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Forord

Det danske velfærdssamfund er én af
verdens bedste opfindelser. Med en stærk
offentlig sektor, er vi som borgere i Danmark sikret fri og lige adgang til sundhed,
uddannelse, infrastruktur og omsorg igennem hele livet.
Vi er sikret tryghed, fordi vi ved, at den
offentlige sektor griber os, hvis vi mister
arbejdet eller bliver syge. Den offentlige
sektor er forudsætningen for, at vi hver
dag kan gå på arbejde med ro i sindet,
velvidende at kompetente pædagoger,
lærere, læger, portører og plejepersonale
drager omsorg for vores børn, ældre og
syge, mens vi er på arbejde. Det gør Danmark til et af de mest produktive, lige og
trygge lande i verden.
Men velfærden er under pres i disse år.
Befolkningen vokser. Der kommer flere
børn og ældre. Hvis vi skal kunne bevare
den velfærd, som vi har i dag, skal vi derfor
tilføre flere penge til den offentlige service.
Samtidig har nogle partier på Christiansborg et ønske om at sænke skatterne.

Men vi har ikke råd til både at finansiere
velfærden og til at dele skattelettelser ud.
Pengene kan ikke bruges to gange. Der
skal derfor træffes et valg: Velfærd eller
skattelettelser?
Fagbevægelsens Hovedorganisation
opfordrer folketingets partier til at indgå
en pagt om velfærden. En pagt, som stiller dét konkrete krav til politikerne om at
reservere penge til, at økonomien i den
offentlige sektor som absolut minimum
følger med den demografiske udvikling,
samt at skattekontrollen styrkes, så velfærden kan udvikles. Jeg mener ikke, vi
har råd til at lade være.
Fagbevægelsens opfordring til politikerne bakkes op af danskerne. 4 ud af 5
danskere ønsker som minimum, at velfærden skal opretholdes.
På de følgende sider præsenterer vi fire
konkrete forslag til, hvordan vi fremadrettet kan sikre bedre økonomiske rammer
for at opretholde og udvikle vores fælles
velfærd.

På vegne af
Fagbevægelsens Hovedorganisation

Lizette Risgaard, formand.
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Danskerne vælger velfærd
frem for skattelettelser
I Danmark er velfærd et universelt gode,
der i høj grad påvirker danskernes muligheder i livet og tryghed i hverdagen. For
mange er en høj grad af velfærd vigtig
for at kunne forene arbejdsliv og familieliv, som vi gør i dag. Uden velfungerende
børnehaver, folkeskoler og plejehjem
ville det være vanskeligt for mange af os
at leve det liv, som vi gør i dag.
Velfærd er derfor et emne, som de
fleste danskere har en holdning og forventning til. Derfor står velfærd også højt
på den politiske dagsorden, hvor der hele
tiden skal prioriteres i, hvor, hvordan og
hvor mange penge, vi bruger på velfærd.

Udbredt forventning
om forringelser i kvaliteten
Der er i øjeblikket en udbredt forventning i befolkningen om, at kvaliteten af
velfærden vil falde i de kommende år, jf.
figur 1.
Lige over hver tredje dansker forventer samme kvalitet i velfærdstilbuddene
om fem år, mens 44 pct. af danskerne
forventer en forringet kvalitet. Blot én ud
af 5 forventer en højere kvalitet i velfærden om fem år.

Boks 1. FH’s survey om velfærd og
ulighed 2019
Figur 1. Forventer du, at kvaliteten af de
offentlige velfærdstilbud vil være højere,
den samme eller lavere om fem år?
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Anm.: Undersøgelsen baserer sig på 2.969 respondenter i aldersgruppen 16 til 74 år. Se boks 1 for
yderligere information om undersøgelsen.
Kilde: FH’s survey om velfærd og ulighed 2019.

