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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 19. juni 2017 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 389 (Alm. del) af 2. juni 
2017  

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for beregningerne bag følgende udsagn i Ugebladet A4 

den 3. marts 2017: ”Ministeriets egne tal viser, at hvis der ikke handles nu, kom-
mer Danmark til at mangle 33 milliarder kroner i 2040, og at den negative tendens 

først vil vende i 2060.”? 
 

Svar 

Citatet fra A4 af d. 3. marts 2017 tager udgangspunkt i den mellemfristede frem-

skrivning af dansk økonomi i Helhedsplanen fra august 2016, som på daværende 

tidspunkt var den senest offentliggjorte mellemfristede fremskrivning. 

 

I Helhedsplanen blev underskuddet på den strukturelle saldo i 2040 skønnet til 1,2 

pct. BNP, svarende til et underskud på ca. 33 mia. kr. (2017-priser). 

 

Siden er den såkaldte hængekøjeudfordring reduceret som følge af blandt andet 

Aftale om ny boligskat – Tryghed om boligbeskatningen.1 Derudover har nye informatio-

ner, herunder blandt andet en ny befolkningsprognose, og mere tekniske forhold 

forbedret de offentlige finanser på langt sigt. Dermed er underskuddet på den 

strukturelle saldo i 2040 reduceret til 0,6 pct. i regeringens 2025-plan Vækst og 

velstand 2025 i en situation uden nye tiltag. Det svarer til et underskud på ca. 17 

mia. kr. (2017-priser). 

 

Selvom de langsigtede underskud på den strukturelle offentlige saldo er reduceret, 

betyder den demografiske modvind efter 2022, at en faldende andel af befolknin-

gen vil være i beskæftigelse. Fremskrivningen peger dermed på, at der på et tids-

punkt vil være nødvendigt med tiltag som styrker det offentlige finanser. Det er 

regeringens ambition, at hængekøjeudfordringen håndteres i god tid gennem re-

former, som øger arbejdsudbuddet, så håndteringen af udfordringen ikke efterla-

des til kommende generationer og Folketing. 

 

 

1 For en mere detaljeret gennemgang af virkninger af Aftale om ny boligskat – Tryghed om boligbeskatningen henvises til besvarelse 
af Finansudvalgets spørgsmål nr. 347 (Alm. del) af 18. maj 2017. 
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Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 
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