også skal bruges til at fi-
nansiere en række nye udgiftskrævende aktivi-
teter. Man har tilsyneladende glemt, at hele ud-
gangspunktet for Velfærdskommissionens ar-
bejde har været, at der er en manko på grund af
den demografisk udvikling. Og at formålet med
velfærdsreformerne var at løse det problem,” si-
ger Peter Birch Sørensen.   

Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
Lars Andersen, er enig i, at den politiske debat
har taget en skæv drejning: “Umiddelbart var
hele formålet med reformerne at sikre det nu-
værende velfærdsniveau i fremtiden. Og i be-
tragtning af hvor stor en udfordring det kan bli-
ve, kan det selvfølgelig være vanskeligt at fore-
stille sig, at man ved hjælp af de samme reformer

også skulle blive i stand til at finansiere en hel
masse andre tiltag her og nu.” 

Professor Svend Erik Hougaard Jensen,
Syddansk Universitet, er mindre kritisk over for
den nuværende debat. Specielt når det gælder
de politiske ønsker om at investere mere i forsk-
ning og uddannelser: “Selvfølgelig skal der være
orden i de offentlige finanser, men der er altså og-
så en verden uden for de offentlige finanser, som
er meget vigtig at holde sig for øje. Derfor skal
vi passe på, at det ikke lammer vores vilje til at in-
vestere i f.eks. forskningen. Her kan det ifølge
min opfattelse næsten ikke gå stærkt nok med at
øge bevillingerne, hvis vi skal klare os i den sta-
digt stærkere konkurrence med de øvrige lan-
de. Derfor er det positivt, at den slags emner er
på den politiske dagsorden.” 

Nye “finansieringsmuligheder” 
Det i dansk politik meget omtalte økonomiske
råderum er en fri oversættelse af  det økonomi-
ske begreb, der går under betegnelsen den fi-
nanspolitiske holdbarhed. Det er et begreb, som
man i de sidste fem-seks år har anvendt i Finans-
ministeriet ved udarbejdelsen af langsigtede øko-
nomiske planer. Finanspolitisk holdbarhed er
et mål for, i hvor høj grad den nuværende sam-
mensætning af offentlige udgifter og indtægter
er i balance på langt sigt, hvis man fastholder
de gældende regelsæt og det aktuelle forbrug af
offentlige ydelser i forskellige befolknings- og al-
dersgrupper. 

Helt konkret beregner man den finanspoliti-
ske holdbarhed ved at tilbageføre alle fremtidi-
ge offentlige udgifter og indtægter til i dag –
altså omregner dem til sammenlignelige størrel-
ser i kroner – hvorved en eventuel ubalance kan
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Mere end status quo

Oprindeligt skulle
velfærdsreformerne sikre,
at vi kunne bevare det
nuværende niveau – nu skal
de finansiere mere velfærd.

Den politiske debat om velfærdsreformer har fået en helt anden drejning, end det oprindelig var menin-
gen  –  Fra at handle om, hvordan vi kan sikre status quo med en stadigt ældre befolkning, handler den
nu om, at reformerne skal finansiere helt nye initiativer  –  Den drejning bekymrer bl.a. overvismanden  –
Økonomerne roser dog politikerne for at ville øge bevillingerne til forskning og uddannelse

Velfærdsdiskussionen går 
i den forkerte retning



udtrykkes ved et enkelt tal. Økonomiske frem-
skrivninger har man lavet i mange år, men tid-
ligere har de ikke været nær så raffinerede og
langsigtede. Det er derfor et redskab, som øko-
nomer er glade for, fordi det på en enkel måde
anskueliggør mulighederne for at videreføre den
nuværende politik – og dermed tjener til at be-
grænse politikeres lyst til at godkende nye ud-
gifter.

Der er almindelig enighed om, at det nye red-
skab har haft en disciplinerende effekt, men det
har også – helt utilsigtet – givet politikerne nye
muligheder for at træffe udgiftskrævende be-
slutninger. Hovedproblemet er, at det kompli-
cerede regnestykke – selvsagt – er meget af-
hængigt af, hvilke forudsætninger der lægges
ind i fremskrivningerne. I den nuværende 2010-
plan, som regeringen styrer efter, er det i den
seneste udgave f.eks. forudsat, at arbejdsstyr-
ken i de kommende år varigt skal vokse med ca.
50.000 personer, og at realvæksten i det offent-
lige forbrug kun må være 0,5 pct. om året. Ingen
af forudsætninger ser ud til at kunne opfyldes, og
derfor er det råderum, der kan udregnes på dis-
se forudsætninger, ikke-eksisterende. 

