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ANALYSENOTAT 

 

Justering af budgetloven håndterer 
hængekøjeudfordringen 

Af Niels Storm Knigge, nisk@kl.dk 

 

Dette notat viser, hvad udformningen af budgetloven henholdsvis et mål 

om strukturel balance i 2030 betyder for de finanspolitiske muligheder efter 

2025, når dansk økonomi bevæger sig ind i de såkaldte ”hængekøjeår”, 

hvor den demografiske modvind er på sit højeste.  

 

Analysens hovedkonklusioner 

• De langsigtede prognoser for de offentlige finanser er gradvist 

blevet bedre siden 2014. Finansministeriets (FM) seneste frem-

skrivning forudser et maksimalt underskud på 1 pct. af BNP i 

2040’erne, mens Konvergensprogram 2014 skønnede ca. 2 pct. 

underskud i disse år.  

 

• Forbedringen gør, at hængekøjeudfordringen er blevet håndteret, 

hvis budgetloven justeres svarende til KL’s forslag om at flytte un-

derskudgrænsen fra 0,5 til 1 pct. I FM’s seneste fremskrivning er 

underskuddet ikke over 1 pct. i nogen år.  

 

• Fastholdes den nuværende underskudsgrænse i budgetloven, 

skal de årlige offentlige saldo forbedres med ca. 5 mia. kr. inden 

2030, og ca. 7,5 mia. inden 2033, til trods for langsigtet overhold-

barhed. Forbedringen kan ske via højere skatter, lavere overfør-

selsindkomster, lavere vækst i offentligt forbrug eller reformer.  

 

• Fastholdes forståelsespapirets mål om strukturel balance i 2030, 

skal den årlige saldo forbedres med ca. 13 mia. kr. i 2030. Det vil 

betyde, at det finanspolitiske råderum kun rækker til at følge det 

demografiske træk i perioden 2026-2030.  
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1 Baggrund og indledning 

Budgetloven skal evalueres i 2020. KL har spillet ud med fem konkrete forslag 

til hvordan budgetloven kan justeres, således den fortsat medvirker til at sikre 

sunde offentlige finanser, men samtidig løser nogle af de udfordringer den 

nuværende lovs rigide udformning giver.  

 

Denne analyse viser, hvordan et af de forslag – en lempelse af underskuds-

grænse på 0,5 pct. til 1 pct. – vil påvirke de finanspolitiske muligheder efter 

2025, hvor den såkaldte ”hængekøjeudfordring” sætter rammen for finanspo-

litikken. Analysen viser derefter hvad målet om strukturel balance i 2030 vil 

betyde for de finanspolitiske muligheder efter 2025.  

 

Hængekøjeudfordringen beskriver en række af år fra slutningen af 2020’erne 

og frem til slutningen af 2040’erne (hængekøjeårene), hvor den strukturelle 

saldo i fremskrivningerne rammer så stort et underskud, at det strider med 

budgetloven.  

 

Efter 2040’erne forbedres de offentlige finanser pga. de aftalte forhøjelser af 

pensionsalderen pga. de (stigende) overskud fra 2050’erne og frem. Den 

strukturelle saldo tager dermed form som en hængekøje med en bund om-

kring 2045.  

 

På lang sigt er finanspolitikken ”overholdbar”. Det betyder, at man kan lempe 

finanspolitikken uden at gælden på lang sigt kommer ud af kontrol. Holdbar-

heden opgøres med holdbarhedsindikatoren, der viser hvor meget finanspoli-

tikken skal strammes eller kan lempes. Senest har Finansministeriet (FM) op-

gjort indikatoren til 1 pct. af BNP, hvilket svarer til en at finanspolitikken kan 

lempes med 23 mia. kr. i alle år, og stadig være holdbar på lang sigt.  

 

2 Metode og data 

Data til analysen kommer fra Finansministeriets seneste lange fremskrivning 

fra oktober 2019: ”Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023”.  
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3 Resultater 

3.1 Hængekøjeudfordringen forsvinder med justeret budgetlov 
 

Hængekøjeudfordringen er blevet mindre de senere år. Mens Konvergens-

program 2014 forudsagde et strukturelt underskud på op til 2 pct. årligt i 

2040’erne, er bunden af hængekøjen nu på ca. 1 pct., som det fremgår af figur 

3.1. Der er dog fortsat underskud under budgetlovens grænse på 0,5 pct. fra 

og med år 2029 og til 2049 i den seneste fremskrivning.   
 
Figur 3.1: Finansministeriets skøn for strukturel saldo 

  
Kilde: Finansministeriet: Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023 
 

Budgetloven skal revideres i 2020. KL har i den forbindelse stillet en række 

forslag til justeringer af budgetloven, herunder at man flytter underskudsgræn-

sen til 1 pct., som det er muligt inden for rammerne af EU’s Stabilitets- og 

Vækstpagt.  

