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Fordeling mellem privat og offentligt 
forbrug 

I notatet undersøges, hvordan væksten i forbrugsmuligheder historisk og fremadret-
tet fordeles mellem privat forbrug og offentligt forbrug. Det gøres ved at sammenligne 
realvæksten i det private og offentlige forbrug korrigeret for udviklingen i henholdsvis 
den samlede befolkning (per indbygger) og det demografiske træk (per borger). 
 

Resume 

I den politiske debat bruges det fulde demografiske træk ofte som pejlemærke for, 
hvad der kræves, for at den offentlige service kan følge med borgernes forventninger 
som følge af velstandsudviklingen. Men ved brug af dette fremskrivningsprincip, er 
det kun den del af den private forbrugsvækst, der kan henføres til øget produktivitet, 
der overføres til vækst i det offentlige forbrug. Og såfremt produktivitetsvæksten er 
lavere i den offentlige sektor end i den private, vil den offentlige service halte yderli-
gere efter det private forbrug. 
 
I perioden fra 2000 til 2020 er væksten i det private forbrug per indbygger på en pro-
cent om året, og i det offentlige forbrug korrigeret for demografisk træk er væksten 
godt en halv procent om året opgjort ekskl. produktivitetsfremskridt (input-metoden). 
 
Fra 2020 til 2025 forventes det private forbrug per indbygger at vokse med i gennem-
snit halvanden procent om året. Selv hvis det offentlige forbrug følger det fulde de-
mografiske træk, vil væksten i det offentlige forbrug ekskl. produktivitetsfremskridt (in-
put-metoden) per borger være under halvt så stor. Det skyldes blandt andet, at den 
private forbrugskvote vokser, og at realvæksten i det offentlige forbrug presses af en 
relativ høj prisudvikling. 
 
Indregning af produktivitetsfremskridt vil reducere forskellen i de beregnede vækstra-
ter. Men det er notorisk vanskeligt at opgøre omfanget af produktivitetsfremskridt i 
produktionen af offentligt forbrug. De historiske skøn der findes (output-metoden) er 
yderst usikre, og Finansministeriet har ikke nogen vurdering af de fremadrettede pro-
duktivitetsfremskridt. Så deres fremskrivninger foretages således eksklusive produkti-
vitetsfremskridt (input-metoden). Det er altså en fremskrivning af, hvor mange res-
sourcer der bliver brugt i produktionen af offentligt forbrug (input), og ikke hvilken ser-
vice der kommer ud af produktionen (output). I resten af teksten sondres der på 
samme måde mellem input og output i forhold til det offentlige forbrug. 
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Analyse    

Væksten i privatforbruget per indbygger er på 1,0 procent om året, og væksten i det 
offentlige forbrug (input) per borger er på 0,6 procent om året i gennemsnit i perioden 
fra 2000 til 2020, jf. figur 1. I den første halvdel af perioden frem til 2010 var væksten 
i det offentlige forbrug kraftigere end i privatforbruget. I den sidste halvdel af perioden 
fra 2010 var der en negativ vækst i det offentlige forbrug per borger på -0,3 procent 
om året.  
 

Figur 1: Realvækst i privatforbrug per indbygger og offentligt forbrug 
per borger, pct. årlig vækst   

 
Anm.: Opgørelsen af det offentlige forbrug er baseret på input-metoden. Det betyder, at der ikke 
er indregnet produktivitetsfremskridt i den beregnede vækst i det offentlige forbrug.   
Kilde: KL pba. Opdateret 2025-forløb, august 2019, og særudtræk fra Danmarks Statistik. 

 
 
Opdelingen i de to delperioder, og det billede der tegnes i teksten ovenfor, dækker 
over, at privatforbruget faldt kraftigt i den sidste del af den første delperiode fra 2007 
til 2010 i forbindelse med Finanskrisen, mens den efterfølgende opstramning af den 
offentlige økonomi først skete i den anden delperiode. 
 
Frem mod 2025 forventes det private forbrug per indbygger at vokse med i gennem-
snit 1,5 procent om året. Det er 0,5 procentpoint mere end gennemsnittet i perioden 
siden årtusindeskiftet, jf. figur 3.  
 
Det demografiske træk svarer til en vækst i det offentlige forbrug (input) på 17,5 mia. 
kr. fra 2019-2025. Trækker man den andel af det finanspolitiske råderum fra, der alle-
rede er allokeret til øgede forsvarsudgifter mv., er der et resterende råderum på 29 
mia. kr. Korrigeret for det demografiske træk, svarer det til en gennemsnitlig årlig 
vækst i det offentlige forbrug på 0,37 procent.  
 