FH har undersøgt danskernes holdninger til velfærd og ulighed vha.
Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse. Omnibusundersøgelsen er
månedlige spørgeskemaundersøgelser, som et repræsentativt udsnit
af befolkningen i alderen 16 til 74 år
udvælges til at besvare. Samlet set
blev 2.969 personer interviewet i
månederne november 2018, december 2018 og januar 2019. Besvarelserne er vægtet for at korrigere for
eventuelle skævheder i populationen.
Besvarelserne er koblet til Danmarks
Statistiks registerdata, hvilket giver
mulighed for at zoome ind på indkomstgrupper i befolkningen. Det giver en høj datakvalitet, fordi respondenternes indkomstniveau er baseret
på faktisk data og ikke spørgsmål.
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Figur 2. Forventer du, at kvaliteten af de offentlige velfærdstilbud vil være højere, den
samme eller lavere om fem år? Fordelt på aldersgrupper.
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Anm.: Opgjort i 2019-niveau.
Kilde: Svar på FIU spm. 103 af 14. december 2018.
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kr. frem mod 2025 for bare at opretholde
velfærden pr. bruger, jf. figur 8.
Set over en relativ kort årrække er
det imidlertid tvivlsomt om – og i hvor
høj grad – sund aldring letter det opgavepres, der følger med den voksende
befolkning. En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen konkluderer for eksempel, at
ældres generelle helbred ikke er blevet
bedre siden 2010.1
I forhold til planlægningen af det
ressourcemæssige behov, bør der derfor
ikke indregnes eventuelle effekter af
sund aldring. Hvis disse effekter alligevel
skulle vise sig, bør besparelsen anvendes
til et kvalitetsløft af velfærden. Det er for
usikkert at indregne en mulig besparelse
på forhånd.
Når der ikke indregnes sund aldring,
skal det offentlige forbrug vokse med 15
mia. kr. i den kommende valgperiode
(frem mod 2023) og knap 23 mia. kr. frem
mod 2025, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.

Sunde offentlige finanser giver
plads til at prioritere velfærden
Det finanspolitiske råderum har stor betydning for det politisk-økonomiske manøvrerum for enhver siddende regering.
Det beregnes løbende ud fra en forudsætning om strukturel balance mellem
udgifter og indtægter inden for en relativ
kort tidshorisont. I øjeblikket beregner
Finansministeriet det finanspolitiske råderum med en sigtelinje frem mod 2025.
Det finanspolitiske råderum udgør ifølge Danmarks Konvergensprogram 2019
i alt 24½ mia. kr. frem mod 2025. Det betyder i praksis, at man kan regulere det
offentlige forbrug med det demografiske
træk, uden at det er nødvendigt at hæve
skatterne.
Indeholdt i disse godt 24½ mia. kr. er
dog reserveret midler til forsvarsforliget
og en reserve til sikring af gode rammebetingelser for dansk erhvervsliv.
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1) Sundhedsstyrelsen: ”Ældres sundhed og trivsel – ældreprofilen 2019”, januar 2019.
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FH’s forslag
om en velfærdspagt
Forslag 1:
Basisregulering af
det offentlige forbrug
I de kommende år sker der markante
forskydninger i befolkningen. Ifølge Finansministeriets opgørelser medfører det
et demografisk træk på knap 0,7 pct. om
året i gennemsnit frem mod 2025. Det
skyldes især et kraftigt voksende antal
ældre, men også at gruppen af børn og
erhvervsaktive stiger i de kommende år.
Den voksende befolkning og ændringen i befolkningssammensætningen lægger et stort pres på den offentlige service.
Uden flere midler til offentligt forbrug
kan vi forvente markante forringelser i
serviceniveauet. Udgangspunktet bør
derfor være en udvikling på minimum
det demografiske træk, hvor der ikke er
indregnet sund aldring.
Basisreguleringen på 15 mia. kr. er et
absolut minimum for at sikre tilstrækkelige økonomiske rammer, så den velfærd
der leveres i kommuner, regioner og sta-

FH foreslår
• En basisregulering af det offentlige forbrug på 15 mia. kr.
i den kommende valgperiode
(2020-2023) og i alt 23 mia.
kr. gradvist frem mod 2025,
svarende til det demografiske
træk uden indregning af sund
aldring.

ten kan følge med befolkningspresset2.
Ønsker politikerne at gennemføre forbedringer på specifikke områder, må de
sikre, at basisreguleringen kan imødekommes på andre områder. I den forbindelse er det afgørende, at der ved de
kommende forhandlinger om økonomien
i kommuner og regioner tages højde for
det demografiske træk på de respektive
områder.

