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Kapitel 1  Sammenfatning 

1.1  Indledning 
I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 
for 2006. Fremskrivningen er baseret på DREAMs befolkningsfremskrivning 
fra 2006 og indeholder en vurdering af de økonomiske konsekvenser af vel-
færdsreformen, der blev indgået forlig om i juni 2006. 

Der foretages først en fremskrivning af den langsigtede økonomiske udvikling, 
som denne ville have set ud uden vedtagelsen af velfærdsreformen. Dette er 
dels nødvendigt for at kunne vurdere effekten af reformen, men tjener herud-
over det formål, at det gør den langsigtede fremskrivning umiddelbart sam-
menlignelig med den langsigtede økonomiske fremskrivning, der lå til grund 
for Velfærdskommissionens anbefaling, jf. Velfærdskommissionen (2006). 

Velfærdskommissionens økonomiske fremskrivning var ligeledes lavet ved 
anvendelse af DREAM, og det er i denne fremskrivning søgt at lægge sig så 
tæt op af Velfærdskommissionens metode som muligt, således umiddelbare 
sammenligninger lettes. 

1.2  Hovedkonklusionerne    
DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning indebærer, at den fremtidige vækst i 
middellevetiden forventes at komme op i nærheden af den vækst, som ople-
ves i de øvrige vesteuropæiske lande, og som også har været gældende i 
Danmark siden 1995.  Befolkningsfremskrivningen indebærer, at middelleve-
tiden vokser med henholdsvis 4,5 år for mænd og 2,9 år for kvinder frem til 
2025.  

I forhold til forventningerne bag Velfærdskommissionens fremskrivning er der 
tale om en meget betydelig stigning i den forventede middellevetid. Hertil 
kommer, at det særligt er væksten i restlevetiden for 60-årige og ældre, som 
forventes at stige hurtigere end forudsat af Velfærdskommissionen. 

Den aldring af befolkningen, som Danmark står overfor i de kommende år, er 
derfor betydeligt større i denne analyse end i Velfærdskommissionens. De 
økonomiske udfordringer er derfor tilsvarende større, også selvom den nuvæ-
rende fremskrivning indebærer et lidt mindre fald i arbejdsstyrken frem mod 
2040. 

Målt ved den finanspolitiske holdbarhed er udfordringerne for det danske vel-
færdssamfund ca. 30 pct. større end i Velfærdkommissionens fremskrivning 
for sammenlignelige antagelser. 

Velfærdskommissionen vurderer, at det finanspolitiske holdbarhedsproblem 
kan opgøres til et krav om en permanent forbedring af den primære offentlige 
budgetsaldo med ca. 3 pct. af BNP. 
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Den økonomiske fremskrivning i denne analyse når frem til, at kravet til fi-
nanspolitikken er en permanent forbedring af det primære budget på 4 pct. af 
BNP - uden velfærdsreformen. 

Kravene til velfærdsreformen overstiger således det problem, som Velfærds-
kommissionens forslag havde til formål at løse. Vurderingen af reformen skal 
naturligvis ses i lyset af dette vanskeligere udgangspunkt. 

Den samlede vurdering af velfærdsreformen kan opgøres på følgende måde: 

Reformen skaber et godt fundament for videreudvikling af velfærdssamfundet 
og betyder, at Danmark er bedre rustet til at imødekomme udfordringen fra en 
stadigt voksende levetid og en stadigt voksende andel af ældre i befolkningen 
end de fleste andre lande. 

Velfærdsreformen løser problemet med faldende arbejdsstyrke frem mod 
2040 og sikrer, at arbejdsstyrken fastholdes stort set på det nuværende ni-
veau. Frem mod 2020 er der dog kun meget begrænsede effekter af refor-
men.  

Velfærdsreformen indebærer, at udgifterne til overførselsindkomster målt i 
pct. af BNP fastholdes fra 2020, selvom ældreandelen i befolkningen har en 
stigende tendens på grund af væksten i restlevetiden. 

Samtidig sikrer indekseringen af efterløns- og folkepensionsalderen, at der 
kommer en generationsmæssig balance i den andel af livet, hvor man kan 
være tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet og modtage offentlig pension. 

På indtægtssiden sikrer velfærdsreformen, at de samlede skatteindtægters 
andel af BNP er svagt voksende fra 2020 med fremskrivningens antagelser 
om at skatte- og afgiftssatser antages at blive fastholdt uændrede bortset fra 
mængdeafgifter, der reguleres som følge af prisstigninger. 

Velfærdsreformen påvirker ikke direkte væksten i individuelle offentlige vel-
færdsydelsers andel af BNP. Især størrelsen af væksten i sundhedsydelserne 
er afgørende for, om der er et finanspolitisk holdbarhedsproblem. 

Med antagelse om konstant aldersfordeling af sundhedsydelserne og en 
vækst i de reale udgifter svarende til produktivitetsudviklingen vokser sund-
hedsudgifterne med 2 pct. af BNP frem mod 2040 og yderligere godt en kvart 
pct. herefter. Det betyder, at langt størstedelen af det tilbageværende hold-
barhedsproblem (på 2,2 pct. af BNP) kan henføres til væksten i sundhedsud-
gifterne. 

Velfærdsreformen betyder med andre ord, at størrelsen af det finanspolitiske 
holdbarhedsproblem afhænger af, om sundhedsudgifterne og de øvrige of-
fentlige serviceydelser vokser hurtigere end BNP frem mod 2040. Hvis dette 
ikke er tilfældet, vil finanspolitikken stort set være holdbar.   

Hvis der omvendt er et politisk ønske om, at sundhedsudgifter og andre of-
fentlige serviceydelser skal vokse hurtigere end væksten i BNP, da vil det le-
de til et holdbarhedsproblem, hvis ikke denne udvidelse finansieres enten ved 
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besparelser på andre udgiftstyper eller ved at forøge indtægterne til den of-
fentlige sektor.   

Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i sundhedsudgifterne. Det skyldes 
på den ene side, at både den historiske udvikling og internationale sammen-
ligninger peger på, at der er en tendens til, at sundhedsudgifternes andel af 
BNP vokser med den økonomiske vækst. Dvs. der er en tendens til, at jo rige-
re et land er, jo større andel af indkomsten anvendes på sundhed. Hvis denne 
tendens fastholdes for de danske sundhedsudgifter i fremtiden, er der behov 
for at sikre den ekstra finansiering af denne prioritering af de offentlige udgif-
ter. 

Det er også muligt, at sundhedsudgifterne stiger mindre end det umiddelbart 
kan forventes som følge af det stigende antal ældre. Internationalt omtales 
dette som ”sund aldring” og indebærer, at levetidsstigninger fører til en for-
længelse af den andel af livet, hvor man er rask og uden behandlings- eller 
plejebehov i forholdet én til én. Det fører selvfølgelig til, at antallet af syge og 
behandlingskrævende ikke vokser i nært samme omfang som antallet af æl-
dre, og derfor til en lavere vækst i sundhedsudgifterne. 

Betydningen af disse elementer for den finanspolitiske holdbarhed er under-
søgt i rapporten. Konklusionen er, at hvilke af disse effekter der dominerer, 
har helt afgørende betydning for størrelsen af det finanspolitiske holdbar-
hedsproblem. 

Hvis det forudsættes, at den danske befolkning oplever ”sund aldring” og 
sundhedsudgifterne pr. person ikke vokser hurtigere end den generelle vækst 
i økonomien, er finanspolitikken stort set holdbar, idet den nødvendige per-
manente forbedring af det primære offentlige budget bliver på 0,6 pct. af BNP. 

Hvis det omvendt forudsættes, at sundhedsudgifterne pr. person vokser med 
0,4 pct. mere end væksten i økonomien pr. år (hvert år frem til 2100), og den 
danske befolkning samtidig ikke oplever ”sund aldring”, men tværtimod at den 
nuværende aldersafhængighed i sygeligheden fastholdes, så vil holdbarheds-
problemet blive af en størrelsesorden, der kræver en permanent forbedring af 
den primære offentlige budgetsaldo på 4,8 pct. af BNP. 

Velfærdsreformen betyder således, at en meget betydelig del af det finanspo-
litiske holdbarhedsproblem, der følger af den længere levetid, er løst. Det til-
bageværende problem er knyttet til finansieringen af en stigning i de offentlige 
serviceudgifters andel af BNP. 

1.3  Hovedelementerne i analysen 
Grundlaget for den langsigtede økonomiske fremskrivning er befolkningsud-
viklingen. Denne er baseret på forventninger om en svagt stigende fertilitet 
hos danske kvinder således, at den samlede fertilitet nærmer sig 1,9. Der for-
ventes en uændret indvandring og udvandring, og dette betyder, at indvandre-
re og efterkommeres andel af befolkningen på langt sigt bliver ca. dobbelt så 
stor som i dag. Middellevetiden forventes at vokse med ca. 0,2 år pr. år med 
en svagt aftagende tendens. Det betyder, at antallet af ældre i forhold til antal-
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let af erhvervsaktive forventes at være fordoblet i år 2040. Stigningen i den 
samlede forsørgerkvote forventes at være på 50 pct. i den samme periode. 

Antagelserne betyder, at befolkningen er voksende igennem det næste år-
hundrede, men at vækstraten er beskeden.  I fremskrivningen uden hensyn-
tagen til velfærdsreformen betyder befolkningens fordeling på personer i ar-
bejdsstyrken og personer på overførselsindkomst uden for arbejdsstyrken, at 
arbejdsstyrken falder med ca. 7,5 pct. eller ca. 250.000 personer frem mod 
2040. Samtidig stiger antallet af folkepensionister med godt 700.000 perso-
ner. Der er stort set ikke andre væsentlige ændringer i antallet af modtagere 
af de forskellige typer overførselsindkomster frem til 2040 med de antagelser, 
der ligger til grund for fremskrivningen. 

Med en antagelse om en årlig produktivitetsstigning på 2 pct. fører befolk-
nings- og arbejdsstyrkeudviklingen til, at realværdien af BNP vokser med 95 
pct. frem til 2040, mens privatforbruget vokser med 110 pct. og det offentlige 
forbrug med 124 pct. At både væksten i det private og det offentlige forbrug 
overstiger væksten i BNP skyldes ikke mindst befolkningsudviklingen med det 
meget store ekstra antal pensionister. 

Den stigende aldring af befolkningen betyder, at de offentlige udgifter i pct. af 
BNP vokser med 9 pct. point frem mod 2040 samtidig med, at indtægternes 
andel af BNP ikke vokser. Det er således en gradvis bevægelse mod stadigt 
faldende overskud, som vender til underskud omkrig 2018, hvorefter under-
skuddet forsætter med at vokse frem til 2040. 

Med denne udvikling er det finanspolitiske holdbarhedsproblem på 4,0 pct. af 
BNP i fremskrivningen uden velfærdsforlig. 

Velfærdsforliget indebærer en tilbagetrækningsreform, en række arbejdsmar-
kedspolitiske tiltag og en øget satsning på forskning og uddannelse. I den 
vurdering, der er foretaget af velfærdsreformen i denne analyse, indgår ude-
lukkende de to første elementer. Der er således ikke indregnet de afsatte be-
løb til styrkelse af indsatsen på forskning og uddannelse – og tilsvarende er 
der naturligvis heller ikke indregnet effekter af denne indsats på den økono-
miske udvikling. 

Tilbagetrækningsreformen indebærer en forhøjelse af eftersløns- og folke-
pensionsalderen med virkning for førstnævnte fra 2019 og sidstnævnte fra 
2024. Fra 2025 reguleres efterløns- og pensionsalderen med udviklingen i 
restlevetiden for 60-årige. 

Velfærdsreformen indebærer stort set uændret beskæftigelse frem til 2040, 
hvilket indebærer en stigning i beskæftigelsen på 232.000 personer (191.000 
målt ved gennemsnitlig produktivitet og arbejdstid) i 2040. 

Antallet af folkepensionister stabiliseres ligeledes fra ca. 2020 på et niveau på 
god 1,1 mio. personer. Det indebærer en reduktion i antallet af folkepensioni-
ster i 2040 på mere end 300.000 personer.  
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Antallet af efterlønsmodtagere svinger betydeligt frem til 2040 som følge af 
den gradvise regulering af aldersgrænserne, som er lavet, så den enkelte ef-
terlønsmodtager er sikret, at maksimumperioden for efterløn er 5 år for alle. 
Denne mekanisme betyder imidlertid, at antallet af årgange, der samtidig 
modtager efterløn, svinger fra år til år i perioden fra 2020-2040. 

De højere tilbagetrækningsaldre betyder, at den enkelte kan være førtidspen-
sionist i flere år, og at der vil blive tilkendt førtidspension til personer, som un-
der de hidtidige regler ville have modtaget efterløn eller folkepension. Derfor 
betyder reformen, at antallet af førtidspensionister forventes at stige. Med de 
antagelser, der er anvendt i analysen, stiger antallet af førtidspensionister 
med ca.130.000 personer i 2040 målt forhold til forløbet uden reform. 

Forbedringen af den offentlige saldo frem til 2040 er mindre end det skulle 
forventes givet den store stigning i beskæftigelsen. Det skyldes bl.a., at unge-
generationer ikke har så stort behov for opsparing ud over arbejdsmarkeds-
pensioner og andre opsparingsbaserede pensioner, som før velfærdsrefor-
men. Årsagen er, at den længere tid på arbejdsmarkedet betyder større pen-
sionsformue ved pensionering og samtidig, at formuen skal fordeles over fær-
re år, fordi pensionsalder er blevet højere. De yngre generationer kan derfor 
se frem til den betydeligste stigning i dækningsgraden af de opsparingsbase-
rede pensioner som følge af velfærdsforliget. Dette leder i DREAM til, at de 
nedsætter hastigheden på tilbagebetalingen af lånene i huset og dermed til, at 
det offentlige går glip af skatteindtægter pga. højere rentefradrag. Da denne 
effekt kommer før effekten af den øgede pensionsopspring bliver forbedringen 
af den offentlige saldo i den første periode ikke så stor. 

Velfærdsforliget løser imidlertid den del af holdbarhedsproblemet, som vedrø-
rer den stigende levetid og det stigende antal ældre. Den del af holdbarheds-
problemet, som ikke løses, vedrører som nævnt udviklingen i sundhedsudgif-
terne og fører i den centrale fremskrivning til et behov for en permanent for-
bedring af den primære offentlige saldo på 2,2 pct. af BNP.  

Da der imidlertid er stor usikkerhed mht. udvikling i de offentlige sundhedsud-
gifter, indeholder rapportens sidste kapitel en nærmere analyse af disse og 
deres betydning for den finanspolitiske holdbarhed.               
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Kapitel 2  Den demografiske udvikling 

2.1  Indledning 
Udgangspunktet for analysen af den langsigtede økonomiske udvikling er 
DREAMs fremskrivning af befolkningen fordelt på alder og oprindelse, jf. Han-
sen, Pedersen & Stephensen (2006). Befolkningsfremskrivningen tager ud-
gangspunkt i den nuværende aldersfordeling og den nuværende sammen-
sætning af befolkningen på 5 forskellige befolkningsgrupper efter oprindelse. 
For hver befolkningsgruppe skønnes over udviklingen i antallet af fødsler for-
delt på køn, antallet og aldersfordelingen af døde fordelt på køn samt antallet 
og køns- og aldersfordelingen af ind- og udvandrere. Fremskrivningen inde-
holder endvidere en fremskrivning af fordelingen af indvandrere efter længden 
af den periode, de har opholdt sig i Danmark.     

I det følgende laves en kort beskrivelse af de anvendte antagelser om fremti-
dige fødsler, udviklingen i dødeligheden og antallet af ud- og indvandrere på 
basis af en kort beskrivelse af den historiske udvikling. Der laves endvidere 
en sammenligning med de tilsvarende antagelser i Velfærdskommissionens 
fremskrivning, jf. Velfærdskommissionen (2006).   

2.2  Antal fødsler 
Det fremtidige antal fødsler fastlægges i befolkningsfremskrivningen ud fra 
forudsætninger om, hvor mange børn kvinder i den fødedygtige alder får i 
gennemsnit. Dette tal – den samlede fertilitet – har i de seneste år ligget på 
mellem 1,7 og 1,8 barn pr. kvinde med en svagt stigende tendens. 

Historisk har antallet af barnefødsler pr. kvinde været betydeligt højere. Gen-
nem det seneste århundrede er antallet af børn pr. kvinde gradvist blevet re-
duceret. Der har i enkelte perioder været en midlertidig afvigelse fra denne 
udvikling. Sideløbende har der været en gradvis reduktion i spædbørnsdøde-
ligheden, som har betydet et fald i dødeligheden fra 10 til 1 pct. blandt spæd-
børn gennem det 20. århundrede. Faldet i spædbørnsdødeligheden er dog 
langt fra tilstrækkeligt til at kunne opveje faldet i børnefødslerne.  

I starten af det 20. århundrede lå den samlede fertilitet på omkring 4 børn pr. 
kvinde. Frem mod 1930’erne faldt tallet til omkring 2 børn pr. kvinde. I første 
halvdel af 1940’erne steg den samlede fertilitet kortvarigt igen til omkring 3 
børn. Denne stigning gav anledning til de meget store fødselsårgange, som i 
dag nærmer sig pensionsalderen. Årgang 1946 er med et samlet antal fødte 
på 95.000 børn den største årgang nogensinde. Fra slutningen af 1940’erne 
og frem til midten af 1960’erne lå den samlede fertilitet på 2,5 barn pr. kvinde. 
Herefter faldt fertiliteten frem til starten af 1980’erne, hvor et foreløbigt lav-
punkt på 1,4 barn pr. kvinde blev nået. Årgang 1983 er den mindste årgang i 
mere end 100 år med en størrelse på 50.000 børn. Igennem de næste ti år 
frem til 1995 steg den samlede fertilitet igen til omkring 1,8 barn pr. kvinde. 

Denne historiske udvikling i fertiliteten er afgørende for befolkningssammen-
sætningens udvikling. De store årgange fra 1940’erne nærmer sig pensions-
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alderen, samtidig med at de små årgange fra 1980’erne kommer ind på ar-
bejdsmarkedet. I de næste 35 år vil den fødselsårgang, der går på pension, 
være større end den fødselsårgang, der kommer ind på arbejdsmarkedet. 
Den historiske udvikling i den samlede fertilitet er derfor i høj grad medvirken-
de til den meget betydelige ændring i forholdet mellem antallet af personer i 
den erhvervsaktive alder og antallet af pensionister. 

Det årlige antal fødsler afhænger dels af den aldersbetingede fertilitet og dels 
af antallet af kvinder i de fødedygtige årgange. Da sidstnævnte varierer som 
følge af de historiske udsving vil også det fremtidige antal fødsler variere, 
selvom fertiliteten kun antages at stige lidt. Antallet af fødsler forventes i frem-
skrivningen at svinge omkring det nuværende niveau, således at de fremtidige 
fødselsårgange forventes at være i størrelsesordenen 60.000-65.000 børn pr. 
år, jf. Figur 1.   

Figur 1. Antal fødsler 1981-2080 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1981 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

 
 Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

Fremskrivningen indebærer således langt mindre variation i årgangenes stør-
relse end den historiske udvikling i det 20. århundrede. Udviklingen i antallet 
af fødsler dækker over en svag stigning i den samlede fertilitet fra 1,79 til 1,87 
på langt sigt. 

Denne stigning skyldes en stigning i fertiliteten for kvinder med dansk oprin-
delse. For denne gruppe forventes fertiliteten at stige til 1,92 i 2050, hvorefter 
dette niveau stort set fastholdes.  

Blandt indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande har der i de 
seneste år været en meget betydelig reduktion i fertiliteten. Det forventes der-
for, at indvandrere fra mindre udviklede lande i fremtiden vil have et fertilitets-
niveau, der svarer til kvinder af dansk oprindelse, mens fertiliteten for efter-
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kommere fra mindre udviklede lande vil ligge lavere end fertiliteten for perso-
ner af dansk oprindelse. 

Indvandrere og efterkommere fra mere udviklede lande har historisk et lavere 
fertilitetsniveau end personer af dansk oprindelse. Det forventes forsat at væ-
re tilfældet. Fertiliteten forventes stort set at være uændret for disse grupper. 
Dog er fertiliteten svagt stigende for indvandrere fra mere udviklede lande 
med dansk statsborgerskab i lighed med fertiliteten for kvinder af dansk op-
rindelse.  

2.2.1  Ændring i forhold til Velfærdskommissionens fremskrivning 
Sammenlignes med Velfærdskommissionens fremskrivning af antal fødsler 
fås, at den nuværende fremskrivning medfører en forventning om, at der fø-
des ca. 5.000 flere børn om året i de kommende år, og at dette gradvist vok-
ser til 10.000 flere børn omkring år 2040 og 15.000 flere børn omkring år 2080 
end det forventedes i Velfærdskommissionens fremskrivning. 

Årsagen til forskellen i det årlige antal fødsler er primært, at DREAMs nuvæ-
rende befolkningsfremskrivning er baseret på en forventning om svagt stigen-
de fertilitet primært som følge af, at kvinder omkring 30 år forventes at have 
stigende fertilitet, mens Velfærdskommissionens fremskrivning var baseret på 
antagelse om svagt faldende fertilitet, fordi den aldersbetingede fertilitet for de 
yngre aldersgrupper er antaget at udvise en svag tendens til fald, mens der 
ikke var antaget en tilsvarende stigning i de ældre aldersgruppers fertilitet. 

Hertil kommer, at Velfærdskommissionens fremskrivning var baseret på 2002 
som udgangsår, og derfor havde en samlet fertilitet på 1,70 som udgangs-
punkt mod den samlede fertilitet på 1,79 i 2005, som er udgangspunktet for 
DREAMs nuværende fremskrivning.   

2.3  Middellevetid og restlevetid for 60-årige 
Middellevetiden for den danske befolkning er steget betragteligt gennem det 
20. århundrede. Mænds middellevetid steg 24,1 år og kvinders 25,1 år. Mid-
dellevetiden er i 2005 80,1 år for kvinder og 75,5 år for mænd. Stigningen i 
middellevetiden for mænd svarer til en gennemsnitlig vækst på 0,24 år (2,9 
måneder) pr. år, mens middellevetiden for kvinder i gennemsnit er vokset med 
0,25 år (3,0 måneder) pr. år. 

Den danske vækst i middellevetiden er på et sammenligneligt niveau med den 
gennemsnitlige vækst i de mere udviklede lande. I tidsskriftet Science er of-
fentliggjort en undersøgelse, der viser, at væksten i middellevetiden målt som 
væksten i det land, hvor middellevetiden er højest, er bemærkelsesværdigt 
konstant gennem en meget lang periode på 160 år. Forfatterne finder, at 
væksten i levetiden for kvinder er 3,0 måneder pr. år, mens den er 2,65 må-
neder pr. år for mænd, jf. Oeppen & Vaupel (2002) 

Frem til omkring 1960 var Danmark blandt de lande i verden, hvor middelleve-
tiden var højest. Herefter har væksten i middellevetiden været markant lavere 
end i det øvrige Vesteuropa. Væksten i middellevetiden fra 1960 til 2000 har 

11 11 



været på 4,1 år for mænd og 4,9 år for kvinder. Det svarer til 1,2 måneder om 
året for mænd og 1,5 måneder om året for kvinder. 