Alligevel er det siden Fogh-regeringens til-
træden i 2001 blevet kutyme at “finansiere” ud-
giftskrævende initiativer med dette råderum. I
modsætning til tidligere, hvor der var politisk
konsensus om, at enhver merudgift skulle fi-
nansieres “krone for krone”. 

I den første regeringsperiode “finansierede”
råderummet f.eks. både skattestop og skatte-
lettelserne, mens det i denne regeringsperiode
bl.a. skal “finansiere” alle de valgløfter, som re-
geringspartierne for et års tid siden udstedte til
bl.a. forskning og innovation, børnefamilier, sy-
gehuse, ældre og miljø. Se tekstboks. 

Når diskussionen om den finanspolitiske
holdbarhed – råderummet – er central, hænger
det selvfølgelig sammen med, at der i de kom-
mende år vil blive flere og flere ældre, der skal ha-
ve efterløn, pension og pleje, mens der bliver
færre og færre erhvervsaktive til at betale reg-
ningen. 

Der er forskellige vurderinger af, hvor stort
problemet er, men der er ingen uenighed om,
at det har en betragtelig størrelse. Finansmini-
steriets seneste skøn lyder, at der – uden de ind-
regnede 50.000 i varig beskæftigelse og med en
realvækst i det offentlige forbrug på 0,75 pct. –
vil være en ubalance på 1,2 pct. af BNP – sva-
rende til ca. 18 milliarder. Mens Velfærdskommis-
sionen i sin afsluttende rapport skønnede, at
ubalancen er 3,4 pct. af BNP – svarende til ca.

51 milliarder. Uenigheden skyldes især en ret
kompliceret diskussion af, hvordan renten og
væksten vil udvikle sig. Se Ugebrevet nr. 29, 2005. 

Når regeringen og de politiske partier sætter
sig til forhandlingsbordet om et par uger, er der
således i højere grad tale om, at der er et betydeligt
problem, der skal løses, og ikke en gavebod at de-
le ud af. 

Helt utilstrækkeligt valgløfte 
De økonomer, som Ugebrevet har talt med, er
heller ikke helt enige om, hvor stort problemet
er. Lars Andersen fra Arbejderbevægelsens
Erhvervsråd, der løbende har kritiseret Velfærds-
kommissionens beregninger, er mest enig med
Finansministeriet, mens Svend Erik Hougaard
Jensen er mest enig med Velfærdskommissionen.
De økonomiske vismænd har tidligere placeret
sig et sted imellem, men Peter Birch Sørensen
understreger, at vismændene ikke har noget ak-
tuelt bud. Siden deres sidste vurdering – fra fo-
råret 2004 – er der bl.a. kommet en ny befolk-
ningsprognose, som man endnu ikke har haft
lejlighed til at indarbejde i sin vurdering. Alle
tre økonomer er dog enige om, at det er en be-
tydelig opgave, politikerne skal løse, hvis man ba-
re skal bevare status quo. Så skal man derudover
løfte nye opgaver, kræver det yderligere refor-
mer, hvis man vil sikre en finanspolitisk holdbar
løsning. 

Regeringen har hidtil slået på, at de 10 milli-
arder kr., som man har reserveret fra det ikke-ek-
sisterende råderum, skulle bruges til at dække de
initiativer, der er resultatet af Globaliseringsrådets
arbejde. Det har dog længe stået klart, at det
langt fra ville være nok, fordi regeringens sam-
tidig har lagt sig fast på, at de samlede offentli-
ge udgifter til forskning og udvikling skal nå op
på 1 pct. af  BNP i 2010. Det svarer til, at det nu-
værende niveau løftes med ca. 5,8 milliarder kr.
– fra de nuværende ca. 11,6 milliarder til ca. 17,4
milliarder i 2010. 