 

Som det fremgår af figur 3.1, holder alle år i fremskrivningen sig inden for 

denne grænse. Flyttes underskudsgrænsen til 1 pct., har man som sideeffekt 

håndteret hængekøjeudfordringen, givet at der på lang sigt er overholdbare 

finanser og ingen problemer med den offentlige gæld undervejs. ØMU-gælden 

topper i FM’s seneste fremskrivning på 53 pct. af BNP i 2050.  

 

Hvis hængekøjeudfordringen kan siges at være håndteret, er det ikke længere 

nødvendigt at forbedre de offentlige finanser, fx ved at stramme finanspolitik-

ken, for at sikre overholdelse af budgetloven. Dermed kan gældende politiske 

aftaler videreføres, og der er derudover et finanspolitisk råderum svarende til, 

at det offentlige forbrug kan følge det fulde demografiske træk efter 2025.  

 

Frem mod 2025 sætter målsætningen om strukturel balance den overordnede 

ramme for det finanspolitisk råderum. Råderummet til 2025 er i løbet af 2019 

blevet opjusteret af FM, og da man samtidig har nedjusteret vurderingen af 

den demografiske udfordring, betyder det samlet set at råderummet tillader, 

at det offentlige forbrug kan vokse med i gennemsnit 1,1 pct. om året, nogen-

lunde svarende til det fulde demografiske træk frem mod 2025, jf. figur 3.2.  
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Figur 3.2: Mulig vækst i offentligt forbrug i seneste FM fremskrivning 

Note: Det offentlige forbrug antages beregningsteknisk at følge det fulde demografiske træk efter 2025, mens 
det frem mod 2025 udgør det råderum, som målet om strukturel balance i 2025 tillader. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet. 
 
 

3.2 Nødvendig tilpasning ved nuværende budgetlov 
 

Hvis budgetlovens underskudsgrænse fastholdes på de nuværende 0,5 pct., 

kræver det at finanspolitikken strammes frem mod 2030, og yderligere frem 

mod 2035, for at den nuværende fremskrivning overholder budgetloven. Det 

vil være nødvendigt at stramme svarende til en primær saldoforbedring på 0,2 

pct. af BNP i 2030, stigende til 0,3 pct. i 2033 og i alle årene derefter. Det vil 

give anledning til et forløb for strukturel saldo, som lige netop overholder den 

nuværende budgetlov, jf. figur 3.3. 

 
Figur 3.3: Strukturel saldo ved finanspolitisk opstramning 

 
Note: Primær saldoforbedring på 0,2 pct. i 2030 stigende til 0,3 pct. i 2033 og derefter er gradvist indfaset. 
Effekten på strukturel saldo er stigende – også uden forøgelse af den primære saldoforbedring – pga. renteef-
fekten af tidligere års opstramning. Antagelser om rente og BNP-vækst følger Finansministeriets seneste op-
daterede 2025-forløb.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet. 
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Det skitserede saldoforløb er opbygget som beskrevet i bilag 1. En forbedring 

af den primære offentlige saldo kan tilvejebringes på en række forskellige må-

der: Lavere vækst i offentligt forbrug, lavere offentlige overførsler, reformer 

eller højere skatter, eller en blanding af de forskellige tiltag.  

 

Såfremt saldoforbedringen skal komme fra det offentlige forbrug – dvs. via en 

begrænsning af råderummet – svarer opstramningen til at der i 2030 er ca. 5 

mia. kr. mindre til offentligt forbrug, og i 2035 ca. 7,5 mia. kr. mindre (opgjort i 

2020-niveau). Det svarer til, at den gennemsnitlige vækst i det offentlige for-

brug i perioden 2026-2030 kan være 1 pct. om året frem for de 1,2 pct. årligt, 

som ligger i den nuværende fremskrivning, jf. figur 3.4.  

 
Figur 3.4: Mulig vækst i offentligt forbrug ved finanspolitisk opstramning 

Note: Det offentlige forbrug antages beregningsteknisk at følge det fulde demografiske træk efter 2025, mens 
det frem mod 2025 udgør det råderum, som målet om strukturel balance i 2025 tillader. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet. 

 

Opstramningen tillader som illustreret fortsat en vækst i det offentlige forbrug, 

som matcher det demografiske træk, men altså ikke at der fuldt ud kompen-

seres for stigende velstandsudvikling. Dermed er der ikke sat penge af til at 

den offentlige velfærd pr. borger kan følge den private velstand, hvilket kan 

betyde det bliver sværere at leve op til befolkningens forventninger om sti-

gende offentlig velfærd i takt med generel økonomisk fremgang.    

