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VLAK’s regeringsgrundlag 
 

Udsigt til 14.000 færre offentligt 

ansatte 
 

I regeringsgrundlaget er der lagt op til historisk lav vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent 

om året. I forhold til det demografiske træk mangler der ca. 14 mia. kr. Med den nye regerings 

planer vil den offentlige beskæftigelse i 2025 forventeligt blive reduceret med 14.000 personer 

i forhold til i dag. Forskellen mellem VLAK-regeringens målsætning og det demografiske pres 

svarer til 22.000 personer i 2025.  

 
 

af chefanalytiker Jens Sand Krik og 

cheføkonom Erik Bjørsted 29. november 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• I regeringsgrundlaget er der lagt op til historisk lav vækst i det offentlige forbrug på 0,3 
procent om året. Det demografiske træk tilsiger isoleret set, at det offentlige forbrug skal 
vokse med 0,6 pct. om året. Regeringens planer er derfor de facto en besparelse, og der 
mangler altså ca. 14 mia. kr. 
 

• Med den nye regerings planer vil den offentlige beskæftigelse i 2025 forventeligt blive 
reduceret med 14.000 personer i forhold til i dag.  
 

• For at kunne opretholde det nuværende udgiftsniveau per bruger vil det offentlige for-
brug skulle øges med 0,6 procent om året fra 2016-2025 på grund af det demografiske 
pres. Forskellen mellem VLAK-regeringens målsætning og det demografiske pres svarer 
til en forskel i den offentlige beskæftigede på 22.000 personer i 2025.  
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Udsigt til 22.000 færre offentligt ansatte i forhold til behovet 

I det regeringsgrundlag den nye regering har fremlagt, er der lagt op til historisk lav vækst i det offentlige 

forbrug på 0,3 procent om året. Det demografiske træk tilsiger isoleret set, at det offentlige forbrug skal 

vokse med 0,6 pct. om året for at bevare et nogenlunde uændret udgiftsniveau pr. borger: Ifølge tal fra 

Finansministeriet svarer det til ca. 28,5 mia. kr. 

 

De 0,3 pct. den nye VLAK-regeringen vil afsætte til offentligt forbrug er dermed ikke nok til at følge med 

det demografiske træk. Regeringens planer er derfor de facto en besparelse, og der mangler altså ca. 14 

mia. kr. for at følge med demografien. Tabel 1 viser besparelserne på det offentlige forbrug i forhold til 

den demografiske udvikling. 

 

Tabel 1. Besparelse på det offentlige forbrug i forhold til demografi 
 Pct.  Mia. kr. (2017-priser) 

Regeringsgrundlag 0,3 14,25 

Demografiske træk 0,6 28,5 

Forskel 0,3 14,25 

Anm: De angivne milliardbeløb er væksten i det offentlige forbrug er ekskl. afskrivninger.  

Kilde: AE på baggrund af Regeringsgrundlaget og Finansministeriet, http://www.ft.dk/samling/20161/alm-

del/fiu/spm/9/svar/1353564/1680465.pdf 

 

Der er lagt op til en historisk lav vækst i det offentlige forbrug på 0,3 procent om året. Det betyder, at 

den offentlige beskæftigelse i 2025 forventeligt vil blive reduceret med 14.000 personer i forhold til i 

dag. Det vil også være 14.000 personer lavere end den såkaldte helhedsplan, der blev fremlagt tidligere 

på året af Venstre. Her var der lagt op til en gennemsnitlig realvækst på 0,5 procent om året, hvilket kun 

akkurat er tilstrækkelig til at opretholde den offentlige beskæftigelses på det aktuelle niveau1. Tabel 2 

viser den offentlige beskæftigelse som følge af regeringsgrundlaget. 

 

Tabel 2. Offentlig beskæftigelse som følge af regeringsgrundlag 

  
Gns. årlig realvækst,  

pct. 

Offentlig beskæftigelse,  

1.000 personer 

Forskel  

1.000 personer 

Budget   812   

V-regering, Helhedsplan 0,5 812 0 

VLAK-regering, Regeringsgrundlag 0,3 798 -14 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og Regeringsgrundlag 

 

For at kunne opretholde det nuværende udgiftsniveau per bruger vil det offentlige forbrug skulle øges 

med 0,6 procent om året fra 2016-2025 på grund af det demografiske pres. Forskellen mellem VLAK-

regeringens målsætning og det demografiske pres svarer til en offentlig beskæftigede på 22.000 perso-

ner i 2025. Det fremgår af tabel 2, der viser den offentlige beskæftigelse i regeringsgrundlaget i forhold 

til det demografiske træk 

 

 

 

                                                                 
1 Med en realvækst på 0,5 procent er det altså kun akkurat muligt at opretholde beskæftigelsens niveau i den offentlige sektor. Se eventuelt AE’s 

temapublikation fra 2015 ”Nulvækst koster dyrt” side 7, for en nærmere beskrivelse af, hvorfor der med nulvækst vil blive færre offentligt beskæfti-

gede (http://www.ae.dk/publikationer/nulvaekst-koster-dyrt) 
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Tabel 3. Offentlig beskæftigelse i Regeringsgrundlag i forhold til det demografisk træk 

 Gns. årlig realvækst, 

pct. 

Offentlig beskæftigelse, 1.000 per-

soner 

Forskel, 1.000 perso-

ner 

Demografisk træk 0,6 819   

VLAK-regering, Regerings-
grundlag 

0,3 798 -22 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og Regeringsgrundlag 

 

De store efterkrigsårgange nærmer sig pensionsalderen. Det er naturligvis langt fra alle, der på et givet 

tidspunkt har brug for hjælp og pleje, men Finansministeriet har beregnet2, at stigningen i antallet af 

personer over 60 år, skaber et øget udgiftspres på 3,5 mia. kr. frem mod 2025. Samtidig bliver der flere 

småbørn op til 5-årsalderen og færre personer ind imellem.  

 

Alt i alt betyder det, at det offentlige forbrug skal vokse med 0,6 procent om året, blot for at kunne 

opretholde det nuværende udgiftsniveau per bruger. Det svarer frem mod 2025 til, at den offentlige 

beskæftigelse vil løftes fra aktuelt 812.000 til 819.000 personer i 2025. 

 

                                                                 
2 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 9 (Alm. del) af 7. oktober 2016   