2) Det demografiske træk beregnes løbende, og der kan derfor forekomme ændringer i ressourcebehovet. Det
væsentlige i FH’s forslag er, at ressourcerne i udgangspunktet følger med demografien, så der ikke forekommer
forringelser af velfærden. Derfor skal der også reserveres flere penge, hvis det demografiske træk uden indregning af sund aldring opjusteres.
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Forslag 2:
Afskaffelse af råderummet
og lancering af prioriteringsrummet
Det finanspolitiske råderum bliver ofte
misforstået i den økonomiske debat. De
fleste forbinder et råderum med frie midler eller et overskud. Men det er ikke
tilfældet i denne sammenhæng.
Råderummet svarer til det beløb,
som politikerne kan bruge på at sænke
skatterne eller løfte velfærden under
forudsætning af strukturel balance på de
offentlige finanser i 2025. Grundforudsætningen for opgørelsen er imidlertid et
uændret realt offentligt forbrug frem mod
2025 – det, der blev døbt ”nulvækst” under folketingsvalget i 2015.
I et år, hvor befolkningen vokser, indebærer nulvækst i det offentlige forbrug
kvalitetsforringelser. For når der bliver
færre ressourcer pr. bruger af velfærden,
forringes den. Grundforudsætningen for
beregningen af råderummet er altså forringet velfærd.
Med en relancering af råderummet
som et prioriteringsrum bliver det mere
gennemskueligt, hvis fx skattelettelser
finansieres på bekostning af velfærden.

FH foreslår
• En afskaffelse af råderummet i
sin nuværende form og oprettelse af et nyt ”prioriteringsrum”.
• Indførelse af nye principper
for beregningen af prioriteringsrummet. Fremover skal
det demografiske træk uden
indregning af sund aldring
udgøre grundforløbet for det
offentlige forbrug i Finansministeriets mellemfristede fremskrivning.

En opgørelse af det nye prioriteringsrum – hvor grundforløbet er det demografiske træk uden sund aldring – giver
et negativt prioriteringsrum i de forestående år. Det hænger primært sammen
med indfasningen af en række skattelettelser. I 2025 udgør prioriteringsrummet
2 mia. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Demografisk træk og råderum
2020

2021

2022

2023

2024

2025

------------------------- Mia. kr. (2019-niveau) --------------------------Finanspolitisk råderum

1½

2½

7¾

14 ½

19 ¾

24 ½

Demografisk træk uden
sund aldring

3½

7½

10 ½

14 ½

18 ½

22 ½

-2 ½

-4 ½

-2 ¾

-½

1¼

2½

Prioriteringsrum

Anm.: Prioriteringsrummet er opgjort som det nuværende finanspolitiske råderum fratrukket det demografiske
træk uden indregning af sund aldring.
Kilde: Svar på FIU spm. 526 af 28. august 2018, Konvergensprogram 2019 og egne beregninger.
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Forslag 3:
Bedre budgetmæssige
rammer for velfærden
Med vedtagelsen af budgetloven blev
der indført et nyt udgiftspolitisk styringssystem i form af udgiftslofter for stat,
kommuner og regioner. Udgiftslofterne
sætter en grænse for, hvor mange penge,
der må bruges på drifts- og serviceudgifter i kommuner, regioner og staten samt
på de statslige udgifter til overførselsindkomster.
I tilknytning til budgetloven er vedtaget et sanktionssystem, som skal sikre, at
kommuner, regioner og stat overholder
de aftalte og fastlagte økonomiske rammer.
Udgiftslofterne i budgetloven med det
tilhørende sanktionssystem har skærpet
kommunerne og regionernes fokus på at
overholde økonomiaftalerne og budgetterne.
Men sanktionssystemet har også betydet, at kommunerne hvert år bruger
færre penge på velfærd end planlagt af
frygt for at blive ramt af sanktioner. Det
er penge, som ender i kommunernes kassebeholdning, da underforbruget ikke
kan overføres til næste budgetår. Det har
resulteret i, at kommunerne i perioden
fra 2011 til 2017 samlet set har brugt 23
mia. kr. mindre på velfærd end planlagt.
Det nuværende system kan også føre
til andre former for uhensigtsmæssig
økonomisk styring, hvor de afsatte midler
ikke bruges optimalt. Sanktionssystemet
kan bl.a. betyde, at man udskyder forbrug, selvom der er et behov her og nu
(fx ikke ansætter vikarer), fordi man er
bange for, at der opstår uforudsete udgifter senere på året, som så vil betyde, at
man overskrider budgettet. Styringssystemet kan også føre til såkaldt benzinafbrænding sidst i budgetåret. Det betyder,
at man anvender midler på en anden
måde, end man ville have gjort uden
sanktionerne.

