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Økonomisk kommentar: Regeringsgrundlag 
 

Den nye regering vil spare 14 mia. kr. på det offentlige 

Den nye regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative har offentliggjort deres rege-

ringsgrundlag. I Regeringsgrundlaget er der lagt op til en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. om 

året. De 0,3 pct. er ikke nok til at følge med det demografiske træk, som er på 0,6 pct. Regeringens planer 

er dermed de facto en besparelse, og der mangler ca. 14 mia. kr. frem mod 2025 for blot at følge med 

demografien.  
27. november 2016    

 

Regeringen har præsenteret sit regeringsgrundlag. Her fremgår en ambition om en vækst i det offentlige 

forbrug på 0,3 pct. om året. Det svarer skønsmæssigt til 14,25 mia. kr.  

 

Det demografiske træk tilsiger altså isoleret set, at det offentlige forbrug skal vokse med 0,6 pct. om 

året for at bevare et nogenlunde uændret serviceniveau pr. borger, svarende til skønsmæssigt ca. 28,5 

mia. kr. 

 

De 0,3 pct. den nye V-LA-K-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. 14,25 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 

 

Den nye regerings planer sparer på vores fælles service og uddannelser for at finde penge til skattelet-

telser. Det er velfærden og vores uddannelser der skal holde for på bekostning af skattelettelser. Penge 

til børnepasning, uddannelse, ældrepleje osv. er ikke penge ud af vinduet. Eksempelvis har IMF vist, at 

penge til fx børnepasning er med til at løfte velstanden i samfundet, ligesom uddannelse sikrer en stær-

kere og tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og højere produktivitet. 
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