I det såkaldte ’forståelsespapir’ er det beskrevet som en ambition for regeringen, at 
råderummet øges med 10 mia. kr. Finansministeriets vurdering af det finanspolitiske 
råderum er opjusteret sidenhen. Men antages det, at det opdaterede finanspolitiske 
råderum forøges med 10 mia. kr., og at hele det resulterende råderum på 39 mia. kr. 
udnyttes til offentligt forbrug, forøges den gennemsnitlige årlige vækst i det offentlige 
forbrug (input) korrigeret for demografisk træk til 0,68 procent om året. Dvs. under det 
halve af væksten i privatforbrug per indbygger.  
 

Den seneste vurdering af det fulde demografiske træk er fra Konvergensprogram 

2019 fra april. Her blev det demografiske træk fra 2019 til 2025 vurderet til 20,5 mia. 
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kr. og det fulde demografiske træk til 38 mia. kr. Vurderingen af det demografiske 

træk er sidenhen nedjusteret til 17,5 mia. kr., og det skønnes, at det fulde demografi-

ske træk reduceres tilsvarende til 35 mia. kr., i det der endnu ikke findes en opdateret 

opgørelse af dette fra Finansministeriet. 

 

Figur 2: Privatforbrug per indbygger og offentligt forbrug per borger fra 

2019 til 2025, pct. årlig vækst 

 

Anm.: Opgørelsen af det offentlige forbrug er baseret på input-metoden. Det betyder, at der ikke 

er indregnet produktivitetsfremskridt i den beregnede vækst i det offentlige forbrug.   

Kilde: KL pba. Opdateret 2025-forløb, august 2019. 

 

Vækst i det offentlige forbrug svarende til det fulde demografiske træk indebærer, at 
udgifterne til offentligt forbrug udover det demografiske træk, følger med lønudviklin-
gen. - Begge dele i løbende priser. Således vil øgede forbrugsmuligheder som følge 
af produktivitetsfremskridt, der afspejles i lønudviklingen, blive fordelt mellem privat 
og offentligt forbrug.  
 
Alt andet lige vil den reale vækst i det offentlige forbrug (output) korrigeret for demo-
grafisk træk og realvæksten i det private forbrug per indbygger da være ens. Heraf 
følger den fortælling, som blandt andre KL har været eksponent for, at det fulde de-
mografiske træk, er et pejlemærke for, hvad der kræves, for at kvaliteten i den offent-
lige service kan følge med borgenes forventninger som følge af den generelle udvik-
ling i teknologi, medicin og velstand.  
 
Men alt andet er ikke lige. Ændringer i erhvervsfrekvensen, i det gennemsnitlige ar-
bejdsudbud per person i arbejdsstyrken, i den private forbrugskvote, eller en forskel-
ligartet prisudvikling mellem offentligt og privat forbrug vil føre til forskydninger i for-
holdet mellem det private forbrug per indbygger og det offentlige forbrug per indbyg-
ger til dette1.  

 

Tabel 1 indeholder en oversigt over udviklingen i de faktorer, der, som beskrevet 
ovenfor, vurderes at påvirke forholdet mellem privat og offentligt forbrug i det scena-
rie, hvor det offentlige forbrug vokser med det fulde demografiske træk.  

                                                      
1 Prisen på privatforbrug afhænger desuden i større grad end offentligt forbrug af importpriser. 

Det er også muligt, at ændret aldersfordeling blandt beskæftigede eller ændret uddannelsesfor-

deling vil påvirke forholdet. Det afhænger af, om det er en gennemsnitlig timeløn, eller det er en 

løn per produktiv enhed, der anvendes. 
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Umiddelbart er der en forskel mellem væksten i det private forbrug per indbygger og i 
det offentlige forbrug (input) per borger på 1,0 procentpoint (1,53-0,56), jf. figur 2.  
 
En forøgelse af forbrugskvoten kan isoleret forklare en forskel på 0,59 procentpoint, 
og forskelle i prisudviklingen kan forklare 0,78 procentpoint, jf. tabel 1. Disse to fakto-
rer tilsiger, at vækstraten i det private forbrug per indbygger skulle være 1,37 og ikke 
1,0 procentpoint højere end væksten i offentligt forbrug per borger. Det er imidlertid 
ikke alle faktorer, der er undersøgt (jf. fodnote 1), og det kan sagtens ske, at der er 
andre relevante forhold, undertegnede ikke har indsigt i. 
 