Fra omkring 1995 er væksten i middellevetiden steget igen. Den gennemsnit-
lige årlige vækst har i perioden 1995-2005 været ca. tre gange så høj som i 
den foregående periode fra 1950-1994.  

Denne historiske udvikling betyder, at der er en betydelig usikkerhed med 
hensyn til middellevetidsudviklingen. I DREAMs fremskrivning fra 2006 anta-
ges, at de seneste 10 års udvikling er et forholdsvis permanent fænomen. Det 
skyldes, at tilsvarende højere stigninger i middellevetiden indtrådte omkring 
1980 for en række af de øvrige vestlige lande, herunder de nordiske lande. I 
disse lande er den høje vækstrate fastholdt frem til i dag, og der er ikke ten-
dens til, at denne skulle være aftagende.  

Figur 2. Udviklingen i middellevetiden 1901-2080 
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

Derfor er det valgt at basere fremskrivningen på en dataperiode, der betyder, 
at de seneste ti år får betydelig vægt. Fremskrivningen indebærer, at væksten 
i middellevetiden bliver lavere end i den seneste 10 års periode, men højere 
end væksten i perioden, der gik forud, jf. Figur 2.          

I fremskrivningen forudsættes en gradvis stigning i levetiden til 89,0 år for 
kvinder og 87,4 år for mænd i 2080. Frem til 2100 stiger middellevetiden for 
mænd med 13,3 år og for kvinder med 9,8 år målt i forhold til 2005. Det er så-
ledes stort set tale om en halvering af den absolutte vækst i forhold til det 20. 
århundrede. Sammenholdes dette med de refererede resultater fra Oeppen & 
Vaupel (2002), som peger på en konstant absolut vækst, kan det argumente-
res, at der er tale om en ganske forsigtig fremskrivning af middellevetiden.  
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Fremskrivningen indebærer, at middellevetiden for mænd er vokset fra 75,5 år 
i 2005 til 78,1 år i 2015, mens den i samme periode er vokset fra 80,1 til 81,6 
år for kvinder. I 2025 er middellevetiden 80,0 år for mænd og 83,0 år for kvin-
der. I 2050 er de tilsvarende tal 84,0 år og 86,0 år.   

Figur 3. Udviklingen i restlevetiden for 60-årige, 1901-2080  
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

Der er imidlertid en anderledes alderssammensætning i den reduktion i døde-
lighederne, der fører til væksten i middellevetiden. Det fremgår tydeligt, når 
man betragter udviklingen i restlevetiden for 60-årige. I det 20. århundrede 
voksede restlevetiden for 60-årige mænd med 4,7 år, mens væksten var på 
6,4 år for kvinder. Fra 1995 til 2005 voksede restlevetiden med 2,0 år for 
mænd og 1,4 år for kvinder.1 Der er således en klar tendens til, at stigninger i 
middellevetiden i stadigt højere grad skyldes stigninger i restlevetiden for æl-
dre. I fremskrivningen fås, at væksten i restlevetiden for 60-årige frem til 2100 
er 10,0 år for mænd og 8,1 år for kvinder. Det er således en højere gennem-
snitlig vækst end den observerede over hele det 20. århundrede, men samti-
dig en lavere gennemsnitlig vækst end den, der er observeret gennem de se-
neste ti år, jf. Figur 3.  

Fremskrivningen indebærer, at restlevetiden for en 60-årig mand i 2015 er 
21,4 år, mens den er 23,9 år for kvinder. I 2025 er disse tal vokset til hen-
holdsvis 22,8 og 24,8 år. Endelig er restlevetiden for en 60-årig i 2050 vokset 
til 25,7 år for mænd og 27,1 år for kvinder. 
                                            

 
1 Til sammenligning steg restlevetiden for 60-årige mænd også med 2,0 år i perioden 1923-
1995, mens de seneste ti års vækst på 1,4 år for kvinder genfindes for perioden fra 1968-
1995. Der er således en betydelig acceleration i restlevetiden for både mænd og kvinder. 
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2.3.1  Ændring i forhold til Velfærdskommissionens middellevetidsfrem-
skrivning 
Sammenlignet med Velfærdskommissionens befolkningsfremskrivning, jf. Vel-
færdskommissionen (2004)2, er der tale om en meget betydelig opjustering i 
forventningen til stigningen i middellevetiden. Velfærdskommissionens frem-
skrivning er baseret på data for perioden 1900-2001. Med denne dataserie 
betyder den anvendte fremskrivningsmetode, at perioden fra 1950-1994, hvor 
væksten i middellevetiden var meget lav, tillægges en betydelig vægt. 
DREAMs 2006-fremskrivning er derimod baseret på en antagelse om, at der 
er et strukturelt brud i middellevetidsvæksten omkring 1994-95, og at der der-
for ikke tillægges vægt til perioden før dette tidspunkt.   

Figur 4. Væksten i middellevetiden for mænd (venstre figur) og differen-
sen i middellevetid for mænd mellem DREAM 2006- og VFK-

fremskrivningen  (højre figur) 
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Forskellen i væksten i middellevetiden er størst for mænd. I 2006-
fremskrivningen betyder den anvendte estimationsmetode, at væksten i mid-
dellevetiden gradvist reduceres gennem det 21. århundrede fra et niveau på 
omkring 0,25 år i starten til et niveau på 0,07 år imod slutningen af århundre-
det. Velfærdskommissionens fremskrivning indebærer et fald i væksten fra 
0,08 år pr. år i starten af perioden til 0,05 år pr. år på langt sigt. Forskellene i 
de årlige vækstniveauer indebærer, at fremskrivningerne af middellevetiden 
over tid kommer til at afvige betragteligt. I 2025 er forskellen til Velfærdskom-
missionens fremskrivning på godt 3 år. I 2050 er den tilsvarende forskel på 
5,6 år, jf. Figur 4.  

Også for kvinder er DREAM 2006-fremskrivningens vækst i middellevetiden i 
de første år lavere end i den seneste historiske periode og ligger på ca. 1,8 
måneder pr. år. Væksten reduceres gradvist gennem fremskrivningsperioden 

                                            

 
2 Levetidsudviklingen i DREAMs befolkningsfremskrivning fra 2004 er identisk med udviklin-
gen i Velfærdskommissionens fremskrivning. 
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og ligger på 0,9 måned om året ved udgangen af århundredet. Ligesom for 
mændene er denne vækst højere end den forventede vækst i Velfærdskom-
missionens fremskrivning.  I 2050 er middellevetiden for kvinder 86,0 år i 
DREAMs 2006-fremskrivning, mens den er 83,6 år ifølge Velfærdskommissi-
onens fremskrivning. Det svarer til en forskel på 2,4 år over de 45 år, jf. Figur 
5. 

Figur 5. Væksten i middellevetiden for kvinder (venstre figur) og diffe-
rensen i middellevetid for kvinder mellem DREAM 2006- og VFK-

fremskrivningen (højre figur) 

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090
-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Velfærdskommissionen DREAM 2006-fremskrivning   

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2005 2025 2045 2065 2085

DREAM2006-fremskr. - VFK-fremskr.  
Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

En meget stor del af forskellen i den forventede vækst i middellevetiden kan 
tilskrives en forventning om øget vækst i restlevetiden for 60-årige i DREAMs 
2006-fremskrivning i forhold til Velfærdskommissionens fremskrivning. Det 
skyldes, at Velfærdskommissionens fremskrivning er baseret på udviklingen 
over hele det foregående århundrede, mens DREAMs 2006-fremskrivning er 
baseret på de seneste 15 år og derfor lægger mere vægt på den periode, 
hvor der for alvor er sket stigninger i restlevetiden for 60-årige. Frem til 2050 
er restlevetiden for 60-årige mænd vokset med 6,0 år i DREAMs 2006-
fremskrivning, mens Velfærdskommissionens fremskrivning i samme periode 
kun indebærer en stigning på 0,8 år fra det nuværende niveau. For kvinder er 
de tilsvarende tal en vækst på 4,3 og 2,5 år.  

2.4  Vandringer    
Befolkningsfremskrivningen opdeler den fremtidige befolkning efter oprindel-
se. Der anvendes 5 oprindelsestyper: Indvandrere og efterkommere fra hen-
holdsvis mere og mindre udviklede lande samt personer af dansk oprindelse, 
jf. Boks 1 for definitionen af befolkningsgrupperne opdelt efter oprindelse. År-
sagen til, at befolkningsfremskrivningen opdeles i disse kategorier, er, at der 
er betydelige afvigelser i både gennemsnitlig fertilitet og vandringer samt i 
gennemsnitlig arbejdsmarkedstilknytning og indkomstniveau for personer af 
samme alder, men med forskellig oprindelse. Opdelingen af befolkningen ef-
ter oprindelse har derfor betydning både for den demografiske og den øko-
nomiske udvikling. 
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Boks 1. Definition af befolkningsgrupper efter oprindelse 
En person er af dansk oprindelse, hvis mindst én af forældrene både er dansk stats-
borger og født i Danmark. 

Hvis personen ikke er af dansk oprindelse, er den pågældende indvandrer, hvis per-
sonen er født i udlandet og efterkommer, hvis personen er født i Danmark. 

Bemærk, at der er tale om rene statistiske definitioner, som sikrer, at ingen person 
kan placeres i mere end én kategori, og at alle personer kan placeres i en kategori.3   

Det er en konsekvens af definitionen, at personer af dansk oprindelse ikke selv be-
høver at være danske statsborgere eller at være født i Danmark.  

Et barn af to indvandrere vil altid blive karakteriseret som efterkommer, hvis barnet er 
født i Danmark. Et barnebarn af de oprindelige indvandrere kan blive karakteriseret 
enten som efterkommer eller som af dansk oprindelse. Hvis barnebarnets forældre er 
en efterkommer (den oprindelige indvandrers barn) og en indvandrer, vil den pågæl-
dende blive karakteriseret som af dansk oprindelse, hvis den forælder, der er efter-
kommer, er dansk statsborger. Hvis forælderen ikke er dansk statsborger, bliver bar-
net karakteriseret som efterkommer. 

Indvandrere og efterkommere opdeles i analysen efter oprindelseslande. Dette gø-
res, fordi forhold som indvandrernes kulturelle og uddannelsesmæssige baggrund 
har stor betydning for, hvordan de klarer sig i det danske samfund og dermed også 
for, hvordan de påvirker velfærdssamfundet. Der anvendes en forholdsvis grov opde-
ling, hvor indvandrernes oprindelses-lande opdeles i to grupper, som skal afspejle, 
om kultur- og uddannelsesforskelle er større eller mindre. Til formålet anvendes FN’s 
definition af mere henholdsvis mindre udviklede lande. 4

Som følge af opdelingen består indvandring til Danmark af henholdsvis per-
soner fra mere og mindre udviklede lande og personer som genindvandrer til 
Danmark. Den samlede bruttoindvandring til Danmark på 42.000 personer i 
2005, mens udvandringen var på 35.000 personer. 

Både antallet af ind- og udvandrere pr. år er vokset siden afslutningen af 2. 
verdenskrig. I perioden fra 1945 til 1960 var der en tendens til, at den årlige 
udvandring var større end den årlige indvandring. Antallet af årlige indvandre-
re og udvandrere svinger i denne periode mellem 20.000 og 30.000, men med 
en systematisk tendens til, at udvandringen er højest. Fra 1960 til 1970’ernes 
begyndelse stiger både indvandring og udvandring til et niveau på mellem 
30.000 og 40.000 personer pr. år, og nettoindvandringen er tæt på 0. I resten 

                                            

 
3 I de tilfælde, hvor der ikke foreligger oplysninger om forældrene, og personen er født i ud-
landet, defineres personen som indvandrer. Hvis der ikke foreligger oplysninger om forældre-
ne, og personen er dansk statsborger og født i Danmark, defineres personen som af dansk 
oprindelse, mens personen defineres som efterkommer, hvis personen er udenlandsk stats-
borger og født i Danmark. 

4 Definitionen af landegrupperne findes på: http://esa.un.org/unpp/definition.html. En liste over 
mere og mindre udviklede lande findes i den indledende oversigt til denne rapport. 
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af 1970’erne er der en positiv nettoindvandring, som afbrydes i en kortere pe-
riode fra 1980 til 1983. Fra 1983 og frem har Danmark systematisk været et 
indvandringsland. Både den årlige ind- og udvandring er steget i perioden fra 
1983 til 2000. Indvandringen er vokset fra knap 30.000 personer om året til 
omkring 50.000 personer om året i år 2000.5 Udvandringen er i samme perio-
de vokset fra knap 30.000 personer til godt 40.000 personer. 

Figur 6. Bruttoindvandring til Danmark 1980-2080 
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

I 2002 indførtes en ændring af indvandringspolitikken. Den umiddelbare virk-
ning af ændringen var en lavere samlet indvandringen end i 2001. Efterføl-
gende har regelændringen betydet, at indvandringen fra mindre udviklede 
lande er faldet til et niveau på under 10.000 personer om året. I fremskrivnin-
gen antages, at dette niveau stort set fastholdes. Regelændringerne har imid-
lertid ikke haft varige effekter på indvandringen fra mere udviklede lande, som 
fortsat er stigende. I fremskrivningen regnes med en mere moderat stigning 
end den der er observeret historisk (også når der bortses fra flygtninge fra kri-
gen i eks-Jugoslavien). Indvandringen fra mere udviklede lande vokser derfor 
til omkring 20.000 personer om året i fremskrivningsperioden. Endelig anta-
ges genindvandringen til Danmark også at være forholdsvis konstant, således 
at bruttoindvandringen i alt vokser fra de nuværende 42.000 til ca. 45.000 i 
2080, jf. Figur 6. 

                                            

 
5 Krigen i eks-Jugoslavien udløste en ekstraordinær stigning i indvandringen i 1995, hvor an-
tallet af indvandrere var 63.000. 
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Figur 7. Nettoindvandringen til Danmark 1980-2080 
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Det antages, at der er en konstant aldersbetinget udvandringssandsynlighed 
for hver befolkningsgruppe opgjort efter oprindelse. Denne antagelse og de 
antagne indvandringsprofiler betyder, at nettoindvandringen er stort set kon-
stant i fremskrivningsperioden. Nettoindvandring fra mindre udviklede lande er 
ca. 2.500 personer om året i hele fremskrivningsperioden, mens nettoindvan-
dringen fra mere udviklede lande er ca. 4.500 personer om året i fremskriv-
ningsperioden. Da der samtidig er nettoudvandring af personer af dansk op-
rindelse bliver den samlede nettoindvandring på ca. 6.000 personer årligt i he-
le fremskrivningsperioden, jf. Figur 7. 

Det er vanskeligt at skønne over udviklingen i den fremtidige ud- og indvan-
dring, fordi den ikke kun afhænger af de danske regler for indvandring, men 
også af udenlandske indvandringsregler og af forekomsten af krigs- og kata-
strofesituationer. Som udgangspunkt er det valgt at fastholde det nuværende 
ind- og udvandringsmønster. Dermed forventes også i fremtiden et lavt netto-
indvandringsniveau. Det er vurderingen, at denne antagelse har tendens til at 
undervurdere vandringsomfanget i fremtiden, fordi globaliseringen må forven-
tes at trække i retning af, at den historiske tendens til et stigende vandrings-
omfang vil fortsætte. Det er imidlertid vanskeligt at vurdere globaliseringens 
betydning for nettoindvandringen og for sammensætningen af indvandringen.  

2.4.1  Sammenligning med Velfærdskommissionens fremskrivning 
Bruttoindvandringen fra mindre udviklede lande antages i Velfærdskommissi-
onens fremskrivning at vokse gradvist fra 9.000 til 11.000 personer om året. I 
DREAM 2006-fremskrivningen er stigningen reduceret således, at bruttoind-
vandringen i slutningen af fremskrivningsperioden er på omkring 10.000 per-
soner om året. 
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Derimod er bruttoindvandringen fra mere udviklede lande forøget fra et niveau 
på omkring 15.000 personer om året i Velfærdskommissionens fremskrivning 
til et niveau på 18 – 20.000 personer om året i DREAM 2006-fremskrivningen.  

Den samlede stigning i bruttoindvandringen fra de to landegrupper leder imid-
lertid ikke til en stigning i den samlede nettoindvandring på grund af en samti-
dig stigning de aldersbetingede udvandringssandsynligheder. Nettoindvan-
dringen er således stort set den samme frem til omring 2040, hvorefter Vel-
færdskommissionens fremskrivning indebærer en gradvis stigning, således at 
nettoindvandringen bliver 7.000 personer om året, mens DREAM 2006-
fremskrivning fastholder en nettoindvandring på omkring 6.000 personer i hele 
fremskrivningsperioden.      

2.5  Den fremtidige udvikling i befolkningssammensætningen   
Danmarks befolkning er vokset fra 2,4 mio. personer i 1901 til 5,4 mio. ved 
indgangen til 2005. Der har været positiv befolkningsvækst i alle årene bortset 
fra en kortere periode i begyndelsen af 1980’erne. 

DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning giver som resultat, at tendensen til 
befolkningsvækst fortsætter – om end med formindsket styrke – gennem det 
21. århundrede. Ved udgangen af århundredet forventes befolkningen at blive 
på 6,1 mio. mennesker.  Der forventes en vækst i befolkningen frem til 2040, 
hvor folketallet er nået op på 5,7 mio. mennesker. I perioden fra 2040 til 2055 
fastholdes denne befolkningsstørrelse, mens der efter 2055 er en fortsat 
vækst i befolkningen, jf. Figur 8. 

Som nævnt har andelen af indvandrere og efterkommere og disses fordeling 
på oprindelseslande betydning for den økonomiske aktivitet og for de offentli-
ge finanser, fordi den gennemsnitlige erhvervsdeltagelse for særligt indvan-
drere fra mindre udviklede lande er lavere end for de øvrige befolkningsgrup-
per. En stigende andel af befolkningen i denne gruppe vil derfor give anled-
ning til en tendens til lavere vækst i arbejdsstyrken og en tendens til, at offent-
lige netto-udgifter vokser. Derfor er der to sammensætningseffekter i den 
fremtidige befolkningsudvikling, som har betydning for væksten i arbejdsstyr-
ken og for de offentlige finanser. Det ene er forholdet mellem antallet af ind-
vandrere og efterkommere på den ene side og personer af dansk oprindelse 
på den anden, mens den anden sammensætningseffekt hidrører fra forholdet 
mellem personer uden for den erhvervsaktive alder og personer i den er-
hvervsaktive alder. 
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Figur 8. Udviklingen i den samlede befolkning fordelt efter oprindelse, 
1981-2080 
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

2.5.1  Fordelingen efter oprindelsesland 
Herboende indvandrere og efterkommere udgjorde i 2005 i alt 8,3 pct. af den 
samlede befolkning. Denne andel vokser gradvist frem til 2080, hvor andelen 
stabiliseres omkring 15,7 pct., hvis den nuværende nettoindvandring fasthol-
des i fremtiden. Væksten i indvandrere og efterkommeres andel af befolknin-
gen er aftagende over tid således, at andelen i 2020 er vokset til 10,8 pct. og i 
2040 til 13,2 pct. 

Betragtes alene indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande ud-
gjorde disse befolkningsgrupper 4,8 pct. af befolkningen i 2005. Disse befolk-
ningsgruppers andel af den samlede befolkning er voksende frem til omkring 
2070, hvor de til sammen udgør omkring 8,0 pct. af befolkningen. Herefter er 
andelen svagt aftagende. 

2.5.2  Aldersfordelingen 
Gennem de sidste hundrede år er der hele tiden blevet flere personer i den 
erhvervsaktive alder, som vi her definerer som personer mellem 15 og 64 år.6  
Ved indgangen til 1900-tallet var der således knap 1½ mio. personer i den er-

                                            

 
6 Anvendelsen af en fast aldersgrænse for den erhvervsaktive alder er næppe rimelig over så 
lang en periode, hvor middellevetiden (jf. nedenfor) er vokset betydeligt. Tallene skal derfor 
kun tages som en indikator for udviklingen. 
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hvervsaktive alder, mens der i 2000 var godt 3½ mio. personer. Dermed er 
der i dag over dobbelt så mange forsørgere som for hundrede år siden. 

Der forventes en mindre gunstig udvikling i antallet af forsørgere i de kom-
mende årtier, idet antallet af personer i den erhvervsaktive alder forventes at 
falde fra 2009. Fra et højdepunkt omkring 3,6 mio. personer i den erhvervsak-
tive alder i dette år, forventes antallet at falde støt til ca. 3,3 mio. personer i 
2040. Der forventes altså en reduktion i antallet af personer i den erhvervsak-
tive alder på 300.000 på en periode på omkring 30 år. I det omfang den er-
hvervsaktive alder udvides i perioden – bl.a. som følge af den gennemførte  
velfærdsreform fra juni 2006, der medfører en forøgelse af pensionsalderen, 
fordi levetiden stiger – kan faldet i antal personer i den erhvervsaktive alder 
blive mindre.  

I perioden efter 2040 er antallet af personer i den erhvervsaktive alder stigen-
de og når i 2080 op på mere end 3,4 mio. personer. Denne stigning er dog 
kun netop stor nok til at fastholde de 15-64-åriges andel af befolkningen på 58 
pct. Til sammenligning udgør de 15-64-årige 66 pct. af befolkningen i 2005. 

Samtidig er der i løbet af det seneste århundrede sket en stigning i antallet af 
børn og ældre, dvs. antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder. 
Omkring 1900 var der således omkring 1 mio. børn og ældre, hvilket er steget 
til ca. 1,8 mio. i 2005. Der er altså blevet flere personer i de aldersgrupper, 
som typisk skal forsørges. Denne udvikling ventes at fortsætte i de kommen-
de år, så der er godt 2,4 mio. børn og ældre i 2040. Herefter forventes et mid-
lertidigt fald i antallet af personer i disse aldersgrupper, men allerede omkring 
2050-55 stiger antallet af personer igen. I år 2080 er antallet af børn og ældre 
vokset til 2,5 mio. personer, jf. Figur 9. 

Hovedårsagen til, at antallet af personer uden for den erhvervsaktive alder er 
steget, er, at der er blevet langt flere ældre, mens antallet af børn – med und-
tagelse af en kortere periode fra 1940 – ikke er steget. Således er antallet af 
personer over 64 år steget fra knap 200.000 i 1900 til 810.000 i dag. Denne 
udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, således at antallet af ældre 
topper omkring 2044 med 1,44 mio. personer. Det vil sige, at der om knap 40 
år skønnes at være ca. 600.000 flere ældre end i dag. I perioden fra 2045 til 
2055 falder antallet af ældre lidt, hvorefter det igen er stigende. I år 2080 er 
antallet af ældre på over 64 år vokset til 1,55 mio. personer. 
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Figur 9. Antal personer henholdsvis i og uden for den erhvervsaktive al-
der, 1981-2080 
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

 

Figur 10. Antal personer under 15 år og over henholdsvis 65 år og 80 år, 
1981-2080 
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 
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Udviklingen betyder, at mens personer over 64 år i 2005 udgør 15,0 pct. af 
befolkningen, vil andelen vokse til 25,2 pct. i 2042, hvor den topper midlerti-
digt. I 2080 udgør personer over 64 år 26,0 pct. af befolkningen. 