 

3.3 Balance i 2030 kræver stor tilpasning af finanspolitikken 
 

Forståelsespapiret der blev indgået mellem regeringen og dens parlamentari-

ske grundlag erklærer, at regeringen vil basere sin økonomiske politik på at 

der skal være balance på de offentlige finanser i 2030. Det vil stille krav om 

en større opstramning, end hvis målet er at overholde den nuværende bud-

getlov. Saldoforløbet som vil følge af et mål om balance i 2030, hvor opstram-

ningen er gradvist indfaset, er illustreret i figur 3.5. 
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Figur 3.5: Strukturel saldo ved finanspolitisk opstramning 

 
Note: Primær saldoforbedring på 0,55 pct. i 2030 er gradvist indfaset. Effekten på strukturel saldo er stigende 
– også uden forøgelse af den primære saldoforbedring – pga. renteeffekten af tidligere års opstramning. An-
tagelser om rente og BNP-vækst følger Finansministeriets seneste opdaterede 2025-forløb.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet. 

 

Det skitserede saldoforløb er opbygget som beskrevet i bilag 1. Laves op-

stramningen via det offentlige forbrug som i afsnit 3.2, begrænses råderum-

met i alt med omtrent 13 mia. kr. i 2030. Dermed er der kun mulighed for en 

vækst i det offentlige forbrug, som lige netop svarer til det demografiske træk, 

som det fremgår af figur 3.6.  

 
Figur 3.6: Mulig vækst i offentligt forbrug ved finanspolitisk opstramning 

 
Note: Det offentlige forbrug antages beregningsteknisk at følge det fulde demografiske træk efter 2025, mens 
det frem mod 2025 udgør det råderum, som målet om strukturel balance i 2025 tillader. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af Finansministeriet. 

 

Det begrænsede finanspolitiske råderum svarer lige netop til det demografi-

ske træk. Det ville betyde altså betyde, at såfremt der er politiske ønsker om 

at afsætte flere penge til offentlig velfærd, end hvad befolkningsudviklingen 
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umiddelbart kræver, skal der skaffes yderligere finansiering via politiske afta-

ler. Der er ikke umiddelbart råderum til at det offentlige forbrug kan følge den 

private velstand i denne periode, med en sådan begrænsning af råderummet.    
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Bilag 1 – Den skitserede finanspolitiske stramning 

Den finanspolitiske opstramning, som er nødvendig for at få saldoforløbet i 

den seneste fremskrivning til at overholde den nuværende budgetlov, kan 

sammensættes på flere måde. I dette notat er det antaget at opstramningen 

skal indfases så gradvist som muligt efter 2025. Et forløb som lige netop over-

holder budgetloven er vist i figur B1.1.  
 
Figur B1.1: Opstramning hvor nuværende budgetlov overholdes 

 
Note: Antagelser om rente og BNP-vækst følger Finansministeriets seneste opdaterede 2025-forløb. 
Kilde: Egne beregninger 

 

Den finanspolitiske stramning målt ved effekten på primær saldo er 0,3 pct. 

af BNP fra 2030 og frem. Den strukturelle saldo påvirkes dog gradvist mere 

og mere, pga. bidraget fra sparede renter ved tidligere besparelser. Som 

rentesats er anvendt den implicitte forrentningsgrad på passiver fra Finans-

ministeriets seneste fremskrivning, svarende til at den finanspolitiske op-

stramning giver anledning til mindre gældsudstedelse. Den langsigtede for-

rentningsgrad i FM’s fremskrivning er 4,5 pct., men er lavere end dette helt 

frem til 2040, pga. de nuværende lave renter.  

 

Den skitserede saldosti er oversat til en begrænsning i væksten på det of-

fentlige forbrug én til én. Dette er foreneligt med FM’s regneprincip om at der 

ikke er noget tilbageløb på offentligt forbrug, da den økonomiske aktivitet an-

tages at flyttes fra den private sektor i et strukturelt forløb. Dermed fasthol-

des beskæftigelse, lønsum mv., hvorfor det ikke er nødvendigt at tage højde 

for afledte økonomiske effekter der kunne give tilbageløb i form af fx tabte 

indkomstskatter, lavere momsindtægter osv.  

 

Det andet forløb i notatet, der beskriver målsætningen om strukturel balance 

i 2030, er illustreret i figur B1.2. Igen er princippet om at stramningen skal 

indfases så lempeligt og gradvist som muligt anvendt. Efter 2030 vil det ikke 

være nødvendigt med yderligere finanspolitiske stramninger, da stramningen 

frem mod 2030 er mere end rigeligt til at sikre at det øvrige forløb i fremskriv-

ningen overholder budgetloven. 
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Figur B1.2: Opstramning hvor nuværende budgetlov overholdes 

 
Note: Antagelser om rente og BNP-vækst følger Finansministeriets seneste opdaterede 2025-forløb. 
Kilde: Egne beregninger 
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