Tabel 1. Faktorer der kan påvirke fordelingen mellem privat forbrug per 

indbygger og offentligt forbrug korrigeret for demografisk træk, udvik-

ling fra 2019 til 2025 

Andel i beskæftigelse Antallet af beskæftigede per indbygger for-

ventes stort set uændret 

Arbejdstid Den gennemsnitlige arbejdstid forventes 

stort set uændret 

Forbrugskvote Privatforbrugets andel af BNP forventes at 

stige fra 47,1 til 48,8 procent af BNP. Det bi-

drager isoleret til en gennemsnitlig vækst i 

privatforbruget på 0,59 procent om året. 

Prisudvikling Forbrugerpriserne stiger med 1,7 pct. årligt, 

mens prisindeks for offentligt forbrug stiger 

med 2,5 procent årligt. Forskellen skyldes 

formodentlig, at det offentlige forbrug er 

mere arbejdskraftintensivt. Isoleret betyder 

det, at det private forbrug i reale termer, vil 

vokse med 0,78 procent over væksten i det 

offentlige forbrug, hvis de nominelle udgifter 

vokser i samme takt. 

Aldersfordeling i arbejdsstyrken Ikke undersøgt 

Uddannelsesfordeling i arbejdsstyrken Ikke undersøgt 

Kilde: KL pba. Opdateret 2025-forløb, august 2019. 

 

Udviklingen i den private forbrugskvote der, som beskrevet ovenfor, er et væsentlig 

bidrag til den relativt kraftige udvikling i privatforbruget bør ses i et længere perspek-

tiv. Der er nemlig tale om, at det forventes, at forbrugskvoten normaliseres i forhold til 

et aktuelt lavt udgangspunkt i kølvandet på finanskrisen. Det overlades til læseren at 

reflektere over, hvordan forventningerne til den offentlige service afspejles i eller af-

hænger af udviklingen i forbrugskvoten, men det kan dog bemærkes, at privatforbru-

get per indbygger på længeres sigt forventes at vokse med omkring 1 procent om 

året, jf. figur 3. 

 

Den forskellige prisudvikling mellem privatforbrug og offentligt forbrug (input) er struk-

turel. I Finansministeriets langsigtede fremskrivninger, hvor det offentlige forbrug (in-

put) vokser med det fulde demografiske træk, er realvæksten i privatforbruget per 

indbygger således også væsentligt højere end realvæksten i det offentlige forbrug 

(input) per borger, jf. figur 3. 
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Figur 3: Privatforbrug per indbygger og offentligt forbrug per borger fra 

2025 til 2100, pct. årlig vækst 

 
Anm.: Opgørelsen af det offentlige forbrug er baseret på input-metoden. Det betyder, at der ikke 
er indregnet produktivitetsfremskridt i den beregnede vækst i det offentlige forbrug.   
Kilde: KL pba. Opdateret 2025-forløb, august 2019. 
 

Den forskellige prisudvikling skal ses i sammenhæng med, at opgørelsen af det of-

fentlige forbrug sker ved input-metoden, hvorved produktivitetsfremskridt i produktio-

nen af offentligt forbrug ikke indregnes. Det afspejler desuden også den forudsæt-

ning, at lønningerne i den offentlige sektor følger udviklingen på det private arbejds-

marked uafhængig af produktivitetsudviklingen (Jf. Baumol’s cost disease). 

 

I det omfang der kan forventes produktivitetsfremskridt i produktionen af offentligt for-

brug, vil forskellen imellem den fremadrettede vækst i det private forbrug per indbyg-

ger og i det offentlige forbrug (output) per borger indsnævres. Men det er velkendt, at 

der generelt er lavere produktivitetsfremskridt i serviceerhverv end i industrien, og det 

må alt andet lige også forventes at være tilfældet i den offentlige sektor. Som eksem-

pel kræves en løbende produktivitetsfremgang i den offentlige sektor på omkring ½ 

procent årligt (jf. forskellen mellem søjlerne i figur 3), for at realvæksten i det offent-

lige forbrug (output) per borger og realvæksten i privatforbruget per indbygger følges 

ad i Finansministeriets langsigtede fremskrivninger, hvor det offentlige forbrug følger 

det fulde demografiske træk2. 

 

 

                                                      
2 Finansministeriet bruger ikke selv den terminologi, jf. eksempelvis Finansudvalgssvar 2017-18 
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