Antallet af børn op til 15 år ventes at være nogenlunde uændret i fremskriv-
ningsperioden. Frem mod 2020 falder antallet fra omkring 1,0 mio. i dag til 
910.000, men herefter vil der være en gradvis stigning tilbage mod ca. 1,0 
mio. personer igennem århundredet. 

Der forventes en relativt større stigning i antallet af ældste ældre end i ældre-
gruppen som helhed. Således skønnes antallet af personer på 80 år og der-
over at blive fordoblet fra omkring 220.000 til knap 450.000 personer i løbet af 
de kommende 35 år. Væksten i antallet af personer på 80 år og derover fort-
sætter med at vokse og udgør i 2080 625.000 personer. Denne stigning er re-
levant, fordi de offentlige serviceudgifter pr. person er større for denne gruppe 
end for andre aldersgrupper, jf. Figur 10. 

I forhold til den fremtidige finansiering af velfærdssamfundet er udviklingen i 
forholdet mellem de forskellige aldersgrupper i befolkningen af afgørende be-
tydning. Størrelsesforholdet mellem forskellige aldersgrupper i befolkningen 
måles ofte ved udviklingen i den demografiske forsørgerkvote, der sætter an-
tallet af børn og ældre i forhold til antallet af personer i den erhvervsaktive al-
der. Målet kan betragtes som et groft mål for antallet af personer, som skal 
forsørges, delt med antallet af potentielle forsørgere. Den kraftige stigning 
over de sidste hundrede år i antallet af personer i den erhvervsaktive alder 
har betydet et fald i den demografiske forsørgerkvote. 

Den demografiske forsørgerkvote defineres som summen af antallet af perso-
ner i alderen 0-14 år og antallet af personer, der er 65 år eller derover, divide-
ret med antallet af personer i alderen 15-64 år. 

Målt ved dette begreb skulle 3 erhvervsaktive for hundrede år siden forsørge 
lidt mindre end 2 personer, mens 2 personer i dag kun skal forsørge 1 person 
uden for den erhvervsaktive alder. Fremover forventes der at blive færre i den 
erhvervsaktive alder og flere uden for den erhvervsaktive alder. Det betyder, 
at der omkring 2040 forventes at være 4 erhvervsaktive til at forsørge lidt 
mindre end 3 personer, der ikke er i den erhvervsaktive alder. Fra 2040 ligger 
dette tal nogenlunde fast frem til 2080. 

Sammensætningen af personerne uden for den erhvervsaktive alder er dog 
markant anderledes end ved det 20. århundredes begyndelse. Dette ses ved 
at opdele den demografiske forsørgerkvote i henholdsvis en demografisk bør-
nekvote og en demografisk ældrekvote. 

Den demografiske børnekvote er defineret som antallet af personer i alderen 
0 – 14 år divideret med antallet af personer i alderen 15 – 64 år. 

Den demografiske ældrekvote er defineret som antallet af personer på 65 år 
og derover divideret med antallet af personer i alderen 15 – 64 år. 
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I løbet af det 20. århundrede har antallet af børn ligget nogenlunde konstant, 
mens der er blevet flere i den erhvervsaktive alder. Således var der i 1900 
omkring 0,57 barn pr. forsørger, hvilket i dag er faldet til godt og vel det halve. 
I fremskrivningen fastholdes dette niveau, således at børnekvoten stabiliseres 
på omkring 0,28 pr. person i den erhvervsaktive alder, jf. Figur 11. 

Omvendt er antallet af ældre gennem det 20. århundrede vokset betydeligt 
mere end antallet af personer i den erhvervsaktive alder. I begyndelsen af år-
hundredet var der 0,1 ældre pr. person i alderen fra 15 – 64 år. I 2005 er der 
mere end dobbelt så mange ældre pr. erhvervsaktiv, nemlig 0,23. Frem til 
2042 forventes den demografiske ældrekvote stort set at blive fordoblet i for-
hold til 2005, idet den forventes at nå et niveau på 0,43. Efter et midlertidigt 
fald i ældrekvoten stiger denne igen i århundredets sidste halvdel og nærmer 
sig 0,5 ved udgangen af århundredet. 

Figur 11. Demografiske forsørgerkvoter, 1981-2080 
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Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning 

Ændringen i sammensætningen af den demografiske forsørgerkvote – fra ho-
vedsageligt at dække over forsørgelse af børn i starten af det 20. århundrede 
til i dag at repræsentere en stor set lige fordeling af børn og ældre og i fremti-
den til hovedsageligt at være en forsørgelse af ældre – har betydning for de 
offentlige finanser. Det skyldes, at de offentlige udgifter til en person på 65 år 
eller derover – med den nuværende udgiftssammensætning – er højere end 
udgifterne til et barn. 
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2.5.3  Sammenligning med Velfærdskommissionens fremskrivning 
Sammenlignet med Velfærdskommissionens fremskrivning indebærer 
DREAM 2006-befolkningsfremskrivningen en lavere stigning i andelen af ind-
vandrere og efterkommere i befolkningen og en væsentlig større stigning i 
andelen af ældre og børn i befolkningen. 

Det er kombinationen af en ændret sammensætning af indvandringen på op-
rindelseslande og antagelsen om lavere fertilitet for særligt indvandrerkvinder 
fra mindre udviklede lande, der er de to hovedårsager til, at indvandrere og 
efterkommeres andel af befolkningen er lavere i DREAMs 2006-fremskrivning 
end i Velfærdskommissionens. I samme retning trækker dog også både den 
forøgede levetid og den forøgede fertilitet for personer af dansk oprindelse, 
idet begge de sidstnævnte effekter trækker størrelsen af den samlede befolk-
ning op. 

Indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande vokser i Velfærds-
kommissionens fremskrivning fra 5 pct. af befolkningen i 2005 til 18 pct. i 
2080. I DREAMs 2006-fremskrivningen vokser gruppen til 8 pct. i 2080. Grup-
pen af indvandrere og efterkommere fra mere udviklede lande vokser derimod 
mere i DREAMs 2006-fremskrivning end i Velfærdskommissionens; fra 3 pct. i 
2005 til 8 pct. i 2080 i førstnævnte og 6 pct. i sidstnævnte. Samlet er der såle-
des tale om en stigning i antallet af indvandrere og efterkommere fra de nu-
værende 8 pct. af befolkningen til 16 pct. i 2080 i DREAMs 2006-
fremskrivning, mens det tilsvarende tal var 24 pct. i Velfærdskommissionens 
fremskrivning. 

Isoleret betyder den lavere forventede stigning i andelen af indvandrere og ef-
terkommere, at der forventes en reduktion i det forventede fald i erhvervsdel-
tagelsen for personer i den erhvervsaktive alder og tilsvarende, at der af den-
ne årsag bliver en lavere stigning i nettoudgifterne for den offentlige sektor.  

Effekten af ændringen i befolkningens sammensætning efter oprindelse er 
dog begrænset i forhold til den forøgede andel af ældre i DREAMs 2006-
befolknings-fremskrivning i forhold til Velfærdskommissionens.  

Den demografiske forsørgerkvote stiger fra 0,51 i 2005 til 0,73 i 2040 i 
DREAMs 2006-fremskrivning, og til 0,65 i Velfærdskommissionens fremskriv-
ning. Den ekstra stigning skyldes, at såvel den demografiske ældrekvote som 
den demografiske børnekvote vokser mere i DREAMs 2006-fremskrivning. 
Ældrekvoten stiger fra 0,23 i 2005 til 0,43 i 2040 i denne fremskrivning og til 
0,38 i Velfærdskommissionens. Tallene for børnekvoten er en stigning fra 
0,28 i 2005 til 0,29 i 2040 ifølge DREAM 2006-fremskrivning, mens der i Vel-
færdskommissionens fremskrivning er tale om et fald til 0,27.   

Udgangspunktet for den langsigtede analyse er således en befolkningsudvik-
ling, der indebærer en væsentligt forøget tendens til aldring af befolkningen 
og samtidig en tendens til en reduceret ændring i sammensætningen af be-
folkningen efter oprindelse. 
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2.6  Følsomhedsanalyse af befolkningsudviklingen 
Følsomheden i befolkningsudviklingen er undersøgt ved hjælp af en række al-
ternative antagelser vedrørende fødsler, indvandring og dødelighed. 

For fødsler er det som alternativ antaget, at den samlede fertilitet ligger på et 
niveau, som permanent er 0,01 højere end i fremskrivningen i hele den be-
tragtede periode. Det betyder, at der i de første år hvert år fødes ca. 3.500 
børn ekstra. I 2040 fødes 5.800 flere børn, og i 2080 er stigningen på 9.700 
børn ekstra. Befolkningen er i 2020 vokset med 45.800, mens tilvæksten er 
på 126.700 i 2040 og 421.600 i 2080.  

Selvom den samlede befolkning således er vokset ca. 7 pct. har det ikke stor 
betydning for udviklingen i den demografiske forsørgerkvote. Frem til 2057 
ligger den demografiske forsørgerkvote lidt over niveauet i grundforløbet, men 
på intet tidspunkt er forøgelsen større end 0,01 point pr år. Efter 2057 ligger 
forsørgerkvoten under grundforløbet; også i denne periode er den maksimale 
forskel på 0,01 point pr. år. De små forskelle skyldes naturligvis, at de ekstra 
fødsler i starten fører til en stigende forsørgerkvote, men efterhånden vil det 
stigende fødselstal føre til både flere børn og flere personer i den erhvervsak-
tive alder, og efter endnu en række år vil også antallet af tilbagetrukne fra ar-
bejdsmarkedet begynde at stige. Forsørgerkvoten påvirkes kun i mindre om-
fang, fordi der således over tid kommer en tilvækst i såvel tæller som nævner, 
jf. Figur 12. 

Figur 12. Den demografiske forsørgerbrøk i hovedforløbet og under al-
ternative antagelser, 1981-2080 
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Kilde: Egne beregninger med DREAMs befolkningsfremskrivningsmodel 

I tilfældet med en forøget indvandring fra mindre udviklede lande på 5.000 
personer om året fra 2006 vil det betyde, at befolkningen i 2020 er vokset 
med 69.100 personer i forhold til grundforløbet. I 2040 er tilvæksten på 
164.300, mens den er 324.800 i 2080. Sammenlignet med følsomheden med 
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hensyn til øget fertilitet har indvandring en lidt større effekt på folketallet i star-
ten af perioden, men en lidt mindre effekt på langt sigt, hvilket primært skyl-
des, at udvandringssandsynligheden er større for indvandrere fra mindre ud-
viklede lande end for personer af dansk oprindelse. Selvom den årlige æn-
dring, der indføres i følsomhedsberegningen, er større i indvandringstilfældet, 
bliver befolkningspåvirkningen derfor på godt 5 pct. i 2080 eller knap 2 pct. la-
vere end ved stigningen i fertiliteten. 

Den demografiske forsørgerkvote reduceres i alle år ved denne ændring, fordi 
aldersfordelingen af indvandrere fra mindre udviklede lande indebærer, at fler-
tallet af de ekstra årlige indvandrere er i den erhvervsaktive alder. Som ved 
ændringen i fertiliteten er der tale om en begrænset effekt på maksimalt 0,01 i 
alle år i perioden, jf. Figur 12. 

Betydningen af udvandringssandsynligheden kan yderligere illustreres ved at 
sammenligne ovenstående effekter med en tilsvarende merindvandring på 
5.000 personer om året fra mere udviklede lande. I dette tilfælde er tilvæksten 
i befolkningen på 43.100 i 2020 målt i forhold til grundforløbet. I 2040 er til-
væksten vokset til 90.300 og i 2080 til 197.700 personer. Det sidste svarer til 
en tilvækst på godt 3 pct. af befolkningen eller 2 pct.point mindre end i tilfæl-
det med den samme merindvandring fra mindre udviklede lande. Også i dette 
tilfælde reduceres den demografiske forsørgerkvote, men effekten er endnu 
mindre end ved de to øvrige alternativer.  

Endelig er følsomheden i befolkningsudviklingen undersøgt ved at basere 
fremskrivningen af dødelighederne på en estimation med en dataperiode fra 
1965-2005 i stedet for perioden 1990-2005. Herved ses bort fra det strukturel-
le brud i dødelighederne, der er observeret i starten af 1990’erne, og væksten 
i den forventede levetid bliver derved mindre for alle aldersgrupper, men især 
for ældre. Med denne estimation bliver den årlige tilvækst i middellevetiden for 
mænd på 0,13 år pr. år i de første år (mod 0,25 år pr. år i fremskrivningen) 
med en gradvis reduktion til et langsigtet niveau på 0,06 år pr. år (0,07 i frem-
skrivningen). For kvinder bliver forskellen mindre, men tendensen den sam-
me, jf. Hansen & Pedersen (2006) for en nærmere præsentation af resultater-
ne af denne befolkningsfremskrivning. 

Følsomhedsberegningens antagelse om langsommere vækst i middelleveti-
den og specielt i restlevetiden for ældre betyder, at der kommer et større antal 
døde pr. år. I 2006 bliver der med denne antagelse 600 ekstra døde, mens 
tallet i 2020 er vokset til 3.700 flere døde pr. år end i grundforløbet. Forskellen 
i antal døde i forhold til grundforløbet topper omkring 2025 med godt 4.000 
personer, hvorefter antallet reduceres, og i 2040 er tallet tilbage på 3.700 eks-
tra døde, mens merdødeligheden er reduceret til 1.500 i 2080. Befolkningen 
er reduceret med 30.500 i forhold til grundforløbet i 2020, med 110.000 i 2040 
og med 199.000 i 2080. Ændringen i befolkningen er således sammenlignelig 
med en situation, hvor indvandringen fra mere udviklede lande reduceres med 
5.000 om året. Der er dog en betydeligt kraftigere effekt på den demografiske 
forsørgerkvote, som gradvist reduceres mere og mere i forhold til grundforlø-
bet. I 2080 er reduktionen på 0,05, jf. Figur 12.  
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Selvom effekten på den samlede befolkning i 2080 kun er ca. halvdelen af ef-
fekten af en permanent forøgelse i fertiliteten, har den lavere vækst i middel-
levetiden således en væsentligt stærkere effekt på den demografiske forsør-
gerkvote. Det skyldes, at det lavere fald i dødelighederne, som ligger til grund 
for ændringen, især betyder, at der dør flere personer over 65 år, mens der 
kun er begrænsede effekter på dødeligheden for yngre personer. Den forøge-
de dødelighed betyder således, at det hovedsageligt er tælleren i den demo-
grafiske forsørgerbrøk, der påvirkes, mens det i alle de øvrige alternativer er 
såvel tæller som nævner, der påvirkes. 

Konklusionen er, at udviklingen i den demografiske forsørgerkvote er robust 
overfor ændringer i fødsler og indvandring, men at ændringer i den forventede 
levetid har betydelig effekt på den demografiske forsørgerkvote, og at usik-
kerheden med hensyn til udviklingen i denne derfor først og fremmest knytter 
sig til levetidsudviklingen. Fremtidige stigninger i middellevetiden påvirker for-
holdet mellem aldersgrupperne i befolkningen direkte og får dermed alt andet 
lige stor effekt på velfærdssamfundets implicitte sociale kontrakt.   
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Kapitel 3  Arbejdsstyrke og overførselsind-
komstmodtagere 

3.1  Indledning 
Med udgangspunkt i befolkningens alderssammensætning og sammensæt-
ningen efter oprindelse fremskrives udviklingen i antallet af personer i ar-
bejdsstyrken og fordelingen af antallet af personer uden for arbejdsstyrken på 
typer af offentlige overførselsindkomster. Fremskrivningen baseres på en an-
tagelse om, at de nuværende velfærdsordninger fastholdes, og at de enkelte 
ordningers ydelser pr. person reguleres med lønudviklingen, således at der 
som udgangspunkt er en uændret indkomstfordeling mellem beskæftigede og 
overførselsindkomstmodtagere. Dette grundlag betyder, at der i fremskriv-
ningsperioden er den samme grundlæggende incitamentsstruktur, og at en 
person med en given alder, et givet køn og en given oprindelse vil have ten-
dens til at vælge samme arbejdsmarkedstilknytning i fremtiden som i dag.  

I det følgende beskrives de anvendte antagelser og den resulterende udvik-
ling i antallet af personer i arbejdsstyrken og i de enkelte typer af indkomster-
stattende overførselsindkomstordninger. 

3.2  Arbejdsstyrkeudviklingen 
For at kunne beskrive den fremtidige opdeling af befolkningen i henholdsvis 
personer i og uden for arbejdsstyrken tages der udgangspunkt i fordelingen i 
år 2004.7 I dette år findes erhvervsdeltagelsen for hver aldersgruppe, begge 
køn og de 5 oprindelseskategorier. Det antages, at disse frekvenser fasthol-
des i fremtiden. Det betyder, at udviklingen i befolkningens alderssammen-
sætning og sammensætning på de 5 befolkningsgrupper efter oprindelse bli-
ver afgørende for udviklingen i arbejdsstyrken. 

For efterkommere fra mindre udviklede lande er den fremtidige erhvervsfre-
kvens særligt usikker, fordi der kun er et meget begrænset antal personer på 
30 år eller derover på nuværende tidspunkt. Det er derfor nødvendigt at fast-
lægge de fremtidige aldersbetingede erhvervsfrekvenser for denne alders-
gruppe uden at have et udgangspunkt i de nuværende frekvenser. En række 
nyere undersøgelser peger på, at efterkommere fra mindre udviklede lande 
klarer sig relativt dårligt i uddannelsessystemet og således må forvente at få 
et lavere gennemsnitligt uddannelsesniveau end den resterende del af be-
folkningen, som er opvokset her i landet. Det trækker isoleret set i retning af 
en forventning om forholdsvis lave erhvervsfrekvenser. Der søges at tage 
højde for dette ved at tage udgangspunkt i erhvervsfrekvenserne for indvan-

                                            

 
7 Der anvendes medio-tal som fremkommer som det simple gennemsnit af to på hinanden 
følgede primo-opgørelser fra RAS-statistikken. 2004 er således gennemsnittet af RAS primo 
2004 og RAS primo 2005. 
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drere fra mindre udviklede lande (som ligeledes har et uddannelsesniveau 
under gennemsnittet) og tillægge en stigning, der svarer til den relative forskel 
i erhvervsfrekvensen mellem efterkommere og indvandrere fra mere udvikle-
de lande. Erhvervsfrekvenserne for efterkommere fra mindre udviklede lande 
over 30 år fremkommer som gennemsnittet af de ved ovenstående metode 
fremkomne frekvenser og erhvervsfrekvensen for efterkommere fra mere ud-
viklede lande. For mænd betyder antagelsen, at erhvervsfrekvensen for 40-
årige efterkommere ligger på 0,78, mens den er 0,67 for indvandrere fra min-
dre udviklede lande og 0,91 for mænd af dansk oprindelse. For kvinder bety-
der antagelsen, at 40-årige efterkommere fra mindre udviklede lande har en 
erhvervsfrekvens på 0,66, mod 0,53 for indvandrerkvinder fra mindre udvikle-
de lande og 0,87 for kvinder af dansk oprindelse, jf.  Figur 13.   

Figur 13. Aldersbetingede erhvervsfrekvenser for forskellige befolk-
ningsgrupper, 2004 
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Kilde: DREAMs befolkningsregnskab 2004 

 
Med disse antagelser falder arbejdsstyrken fra et niveau på 2,74 mio. i 2004 
til 2,50 mio. i 2040, svarende til et fald på 0,24 mio. personer, eller 8,8 pct. af 
arbejdsstyrken i 2004. Over de næste 40 år fra 2040 til 2080 stiger arbejds-
styrken med knap 0,1 mio., således at arbejdsstyrken i 2080 er 5,1 pct. lavere 
end i 2004. 

Dette fald i arbejdsstyrken skal sammenholdes med faldet i antallet af perso-
ner i alderen 17-64 år, som er på 7,5 pct. frem til 2040 og 4,2 pct. frem til 
2080. Det relative fald i arbejdsstyrken er således lidt større end det relative 
fald i antallet af personer i den erhvervsaktive alder, hvilket skyldes, at ar-
bejdsstyrkeudviklingen også er påvirket af, at indvandrere og efterkommeres 
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andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder er voksende i perioden, og at 
disse befolkningsgrupper har en lavere gennemsnitlig erhvervsdeltagelse end 
befolkningsgruppen af dansk oprindelse, jf. Figur 14. 

Figur 14. Arbejdsstyrken 2004-2080 
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Kilde: Fremskrivning på baggrund af DREAMs befolkningsregnskab, 2004 

Den grundlæggende antagelse om, at erhvervsfrekvensen for både mænd og 
kvinder er konstant i fremtiden, er naturligvis usikker. Den historiske udvikling 
i erhvervsfrekvensen i de seneste 40-50 år er i meget betydeligt omfang på-
virket af kvindernes stigende erhvervsdeltagelse i perioden fra 1960 til 1990, 
hvor kvindernes gennemsnitlige erhvervsfrekvens steg fra 0,45 til 0,75, samti-
dig med at erhvervsfrekvensen for mænd i den erhvervsaktive alder var fal-
dende. Fra omkring 1990 har erhvervsfrekvenserne for de to køn udviklet sig 
parallelt, således at forskellen mellem erhvervsfrekvenserne har ligget på om-
kring 10 pct.point i hele den efterfølgende periode. I denne periode har der for 
begge køn været en svag tendens til faldende erhvervsfrekvens, jf. Figur 15.8   

Når erhvervsfrekvensen har været forholdsvis konstant i de seneste 15 år, 
skyldes det en sammensætning af to effekter. For det første har der været en 
tydelig tendens til, at erhvervsfrekvensen for personer med en given uddan-
nelse har været faldende, og for det andet har der været en lige så markant 
tendens til, at de unge generationer, der kommer ind på arbejdsmarkedet, har 

                                            

 
8 I de seneste år, som der foreligger RAS-tal for, har der været en meget svag tendens til sti-
gende erhvervsdeltagelse. I 2004 var arbejdsstyrken 2.130 personer større, end den ville ha-
ve været, hvis erhvervsdeltagelsen fra 2003 var blevet fastholdt. I 2005 var arbejdsstyrken 
951 personer større, end den ville have været, hvis erhvervsdeltagelsen fra 2004 var blevet 
fastholdt, jf. Pedersen & Hansen (2006a). 
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et højere uddannelsesniveau end de generationer, som trækker sig tilbage. 
Uddannelsesniveauet i arbejdsstyrken har derfor været stigende. Da det sam-
tidig gælder, at erhvervsdeltagelsen er voksende i uddannelsesniveauet, be-
tyder det stigende gennemsnitlige niveau, at der er en tendens til, at den gen-
nemsnitlige erhvervsdeltagelse vokser. I de seneste 15 år har uddannelsesef-
fekten på erhvervsdeltagelsen stort set været tilstrækkelig til at opveje ten-
densen til fald inden for de enkelte uddannelsesgrupper. Med en forlængelse 
af den nuværende uddannelsesindsats vil der også i de kommende år være 
en tendens til en stigning i arbejdsstyrkens gennemsnitlige uddannelsesni-
veau. I et lidt længere perspektiv bliver det imidlertid vanskeligt at opretholde 
den nuværende stigningstakt i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, fordi de 
generationer, der trækker sig tilbage, efterhånden også har en bedre gen-
nemsnitlig uddannelse. Hvis de uddannelsesbetingede erhvervsfrekvenser 
også i fremtiden udviser tendens til fald, vil det derfor kunne vise sig, at anta-
gelsen om, at den samlede erhvervsdeltagelse er konstant, er for optimistisk. 

