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Fakta om økonomi 30. maj 2017 

Offentlige besparelser på 14 mia. kr. i 2025-planen 

Hvis regeringen gennemfører målsætningen om en vækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. 

om året, vil det føre til serviceforringelser på omkring 14 mia. kr. Allerede frem mod 2020 skal 

der spares 5 mia. kr. i forhold til det demografisk betingede behov.   

En vækst på 0,3 pct. om året indebærer, at det offentlige forbrug 

kan vokse med 11 mia. kr. frem mod 2025, jf. figur 1. Til sammen-

ligning indebærer den demografiske udvikling, at det offentlige 

forbrug skal vokse med 25 mia. kr. for blot at opretholde service-

niveauet pr. borger. Der er altså tale om en besparelse på 14 mia. 

kr. i forhold til det demografiske behov. 

Figur 1. Vækst i det offentlige forbrug frem mod 2025 

 
Anm.:  Det demografiske træk udtrykker væksten i det offentlige forbrug under forudsæt-

ning af et fastholdt serviceniveau pr. borger. Der tages udgangspunkt i det offent-
lige forbrug ekskl. afskrivninger. 

Kilde:  Konvergensprogram 2017, Regeringens 2025-plan og egne beregninger. 

Besparelsen indtræffer allerede fra 2018, hvor der disponeres med 

en lavere forbrugsvækst end det demografiske træk. I 2020 er der 

tale om et mindre forbrug på 5 mia. kr., jf. tabel 1.  

Tabel 1. Regeringens målsætning og demografisk træk, 2018-2025 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 ----------------------------- Mia. kr. (2017-niveau)--------------------------- 

Demografisk træk 3,3 6,2 9,1 12,1 15,0 18,5 21,9 25,4 

Regeringens målsætning 1,3 2,8 4,2 5,7 7,1 8,6 10,0 11,4 

Forskel 2,0 3,4 4,9 6,4 7,9 9,9 11,9 14,0 

Anm.:  Det demografiske træk udtrykker væksten i det offentlige forbrug under forudsætning af et fastholdt service-
niveau pr. borger. 

Kilde:  Konvergensprogram 2017, Regeringens 2025-plan og egne beregninger. 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

Vækst i off. forbrug, 2017-2025

Mia. kr.

Demografisk træk Regeringens målsætning (2025-plan)