Når regeringens 10 milliarder i den sam-
menhæng – som Lars Andersen udtrykker det –
“forslår som en skrædder i helvede”, er forkla-
ringen regeringens særegne regnemetode, som
Ugebrevet tidligere har beskrevet indgående. De
10 milliarder er ikke et niveauløft, men udgør de
samlede merudgifter akkumuleret over perio-
den 2006-2010. For at illustrere problemstillin-
gen kan man f.eks. antage, at de 10 milliarder
fordeles over de kommende fire år – 2007-2010
– ved at øge bevillinger til forskning med 1 mil-
liard om året. Det ville ifølge regeringens reg-
nemetode – akkumuleret – svare til de 10 milli-
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Fogh råder over råderummet

Under Fogh-regeringen er
det blevet kutyme at
“finansiere” nye initiativer
med midler fra det
finanspolitiske råderum.

MM | Foghs løfter

Regeringens valgløfter 2005-
2010

• Forskning, udvikling og
uddannelse: 10 milliarder
kr.

• Bedre vilkår for børnefamili-
er: 8 milliarder kr.

• Bedre omsorg for de ældre:
2,5 milliarder kr.

• Bedre sygehuse: 2,5 milliar-
der kr.

• Bedre miljø: 1 milliard kr.

I alt: 24 milliarder kr.



arder kr., men kun øge niveauet med 4 milliar-
der. Hvorfor der ville udestå et betydeligt finan-
sieringsproblem. Se figur 1. 

I virkelighedens verden er mankoen endda
endnu større, fordi man allerede i indeværende
år har brugt over en femtedel af de 10 milliar-
der. Hvortil kommer, at der også fra i år er ble-
vet afsat et mindre beløb til iværksætteri. 

Regeringen har endnu ikke fortalt, hvad den
økonomiske ramme er for de samlede globali-
seringsinitiativer, men ud over forskningen må
man i hvert fald regne med, at regeringens am-
bitiøse målsætning på uddannelsesområdet hører
til i den mere kostbare afdeling. 

Det gælder både målsætningen om, at 95 pct.
af en ungdomsårgang inden 2015 skal have en
ungdomsuddannelse, og at 50 pct. af en årgang
skal have en videregående uddannelse. Det vil
næppe kræve lige så store investeringer som i
forskningen, men Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd har tidligere beregnet, at alene de øgede
driftsomkostninger vil kræve et niveauløft på
godt 3 milliarder kr. Dertil kommer øgede ud-
gifter til Statens Uddannelsesstøtte. Med den
øvrige lange række af mindre, udgiftskrævende
forslag er det derfor ikke usandsynligt, at den
samlede regning – ud over valgløftet – på sigt
vil forudsætte et niveauløft på ca. 1 pct. af BNP
– svarende til ca. 15 milliarder kr. 

Derfor er det også forståeligt nok, at stats-
minister Anders Fogh Rasmussen allerede i for-
bindelse med offentliggørelsen af regeringens
foreløbige udspil har bebudet, at de 10 milliar-
der kr. ikke er nok, men at der skal skaffes yder-
ligere midler under de kommende forhandlinger
om velfærdsreformer. 

Dertil kommer, at Socialdemokraternes for-
mand, Helle Thorning-Schmidt, har bebudet,
at hun under forhandlingerne vil kræve, at be-
sparelserne på f.eks. efterløn – ud over uddan-
nelse og forskning – også skal bruges til at øge
velfærden for især de svageste grupper i sam-
fundet. Et krav, som statsministeren tilsynela-
dende har nikket ja til. Det skal bl.a. ske ved at
fordoble regeringens nuværende målsætning
om, at det offentlige forbrug kun må stige 0,5
pct. om året, hvilket vil koste ca. 2 milliarder kr.
om året.  

Uenighed om forskning og uddannelse 
Skal der være råderum til den type ekstraudgif-
ter, er ingen af de tre økonomer, Ugebrevet har
talt med, i tvivl om, at det vil øge kravene til
størrelsesordenen af de i forvejen betydelige re-
former, politikerne skal honorere for blot at sik-

re status quo. Det kan principielt kun ske på to
måder: Enten ved at øge statens indtægter (f.eks.
ved at øge arbejdsstyrken permanent eller spa-
re på udgifterne. 