Figur 15. Gennemsnitlig erhvervsfrekvens for mænd og kvinder,      
1960-2040 
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Kilde: Danmarks Statistik og fremskrivning på basis af DREAMs befolkningsregnskab, 2004 

3.2.1  Sammenligning med Velfærdskommissionens fremskrivning 
I Velfærdskommissionens fremskrivning reduceres arbejdsstyrken frem mod 
2040 med 0,34 mio. personer eller 0,10 mio. mere end i nærværende frem-
skrivning. Velfærdskommissionens fremskrivning regnede således med et fald 
i arbejdsstyrken på 12,3 pct. frem mod 2040, mens nærværende fremskriv-
ning har et fald på 8,8 pct. i samme periode. Reduktionen i faldet kommer 
gradvist og skyldes stort set udelukkende, at fertiliteten i DREAMs 2006-
befokningsfremskrivning er højere end i Velfærdskommissionen. De generati-
oner, der fødes fra 2004 og frem er således større i nærværende fremskriv-
ning. I samme retning trækker det, at dødeligheden er lavere i DREAMs 2006-
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befolkningsfremskrivning, men dette har kun mindre kvantitativ betydning for 
de erhvervsaktive aldersgrupper. 

3.3  Overførselsindkomstmodtagere uden for arbejdsstyrken 
Fremskrivningen af antallet af personer, som modtager en given type overfør-
selsindkomst, er baseret på samme princip som fremskrivningen af personer i 
arbejdsstyrken. Der tages udgangspunkt i år 2004, og det antages, at andelen 
af befolkningen i en given aldersklasse og med givet køn og oprindelse, der 
modtager en bestemt type overførselsindkomst, er konstant i de kommende 
år. Hvis erhvervsdeltagelse er mulig samtidig med modtagelse af overførsels-
indkomst, antages det endvidere, at den andel af overførselsindkomstmodta-
gerne (fordelt på køn, alder og oprindelse), der både modtager overførsels-
indkomst og er beskæftigede, er konstant. 

Figur 16. Antallet af overførselsindkomstmodtagere ud over ledighed, 
1960-2080 
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Anm.: Der er databrud i 2004. Data før 2004 er fra Velfærdskommissionen (2006).  Data for 

2004 er DREAMs specialudtræk fra RAS 2004 og 2005. Perioden efter 2004 er fremskrivning  
baseret på DREAMs befolkningsregnskab.          

En anvendelse af disse forudsætninger og DREAMs 2006-befolkningsfrem-
skrivning betyder, at antallet af overførselsindkomstmodtagere stiger med 
634.000 personer fra 2004 til 2040. Det svarer til en stigning på 36 pct. gen-
nem perioden. Stigningen i antallet af overførselsmodtagere skyldes udeluk-
kende, at antallet af folkepensionister stiger. Stigningen i denne gruppe alene 
er på 716.000 personer i gennem perioden. Det svarer til en stigning på 102 
pct. Stigningen skyldes først og fremmest befolkningsudviklingen, men også 
sænkningen af pensionsalderen fra 67 til 65 år, der har begyndende virkning 
fra 1. juli 2004, har mærkbar indflydelse på stigningen, jf. Figur 15 og Tabel 1.    
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Tabel 1. Befolkningsregnskab 2004-2080 
2004 2006 2020 2040 2080

Befolkningen i alt 5.404 5.435 5.586 5.738 5.961
Arbejdsstyrken 2.741 2.718 2.662 2.503 2.596

- heraf arbejdsløse 167 130 122 113 131
Folkepension 705 818 1.124 1.421 1.523

- heraf udenfor arbejdsstyrken 654 766 1.049 1.333 1.439
- heraf i arbejdsstyrken 51 52 76 88 84

Efterløn 179 145 145 133 129
- heraf udenfor arbejdsstyrken 173 139 139 128 124
- heraf i arbejdsstyrken 6 6 6 5 5

Overgangsydelse 7 1 0 0 0
Førtidspension 247 228 233 213 224

- heraf udenfor arbejdsstyrken 227 208 214 196 206
- heraf i arbejdsstyrken 21 20 19 17 17

Kontanthjælp uden for arbejdsstyrken 56 52 52 53 54
Aktivering 84 84 82 82 83
Sygedagpenge 66 65 64 59 62

- heraf udenfor arbejdsstyrken 15 15 15 14 15
- heraf i arbejdsstyrken 51 50 49 45 47

Arbejdsmarkedsorlov 3 0 0 0 0
Barselsdagpenge 46 45 42 41 42
Studerende 379 379 424 398 421

- heraf udenfor arbejdsstyrken 112 113 128 120 126
- heraf SU-modtagere 78 78 89 82 88

- heraf i arbejdsstyrken 267 266 296 278 294
- heraf SU-modtagere 141 138 161 147 158

Introduktionsydelse 3 6 8 9 8
Øvrige udenfor arbejdsstyrken 1.283 1.287 1.195 1.259 1.267  

Kilde: Fremskrivning baseret på DREAMs befolkningsregnskab 2004 

Den fremtidige udvikling i antallet af overførselsindkomstmodtagere er sam-
menlignet med den historiske udvikling i Figur 15. I de 40 år fra 1960 til 2000 
er antallet af overførselsindkomstmodtagere vokset med 1.023.000 personer. 
Det skyldes i høj grad politiske beslutninger som indførelsen af statens ud-
dannelsesstøtte, efterløn og barselsorlov i perioden. Den demografisk betin-
gede stigning i antallet af modtagere har været mindre. Den forventede stig-
ning i de kommende år skyldes i modsætning hertil udelukkende den demo-
grafiske udvikling. 

Det samlede befolkningsregnskab i fremskrivningen er vist i Tabel 1. Det 
fremgår, at forudsætningerne bag fremskrivningen fører til, at antallet af over-
førselsindkomstmodtagere uden for arbejdsstyrken stort set er konstant, når 
der bortses fra den meget store stigning i antallet af folkepensionister. Stig-
ningen i antallet af folkepensionister modsvarer stigningen i befolkningen og 
reduktionen i antallet af personer i arbejdsstyrken. 
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3.3.1  Sammenligning med Velfærdskommissionen 
Der er to meget markante forskelle til Velfærdskommissionens fremskrivning. 
For det første er stigningen i antallet af folkepensionister frem til 2040 230.000 
personer større, og for det andet er faldet i arbejdsstyrken 100.000 personer 
mindre. Første forskel skyldes befolkningsfremskrivningens antagelse om hø-
jere stigning i middellevetiden, mens den anden forskel som nævnt skyldes 
antagelsen om højere fertilitet i den seneste befolkningsfremskrivning. For de 
øvrige indkomstkategorier er der kun meget begrænsede forskelle.      
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Kapitel 4  Fastlæggelse af økonomisk politik og øvrige 
antagelser i fremskrivningen 

4.1  Indledning 
Formålet med fremskrivningen er at vurdere udviklingen i de centrale økono-
miske variable under forudsætning af, at de nuværende velfærdsordninger 
bevares, samt at overførselsindkomster pr. person og individuelt offentligt for-
brug pr. person reguleres med lønudviklingen. De sidste forudsætninger bety-
der henholdsvis, at indkomstfordelingen mellem lønmodtagere og overførsels-
indkomstmodtagere fastholdes, og at der i en situation med uændret befolk-
ningssammensætning vil være en tendens til, at privat og offentligt forbrug 
vokser parallelt, og at begge vil udgøre en fast andel af indkomsten. 

For den offentlige sektors økonomi analyseres, om disse forudsætninger og 
den stigende andel af ældre i befolkningen samt den stigende levetid indebæ-
rer, at finanspolitikken ikke er holdbar. I givet fald analyseres også, hvor stor 
en permanent årlig ændring i offentlige indtægter eller udgifter der skal til for 
at genoprette den finanspolitiske holdbarhed. 

I dette afsnit beskrives de konkrete antagelser om den økonomiske politik i 
fremskrivningen, og endvidere præsenteres grundtrækkene i DREAM-
modellen, som anvendes til fremskrivningen.   

4.2  Finanspolitisk holdbarhed 
En given finanspolitik er holdbar, hvis den betyder, at den offentlige sektor 
overholder sin langsigtede (intertemporale) budgetbetingelse. Det svarer til, at 
den tilbagediskonterede værdi af alle fremtidige primære budgetoverskud 
(dvs. overskud bortset fra renter) mindst skal være lig med den offentlige 
gæld i udgangspunktet: 

 , 0)1( 0 ≥−+ −∑ DrB t
t t

hvor er summen over den tilbagediskonterede værdi af fremtidige 

primære overskud, og  er den oprindelige gæld. 

t
t t rB −+∑ )1(

0D

Hvis finanspolitikken ikke er holdbar, er venstresiden af ligningen ovenfor ne-
gativ. Der skal derfor højere værdier af det primære budget i f.eks. en række 
år til at sikre, at ligningen er opfyldt. Der er principielt uendeligt mange måder, 
hvorpå den nødvendige forbedring af de offentlige finanser kan opnås. Det 
kan gøres ved forskellige tidsmæssige placeringer af indgrebet og ved an-
vendelse af forskellige former for økonomisk politik (besparelser eller skatte-
stigninger). Det er derfor nødvendigt at få en sammenlignelig måde at måle 
størrelsen af den nødvendige ændring af den økonomiske politik på. Til dette 
formål defineres en holdbarhedsindikator, der måler, hvor stor en permanent 
årlig forbedring af budgettet, der skal til for at sikre, at finanspolitikken er 
holdbar – dvs. til at sikre, at venstresiden i ligningen er 0.  
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Da økonomien vokser hvert år, vælges at måle behovet for stramning som 
den faste årlige andel af BNP, det er nødvendigt at forbedre budgettet med for 
at sikre, at finanspolitikken er holdbar. Hvis det antages, at BNP vokser med 
konstant rate γ  hvert år, kan den offentlige sektors langsigtede budgetbetin-
gelse skrives som 
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Holdbarhedsindikatoren h defineres som den permanente andel af BNP, som 
det primære offentlige budget skal forbedres med for at sikre, at den langsig-
tede budgetbetingelse for den offentlige sektor netop er opfyldt. Introduceres 
holdbarhedsindikatoren i den offentlige sektors budgetbetingelse, kan denne 
skrives som 
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hvor h er holdbarhedsindikatoren målt som andel af BNP. 

Fortolkningen af ligningen er, at for en given udvikling i den offentlige sektors 
årlige primære budget i pct. af BNP findes der en konstant andel af BNP (h i 
ligningen), således at det netop sikres, at den tilbagediskonterede værdi af 
det årlige primære budget plus det konstante tillæg (i pct. af BNP) er lig med 
den oprindelige offentlige gæld, således at ligningen er opfyldt med ligheds-
tegn. 

Holdbarhedsindikatoren h er derfor den permanente forbedring af det primære 
offentlige budget målt som andel af BNP, der skal til for at sikre, at den offent-
lige sektor overholder sin langsigtede budgetbetingelse. En holdbarhedsindi-
kator er således et mål for størrelsen af den nødvendige tilpasning i den øko-
nomiske politik og siger ikke noget om, hvordan denne tilpasning skal ske. 

I praksis vil den nødvendige årlige stramning i den økonomiske politik også 
afhænge af, hvordan stramningen opnås, da forskellige former for offentlig po-
litik påvirker såvel aktiviteten som det offentlige budget forskelligt. Således vil 
en stigning i indkomstskatten påvirke arbejdsudbuddet og dermed aktiviteten i 
økonomien. Omvendt vil en offentlig besparelse reducere arbejdskraftefter-
spørgslen og derigennem påvirke løndannelsen. De to former for økonomisk 
politik påvirker dermed den økonomiske udvikling forskelligt. Derfor påvirkes 
også det nødvendige stramningsbehov forskelligt. I denne fremstilling anven-
des som hovedregel en besparelse på det offentlige forbrug fra år 2080 og 

37 37 



frem som finansiering. For at finde målet for den nødvendige konstante årlige 
besparelse tilbagediskonteres værdien af stramningen fra år 2080 og frem til 
år 2005, således at den svarer til størrelsen h i ligningen ovenfor.9

Det bemærkes, at mål for den finanspolitiske holdbarhed ved beregninger i 
DREAM baseres på en tidshorisont, der rækker frem til 2100. Dette gøres, 
selvom analyser af den finanspolitiske holdbarhed principielt indebærer en 
uendelig tidshorisont, fordi det spørgsmål, der ønskes besvaret med bereg-
ningen, er, om den førte finanspolitik og dermed velfærdssystemet er robust 
over for den forventede udvikling i centrale størrelser som f.eks. middellevetid 
og velstandsudvikling. Efter år 2100 antages ved beregninger med DREAM, 
at befolkningen er stationær, at middellevetiden er konstant, og at offentlige 
ydelser pr. person vokser med samme rate som den generelle vækst i øko-
nomien, samt at arbejdstiden er konstant. Antagelserne betyder, at økonomi-
en efter år 2100 nærmer sig en tilstand, hvor alle økonomiske størrelser vok-
ser med samme rate (dvs. en steady state). 

4.3  Antagelser om eksisterende velfærdsordninger og skatte-
system 
Udgangspunktet for vurderinger af den finanspolitiske holdbarhed er en fast-
læggelse af finanspolitikken. Som udgangspunkt indregner DREAM vedtagne 
ændringer i reglerne, også selvom disse ikke er trådt i kraft eller fuldt indfaset. 
Herudover fastlægges udgifter og indtægter i den offentlige sektor i de først-
kommende år (2006 og 2007) ud fra Finansministeriets forventninger, således 
som disse er offentliggjort i den seneste ”økonomisk redegørelse” (august 
2006). Fra 2008 følger udgifter og indtægter den generelle modellering i 
DREAM, som indebærer, at de vedtagne velfærdsordninger fastholdes. For-
delingen af modtagere af indkomsterstattende overførselsindkomst fremskri-
ves som beskrevet ovenfor, mens øvrige forudsætninger kan sammenfattes i 
følgende punkter: 

• Overførselsindkomster pr. individ reguleres ifølge satsreguleringsloven. 
Det antages, at satspuljen fremover anvendes til reguleringen. Det svarer til, 
at overførselsindkomsterne reguleres i takt med lønudviklingen efter fradrag 
for pensionsindbetalinger. Der er herudover taget højde for, at den øgede ud-
bredelse af udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner fører til en reduktion i 
de indkomstafhængige overførsler til pensionister.  

• Forbruget af offentlig service (individuelt offentligt forbrug) har en be-
stemt fordeling i forhold til henholdsvis alder, køn og oprindelse. Den gen-
nemsnitlige udgift pr. person i en given gruppe reguleres med produktivitets-

                                            

 
9 Det gøres primært for at opnå sammenlignelighed med det mål for finanspolitisk holdbarhed, 
der offentliggøres af Finansministeriet. Der er dog stadig forskel på målene, idet Finansmini-
steriets mål ikke inkluderer effekten på den økonomiske udvikling af den ændrede økonomi-
ske politik. 
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stigningen og inflationen, svarende til en nominel vækst på 3,75 procent pr. 
år. Reguleringen svarer stort set til, at de gennemsnitlige udgifter pr. individ i 
en given befolkningsgruppe reguleres med lønudviklingen. 

• Kollektivt offentligt forbrug (dvs. offentlige udgifter, der ikke umiddelbart 
kan fordeles på de enkelte borgeres forbrug) reguleres med væksten i BNP. 

• Offentlige investeringer fastlægges, så kapital/output-forholdet i den of-
fentlige sektor gradvist tilpasses et konstant langsigtet niveau. 

• Skattestoppet fastholdes beregningsteknisk til 2010. Herefter forudsæt-
tes, at skatte- og afgiftssatser antages at blive fastholdt uændrede, bortset fra 
mængdeafgifter, der reguleres som følge af prisstigninger. Progressions-
grænser mv. i indkomstskattesystemet reguleres med satsreguleringen. 

• Den årlige arbejdstid og deltidsandel fastholdes uændret. 

4.4  Antagelser om det individuelle offentlige forbrug 
Befolkningsudviklingens betydning for produktion og efterspørgsel efter offent-
lige serviceydelser inddrages som nævnt i analysen ved at tage udgangs-
punkt i fordelingen af de individuelle offentlige serviceydelser efter alder, køn 
og i visse tilfælde oprindelse.  

De aldersafhængige serviceudgifter opdeles på daginstitutioner, uddannelse, 
sundhed og ældreomsorg samt en post, der indeholder udgifter, som ikke kan 
aldersfordeles ud fra de givne oplysninger i statistikken. Der er en betydelig 
aldersafhængighed i alle 4 former for individuelle offentlige serviceydelser, jf. 
Figur 17. 

Udgifterne til børn i daginstitution udgør omkring 20.000 kr. pr. barn i førsko-
lealderen og aftager derefter gradvist til 0 omkring 15-års alderen, hvilket dels 
afspejler, at fritidsordninger er billigere pr. barn end børneinstitutioner og dels 
afspejler, at dækningen/anvendelsen af fritidsordninger er aftagende fra sko-
lealderen og frem til det 15. år.  

Uddannelsesudgifterne til grundskolen ligger også på knap 20.000 kr. pr. barn 
i den skolepligtige alder, dvs. frem til det 17. år. For aldersgrupperne herover 
reduceres den gennemsnitlige uddannelsesudgift pr. person i takt med, at en 
stadig større andel af årgangen forlader uddannelsessystemet. Ved 35-40-
årsalderen er uddannelsesudgifterne stort set bortfaldet.   

Sundhedsudgifterne er på omkring 15.000 kr. pr. nyfødt og halveres derefter 
frem mod 10-årsalderen, som er den aldersgruppe, der har de laveste sund-
hedsudgifter. Ved 65 år er sundhedsudgifterne pr. person vokset til 20.000 kr., 
mens de er ca. det dobbelte for personer over 80 år. 

Ældreplejeudgifterne optræder fra omkring 60 år, og den gennemsnitlige ud-
gift pr. person stiger kraftigt fra 75 år. Gennemsnitsudgiften for personer om-
kring 90 år er 80.000 kr.      
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Endelig er der en række udgifter, som henregnes til individuelle offentlige ud-
gifter i nationalregnskabet, men som det ikke er muligt at finde den alders-
mæssige fordeling af i data fra Lovmodellen (eller andre kilder). Det er valgt at 
dele disse udgifter jævnt ud over alle personer fra 18 år og opefter. Denne 
metode trækker isoleret i retning af at undervurdere aldersafhængigheden i 
det individuelle offentlige forbrug og hermed også den forventede udgiftsstig-
ning som følge af den ændrede befolkningssammensætning i fremskrivnings-
perioden.10

Figur 17. Gennemsnitlige aldersfordelte udgifter til individuel offentlig 
service, 2004  
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Kilde: Lovmodellens 33 pct. stikprøve, Nationalregnskabet 2004 og egne beregninger  

I fremskrivningen antages, at udgifterne til de 4 serviceområder vokser dels 
som følge af udviklingen i antal brugere og dels som følge af, at udgifterne pr. 
bruger stiger med samme vækstrate som produktivitet og inflation, hvilket 
stort set svarer til den nominelle økonomiske vækst. Velfærdskommissionen 
har undersøgt udviklingen i de reale udgifter på hvert af de 4 områder i den 
historiske periode fra 1971 til 2003. Analysen opdeler stigningen i udgifterne 

                                            

 
10 Der er tale om en metodemæssig ændring i forhold til Velfærdskommissionen (2006), hvor 
forskellen mellem Lovmodellen og Nationalregnskabet blev delt ud proportionalt med de 
kendte udgifter på hvert af de fire områder. Velfærdskommissionens metode indebærer større 
aldersafhængighed end den her anvendte. Metodeændringen er foretaget, fordi størrelsen af 
de udgifter, der ikke kan fordeles, er vokset fra Velfærdskommissionens 2002-opgørelse til 
den herværende 2004-opgørelse. Det bemærkes endvidere, at der er fejl i Velfærdskommis-
sionen (2006) figur 3.9, som betyder, at den ikke kan sammenlignes med . Fejlen er 
kun i Velfærdskommissionens figur – ikke i de bagvedliggende beregninger.  

Figur 17

40 40



på bidrag fra befolkningens størrelse, aldersfordelingen og indkomststignin-
gen samt en uforklaret rest, jf. tabel 5.1. Det antages i analysen, at stigende 
velstand fører til samme procentvise stigning i udgifterne, dvs. at der for alle 
fire udgiftskategorier antages at være en indkomstelasticitet på 1.        

Tabel 2. Bidrag til vækst i velfærdsserviceudgifter, 1971-2003 
 Daginst. Udd. Sundhed Ældre
Årlig realvækst i udgifter 2,7 1,8 1,7 4,4
Bidrag fra befolkningstal 0,4 0,3 0,3 0,4
Bidrag fra alderssammensætning 1,2 -0,7 0,3 0,4
Bidrag fra stigende velstand 1,9 1,9 1,9 1,9
Residual -0,8 0,4 -0,7 1,7
Forudsat residual i fremskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0  
Anm.: Residualet er beregnet ved at fratrække de øvrige forklaringsbidrag fra den samlede 
vækst i udgifterne. Indkomstelasticiteten for efterspørgslen efter alle kategorier af service-

ydelser antages at være 1. For daginstitutioner og ældreomsorg er der kun data til rådighed 
for perioden 1990-2002. Kilde: Velfærdskommissionen (2006) 

De reale udgifter på daginstitutionsområdet er i den undersøgte periode vok-
set med mindre end svarende til væksten i antal brugere og den generelle 
vækst i realindkomsterne. Det samme gælder for sundhedsudgifterne, mens 
de reale udgifter til uddannelse og særligt ældreomsorg er vokset mere end 
summen af væksten i antal brugere og den generelle vækst i økonomien.   

Antagelserne i fremskrivningen betyder, at udgifterne pr. person i de relevante 
årgange vokser langsommere, end det har været tilfældet i den undersøgte 
periode på uddannelsesområdet, men hurtigere end den undersøgte periodes 
vækst på daginstitutionsområdet. 

Også mellem sundhed og ældrepleje er der tale om, at antagelserne i frem-
skrivningen afviger fra den historiske udvikling. I fremskrivningen antages at 
sundhedsudgifterne vokser hurtigere end i den betragtede historiske periode, 
mens udgifterne til ældreomsorg vokser væsentligt langsommere end i den 
betragtede periode.   

Danmark har i perioden fra 1970-2003 haft en udvikling i sundhedsudgifterne, 
der afviger meget betydeligt fra den internationale udvikling. I stort set alle 
andre lande er sundhedsudgifterne vokset hurtigere end antallet af brugere, 
aldersfordelingen og den økonomiske vækst kan forklare.  

I OECD (2005) betragtes sundhedsudgifter og ældreomsorg under ét. I 
OECD’s analyse findes, at væksten i de reale sundhedsudgifter pr. indbygger 
fra 1971 til 2002 i Danmark er 1,9 pct. om året i gennemsnit over perioden. 
Heraf kan 0,2 pct. om året tilskrives en ændret alderssammensætning, mens 
en forudsætning om, at de reale sundhedsudgifter pr. indbygger følger den 
generelle vækst i realindkomsten pr. indbygger, forklarer en årlig vækst på 1,6 
pct. pr. år. Tilbage bliver en uforklaret rest (residual) på 0,1 pct. pr. år. 