FH foreslår
• Indførelse af flerårige budgetter med mulighed for overførsel af forbrug mellem årene
inden for budgetlovens fireårige udgiftsramme.
• Tilpasning af sanktionssystemet så aftaleoverholdelse i
økonomiaftalerne med kommuner og regioner sker inden
for samme fireårige periode.

Dertil kommer, at de årlige udgiftslofter bremser en mere langsigtet økonomisk planlægning i kommunerne og
regionerne. Med de nuværende étårige
budgetter kan kommuner blive tvunget
til at opgive vigtige indsatser og investeringer i mennesker, som er en udgift i de
første år, men som på sigt giver besparelser på budgetterne og mere kvalitet i
ydelserne.
Hvis budgetloven blev indrettet mere
fleksibelt, vil det i højere grad være muligt at anvende de midler, som er afsat
til velfærd – både fuldt ud og med større
effekt.
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Forslag 4:

FH foreslår

Initiativer til
et større prioriteringsrum
Den offentlige velfærd bør udvikles i takt
med den velstandsudvikling, der sker i
den private sektor. Det indebærer, at det
offentlige forbrug ikke blot skal følge
demografien, men også tilføres midler til
kvalitetsforbedringer.
De nuværende økonomiske forudsætninger giver som tidligere beskrevet ikke
plads til at løfte det offentlige forbrug i et
omfang, der er væsentligt højere end det
demografiske træk.
For at skabe plads til et kvalitetsløft af
det offentlige forbrug og andre relevante
velfærdsinitiativer – herunder overførselsindkomster som fx kontanthjælp og
dagpenge – er det nødvendigt med initiativer, der øger prioriteringsrummet.
En af mulighederne er en oprustning
af skattekontrollen, der skal sikre et større skatteprovenu.
Konsulenthuset Højbjerre Brauer
Schultz har for det daværende LO, HK
Stat og FSR – Danske Revisorer3 gennemført en beregning, der viser, at en oprust-

• Oprustning af skattekontrollen
med 1.000 ansatte og nedbringelse af skattegabet.
• Tydeliggørelse af sammenhængen mellem kontrolindsatsen og de offentlige finanser.
Helt konkret foreslår FH, at
partierne bag en oprustning
af kontrollen også får råderet
over det merprovenu, der inddrives som følge heraf.

ning af skattekontrollen på 1.000 ansatte
vil kunne bringe skattegabet ned på 2
pct., hvilket indbringer 4-5 mia. kr. mere
i skatteindtægter årligt.
Oprustningen af skattevæsenet skønnes ud fra et forsigtigt skøn at kunne forbedre de offentlige finanser med lidt over
2 mia. kr. frem mod 2025, jf. tabel 2. Det
vil løfte prioriteringsrummet til 4½ mia.
kr. i 2025. Næste skridt er at finde yderligere initiativer til at udvikle velfærden.

Tabel 2. Nye veje til et større prioriteringsrum
2020

2021

2022

2023

2024

2025

----------------- Mia. kr. (2019-niveau) ----------------1¼

2

-2 ¼

-4 ½

-2 ¾

-½

Nedbringelse af skattegab

2¼

2¼

2¼

2 ¼

2 ½

2½

Prioriteringsrum inkl. nedbringelse af skattegab

0¼

-2 ½

-¾

1½

3¾

4½

Prioriteringsrum

Anm.: Nedbringelsen af skattegabet indgår som en effekt af oprustningen af skattekontrollen. Der er lagt et forsigtigt skøn ind svarende til halvdelen af, hvad beregningen fra konsulenthuset skønner.
Kilde: Finansministeriet, Højbjerre Brauer Schultz (2017) og FH’s beregninger
.
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3) Se Højbjerre Brauer Schultz, 2017: ”Kontrolindsats, skattegab og offentlige finanser”.
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