De tre økonomer har dog et lidt forskelligt
syn på, hvor tungt de forskellige udgiftsområ-
der påvirker muligheden for at føre en finans-
politisk holdbar politik. Peter Birch Sørensen er
den mest forsigtige: 

“Det er af mange grunde virkelig fornuftigt
at anvende flere midler til forskning og udvik-
ling, fordi det skaber vækst. Det er selvfølgelig
positivt, fordi det gør os alle rigere. Men det lø-
ser ikke det offentliges budgetproblemer, fordi
vi har indrettet os på den måde, at væksten i den
private sektor udløser tilsvarende stigning i over-
førselsindkomster og de offentlige ansattes løn.
I forhold til den finanspolitiske holdbarhed er
resultatet – som mange gange påvist – at de sti-
gende skatteindtægter, som følger af væksten i
den private sektor, modsvares af tilsvarende mer-
udgifter i den offentlige sektor. For uddannelse
gælder, at et højere uddannelsesniveau i befolk-
ningen kan øge arbejdsstyrken og dermed bi-
drage til at løse holdbarhedsproblemet. Fordi
højtuddannede har en mindre ledighed end
lavtuddannede. I givet fald er der dog tale om en
virkning, som først vil kunne registreres på me-
get langt sigt, og det er ikke noget vidunder-
middel.” 

Det sidste er Lars Andersen uenig i, fordi ud-
dannelse ifølge Erhvervsrådets beregninger ik-
ke bare er en god investering for den enkelte,
men også for samfundet, når man tager hensyn
til, at højtuddannede både har mindre ledighed
end lavtuddannede og typisk trækker sig senere
tilbage fra arbejdsmarkedet. Han er heller ikke
enig i, at det er en meget langsigtet investering: 

“Det mest akutte problem er ungdomsud-
dannelserne, som kun godt 80 pct. af en årgang
gennemfører. Kunne det øges til 95 pct., ville
det være en klar gevinst. Dertil kommer, at man
formentlig også kunne opnå et forholdsvist hur-
tigt resultat ved at styrke voksen- og efterud-
dannelsen. Det er jo folk, der allerede er på ar-
bejdsmarkedet, og det er et område, som Vel-
færdskommissionen slet ikke har taget med i
deres beregninger.” 

Lars Andersen er til gengæld helt enig med
Peter Birch Sørensen i, at en øget indsats på
forskningsområdet næppe vil have en tilsvaren-
de virkning: 

“Men større bevillinger på det område er selv-
følgelig overordentlig vigtige i forhold til virk-
somhedernes konkurrenceevne og vores mu-
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Nye krav til reformerne

Skal alle de ambitiøse
målsætninger nås, stiller det
endnu større krav til de
kommende velfærdsreformer.

Figur 1: 10 mia. kr. fordelt 
over de næste fire år giver i 
dette eksempel kun et 
niveauløft på 4 mia. Dermed er 
der stadig et pænt stykke op 
til målsætningen om, at de 
offentlige udgifter skal udgøre 
1 pct. af BNP.

Kilde: Regeringsgrundlaget og Ugebrevet 
Mandag Morgen.

MM | Småpenge
Regneeksempel på, hvordan
regeringens valgløfte på 10
mia. til forskning mv. kunne
udmøntes i perioden
2006-2010
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ligheder for at deltage i de internationale forsk-
nings- og vidensnetværk, der kan tilføje vores
samfund dynamik og vækst.” 

Svend Erik Hougaard Jensen, der også er forsk-
ningschef for Centre for Economic and Business
Research (CEBR), er enig i, at øgede udgifter til
forskning på kort sigt næppe vil øge det finans-
politiske råderum: “Men det er også vigtigt, at vi
ikke lader os fuldstændig handlingslamme på
grund af det fremtidige hul i det offentlige bud-
get. Der er udgifter, som det under alle omstæn-
digheder er nødvendigt at øge, hvis Danmark
fortsat skal befinde sig i den internationale
Superliga. Det drejer sig især om udgifterne til
forskning, innovation og uddannelse. Der er
næppe andre områder, der i den grad kan øge
produktiviteten og sikre den nødvendige vækst.
Hvor pengene helt præcist skal ledes hen for at
give det største udbytte, er en vanskeligere di-
skussion. Derfor vil det i den fortsatte proces
også være meget vigtigt, at man til stadighed
evaluerer udbyttet af disse investeringer.” 