For OECD-landene i gennemsnit finder OECD (2005), at der er i perioden fra 
1970 til 2002 er en vækst i de reale sundhedsudgifter pr. indbygger på 4,3 
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pct. om året (svarende til en mervækst på 2,4 pct. om året i forhold til Dan-
mark). Af denne vækst kan en ændret alderssammensætning forklare 0,4 pct. 
om året. Stigningen i realindkomsten pr. indbygger forklarer 2,5 pct.point af 
den årlige stigning, mens der er en uforklaret stigning på 1,5 pct.point pr. år. 

Det er således kun en begrænset del af forskellen i stigningen i sundhedsud-
gifternes andel af BNP mellem Danmark og OECD-gennemsnittet, der kan 
forklares ved forskelle i indkomstudviklingen eller befolkningsudviklingen. Den 
største del af forskellen ligger i restleddet. 

I Danmark lå udgifterne til sundhedsvæsenet og ældreomsorgen i top blandt 
OECD-landene i 1980, men siden da har Danmark nærmet sig gennemsnittet 
af OECD-landene. Fremover kan det blive vanskeligt at holde udgiftsvæksten 
nede, når man i andre lande har en kraftig vækst, og danske patienter (for ek-
sempel via internet) har nem adgang til oplysninger om andre landes behand-
lingstilbud og efterhånden også via sundhedsforsikringer får adgang til be-
handling i andre lande. 

I stort set alle lande (bort set fra en række østeuropæiske lande) er der en sy-
stematisk tendens til, at sundhedsudgifterne vokser hurtigere, end hvad den 
generelle økonomiske vækst samt antallet og aldersfordelingen af brugerne 
kan forklare. Denne udvikling forklares almindeligvis ved at henvise til den 
teknologiske udvikling inden for lægevidenskaben. Denne udvikling betyder 
for det første, at der løbende kommer et gradvist større udbud af behandlinger 
for sygdomme, der ikke tidligere kunne behandles. Når sådanne behandlinger 
eksisterer, vil der være et betydeligt pres for, at de tages i brug. For det andet 
betyder den teknologiske udvikling inden for lægevidenskaben, at nye og bed-
re, men også dyrere behandlinger erstatter kendte og typisk billigere behand-
linger. Endelig betyder den teknologiske udvikling også, at kendte teknologier 
har tendens til at blive billigere med tiden. De to første effekter dominerer den 
tredje og betyder, at nettoeffekten af den teknologiske udvikling er en tendens 
til højere sundhedsudgifter pr. borger.  

I modsat retning trækker, at i takt med øget velstand og længere middellevetid 
vil der være en tendens til, at udgifterne til sundhed pr. leveår er faldende. Det 
skyldes primært, at en ikke ubetydelig del af sundhedsudgifterne er såkaldte 
terminalbehandlingsudgifter, der afholdes i de sidste år op til personens død. 
Stigende levealder vil ikke i sig selv betyde, at disse udgifter vil have tendens 
til at vokse. Derfor kan der være en tendens til at sundhedsudgifterne vokser 
mindre end proportionalt med antallet af brugere i en given aldersgruppe.    

Det generelle resultat i de internationale undersøgelser er, at effekten fra den 
teknologiske udvikling dominerer effekten fra terminalbehandling, således at 
det ikke kan udelukkes, at den anvendte forudsætning har tendens til at un-
dervurdere den fremtidige udgiftsudvikling inden for sundhedssektoren. I kapi-
tel 8 gennemføres en række følsomhedsberegninger, der viser den relative 
betydning af de ovennævnte effekter på danske data. 
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4.5  Metoden bag den økonomiske fremskrivning 
Den langsigtede økonomiske fremskrivning laves ved hjælp af den økonomi-
ske model DREAM og den beskrevne befolkningsfremskrivning samt frem-
skrivningerne af befolkningsregnskabet.  

DREAM er en såkaldt overlappende generationsmodel med særligt fokus på 
den demografiske udvikling og institutionerne i den danske økonomi med 
særligt henblik på den offentlige sektor. DREAM er en model for en lille åben 
økonomi med faste valutakurser, perfekt kapitalmobilitet og bopælsbaseret 
beskatning, således at den internationale rente (før skat) kan opfattes som 
udefra givet. Det forudsættes, at det nominelle internationale renteniveau er 
4,75 pct. i hele fremskrivningsperioden, samt at den internationale inflation er 
1,75 pct. om året i hele fremskrivningsperioden, således at realrenten er 2,95 
pct. Endelig antages, at real-væksten i den internationale økonomi er 2,0 pct. 
pr. år i hele perioden, således at den vækstkorrigerede realrente er 0,93 pct. 
pr. år.  

Velfærdskommissionen (2005) har undersøgt den vækstkorrigerede realrente 
på danske obligationsserier i perioden fra 1949-2004 og finder, at en obligati-
on med en 5-årig løbetid har en gennemsnitlig vækstkorrigeret realrente på 
0,84 pct. pr. år i perioden. 11 Den historiske udvikling er imidlertid påvirket af 
meget høje vækstkorrigerede realrenter i slutningen af 1970’erne og i 
1980’erne. Disse skyldes dels et højt internationalt renteniveau og dels et højt 
rentespænd til udlandet som følge af den førte devalueringspolitik frem til 
1982. Med introduktionen af fastkurspolitikken i Danmark og en omlægning af 
den pengepolitiske styring internationalt, der sigter mod at fastholde et lavt og 
stabilt inflationsniveau, er der formentlig grund til at forvente et renteniveau, 
som ligger i underkanten af det historiske gennemsnit.    

I DREAM antages danske og udenlandske produkter at være imperfekte sub-
stitutter i både produktion og forbrug. Priser og lønninger er derfor afhængige 
af den indenlandske aktivitet. Udenrigshandlen modelleres ved det såkaldte 
Armington-approach, hvor den pris, der kan opnås på de internationale mar-
keder for danske eksportprodukter, afhænger af såvel den udenlandske efter-
spørgsel som det indenlandske udbud til de internationale markeder. Det an-
tages, at den udenlandske efterspørgsel efter danske produkter stiger propor-
tionalt med væksten i udlandet, dvs. med en realvækst på 2,0 pct. pr. år. For-
udsætningerne indebærer, at aldringseffekter i udlandet ikke påvirker efter-
spørgslen efter danske produkter eller den internationale rente. Der er her-
med en asymmetri i behandlingen af det indenlandske og det udenlandske 
aldringsfænomen, idet den indenlandske aldring påvirker både udbuddet af 
danske varer og den danske efterspørgsel efter udenlandske varer.     

                                            

 
11 En obligation med en løbetid på 1 år har en vækstkorrigeret realrente på 0,32 pct., mens en 
obligation med 10-års løbetid har en vækstkorrigeret realrente 1,61 i perioden 1949-2004. 
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Husholdningerne i DREAM baseres på fremskrivningen af den danske befolk-
ning. Den voksne befolkning (dvs. personer, der er 17 år eller ældre) opdeles i 
generationer, som består af personer, der er født i et givet år. For hver gene-
ration dannes en repræsentativ husholdning. Børn fordeles mellem disse 
husholdninger svarende til den historiske og den fremskrevne aldersbetinge-
de fertilitet. Personer i den repræsentative husholdning antages at dø svaren-
de til antagelserne om udviklingen i den alders- og kønsspecifikke dødelighed 
i befolkningsfremskrivningen. 

Hver af de repræsentative husholdninger træffer beslutning om antallet af ti-
mer, der arbejdes (den intensive margin i arbejdsudbuddet), sammensætnin-
gen af deres forbrugsbundt og opsparingen i hver periode givet en forudsæt-
ning om perfekt forudseenhed. Som gennemgået ovenfor er antallet af perso-
ner i arbejdsstyrken (den ekstensive margin i arbejdsudbuddet) fastlagt ekso-
gent ved fremskrivningen af befolkningsregnskabet. På samme måde fordeles 
de forskellige typer af overførselsindkomst til personer uden for arbejdsstyr-
ken på de repræsentative husholdninger. Den enkelte husholdning placerer 
sin opsparing i følgende aktiver: Ejerboliger, aktier og obligationer. Herudover 
har husholdningen arbejdsmarkedspensioner med indbetalinger, der fastlæg-
ges som led i ansættelsesforholdet, ATP og SP (fra 2008) samt privat pensi-
onsopsparing. Sidstnævnte fastlægges eksogent, da skattesubsidiet til disse 
ordninger udelukker en indre løsning i en model, hvor der er et eksogent af-
kast før skat og fravær af usikkerhed og kreditbegrænsninger. 

Arbejdsmarkedet er karakteriseret ved imperfekt konkurrence med forhandlin-
ger om løn og arbejdstid mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. 
Den samlede ledighed (som bestemmes endogent i DREAM) fordeles mellem 
de repræsentative husholdninger ud fra den aldersbetingede fordeling af le-
digheden i udgangsåret 2004. 

Der er to private produktionssektorer; bygge- og anlægssektoren og øvrige 
private erhverv. Virksomhederne er aktieselskaber, som søger at maksimere 
værdien af en given mængde udestående aktier. Der anvendes arbejdskraft, 
kapital og materialer i produktionsprocessen. Kapitalapparatet tilpasses grad-
vist til ændringer gennem en antagelse om konvekse installationsomkostnin-
ger ved investeringer. Der er tekniske fremskridt i produktionen, som indebæ-
rer en stigende produktivitet af arbejdskraften (såkaldte Harrod-neutrale tekni-
ske fremskridt). Det antages, at produktivitetsstigningen er på 2 pct. om året. 
Denne antagelse om produktivitetsudviklingen kan opfattes som en forlæn-
gelse af den langsigtede historiske tendens, selvom produktivitetsstigningerne 
i det seneste 10-år har været lidt lavere.     

Ligesom arbejdsmarkedet antages varemarkederne at være karakteriseret 
ved imperfekt konkurrence, således at virksomhederne sætter prisen på deres 
eget produkt, givet konkurrenternes priser.  

Den offentlige sektor i DREAM producerer varer som hovedsageligt anvendes 
til offentligt forbrug. Produktionsprocessen anvender kapital, arbejdskraft og 
materiale. Det antages, at de offentlige virksomheder minimerer omkostninger 
ved en given produktion betinget af et eksogent politisk fastlagt kapitalappa-
rat. Der er en vis substitution mellem materialer og arbejdskraft, ligesom den 
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offentlige sektor har mulighed for en vis substitution af egen produktion med 
køb af varer i den private sektor til at dække efterspørgselen efter offentligt 
forbrug. Herudover opkræver den offentlige sektor skatter og udbetaler offent-
lige overførselsindkomster.        
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Kapitel 5  Resultater af fremskrivningen       

5.1  Indledning 
Udgangspunktet for dansk økonomi er gunstigt. Ledigheden er lav og udgør 
ca. 4,25 pct. af arbejdsstyrken (medio 2006), overskuddet på den offentlige 
sektors saldo var 4 pct. af BNP i 2005, mens overskuddet på betalingsbalan-
cen løbende poster var 3 pct. af BNP samme år. Stigningen i forbrugerpriser-
ne ligger på omkring 2 pct., mens stigningen i lønningerne ligger på mellem 3 
og 4 pct. 

De senere år har været præget af en tilsvarende positiv udvikling med over-
skud på betalingsbalancen siden slutningen af 1980’erne (med 1998 som 
eneste undtagelse). Denne udvikling har ført til, at Danmark i 2005 har et po-
sitivt nettotilgodehavende i udlandet. Tilsvarende har der været betydelig di-
sciplin i finanspolitikken i det seneste tiår, som har betydet, at den offentlige 
nettogæld er reduceret fra 36,2 pct. i 1996 til 8,8 pct. i 2005. 

Den historisk gunstige sammensætning af befolkningen med store generatio-
ner i den erhvervsaktive alder og små generationer uden for denne alder 
igennem 1990’erne og første del af dette årti er således blevet anvendt til at 
give dansk økonomi et godt udgangspunkt for den fremtidige udvikling, hvor 
stadigt flere store generationer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og 
stadigt flere små generationer kommer ind på arbejdsmarkedet. 

I det følgende præsenteres resultatet af den økonomiske fremskrivning base-
ret på de forudsætninger, som er præsenteret i de foregående kapitler, og 
som er baseret på en antagelse om videreførelse af de regler for velfærds-
ordninger og beskatning, der var gældende frem til indgåelsen af velfærdsaf-
talen i juni 2006. I det efterfølgende kapitel vurderes effekten af velfærdsre-
formen.  

5.2  Makroøkonomisk udvikling 
Befolkningsudviklingen fører til en gradvis reduktion i arbejdsstyrken med en 
størrelse, der vokser til ca. 250.000 personer frem mod 2040, hvis alders-
grænserne for tilbagetrækning fastholdes. Denne reduktion i arbejdsstyrken 
fører til, at væksten i produktion og indkomst bliver mindre end svarende til 
stigningen i arbejdsproduktiviteten. Effekten på produktionen af reduktionen i 
arbejdsstyrken er imidlertid væsentligt mere begrænset end den kumulerede 
effekt af produktivitetsstigningerne. Frem mod 2040 vokser produktionen målt 
ved BNP i faste priser med 95 pct. i forhold til niveauet i 2004., jf. Tabel 3. 12

                                            

 
12 Til sammenligning indebærer en årlig vækst i produktionen på 2 pct. i 36 år, at produktio-
nen stiger med 104 pct.     
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Det private forbrug vokser hurtigere end produktionen og er i 2040 vokset 
med 110 pct. i forhold til udgangspunktet i 2004. Årsagen til denne hurtigere 
vækst er først og fremmest, at antallet af personer uden for arbejdsstyrken 
stiger betydeligt, hvilket forøger forbruget relativt til produktionen.  

Det offentlige forbrug vokser endnu hurtigere end det private forbrug og er 
vokset med 124 pct., hvilket afspejler, at der er en meget betydelig aldersaf-
hængighed i det individuelle offentlige forbrug, og at antallet af ældre vokser 
meget betydeligt frem mod 2040. 

Det gradvist lavere arbejdsudbud fører til, at beskæftigelsen er 7 pct. lavere i 
2040 end i 2004. Det svarer til en reduktion på ca. 180.000 personer.13 Den 
relative stigning i det offentlige forbrug, som følger af den offentlige velfærds-
service til det stigende antal ældre, betyder, at den offentlige beskæftigelse 
stiger med 6 pct. eller ca. 51.000 personer. Heraf følger, at den private be-
skæftigelse reduceres med 231.000 eller ca. 13 pct.      

Tabel 3. Makroøkonomisk udvikling uden velfærdsreform  
2004 2005 2010 2015 2020 2030 2040

BNP, mia. Dkr 1467 104 114 124 135 162 195
Privat forbrug, mia. Dkr. 711 103 115 128 141 173 210
Offentligt forbrug, mia. Dkr. 388 101 111 124 140 178 224
Netto eksport, mia. Dkr. 72 96 107 74 40 -41 -118
Investeringer, mia. Dkr. 296 109 115 125 139 162 198

Beskæftigelse, 1000 pers. 2574 100 100 100 99 95 93
 - Private sektor 1783 101 100 99 97 90 87
 - Offentlige sektor 791 99 99 101 103 105 106

Arbejdsløshed, procent 6 6 5 5 5 5 5

Offentlige budget overskud, pct. af BNP 2 2 2 0 -1 -4 -7
Nettofordringer på udlandet, pct. af BNP -8 -7 11 24 30 20 -15

 ----- Indeks i faste priser, 2004 = 100 ----

 ---- Indeks, 2004 =100 ----

 ---- Procent af BNP ----

 ---- Procent af arbejdsstyrken ----

Kilde: Egne beregninger på DREAM          

Den illustrerede positive udvikling i realindkomst og realt forbrug, som begge 
stort set fordobles i perioden frem til 2040, afhænger som nævnt af den an-
tagne produktivitetsstigning på 2 pct. pr. år. I det omfang, denne forudsætning 
ikke realiseres, vil det sænke væksten i velstandsniveauet frem mod 2040, 
men den relative vækst i produktion, privatforbrug og offentligt forbrug påvir-
kes med de givne beregningsforudsætninger ikke af ændringer i niveauet for 
væksten. Den fremskrevne udvikling, hvor det individuelle offentlige forbrug 
udgør en stigende andel af den samlede efterspørgsel, er derfor robust over 
for udviklingen i den økonomiske vækst.  

                                            

 
13 Ændringen i beskæftigelsen måles ved antal personer med en gennemsnitlig produktivitet 
og en gennemsnitlig arbejdstid i udgangsåret. 
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5.3  Den private sektors formueudvikling 
Indførelsen af arbejdsmarkedspensioner på LO/DA-området i 1991 og den 
gradvise stigning i indbetalingsprocenten til ordningerne på denne del af ar-
bejdsmarkedet gennem 1990’erne har betydelig indflydelse på både størrel-
sen og sammensætningen af den private sektors formue i fremskrivningen.  

I år 2004 udgjorde de samlede forsikringsmæssige hensættelser i pensions-
selskaber, LD, ATP og SP i alt 115 pct. af BNP. Frem til 2040 bliver denne 
formues andel af BNP mere end fordoblet og når op på 237 pct. af BNP.  

Denne meget betydelige stigning i én type opsparing fører naturligvis til, at 
husholdningerne nedsætter deres opsparing i andre aktiver. De behøver ikke 
at spare så meget op til pensionisttilværelsen, fordi dette sker med indbetalin-
gerne til arbejdsmarkedspension, ATP og SP. Derfor er der en tendens til, at 
den ikke pensionsmæssige formue, dvs. den kapitalindkomstskattepligtige 
formue, reduceres. Det kan f.eks. ske ved, at belåningen i fast ejendom bliver 
højere, end den ville have været uden pensionsopsparingen. 

I DREAM opgøres den kapitalindkomstskattepligtige formue til 22 pct. af BNP 
i 2004. Frem mod 2040 falder denne formue gradvist og bliver negativ. Dvs. at 
værdien af lån i f.eks. huse overstiger, hvad de private borgere har af formue 
bortset fra opsparingen i pensionsselskaber. I 2040 udgør denne nettogæld 
65 pct. af BNP.  

Omlægningen af den private sektors formue betyder - alt andet lige - en re-
duktion i de offentlige indtægter, fordi kapitalindkomst beskattes med mini-
mum 33 pct., mens afkastet af pensionsopsparing beskattes med 15 pct.  

Rent statistisk stiger den private sektors finansielle formue (kapitalindkomst-
skattepligtige formue plus pensionsformue) med 45 pct.point af BNP i perio-
den fra 2004 til 2040. Det skyldes imidlertid den skattemæssige behandling af 
pensionsopsparing, som indebærer, at indbetalinger til pensionsopsparing er 
fradragsberettigede i indkomstskatten14, mens udbetalinger fra pensionsop-
sparingsordninger er indkomstskattepligtige. Derfor er den formue, som op-
spares i pensionsselskaberne, en ”før-skat-fomue”, mens kapitalindkomst-
skattepligtig formue er en ”efter-skat-formue”. 

Hvis det som en tilnærmelse antages, at den gennemsnitlige skatteprocent af 
pensionsopsparing er 40 pct., var ”efter-skat-værdien” af pensionsformuen 69 
pct. af BNP i 2004. I 2040 er denne formue vokset til 142 pct. af BNP. Dvs. 
målt i ”efter-skat-værdier” er pensionsformue vokset med 73 pct.point af BNP 
fra 2004 til 2040. Det skal sammenholdes med faldet i den kapitalindkomst-
skattepligtige formue på 87 pct. Sammenlagt falder de to formuekomponenter 
således med 14 pct. af BNP. Selvom der også er en stigning på 6 pct.point af 
BNP i værdien af husholdningernes boliger, indebærer fremskrivningen derfor 

                                            

 
14 Indbetalinger til kapitalpensioner er dog ikke fradragsberettigede i topskatten. 
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et mindre fald i den private sektors formue målt som pct. af BNP, når den op-
gøres i sammenlignelige størrelser. 

Figur 18. Husholdningernes finansielle formue og pensionsformue, 
2004-2040 
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Kilde: Egne beregninger på DREAM 

Husholdningernes samlede finansielle formue inklusive pensionsformuen målt 
netto for den offentlige sektors skattetilgodehavende falder fra 91 pct. af BNP 
i 2004 til 77 pct. af BNP i 2040, jf. Figur 18. Årsagen til dette fald er ændrin-
gen i befolkningens alderssammensætning, som betyder, at der både bliver 
flere ældre (der forbruger af deres pensionsopsparing), og at gennemsnitsal-
deren blandt pensionisterne vokser (og en større andel af pensionisterne der-
for har forbrugt af deres pensionsopsparing i længere tid). 
 

Konklusionen er således, at det, der umiddelbart fremstår som en betydelig 
stigning i den private sektors formue på 45 pct., i virkeligheden er et udtryk 
for, at fradragsretten for pensionsindbetalinger betyder, at den offentlige sek-
tor har et tilgodehavende hos den private sektor, der vokser med små 60 pct. 
af BNP i perioden fra 2004 til 2040. 

5.4  Offentlige udgifter og indtægter 
Ændringen i befolkningens alderssammensætning frem mod 2040 fører til en 
tilsvarende gradvis forværring af den offentlige sektors økonomi. Det primære 
budgetoverskud, som i 2005 var på mere end 5 pct. af BNP, reduceres grad-
vist og bliver til et underskud fra 2016. I 2040 er det primære budgetunder-
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skud på 4,5 pct. af BNP. Der er således tale om en forværring af det primære 
budget med knap 10 pct.point af BNP fra 2005 til 2040. 

Forværringen af det primære budget er sammensat af en gradvis stigning i de 
offentlige udgifter på ca. 9 pct.point af BNP fra 2005 til 2040 og et fald i de of-
fentlige indtægter på 0,6 pct. point af BNP fra 2005 til 2040, jf. Tabel 4.  

Tabel 4. Offentlige udgifter og indtægter i pct. af BNP, 2004-2040  
2004 2005 2010 2015 2020 2030 2040

Offentlige budget overskud 1,9 2,5 1,8 0,4 -0,9 -4,5 -7,4
Offentlige primære budget overskud 3,4 5,1 1,7 0,1 -1,2 -3,7 -4,5
Offentlige indtægter 54,0 55,1 51,8 52,2 52,7 53,8 54,5
 - Direkte skatter 29,3 29,7 28,3 28,5 28,8 29,6 30,1
 - Indirekte skatter 17,4 17,4 17,2 17,4 17,5 17,7 17,7
 - Anden indkomst 7,3 8,0 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7
Offentlige udgifter 50,6 50,0 50,1 52,1 53,8 57,5 59,0
 - Offentlige kollektive forbrug 8,0 7,8 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6
 - Offentligt individuelt forbrug 18,5 18,1 18,3 19,0 19,7 21,5 22,8
 - Offentlige indkomstoverførsler 17,2 16,9 17,2 18,3 19,1 20,7 21,0
 - Offentlige investeringer 1,6 1,5 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3
 - Andre udgifter 5,4 5,7 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Offentlige nettorenteudgifter 1,6 2,6 -0,1 -0,4 -0,3 0,8 2,9

 ---- Procent af BNP ----

 
Kilde: Egne beregninger på DREAM  

På udgiftssiden vokser det individuelle offentlige forbrug med 4,7 pct. point af 
BNP fra 2005 til 2040. Stigningen fordeler sig med 2,4 pct. point til sundhed, 
1,4 pct. point til sociale udgifter (herunder hjemmepleje og –hjælp), 0,8 pct. 
point til uddannelse og 0,1 pct. point til øvrige individuelle serviceydelser. 
Sundhed og ældrepleje, der netop er de dele af det individuelle offentlige for-
brug, som er stigende med alderen, tegner sig således for langt den største 
del af stigningen i det offentlige forbrug. 

Stigningen i overførselsindkomsterne på 4,1 pct. point af BNP kan alene til-
skrives stigningen i udgifter til folkepension. For alle øvrige overførselsind-
komster er der kun mindre ændringer, som tilsammen fører til en uændret an-
del af BNP. Det afspejler en naturlig udvikling i antallet af modtagere af de 
enkelte overførselsindkomster, jf. Tabel 1. 

Det er bemærkelsesværdigt, at de offentlige indtægters andel af BNP ikke er 
stigende frem mod 2040. En del af forklaringen (ca. 1,5 pct. point af BNP) lig-
ger i ikke strukturelle indtægter i udgangsåret, bl.a. som følge af et ekstraordi-
nært højt provenu af afkastbeskatningen i pensionsselskaber. Alligevel kunne 
det forventes, at den betydelige udbygning af det opsparingsbaserede pensi-
onssystem og skattebehandlingen af ind- og udbetalinger til og fra dette sy-
stem i højere grad ville give anledning til et stigende indkomstskattetryk i takt 
med, at udbetalingerne fra pensionsordningerne stiger. Imidlertid sker der – 
som beskrevet i overstående afsnit – en betydelig substitution med anden op-
sparing, som fører til et fald i kapitalindkomstskatten, som er større end stig-
ningen i provenuet fra afkastbeskatningen af pensionsopsparing pga. subsi-
diet til sidstnævnte. Dette skatteprovenutab reducerer den samlede provenu-
stigning frem mod 2040. Andre bidrag til den begrænsede stigning stammer 
fra en reduktion i skatteindtægterne fra Nordsøen og fra et lavere skattepro-
venu i pct. af BNP pga. skattestoppet.  
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Betragtes udviklingen i nettobidraget til den offentlige sektor i et givet år, be-
tyder den lavere opsparing i kapitalindkomstskattepligtige fordringer, at netto-
indbetalingerne til den offentlige sektor vokser langsommere med alderen i 
2040 end i 2004. Nettoindbetalingerne for de 20- til 50-årige i år 2040 er der-
for lavere i 2040 end i 2004, når disse måles i værdier, der er korrigeret for 
produktivitetsvæksten på 2 pct. og den internationale inflation på 1,75 pct. I 
aldersgrupperne over 50 år er derimod højere nettoindbetalinger til den offent-
lige sektor i 2040 end i 2004. En betydelig del af stigningen for denne alders-
gruppe skyldes skattebetalinger fra udbetalinger af opsparingsbaserede pen-
sioner, jf. Figur 19.  

Aldersprofilen i nettoindbetalingerne er herudover påvirket af, at indvandrere 
og efterkommere udgør en stigende del af befolkningen, især i aldersklasser-
ne fra 30 til 60 år, hvilket har en tendens til at reducere nettoindbetalingerne til 
den offentlige sektor pga. disse befolkningsgruppers tendens til lavere er-
hvervsdeltagelse og større træk på offentlige overførselsindkomster. 

Figur 19. Nettobetalinger til den offentlige sektor (vækst- og inflations-
korrigeret)  
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Kilde: Egne beregninger på DREAM 

I modsat retning trækker, at presset på arbejdsmarkedet fra den faldende ar-
bejdsstyrke betyder, at lønstigningerne ligger lidt over summen af stigninger-
ne i produktiviteten og den udenlandske inflation i det meste af perioden frem 
mod 2040. Sammenlagt er lønnen derfor steget 8 pct. mere end den kumule-
rede virkning af summen af produktivitet og udenlandsk inflation fra 2004 til 
2040. Tilsvarende er den kumulerede stigning i forbrugerpriserne knap 7 pct. 
mere end den samlede virkning af produktivitetsstigninger og udenlandsk in-
flation. Disse effekter betyder, at nettobetalingerne til den offentlige sektor for 
de erhvervsaktive grupper har tendens til at blive højere i 2040 end i 2004, 
når der måles i størrelser, der er korrigeret med udviklingen i produktivitet og 
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udenlandsk inflation. Denne effekt er en medvirkende forklaring på, at de 50- 
til 60-årige har højere nettoindbetalinger i 2040. 

Der er således to afgørende forudsætninger for udviklingen i de aldersbetin-
gede nettobetalinger til den offentlige sektor og derfor udviklingen i den offent-
lige budgetsaldo over tid. Den første er antagelsen om, at de aldersafhængige 
offentlige udgiftsprofiler fastholdes, og den anden er DREAMs antagelse om, 
at opsparingsbaseret pensionsopsparing i høj grad fortrænger anden opspa-
ring, således at dette fører til, at den kapitalindkomstskattepligtige formue fal-
der. Endvidere sker faldet relativt hurtigt i forhold til stigningen i udbetalinger-
ne af opsparingsbaserede pensioner, fordi det er de yngre aldersklasser, der 
nedsætter deres opsparing i forventning om de fremtidige udbetalinger fra de 
opsparingsbaserede pensioner. 

I det efterfølgende afsnit vurderes den første centrale forudsætning om ud-
giftsprofilerne ved en række følsomhedsberegninger, der illustrerer betydnin-
gen af alternative udviklinger i udgiftsprofilen. 

Det er vanskeligere at vurdere betydningen af antagelsen om substitution 
mellem de forskellige opsparingstyper. I DREAM betyder en stigning i indbe-
talingerne til de opsparingsbaserede pensionsordninger, at nettoopsparingen i 
den private sektor stiger, men at stigningen er begrænset. Det er således et 
spørgsmål om størrelsen af virkningen på nettoopsparingen, som er meget 
vanskelig at opgøre ud fra empiriske undersøgelser. I det omfang, hushold-
ningerne ikke er opmærksomme på størrelsen af de forventede pensionsud-
betalinger eller undervurderer disse, vil de naturligvis ikke reducere deres øv-
rige opsparing tilsvarende. Da det i DREAM antages, at forbrugerne har 
kendskab til deres forventede pensionsudbetaling, er der en risiko for, at den 
negative effekt på anden opsparing er overvurderet i DREAM. Det trækker 
isoleret set i retning af at undervurdere stigningen i skatteindtægterne i den 
kommende årrække. 

Med de anvendte antagelser sker der som nævnt en gradvis, men systema-
tisk, forværring af det offentlige budget i takt med, at stadigt flere af de store 
generationer trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet og flere af de mindre år-
gange kommer ind på arbejdsmarkedet. Det betyder, at overskuddet på det 
primære budget vender til et underskud i 2016, og at underskuddet på det 
primære budget vokser gradvist til 4,5 pct. af BNP i 2040. 

De nuværende overskud på det primære budget og forventningen om, at det 
fortsætter i de nærmest kommende år, betyder, at den offentlige nettoformue 
bliver positiv i 2008 og forbliver positiv frem til 2024. Denne udvikling betyder, 
at den offentlige sektor får nettorenteindtægter efter 2008. Den samlede of-
fentlige budgetsaldo bliver derfor mere positiv end den primære saldo i den 
periode, hvor der er positiv nettoformue.15 Det er årsagen til, at den samlede 

                                            

 
15 Det er vanskeligt at vurdere nettorentebetalingerne, når nettoformuen er tæt på 0, fordi net-
torentebetalingerne er sammensat af renteindtægter på bruttofordringer og renteudgifter på 
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offentlige budgetsaldo først bliver negativ i 2017. Efter 2024 stiger gældsæt-
ningen hurtigt, og der opbygges ikke ubetydelige renteudgifter, som fører til, 
at underskuddet på det samlede budget når op på 7,4 pct. af BNP, jf. Figur 
20.                

Figur 20. Primær og samlet offentlig budgetsaldo, 2004-2040  
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Kilde: Egne beregninger på DREAM 

Det offentlige finansieringsproblem er således ikke et kortsigtet problem, men 
udviklingen i de offentlige finanser i de kommende år peger i retning af mar-
kante udgiftsstigninger, uden at indtægterne følger med, og dette fører på 
langt sigt til et betydeligt offentligt finansieringsproblem. Velfærdsreformen fra 
juni 2006 sigter netop mod at reducere den langsigtede tendens til stigning i 
udgifterne og således rette op på den her viste udvikling primært efter 2019, 
jf. næste kapitel. 

Uden velfærdsreformen indebærer fremskrivningen, at der opstår et betydeligt 
finanspolitisk holdbarhedsproblem, som betyder, at den nødvendige perma-
nente forbedring af det primære offentlige budget er på 4,0 pct. af BNP fra 
2005, hvilket i 2005 svarer til 61 mia. kr. 16  

                                                                                                                             

 

bruttogæld. Visse indtægter holdes i fordringer, der systematisk giver lavt afkast. Derfor kan 
der være nettorenteudgifter, selvom der er positiv nettoformue.   

16 Hvis indgrebet først gennemføres i 2080, skal den permanente forbedring af det primære 
budget være på 8,2 pct. af BNP. 
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5.5  Sammenligning med Velfærdskommissionen 
Den økonomiske fremskrivning, der ligger til grund for ovenstående vurdering, 
er baseret på samme metode, som anvendes i Velfærdskommissionen 
(2006), kapitel 6. Antagelserne om økonomisk politik mv. er også sammenlig-
nelige. Resultaterne i de to fremskrivninger kan derfor forholdsvist problemfrit 
sammenlignes.  

Den primære forskel er forventningerne til udviklingen i befolkningens levetid 
og herunder især forskellen i forventningen til stigningen i restlevetiden for 60-
årige og derover. Som nævnt indebærer denne fremskrivning en væsentlig 
mere optimistisk forventning om stigningen i levetiden end den, Velfærds-
kommissionen lagde til grund. Derfor bliver ændringen i befolkningens sam-
mensætning mere udtalt og de finansielle problemer for de offentlige finanser 
tilsvarende større. 

Væksten i produktionen frem til 2040 er noget højere i DREAMs fremskriv-
ning, fordi antagelsen om øget fertilitet fører til, at faldet i arbejdsstyrken bliver 
mindre. Beskæftigelsen falder med 13 pct. (fra 2003) frem til 2040 i Velfærds-
kommissionens fremskrivning, mens faldet i DREAM er på 7 pct. (fra 2005). 
Både denne højere stigning i produktionen og det højere antal personer i øko-
nomien fører til, at også det samlede privatforbrug er højere. 

Det meget større antal pensionister i DREAMs fremskrivning betyder at over-
førselsindkomsternes andel af BNP i 2040 er 21,0 pct., mens den tilsvarende 
størrelse i VFKs fremskrivning er 19,9 pct. 

Samme billede tegner sig vedrørende individuel offentlig velfærdsservice, der 
i DREAMs fremskrivning udgør 22,8 pct. af BNP, mens det i VFKs fremskriv-
ning er 22,0 pct. Når forskellen her er lidt mindre end ved overførselsindkom-
sterne hænger det sammen med den omtalte metodeændring i opgørelsen af 
aldersafhængigheden af de individuelle offentlige velfærdsydelser, som bety-
der en mindre aldersafhængighed i DREAMs fremskrivning. 

Samlet indebærer DREAMs fremskrivning en vækst i udgiftstrykket (dvs. of-
fentlige udgifter i pct. af BNP) på 9,0 pct. point fra 2005 til 2040, mens VFKs 
fremskrivning indebærer en stigning på 6,8 pct. fra 2003 til 2040. Det lavere 
fald i arbejdsstyrken er derfor ikke tilstrækkeligt til at kompensere for den eks-
tra stigning i udgifterne som følger af den stigende restlevetid for 60-årige og 
den heraf følgende betydelige ekstra stigning i antallet af ældre. 

På indtægtssiden indebærer VFKs fremskrivning en stigning i indtægternes 
andel af BNP på 2,8 pct. point af BNP fra 2003 til 55,4 i 2040. Korrigeres for 
de ikke strukturelle merindtægter i 2005, indebærer DREAMs fremskrivning 
en vækst i indtægternes andel af BNP på 0,9 pct. point af BNP frem til 2040, 
hvor niveauet er 54,5 pct. af BNP. 

Den lavere stigning i indtægterne i forhold til BNP skyldes dels, at BNP vokser 
hurtigere i DREAMs fremskrivning, men også at forbrugernes samlede finan-
sielle formue i pct. af BNP er lavere end i VFK-fremskrivningen, hvilket blandt 
andet hænger sammen med, at en større andel af befolkningen hører til den 
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ældre del af pensionisterne og derfor ikke har ret meget pensionsopsparings-
formue tilbage.       

Den hurtigere stigning i de offentlige udgifters andel af BNP og den tilsvaren-
de langsommere stigning i de offentlige indtægters andel af BNP betyder til-
sammen, at den gradvise tendens til forværring af den samlede offentlige 
budgetsaldo i pct. af BNP i DREAMs fremskrivning er mere udtalt end i VFKs 
fremskrivning. Da Velfærdskommissionen ikke indregner de seneste års eks-
traordinære indtægter til den offentlige sektor, er udgangspunktet i 2006 ca. 
1,5 pct. lavere end DREAMs. Det betyder, at der ikke er så stor forskel på, 
hvornår de to fremskrivninger indebærer, at det nuværende overskud vender 
til et underskud. I DREAMs fremskrivning sker det i 2016, mens det i Vel-
færdskommissionens sker i 2020. Perioden fra 2020 til 2040 er imidlertid ka-
rakteriseret ved en betydeligt større tendens til forværring af saldoen i 
DREAMs fremskrivning end i VFKs. Underskuddet på den offentlige saldo i 
2040 er derfor mere end dobbelt så stort i DREAMs fremskrivning som i 
VFKs. Underskuddet er 7,4 pct. af BNP, mens det i VFKs er 3,4 pct. af BNP, 
jf. Figur 21.    

Figur 21. Samlet offentlig budgetsaldo i DREAMs og Velfærdskommissi-
onens fremskrivninger, 2004-2040 
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Kilde: Velfærdskommissionen (2006) og egne beregninger på DREAM 

Det langsigtede offentlige finansieringsproblem er således betydeligt mere ud-
talt i DREAMs fremskrivning, hvilket ikke kan overraske, da væksten i restle-
vetiden for 60-årige er væsentligt højere og derfor indebærer en permanent 
forøgelse af de ældres relative andel af befolkningen. 

Målt ved holdbarhedshedsindikatoren er den nødvendige permanente forbed-
ring i DREAMs fremskrivning som nævnt på 4,0 pct. af BNP fra 2005. Vel-
færdskommissionen opgør ikke et identisk mål, men VFKs beregninger inde-
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bærer et behov for forbedring af saldoen med 3,2 pct. af BNP, hvis dette ind-
føres gradvist fra 2011 til 2021 og fastholdes herefter.17  

Konklusionen er således, at opdateringen af befolkningsfremskrivningen med 
den længere forventede levetid betyder, at finansieringsproblemet knyttet til 
den ændrede befolkningssammensætning forøges med omkring 1/3 i forhold 
til Velfærdskommissionens fremskrivning, hvis fremskrivningen baseres på 
sammenlignelige antagelser af den fremtidige offentlige service- og overfør-
selsindkomstudvikling.     

                                            

 
17 Den nødvendige forbedring, hvis ændringerne udsættes til 2080, er gennemført i begge be-
regninger og kan derfor umiddelbart sammenlignes. I DREAM-fremskrivningen er den nød-
vendige forbedring på 8,2 pct. af BNP, mens den i VFKs fremskrivning er på 5,9 pct. af BNP.  
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Kapitel 6  Vurdering af velfærdsreformen 

6.1  Indledning 
På basis af Velfærdskommissionens rapport fra januar 2006 udformede rege-
ringen et forslag til velfærdsreformer, der blev offentliggjort i april 2006, og 
som efter forhandlinger med hovedparten af folketingets partier ledte til et 
bredt forlig om en velfærdsreform i juni 2006. 

Hovedindholdet i velfærdsreformen er en tilbagetrækningsreform, som kombi-
neres med ændringer i arbejdsmarkedspolitikken og en øget satsning på 
forskning og uddannelse. Hertil kommer, at der som en særaftale mellem re-
geringen og Dansk Folkeparti gennemføres en række ændringer i indvan-
drings- og integrationspolitikken. 

Tilbagetrækningsdelen indeholder en forhøjelse af efterløns- og pensionsal-
deren, som fra 2019 til 2022 forhøjer den laveste efterlønsalder fra de nuvæ-
rende 60 år til 62 år. Efterfølgende reguleres folkepensionsalderen i årene 
2024 til 2027, således at folkepensionsalderen stiger til niveauet fra før 2004 
på 67 år. Timingen af reguleringen af efterløn og folkepension sikrer, at den 
maksimale efterlønsperiode for alle generationer er 5 år. 

Samtidig øges indbetalingsperioden til efterlønsordningen fra 25 til 30 år, og 
der indføres en ”fortrydelsesmulighed”, så man kan genindtræde i efterløns-
ordningen, hvis man er dagpengeberettiget og har meldt ordningen fra. Den 
kortere indbetalingsperiode betyder lavere efterlønsudbetalinger. 

Med virkning fra 2025 introduceres en indekseringsmekanisme, der sikrer, at 
den tidligste alder for efterløn og folkepension reguleres i takt med udviklingen 
i restlevetiden for en 60-årig. Mekanismen har til formål at sikre, at den for-
ventede maksimale periode på efterløn og folkepension er den samme for alle 
generationer. 

Reguleringen af efterlønsalderen i 2025 baseres på restlevetidsudviklingen for 
60-årige frem til 2015, hvor størrelsen af reguleringen også annonceres. Re-
guleringen af den tidligste efterlønsalder kan enten være 0 år, ½ år eller 1 år i 
2025 afhængigt af restlevetidsstigningen. Efterfølgende reguleres folkepensi-
onsalderen med samme interval i 2030, således at den maksimale efterløns-
periode fastholdes på 5 år. Denne reguleringsmekanisme gentages hvert 5. 
år. 

Arbejdsmarkedsdelen indeholder ændringer med henblik på at effektivisere 
jobformidlingen og reducere varigheden af ledigheden for den enkelte. Her-
under er der en bestemmelse om, at særregler for ældre ledige bortfalder, og 
en bestemmelse om, at aktiveringsindsatsen styrkes og fremrykkes. Specielt 
indføres fuldtidsaktivering for personer med en varighed af ledighed på 2½ år. 

Det er endvidere aftalt, at der som led i reformen afsættes midler til styrkelse 
af forskning og uddannelse, herunder at den offentlige forskningsindsats skal 
øges, så den udgør 1 pct. af BNP fra 2010. 
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I dette afsnit søges velfærdsreformens effekter på den økonomiske udvikling 
og det langsigtede offentlige finansieringsproblem vurderet. I vurderingen ind-
går tilbagetræknings- og arbejdsmarkedsdelen af reformen, mens hverken 
udgifter eller de forventede effekter af forsknings- og uddannelsessatsningen 
er medtaget i beregningerne, ligesom der heller ikke er medtaget effekter på 
indvandring og integration af de dele af aftalekomplekset, der vedrører dette 
område. 

Specielt vedrørende satsningen på forskning og uddannelse er der derfor en 
tendens til, at fremskrivningen med velfærdsreformen undervurderer nettoud-
gifterne for den offentlige sektor, fordi den vedtagne udgiftsstigning ikke med-
tages. Omvendt er der en række langsigtede gevinster, der heller ikke medta-
ges.  

6.2  Tilbagetrækningsbeslutningen 
Det danske velfærdssystem stiller en række ordninger til rådighed for perso-
ner, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Denne tilbagetrækning kan 
enten være frivillig eller tvunget pga. tabt eller reduceret arbejdsevne. De fri-
villige tilbagetrækningsordninger er efterløn og folkepension, mens de ordnin-
ger, der stilles til rådighed efter visitation, er førtidspension og fleksjob med 
tilhørende fleksydelse, der er en efterlønsordning for personer, som er visite-
ret til fleksjob. 

Efterløn (og fleksydelse) kan opnås fra det 60. år, mens folkepension kan fås 
fra det 65. år. Førtidspension, der gives efter visitation, gives til personer som 
har reduceret arbejdsevnen med mindst 30 pct. og er ikke aldersbetinget, 
men kan ikke uddeles til personer over folkepensionsalderen. 

Tilbagetrækningsordningerne er i høj grad afgørende for tilbagetrækningsbe-
slutningen i Danmark. For 59-årige var 75 pct. i arbejdsstyrken i 2004. Heraf 
var 12 pct. i aldersgruppen ledige.18 Blandt 60-årige var 50 pct. af årgangen i 
arbejdsstyrken, mens ledigheden var 3 pct., og endelig blandt 64-årige var 28 
pct. i arbejdsstyrken og stort set ingen ledige. Denne udvikling betyder, at me-
re end 2/3 af befolkningen har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet før fol-
kepensionsalderen. Tilbagetrækningen er derfor i høj grad bestemt af regler-
ne for efterløn og førtidspension.   

For 59-årige var 15 pct. af befolkningen på førtidspension, og dette tal stiger 
gradvist med alderen til omkring 20 pct. for 64-årige i 2004. Blandt 60-årige 
var 28 pct. på efterløn, og andelen er forholdsvis hastigt voksende med alde-
ren, således at 45 pct. af befolkningen modtager efterløn som 64-årige, jf. 
Figur 22, der viser fordelingen af befolkningen i alderen 50-80 år fordelt efter 
type af indkomst.      

                                            

 
18 Bemærk, at ledigheden her måles i pct. af hele årgangen, ikke af arbejdsstyrken. 
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Figur 22. Fordelingen af 50 – 80-årige efter type af indkomst, 2004  
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Det er endvidere karakteristisk, at kun en meget lille gruppe af befolkningen 
hverken er beskæftiget eller modtager indkomsterstattende overførselsind-
komst. Denne gruppe svinger mellem 5 og 8 pct. af befolkningen i alderen 50 
til 66 år. Der er kun en begrænset stigning i gruppen fra 60 og frem til 66 år, 
hvilket indikerer, at meget få personer i dag trækker sig tilbage uden at mod-
tage offentlig overførselsindkomst. 

For at vurdere effekten af tilbagetrækningsreformen er det nødvendigt at vur-
dere, hvordan denne struktur i tilbagetrækningsmønstret ændrer sig, når efter-
lønsalderen reguleres opad. Dette indebærer dels en vurdering af, om flere vil 
trække sig tilbage finansieret ud af egen opsparing, når aldersgrænserne for 
de frivillige tilbagetrækningsordninger hæves, og dels en vurdering af, hvor 
stor en andel af dem, der i dag benytter de frivillige tilbagetrækningsordninger, 
der ville være nødt til at trække sig tilbage på førtidspension (evt. fleksjob) i 
tilfælde af, at den frivillige tilbagetrækningsordning bortfaldt. 