Svend Erik Hougaard Jensen understreger, at
hans stærke anbefaling af at bruge flere penge på
både forskning og uddannelse ikke indebærer,
at man skal ser stort på den finanspolitiske hold-
barhed: “Det er rigtigt, at forskning på det kor-
te sigt ikke øger statens indtægter. Men i den 
diskussion synes jeg, at man overser, at når vi
på grund af væksten alle bliver meget rigere og
får råd til et meget større privatforbrug, vil det og-
så – alt andet lige – være nemmere at få betalt
regningen. Enten ved at sætte skatten lidt op el-
ler ved midlertidigt at begrænse stigningstak-
ten i f.eks. overførselsindkomsterne.” 

Skattestoppet er en særlig udfordring 
Vil man mere generelt øge de offentlige udgifter
på de traditionelle velfærdsområder, er der in-
gen særlig uenighed mellem de tre. Det vil stil-
le krav om yderligere reformer, der enten øger det
offentliges indtægter eller begrænser udgifter-
ne. 

Som Peter Birch Sørensen lidt polemisk ud-
trykker det: “Øger man stigningstakten i de of-
fentlige forbrug med en halv procent, vil det i
løbet af fem år øge de årlige udgifter med 10 mil-
liarder kr. Hvilket f.eks. kunne finansieres ved at
inddrage de skattelettelser, som regeringen gav
i forbindelse med den såkaldte forårspakke. Men
det har jeg ikke hørt nogen foreslå.” 

At en mere generel stigning i de offentlige
udgifter i givet fald skal betales ved kasse 1, er Lars
Andersen ikke uenig i: “Men jeg opfatter mest
Socialdemokraternes udspil på det område som

et svar på VK-regeringens løfte om at bruge et
eventuelt ekstra-råderum til skattelettelser. Men
da det i lyset af de øvrige udfordringer fore-
kommer nærmest umuligt at se, hvordan der
skulle kunne blive penge tilovers til skattelettel-
ser, er det lige så svært at få øje på, hvordan man
skulle kunne finansiere større generelle velfærds-
forbedringer, hvis skattestoppet videreføres ud
over 2010.” 

En endnu større økonomisk udfordring end
udgiftskrævende nye forslag er netop skat-
testoppet, som Socialdemokraterne nu har til-
sluttet sig. Problemet er, at det ikke er inklude-
ret i hverken Finansministeriets eller Velfærds-
kommissionens fremskrivninger efter 2010. Men
skal det fortsætte derefter, bliver det en virkelig
dyr fornøjelse, som der også skal skaffes dækning
for, hvis man vil sikre den finanspolitiske hold-
barhed. 

Ifølge en beregning, som vismændene har la-
vet, vil skattestoppet frem til 2010 udhule de
statslige indtægter med 0,64 pct. af BNP - sva-
rende til små 10 milliarder kr. Forlænges det til
2015, vil det yderligere svække de offentlige fi-
nanser med 6,4 milliarder. Og forestiller man
sig det umulige – at regeringen og Social-
demokraterne under de kommende forhandlin-
ger skulle enes om, at skattestoppet skal gælde
til evig tid – forværrer det den finanspolitiske
holdbarhed og dermed råderummet med 2,2
pct. af BNP – svarende til over 30 milliarder kr. 

Alle tre økonomer understreger, at en mere
præcis vurdering naturligvis må afvente offent-
liggørelsen af regeringens udspil den 4. april.
Men de er umiddelbart skeptiske over for, om
opgaven vil blive løst på en måde, der sikrer den
finanspolitiske holdbarhed. Som Peter Birch
Sørensen udtrykker det: “Det er ganske enkelt
svært at se, hvordan det skal kunne hænge sam-
men, når man fra politisk hold samtidig lægger
vægt på, at velfærdsreformerne skal være for-
holdsvis nænsomme. Ligegyldig hvordan man
vender og drejer det, vil det være en betydelig
udfordring bare at lukke det hul i de offentlige
finanser, som er resultatet af det stigende antal
ældre. Vil man derudover iværksætte nye ud-
giftskrævende tiltag og samtidig fastholde skat-
testoppet, er der en betydelig risiko for, at man
slet ikke får løst det grundlæggende problem –
og dermed ender med at være lige vidt i forhold
til at løse den demografiske udfordring, der var
den oprindelige opgave.” MM
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Skattestop uden grænser?

Socialdemokraterne har
tilsluttet sig skattestoppet,
men det er ikke indregnet 
i de fremskrivninger,
regeringen arbejder med.