6.2.1  Frivillig tilbagetrækning for egne midler 
Den andel af befolkningen, som er efterlønsforsikret, er der ikke grund til at 
forvente vil trække sig frivilligt tilbage før efterlønsalderen, når denne forhøjes. 
Det skyldes, at reglerne for tildeling af efterløn indebærer, at man ved tilbage-
trækning skal være enten beskæftiget eller dagpengemodtager. Tilbagetræk-
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ning før efterlønsalderen vil derfor indebære, at efterlønnen bortfalder. Det er 
derfor forbundet med meget betydelige omkostninger at trække sig tilbage før 
efterlønsalderen, hvis man er efterlønsforsikret. 

I dette lys er velfærdsreformens elementer om ligestilling af ældre med andre 
arbejdsløse mht. reglerne for aktivering, og aftalen om, at personer (tæt på ef-
terlønsalderen), som falder ud af dagpengesystemet, tilbydes beskæftigelse i 
den offentlige sektor, vigtige instrumenter til at forhindre, at andre overførsels-
indkomster overtager rollen som en slags ekstra tidlig tilbagetrækningsord-
ning. 

Førtidig tilbagetrækning er derfor begrænset til gruppen af personer, som ikke 
er efterlønsforsikrede eller førtidspensionsmodtagere. Det er således ca. 1/3 
af befolkningen, som har denne mulighed. Gruppen vil formentlig i fremtiden 
have en stadigt stigende formue i form af arbejdsmarkedspension og andre 
opsparingsbaserede pensioner. Indkomst- eller formueeffekter trækker såle-
des i retning af, at der vil være en øget tilbøjelighed til at trække sig tilbage for 
egne midler i denne gruppe. 

På den anden side betyder det danske opsparingsbaserede pensionssystem, 
hvor pensionen er bidragsbaseret,19 at der er betydelige gevinster ved at for-
blive erhvervsaktiv, fordi et års senere tilbagetrækning ikke blot betyder et års 
ekstra indbetalinger, men også, at den opsparede pensionsformue skal forde-
les over et år mindre. Der er således en dobbelt effekt på den årlige pensi-
onsudbetaling af at udskyde tilbagetrækning. Regler om opsat pension i fol-
kepensionssystemet indebærer samme effekt for folkepensionen for personer, 
der arbejder efter folkepensionsalderen. Samlet gælder derfor, at for perso-
ner, der ikke er efterlønsforsikrede, indebærer det danske pensionssystem ik-
ke nogen incitamenter til at fremrykke pensionstidspunktet.   

På denne baggrund er det i beregningerne antaget, at der ikke kommer en 
øget tendens til tilbagetrækning for egne midler som følge af reguleringen af 
efterløns- og folkepensionsalderen. I det omfang dette bliver tilfældet – f.eks. 
som følge af den stigende velstand – reduceres de gunstige effekter på den 
økonomiske aktivitet og offentlige indtægter af velfærdsreformen.  

6.2.2  Ufrivillig førtidig tilbagetrækning  
Andelen af befolkningen, som modtager førtidspension, er jævnt voksende 
med alderen helt frem til folkepensionsalderen. Denne udvikling er bemærkel-
sesværdig, særligt for de 60- til 66-årige (64-årige efter 2005), hvor op imod 
halvdelen af befolkningen er berettigede til at modtage efterløn, som er en fri-
villig tilbagetrækningsordning med stort set samme ydelsesniveau som før-
tidspensionen. Der er derfor grund til at forvente, at tilvæksten i den andel af 

                                            

 
19 Bidragsbaseret er en oversættelse af det engelske begreb ”contribution defined” 
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befolkningen, der modtager førtidspension efter det fyldte 60. år, stort set ude-
lukkende kommer fra den gruppe, der ikke er efterlønsberettigede.  

Når efterlønsalderen hæves, vil f.eks. 60-årige efterlønsforsikrede ikke længe-
re have mulighed for frivillig tilbagetrækning. En andel af dem, som under de 
hidtidige regler ville have trukket sig frivilligt tilbage på efterløn, vil med de nye 
regler være nødt til at trække sig tilbage på førtidspension på grund af svig-
tende helbred. Det centrale spørgsmål er, hvor stor en andel af efterlønsmod-
tagerne, der ville være tvunget til tilbagetrækning eller visitering til fleksjob, 
hvis efterlønsordningen ikke eksisterede. 

Velfærdskommissionen (2006) har gennemført undersøgelser af efterløns-
modtagernes helbred og litteraturstudier af undersøgelser af selvopfattet hel-
bred blandt efterlønsmodtagere (og førtidspensionister) og vælger på denne 
baggrund at antage, at 20 pct. af efterlønsmodtagerne har helbredsbetingede 
årsager til tilbagetrækning og derfor ville være berettiget til førtidspension (el-
ler fleksjob) i fravær af efterlønsordningen. Det økonomiske Råd (2005) gen-
nemfører en økonometrisk undersøgelse på registerdata og konkluderer på 
denne baggrund, at 10 pct. af efterlønsmodtagerne har helbredsbetingede år-
sager til tilbagetrækning. 

I vurderingen af tilbagetrækningsdelen af velfærdsreformen er det i det føl-
gende lagt til grund, at 20 pct. af dem, der ikke har mulighed for at gå på efter-
løn som følge af forøgelsen af efterlønsalderen, i stedet tilkendes førtidspen-
sion. Betydningen af denne forudsætning analyseres i følsomhedsberegnin-
ger. Ud over dette er det lagt til grund, at førtidspensionsandelen blandt dem, 
der ikke modtager efterløn, også er stigende med alderen, således at forhø-
jelse af folkepensionsalderen også leder til et stigende antal førtidspensioni-
ster. 

Forudsætningerne betyder, at den eksisterende aldersafhængighed i førtids-
pensionsfrekvenserne ændres, når aldersgrænserne for efterløn og folkepen-
sion reguleres, jf. Figur 23, som viser de aldersbetingede førtidspensionsfre-
kvenser i udvalgte år. I 2030 antages efterlønsalderen at være hævet til 63 år 
som følge af stigningen i restlevetiden for 60-årige i DREAMs befolknings-
fremskrivning. Aldersgrupperne fra 60 til 62 år får derfor en forøget førtids-
pensionstilbøjelighed i år 2030 sammenlignet med 2005, fordi disse alders-
grupper ikke længere har mulighed for at modtage efterløn. For personer på 
63 år og derover antages samme aldersbetingede stigning i førtidspensions-
frekvensen, som var gældende før reguleringen af aldersgrænsen for efterløn, 
men med det nye højere udgangspunkt. 
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Figur 23. Aldersbetingede førtidspensionsfrekvenser efter reformen 
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Figur 24. Aldersbetingede erhvervsfrekvenser efter reformen 
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Samme type forskydning af førtidspensionsfrekvenserne sker fra 2030 til 
2050, men denne gang for aldersgruppen fra 63 til 66½ år, som er grænsen 
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for efterløn i 2050. Som det fremgår af Figur 23, er konsekvensen af antagel-
sen, at for de aldersgrupper, som efter reformen ikke længere har mulighed 
for at gå på efterløn, er der en betydeligt mere udtalt aldersafhængighed i før-
tidspensionsfrekvensen, end der er for aldersgruppen under 60 år og for den 
aldersgruppe, der har mulighed for at trække sig frivilligt tilbage på efterløn.        

Konsekvensen af denne udvikling i den aldersbetingede førtidspensionsfre-
kvens er, at den aldersbetingede erhvervsfrekvens aftager med et trendmæs-
sigt fald på ca. 3 pct.point, når efterlønsalderen forøges med et år, jf.  

Figur 24. Der fås således, at mens erhvervsfrekvensen for personer umiddel-
bart under efterlønsalderen (dvs. 59-årige) i 2005 er 0,78, vil denne gradvist 
falde i takt med, at efterlønsalderen forskydes opad. I 2050, hvor efterlønsal-
deren er 66½ år, er erhvervsfrekvensen for 66-årige således 0,62. Gevinsten i 
form af erhvervsdeltagelse er således aftagende, jo højere aldersgrænsen for 
efterlønnen forskydes opad.   

6.2.3  Andelen af livet på arbejdsmarkedet og som tilbagetrukket  
Den beskrevne udvikling i den aldersbetingede førtidspensionsfrekvens som 
følge af reguleringen af aldersgrænserne for efterløn og folkepension betyder, 
at en stigende andel af befolkningen vil anvende førtidspensionssystemet 
som led i tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. 

Det betyder, at den stigning i tilbagetrækningsalderen, som formelt følger af 
stigningen i aldersgrænserne for efterløn og førtidspension, ikke vil slå fuldt 
ud i en tilsvarende stigning i tilbagetrækningsalderen – selv med analysens 
antagelse om, at der ikke er nogen stigning i tidlig tilbagetrækning finansieret 
for egne midler. 

Velfærdreformens regulering af efterløns- og folkepensionsalder indebærer, at 
den forventede periode som tilbagetrukket er konstant, hvis de nævnte ord-
ninger er de eneste muligheder for tilbagetrækning. Med stigende levetid ville 
dette føre til, at den andel af livet, som den gennemsnitlige person ville kunne 
forvente at tilbringe på arbejdsmarkedet, ville være stigende, fordi den kon-
stante tilbagetrækningsperiode ville udgøre en faldende andel af livet. Inddra-
ges muligheden for tilbagetrækning i førtidspensionssystemet bliver resultatet 
imidlertid, at reformens regulering af aldersgrænserne for efterløn og folke-
pension fastholder en konstant andel af livet på arbejdsmarkedet, jf. Figur 25. 

I Figur 25 beregnes perioden på arbejdsmarkedet som et tværsnit over per-
soner på et givet tidspunkt. Dvs. for hvert år beregnes en gennemsnitlig start-
alder på arbejdsmarkedet og en gennemsnitlig tilbagetrækningsalder. Denne 
metode svarer til princippet i beregningen af middellevetiden, der ligeledes 
beregnes som gennemsnit over alle generationer på et givet tidspunkt. De to 
størrelser kan derfor meningsfuldt sammenlignes.  Resultatet er, at velfærds-
reformen gradvist forøger andelen af livet på arbejdsmarkedet i perioden fra 
2019 til 2025, således at den vender tilbage til den andel af livet, som blev 
anvendt på arbejdsmarkedet i 2004. Med reformen giver velfærdssystemet 
således stort set samme betingelser målt i forhold til livslængden for alle ge-
nerationer. De eneste, der opnår en fordel, er de generationer, der trækker sig 
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tilbage fra 2004 og frem til 2019 – de vil alle i gennemsnit have anvendt en 
kortere del af livet på arbejdsmarkedet end de generationer, der kommer bå-
de før og efter.  

Figur 25. Andel af livet på arbejdsmarkedet, med og uden reform 
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Kilde: Egne beregninger 

Figur 26. Antal år som tilbagetrukket med og uden reform 

0

5

10

15

20

25

30

2006 2026 2046 2066 2086 2106
0

5

10

15

20

25

30

Uden reform Med reform
     

Kilde: Egne beregninger     

Det bemærkes, at den gradvise tendens til faldende levetidsvækst gennem 
perioden og den anvendte annonceringsperiode på 10 år tilsammen har den 
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effekt, at andelen af livet på arbejdsmarkedet falder mindre over tid i forløbet 
med reform, end den ville have gjort i en fremskrivning, hvor væksten i leveti-
den var konstant. 

Med udgangspunkt i den beregnede gennemsnitlige tilbagetrækningsalder 
kan den forventede periode som tilbagetrukket ligeledes beregnes. Velfærds-
reformen indebærer en reduktion i væksten i den periode, som man kan for-
vente at være tilbagetrukket, men væksten forbliver positiv, Figur 26.    

6.2.4  Andre effekter af senere tilbagetrækning  
Vedrørende udviklingen i antallet af sygedagpengemodtagere er det ligeledes 
valgt at følge metoden fra Velfærdskommissionens analyse. Det antages der-
for, at når pensionsalderen forøges, så vokser den andel af befolkningen, som 
er sygedagpengemodtagere, med trenden i aldersafhængigheden for de yng-
re aldersgrupper. 

Figur 27. Merledighed for ældre i de nordiske lande  
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Kilde Velfærdskommissionen (2006) 

Endelig følges Velfærdskommissionens antagelse om, at merledigheden for 
aldersgrupperne umiddelbart før den normale tilbagetrækningsalder har ten-
dens til at følge med den normale tilbagetrækningsalder opad. Denne anta-
gelse er baseret på registerundersøgelser af den aldersbetingede ledighed i 
de nordiske lande, jf. Figur 27, der viser at der i alle lande er en merledighed 
op til den normale tilbagetrækningsalder, men at det sker ved forskellige aldre 
i de 4 nordiske lande, fordi den ”normale” tilbagetrækningsalder er forskellig i 
landene. 

Antagelsen om, at merledigheden er knyttet til tilbagetrækningstidspunktet, 
understøttes endvidere af de danske erfaringer fra stoppet for tilgang til over-
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gangsydelse, som betød, at muligheden for tilbagetrækning fra det fyldte 50. 
år for langtidsledige blev afskaffet. Afskaffelsen ledte ikke til en stigning i le-
digheden for de 50-60-årige; tværtimod havde netop denne gruppe den stør-
ste relative beskæftigelsesstigning i de efterfølgende år. 

Denne erfaring er også et eksempel på, at forøgelser af tilbagetrækningsalde-
ren kan gennemføres uden stigninger i den generelle ledighed i situationer, 
hvor væksten er tilstrækkelig høj til at sikre en høj efterspørgsel efter arbejds-
kraft.  

Derfor er der grund til at forvente, at de positive erfaringer fra afskaffelsen af 
overgangsydelsen kan overføres til en gradvis stigning i tilbagetrækningsalde-
ren i de kommende år, hvor der forventes et pres på arbejdsmarkedet. Af den 
grund er det som nævnt forudsat i beregningen af velfærdsreformens virkning, 
at merledigheden blandt de ældre udskydes med stigningen i efterlønsalde-
ren, hvilket ses i figur 28. 

Figur 28. Aldersfordelt ledighed før og efter reformen 
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Kilde: Egne beregninger. 

6.2.5  Arbejdsmarkedsreformens virkning på ledighed og beskæftigelse 
Velfærdsreformen indeholder udover tilbagetrækningsreformen, også arbejds-
reformer, der skal søge at mindske den underliggende ledighed i Danmark. 
Dette skal ske gennem en styrket aktiverings- og integrationsindsats og et 
øget fokus på at nedbringe merledigheden blandt generationerne lige før pen-
sioneringsalderen. 

Formålet med en styrket aktiverings- og integrationsindsats er, at nedbringe 
den generelle underliggende ledighed blandt de erhvervsaktive i alle aldre, 
hvilket antages i beregningerne, jf. figur 26, ved at reducere det aldersbetin-
gede ledighedsniveau for alle generationer. Aktiveringsindsatsen indebærer 
en række initiativer, herunder en fremrykket og intensiveret aktivering. Den 
fremrykkede aktivering bevirker, at personer over 30 år skal have det første 
aktiveringstilbud efter 9 måneder, og aktiveringen skal intensiveres efter 2½ 
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år, hvor den aktiverede får ret og pligt til aktivering, så vidt muligt på fuld tid. 
Specielt den intensiverede aktivering ventes at mindske den generelle ledig-
hed. Integrationsindsatsen skal ske gennem række initiativer, herunder mål-
rettet løntilskud. 

Et andet initiativ på arbejdsmarkedet er, at mindske merledigheden blandt de 
ældste erhvervsaktive gennem styrkede jobmuligheder for de ældre. Dvs., at 
der indføres en særlig løntilskudsordning for ældre over 55 år, at dagpenge- 
og aktiveringsreglerne for ældre sidestilles med reglerne for andre grupper, at 
personer over 55 år, som opbruger dagpengeretten får mulighed for seniorjob 
med overenskomstmæssig løn. Disse tiltage ventes at nedbringe ledigheden 
blandt de ældste erhvervsaktive, og derfor forudsættes i beregningerne at 
merledigheden blandt de ældste erhvervsaktive er aftagende over tid, som 
vist i figur 26. 

Den her anvendte vurdering af effekterne af arbejdsmarkedsreformen svarer 
til den vurdering, der ligger til grund for aftalen, jf. Regeringen (2006). Her 
ventes, at arbejdsmarkedsinitiativerne, gennem en lavere ledighed at vil løfte 
beskæftigelsen med godt 10.000 personer. Det ventes endvidere, at reformen 
vil indebære en årlig belastning af de offentlige finanser med 700 mio. kr. fra 
2008 og frem, hovedsageligt i form af øgede udgifter til aktivering. 

6.3  Reformens virkning på arbejdsstyrke og antal overfør-
selsindkomstmodtagere 
Virkningen af reformen på den langsigtede udvikling i arbejdsstyrken afhæn-
ger af stigningen i restlevetiden for 60-årige, idet det er denne stigning, der 
udløser en stigning i den laveste alder for efterløn og folkepension. 

Den aftalte regel for indeksering af pensionsaldrene og DREAMs befolknings-
fremskrivning indebærer, at efterlønsalderen reguleres med 1 år i 2025, såle-
des at efterlønsalderen herefter bliver 63 år. Herefter reguleres efterlønsalde-
ren med 1 år yderligere i 2030, således at den bliver 64 år og også i 2035 re-
guleres med et helt år, således at efterlønsalderen bliver 65 år. Herefter er 
den forventede vækst i restlevetiden for 60-årige aftaget så meget, at de efter-
følgende reguleringer bliver med ½ år.  

Folkepensionsalderen følger stigningen i efterlønsalderen med en forsinkelse 
på 5 år. Det betyder, at folkepensionsalderen er 66 år i 2025, 68 år i 2030, 69 
år i 2035 og 70 år i 2040, jf. Tabel 5. 

Selvom reguleringen af aldersgrænserne betyder, at den enkelte efterløns-
modtager har mulighed for maksimalt 5 års efterløn, uafhængigt af hvornår 
vedkommende er født, betyder den gradvise regulering, at der i et givet år ty-
pisk er mindre end 5 årgange, som modtager efterløn samtidig. Således er 
der 4½ årgang efterlønsmodtagere i 2019, 4 årgange i 2020, 3½ årgang i 
2021, 3 årgange i 2022-23, 3½ årgang i 2024, 3 årgange i 2025, 3½ årgang i 
2026 og 4 årgange i 2027-39 og endelig 4½ årgang i 2040. Det er således 
ganske vanskeligt at forudse den præcise udvikling i antallet af efterlønsmod-
tagere efter indgrebet, jf. Figur 29. 
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Tabel 5. Regulering af efterløns- og folkepensionsalder frem til år 2100 

2015 2025 2030 1.2 1.2 1.0 1.0 63.0 68.0
2020 2030 2035 0.6 1.8 1.0 2.0 64.0 69.0
2025 2035 2040 0.6 2.4 1.0 3.0 65.0 70.0
2030 2040 2045 0.6 2.9 0.5 3.5 65.5 70.5
2035 2045 2050 0.5 3.5 0.5 4.0 66.0 71.0
2040 2050 2055 0.5 4.0 0.5 4.5 66.5 71.5
2045 2055 2060 0.5 4.5 0.5 5.0 67.0 72.0
2050 2060 2065 0.5 5.0 0.5 5.5 67.5 72.5
2055 2065 2070 0.5 5.4 0.5 6.0 68.0 73.0
2060 2070 2075 0.4 5.9 0.5 6.5 68.0 73.0
2065 2075 2080 0.4 6.3 0.5 7.0 68.5 73.5
2070 2080 2085 0.4 6.7 0.0 7.0 69.0 74.0
2075 2085 2090 0.4 7.1 0.5 7.5 69.5 74.5
2080 2090 2095 0.4 7.5 0.5 8.0 70.0 75.0
2085 2095 2100 0.4 7.9 0.5 8.5 70.5 75.5

Stigning i 60-årigs 
forventede levetid

Akkumuleret 
ændring

År 
pensionsalder 

ændres

Størrelse af 
ændring

Akkumuleret 
ændring Efterlønsalder PensionsalderAnnoncerings 

år

År 
efterlønsalder 

ændres

    
Kilde: Egne beregninger på basis af DREAMs befolkningsfremskrivning  

De to år, hvor der er den største reduktion i antallet af efterlønsmodtagere 
som følge af indekseringen, er henholdsvis i år 2023, hvor reduktionen er på 
76.000 personer og i 2025, hvor den er på 82.800 personer. Omvendt er re-
duktionen kun på 7.900 personer i år 2040, hvor tallet er lavest i perioden 
frem til 2040. 

Reformens virkning på antallet af folkepensionister er lidt mere systematisk, 
idet reformen fastholder antallet af folkepensionister på et niveau mellem 1,1 
mio. og 1,2 mio. personer i perioden fra 2020 til 2040. Det betyder, at refor-
men gradvist reducerer antallet af pensionister i forhold til fremskrivningen 
uden reform. I 2040 betyder reformen, at der er 332.000 færre folkepensioni-
ster, end der ville have været uden reformen. 

Også for gruppen af folkepensionister er der dog betydelige sving i antallet fra 
et år til det næste som følge af reformen. Udsvingene i antallet af modtagere 
sker omkring de årstal, hvor indekseringen sker. Således falder antallet af fol-
kepensionister med 54.000 personer fra 2029 til 2030, med 55.000 personer 
fra 2034 til 2035 og med 59.000 fra 2039 til 2040, jf. Figur 30. 

Disse sving i antallet af pensionister i de år, hvor indekseringen foretages, er 
den naturlige bagside af, at der kun indekseres hvert 5 år og kun med hele el-
ler halve år. En indeksering, der blev gennemført oftere og med mindre spring 
pr. gang, ville give et mere glidende forløb i antallet af pensionister og antallet 
af efterlønsmodtagere, men på bekostning af en hyppigere regulering af al-
dersgrænserne.20

                                            

 
20 Velfærdskommissionens forslag indebærer denne mere glidende indeksering, jf. Velfærds-
kommissionen (2006). 
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Den tredje store gruppe af overførselsindkomstmodtagere, hvis antal påvirkes 
af reformen, er gruppen af førtidspensionister, hvis antal forventes at vokse 
som følge af reformen. 

Antagelsen om, at 20 pct. af dem, der uden reform ville have været på efter-
løn, bliver førtidspensionister, fører til, at antallet af førtidspensionister stiger, 
når startalderen for efterlønnen reguleres opad. Hertil kommer, at antallet af 
førtidspensionister stiger yderligere, når folkepensionsalderen rykkes opad, 
fordi der også er en betydelig aldersafhængighed i førtidspensionistandelen af 
den del af befolkningen, der ikke er efterlønsberettigede. Frem til 2040 for-
øges antallet af førtidspensionister med 130.000 som følge af reformen, hvis 
disse antagelser lægges til grund. 

Nettoeffekten af det lavere antal folkepensionister og efterlønsmodtagere og 
det højere antal førtidspensionister (og sygedagpengemodtagere) er en mar-
kant stigning i arbejdsstyrken efter 2019 som følge af reformen. I 2025 er ar-
bejdsstyrken 125.000 personer højere med reformen end uden, og i 2040 er 
det tilsvarende tal 232.000 personer. Denne stigning er tilstrækkelig til at fast-
holde arbejdsstyrken på samme niveau som i 2004 frem til 2040, jf. Figur 32.  

Figur 29. Efterlønsmodtagere med og uden reform 2004-2040 
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Figur 30. Folkepensionister med og uden reform 2004-2040 
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Figur 31. Førtidspensionister med og uden reform 2004-2040 
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Figur 32. Arbejdsstyrken med og uden reform 2004-2040 
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Kilde: Egne beregninger på DREAM 

6.4  Reformens makroøkonomiske virkninger 
Velfærdsreformen betyder således, at arbejdsstyrken holdes stort set kon-
stant frem til 2040, hvilket giver et betydeligt større arbejdsudbud end i frem-
skrivningen uden velfærdsreform. I tillæg hertil betyder reformen, at de offent-
lige udgifter til folkepensioner reduceres væsentligt i fremtiden, og at denne 
besparelse klart dominerer den merudgift til førtidspension, som de stigende 
aldersgrænser for efterløn og folkepension vil trække med sig. 

For den enkelte betyder reformen, at andelen af livet, som gennemsnitsper-
sonen kan forvente at være i arbejdsstyrken, stiger, og stigningen bliver stør-
re, jo yngre personen er. Det betyder, at den andel af livet, hvor den enkelte 
kan forvente en høj indkomst, stiger. Samtidig betyder det, at indbetalingspe-
rioden til opsparingsbaserede pensionsordninger, herunder arbejdsmarkeds-
pensioner, stiger, og der er således er en større opsparet formue på tidspunk-
tet for pensionering. Foruden denne effekt fører velfærdsreformens regulering 
af pensionsgrænserne – og reformens bestemmelse om, at grænserne for 
opsparingsbaserede pensioner følger disse grænser – til, at den større opspa-
rede pensionsformue skal fordeles over en kortere forventet pensionsalder 
end uden velfærdsreformen. Velfærdsreformen betyder således, at livsind-
komsten stiger af flere grunde. For det første stiger antallet af år som beskæf-
tiget. For det andet stiger indkomsten som pensionist, fordi arbejdsmarkeds-
pensionsindbetalingerne foretages over en længere periode, og fordi den op-
sparede formue skal fordeles på en kortere pensionsperiode. Stigningen er 
størst for de yngre generationer, som oplever den længste forøgelse af deres 
tid på arbejdsmarkedet. Den højere forventede indkomst i resten af livet bety-
der, at de yngre generationer har et mindre behov for opsparing end inden re-
formen. Derfor falder deres opsparing (låntagningen i huse stiger), og de of-
fentlige indtægter fra kapitalindkomstskat falder tilsvarende. Denne effekt 
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kommer forholdsvis hurtigt, fordi det netop er de nuværende yngre generatio-
ner, der kan se frem til den forøgede indkomst i den sidste periode af deres 
liv. 

På kort sigt betyder den fremrykkede aktivering, at der bliver en tendens til 
kortere varighed af ledigheden for den enkelte, hvilket fører til mindre fald i 
den gennemsnitlige ledighed. Samtidig fører den formindskede opsparing fra 
de yngre generationer til, at privatforbruget begynder at stige også på kortere 
sigt. 

I 2040, hvor efterlønsalderen er steget til 65½ år og folkepensionsalderen er 
70 år, er produktionen målt ved BNP 4,9 pct. højere end i tilfældet uden vel-
færdsreform. Privatforbruget er steget lidt mindre, 3,9 pct., mens udgifterne til 
det offentlige forbrug stort set er uændrede. 

Den samlede beskæftigede er vokset med 7,9 pct. svarende til en beskæfti-
gelsesstigning på 191.000 personer (målt ved den gennemsnitlige arbejdstid 
og produktivitet i økonomien); heraf ansættes 30.000 i den offentlige sektor og 
161.000 i den private sektor. Målt i forhold til udgangspunktet i 2004 betyder 
det, at der med velfærdsreformen forventes et fald i antallet af ansatte i den 
private sektor på 75.000 personer, mens det omvendt forventes, at der er an-
sat 81.000 flere i den offentlige sektor, jf. Tabel 1.          

Tabel 6. Velfærdsreformens effekt på den makroøkonomiske udvikling 
2004 2005 2010 2015 2020 2030 2040

BNP, mia. Dkr 100,0 100,0 101,1 101,0 101,7 104,7 104,9
Privat forbrug, mia. Dkr. 100,0 100,0 102,6 102,7 102,7 103,4 103,9
Offentligt forbrug, mia. Dkr. 100,0 100,0 101,5 101,4 101,2 100,5 100,3
Netto eksport, mia. Dkr. 100,0 100,0 71,7 65,1 39,2 6,4 30,2
Investeringer, mia. Dkr. 100,0 100,0 102,7 100,8 103,7 109,9 106,3
Beskæftigelse, 1000 pers. 100,0 100,0 100,4 100,4 101,8 107,5 107,9
 - Private sektor 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 109,5 110,3
 - Offentlige sektor 100,0 100,0 101,3 101,3 101,8 103,6 103,5
Arbejdsløshed, procent 100,0 100,0 91,5 91,4 92,7 95,2 94,1
Offentlige budget overskud, pct. af BNP 100,0 100,0 107,3 84,2 88,4 64,3 71,1
Nettofordringer på udlandet, pct. af BNP 100,0 100,0 22,8 37,8 29,4 -11,3 133,7

 ----- Indeks, grundforløb = 100 ----

 
Kilde. Egne beregninger på DREAM 

De offentlige udgifter til overførselsindkomster målt relativt til BNP reduceres i 
takt med, at efterløns- og pensionsalderen forøges. Det skyldes dels, at der 
bliver færre folkepensionister og i mindre omfang efterlønsmodtagere, og 
dels, at BNP vokser, fordi beskæftigelsen stiger som følge af den forøgede 
arbejdsstyrke. I 2040 er udgifterne til overførsler derfor reduceret med 2 pct. 
af BNP. Også udgifterne til individuelle offentlige velfærdsydelser falder som 
andel af BNP. Det skyldes dels, at BNP stiger, og dels, at det øgede arbejds-
udbud sænker presset på arbejdsmarkedet, hvilket reducerer lønstigningerne. 
Da individuelle offentlige velfærdsydelser er mere arbejdsintensive end pro-
duktionen generelt, fører dette til relativt fald i prisen på offentlig velfærdsser-
vice, som bidrager til at reducere disse udgifters andel af BNP med 1,5 pct. i 
2040 i forhold til forløbet uden velfærdsreform, jf. Tabel 7. 

Den i Tabel 7 anførte stigning i det kollektive offentlige forbrug på 0,2 pct. af 
BNP er merudgifter til administration af den forøgede aktiveringsindsats. 
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Sammenlagt fører dette til, at de offentlige udgifter (bortset fra renteudgifter) 
falder med 3,4 pct. point af BNP i forhold til situationen uden velfærdsrefor-
men. Det svarer i 2040 til, at stigningen i udgiftstrykket er reduceret med 40 
pct. 

Tabel 7. Velfærdsreformens effekt på den offentlige sektors saldo  
2004 2005 2010 2015 2020 2030 2040

Offentlige budget overskud 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,1 1,6 2,1
Offentlige primære budget overskud 0,0 0,0 0,1 -0,1 0,1 1,2 0,9
Offentlige indtægter 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,6 -2,0 -2,5
 - Direkte skatter 0,0 0,0 -0,3 -0,5 -0,8 -1,9 -2,3
 - Indirekte skatter 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0
 - Anden indkomst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,2
Offentlige udgifter 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,7 -3,2 -3,4
 - Offentlige kollektive forbrug 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
 - Offentligt individuelt forbrug 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,3 -1,4 -1,5
 - Offentlige indkomstoverførsler 0,0 0,0 -0,2 -0,2 -0,6 -2,1 -2,0
 - Offentlige investeringer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1
 - Andre udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Offentlige nettorenteudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 -1,2  

Kilde Egne beregninger på DREAM 

De offentlige indtægters andel af BNP reduceres ligeledes som følge af re-
formen. Dette skyldes først og fremmest, at BNP vokser på grund af den for-
øgede beskæftigelse. Herudover falder skatteindtægterne isoleret set, fordi 
der betales skat af overførselsindkomster, og antallet af overførselsind-
komstmodtagere falder som følge af det lavere antal pensionister (og efter-
lønsmodtagere).  

Endelig er der for det tredje en negativ effekt på indbetalingerne i pct. af BNP 
som følge af husholdningernes reduktion af opsparingen, fordi den forventede 
pensionsperiode reduceres. Det er især de yngre generationer, der kan se 
frem til en længere indbetalingsperiode og en kortere udbetalingsperiode af 
deres arbejdsmarkeds- og privatfinansierede pensionsordninger. Det er derfor 
disse generationer, der sætter den øvrige opsparing ned. Det betyder, at den 
del af opsparingen, der holdes som kapitalindkomstskattepligtig formue redu-
ceres hurtigere end i fremskrivningen uden velfærdsreform. Selvom der også 
er et lidt større fald i den første del af perioden, er det især efter 2020, at stig-
ningstakten i faldet forøges. I forløbet uden velfærdsreform er den kapitalind-
komstskattepligtige nettogæld i 2040 omkring 60 pct. af BNP, mens nettogæl-
den med velfærdsreformen er på omkring 110 pct. af BNP i 2040. Det svarer 
således til en reduktion i den kapitalindkomstskattepligtige formue med om-
kring 50 pct. af BNP frem til 2040 som følge af velfærdsreformen. 

På den anden side er den stigning i pensionsformuen, som kan forudses som 
følge af den længere indbetalingsperiode, kun i begrænset omfang slået 
igennem frem til 2040, fordi det kun er en begrænset del af det samlede antal 
pensionsopsparere, der endnu har nået at få forlænget indbetalingsperioden. 
Det er således karakteristisk, at tabet for den offentlige sektor i form af større 
udgifter til rentefradrag kommer før de forøgede indtægter fra beskatning af 
kapitalafkast i pensionsopsparingen. Det gælder endvidere, at blandt andet på 
grund af den lavere skatteprocent af pensionsafkast vil indtægterne ikke op-
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veje tabet, selv i en periode hvor indekseringen af pensionsaldrene har virket i 
lang tid.  

Den samlede formue i den private sektor reduceres derfor som følge af vel-
færdsreformen. Frem til 2040 falder nettoværdien af den finansielle formue 
(bortset fra udestående skat) til ca. 25 pct. af BNP, hvor den i situationen 
uden velfærdsreform forventedes at blive 75 pct. af BNP, jf. Figur 33. 

Faldet i den kapitalindkomstskattepligtige indkomst er en betydelig medvir-
kende faktor til, at indtægterne i 2040 er 2,3 pct. af BNP lavere med velfærds-
reformen end uden. Det kan anslå at op i mod halvdelen af effekten stammer 
fra dette fald.   

I det omfang, husholdningerne ikke er opmærksomme på, at indekseringen af 
pensionsalderen og den heraf følgende senere tilbagetrækning leder til en 
meget betydelig stigning i den årlige pensionsdækning fra de opsparingsbase-
rede pensionsordninger, vil den her angivne effekt naturligvis blive reduceret 
og/eller udskudt til der gradvist etableres viden om dette. Beregningens nega-
tive konsekvens for indbetalingerne til den offentlige sektor på kort sigt kan 
derfor være overvurderet, fordi det forudsættes, at forbrugerne er klar over 
denne effekt af indgrebet. 

Figur 33. Husholdningernes finansielle formue og pensionsformue med 
velfærdsreformen, 2004-2040 
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Kilde: Egne beregninger på DREAM  

Konsekvensen af faldet i de offentlige indkomsternes andel af BNP er, at for-
bedringen af den offentlige sektors saldo er betydeligt mindre end den mar-
kante stigning i beskæftigelsen umiddelbart kunne forventes at give anled-
ning. I 2039 er det underskuddet på det primære offentlige budget 2,8 pct. af 
BNP mod 4,5 i forløbet uden velfærdsreform. Der er således tale om en for-
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bedring på 1,7 pct.point af BNP. I 2040 er effekten påvirket af, det dette år er 
et år hvor folkepensionsalderen stiger med et helt år. Det har dels effekter på 
udgiftssiden, hvor antallet af årgange, der modtager efterløn stiger med en 
årgang samtidig med at antallet af årgange, der modtager folkepension redu-
ceres. Ændringen indebærer, at antallet af førtidspensionister også stiger.  

Det er dog fra indtægtssiden, at de største årlige effekter på det offentlige 
budget optræder, når folkepensionsalderen ændres med et helt år. Det skyl-
des, at det i DREAM antages, at 60 pct. af opsparingen på kapitalpensioner 
udbetales, når folkepensionsalderen nås. Da der imidlertid ikke er nogen år-
gang, der har første folkepensions-år i 2040 (fordi pensionsalderen flytter et 
helt år), bliver der meget små udbetalinger af kapitalpension og dermed et 
ekstraordinært lille skatteprovenu fra beskatningen af denne type udbetalin-
ger. Disse effekter indebærer, at forbedringen af det primære budget netop i 
2040 er særlig lille – svarende til 1,0 pct. point af BNP, jf. Figur 34. 

Figur 34. Primær offentlig budgetsaldo med og uden reform, 2004-2040 
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Kilde: Egne beregninger på DREAM 
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Figur 35. Samlet offentlig budgetsaldo med og uden reform,  
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Kilde: Egne beregninger på DREAM 

Forbedringen af den primære offentlige budgetsaldo indebærer, at gældsud-
viklingen er langsommere i forløbet med velfærdsreform frem til 2040. For-
bedringen af den samlede budgetsaldo er derfor lidt større end forbedringen 
af den primære saldo frem til 2040. I 2039 er det samlede budgetunderskud 
på 4,4 pct. af BNP med velfærdsreformen og 7,2 pct. af BNP uden reformen. 
Der er således tale om en forbedring på 2,8 pct.point af BNP. I 2040, som er 
påvirket af de ”særlige omstændigheder”, er forbedringen på 2,1 pct. af BNP. 

Selvom der således er tale om ganske markante forbedringer på mere end 
2,0 pct. af BNP på primære budget, er det således langt fra tilstrækkeligt til at 
sikre budgetbalance frem til 2040. 

Analysen af budgetudviklingen frem til 2040 giver imidlertid ikke et dækkende 
billede af de langsigtede finansieringsvirkninger af velfærdsreformen. For det 
første er den periode, hvor indekseringsreglen når at virke, forholdsvis kort 
(10 år fra den fulde effekt af den første regulering), og for det andet betyder 
den lavere opsparing for de yngre generationer, at kun den negative effekt på 
det offentlige budget når at optræde, mens effekten af den øgede pensions-
opsparing optræder efter 2040. 

Samlet fås, at den langsigtede udvikling i den primære budgetsaldo er større 
end forløbet frem til 2040. Med effekterne fra velfærdsreformen stabiliseres 
underskuddet på det primære budget omkring et niveau på 1,5-2,0 pct. af 
BNP efter 2040. I forløbet uden velfærdsreform stabiliseres det primære un-
derskud på et niveau på omkring 4,0 pct. af BNP. Velfærdsreformen medfører 
derfor tæt på en halvering af det permanente underskud på det primære bud-
get. 
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Derfor fører velfærdsreformen også til stort set til en halvering af det finanspo-
litiske problem, som findes i forløbet uden velfærdsreform. Med velfærdsre-
formen er der behov for en permanent forbedring af det primære budget på 
2,2 pct. af BNP fra 2005, mens resultatet uden velfærdsreform var et behov 
for forbedring på 4,0 pct. af BNP. 

6.4.1  Følsomhed med hensyn til antagelserne om førtidspension  
Som nævn ovenfor er der betydelig usikkerhed knyttet til udviklingen i antallet 
af førtidspensionister som følge af velfærdsreformen. Usikkerheden knytter 
sig hovedsageligt til, hvor stor en andel af de, som med de nuværende regler 
er efterlønsberettigede, der i fremtiden vil overgå til førtidspension. Som angi-
vet ovenfor anvendes i beregningerne en antagelse om, at 20 pct. af de, der 
ville have været på efterløn, i stedet modtager førtidspension. Som alternati-
ver til dette er det analyseret, hvordan virkning af velfærdsreformen ville blive 
påvirket, hvis det i stedet var 15 pct. eller 25 pct. af de, der ville have været 
efterlønsmodtagere, som bliver førtidspensioner.  

Frem mod 2040 er der kun meget små makroøkonomiske effekter af en lave-
re eller en højere tilbøjelighed til overgang til førtidspension. I 2040 er beskæf-
tigelsen ca. 10.000 personer højere, hvis overgangstilbøjeligheden er 15 pct. 
og tilsvarende lavere, hvis den er 25 pct. Effekten på den offentlige sektors 
primære budget i 2040 er en forbedring/forværring på ca. 0,2 pct. af BNP. I 
hvert af de to tilfælde. Den samlede offentlige budgetsaldo i 2040 forbedres 
/forværres med ca. 0,4 pct. af BNP i de to tilfælde, jf. Figur 36.      

 Figur 36. Samlet offentlig budgetsaldo med alternative værdier for 
overgang til førtidspension, 2004-2040 
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Kilde: Egne beregninger på DREAM  
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Frem til 2040 er der således begrænsede makroøkonomiske virkninger af de 
alternative antagelser om overgang til førtidspension. Heller ikke de langsig-
tede virkninger er meget store. En reduktion af overgangssandsynligheden til 
førtidspension til 15 pct. leder således til en reduktion i det målte holdbar-
hedsproblem fra 2,2 pct. af BNP i hovedforløbet til et holdbarhedsproblem på 
1,9 pct. af BNP, hvilket således indebærer en forbedring på 0,3 pct. af BNP. 
En stigning i overgangssandsynligheden til førtidspension til 25 pct. leder til 
en tilsvarende forværring af holdbarheden. 

6.4.2  Betydningen af indekseringen fra 2025  
Det er en central tankegang i velfærdsreformen, at alle fremtidige generatio-
ner skal stilles lige med hensyn til den forventede periode på efterløn og fol-
kepension. Derfor indekseres disse pensionsaldre med udviklingen i levetiden 
for en 60-årig. 

Ud over at være det element, der sikrer den generationsmæssige fairness, er 
indekseringen også et bærende element i velfærdsreformens makroøkonomi-
ske effekter på langt sigt. Derfor er det undersøgt, hvor stor en del af de gun-
stige makroøkonomiske virkninger, der skyldes den fremtidige indeksering af 
aldersgrænserne. 

Indekseringsmekanismen har positive beskæftigelseseffekter fra 2025, hvor 
efterlønnen reguleres første gang som følge af indekseringen. I 2040 er efter-
lønsalderen forøget med 3½ år, mens folkepensionsalderen er forøget med 3 
år. Der er således betydelige beskæftigelseseffekter i 2040, hvor merbeskæf-
tigelsen som følge af indekseringen alene er 138.000 personer. I 2080 er det-
te tal vokset til ca. 240.000 personer med forudsætningerne i DREAMs be-
folkningsfremskrivning.  

Det er således klart, når velfærdsreformens sikrer en fremtidig beskæftigelse 
frem mod 2040 på det nuværende niveau, så skyldes det i meget høj grad in-
dekseringsmekanismen. Uden denne ville velfærdsreformen lede til en fal-
dende beskæftigelse frem mod 2040.       

Effekten af indekseringsreglen på den offentlige saldo frem mod 2040 er væ-
sentligt mere behersket. Det skydes som nævnt ovenfor, at indekseringen fø-
rer til, at fremtidige generationer får en længere indbetalingsperiode til de op-
sparingsbaserede pensioner og en kortere udbetalingsperiode end i fraværet 
af indeksering. Derfor er de årlige forventede pensioner væsentligt højere 
med indeksering, og husholdningerne sparer derfor væsentligt mindre op i 
andre opsparingsformer, mens de er unge. Det fører til et fald i provenuet fra 
kapitalindkomstskatten. Gradvis bliver dette dog modvirket af den øgede op-
sparing i pensionsordningerne. Betragtes den samlede offentlige saldo frem 
mod 2080 fører indekseringen til en forbedring i slutningen af perioden på 3,5 
pct. af BNP målt i forhold til en udvikling med velfærdreformens andre ele-
menter.            
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Figur 37. Den samlede offentlige budgetsaldo med og uden velfærdsre-
formens indeksering efter 2025, 2004 - 2079 
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Kilde: Egne beregnigner på DREAM 

Også vurderet ved effekten på den finanspolitiske holdbarhed er indekserin-
gen den vigtigste del af velfærdsreformen. Hvis der ses bort fra indekserings-
delen fører velfærdsreformen til en forbedring af den finanspolitiske holdbar-
hed fra en nødvendig stramning på 4,0 pct. af BNP uden velfærdsreform til 
3,1 pct. af BNP med reformens øvrige elementer. Da den samlede effekt af 
velfærdsreformen på den finanspolitiske holdbarhed er en reduktion i den 
nødvendige stramning til 2,2 pct. af BNP, betyder indekseringen således 50 
pct. af den samlede forbedring i holdbarheden. 

Uden indekseringen ville velfærdsreformen således hverken leve op til mål-
sætningen om at fastholde beskæftigelsesniveauet eller sikre en nødvendig 
forbedring af de offentlige finanser i lyset af levetidsudviklingen. Og sidst men 
ikke mindst ville den opnåede balance mellem generationers forventede tilba-
getrækningsperiode gå tabt. Der er således ikke tvivl om, at indeksering på 
langt sigt er velfærdsreformens vigtigste element.     

6.5  Samlet vurdering af velfærdsreformen 
Den overordnede vurdering af velfærdreformen er, at der med reformen er 
skabt et godt fundament for en videreførelse og en videreudvikling af det dan-
ske velfærdssamfund. Med reformen er de danske velfærdsordninger bedre 
rustet til at imødekomme udfordringen fra en stadigt voksende levetid, og en 
stadigt voksende andel af ældre i befolkningen end de fleste andre lande. 

Velfærdsreformen løser problemet med faldende arbejdsstyrke frem mod 
2040 og sikrer, at arbejdsstyrken fastholdes stort set på det nuværende ni-
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veau. Frem mod 2020 er der dog kun meget begrænsede effekter af refor-
men.  

Velfærdsreformen indebærer, at udgifterne til overførselsindkomster målt i 
pct. af BNP fastholdes fra 2020, selvom ældreandelen i befolkningen har en 
stigende tendens på grund af væksten i restlevetiden. 

På indtægtssiden sikrer velfærdsreformen, at de samlede skatteindtægters 
andel af BNP er svagt voksende fra 2020 med fremskrivningens antagelser 
om at skatte- og afgiftssatser antages at blive fastholdt uændrede, bortset fra 
mængdeafgifter, der reguleres som følge af prisstigninger. 

Velfærdfærdsreformen påvirker ikke direkte væksten i individuelle offentlige 
velfærdsydelsers andel af BNP. Især størrelsen af væksten i sundhedsydel-
serne er afgørende for, om der er et finanspolitisk holdbarhedsproblem. 

Med antagelse om konstant aldersfordeling af sundhedsydelserne og en 
vækst i de reale udgifter svarende til produktivitetsudviklingen, vokser sund-
hedsudgifterne med 2 pct. af BNP frem mod 2040 og yderligere godt en kvart 
pct. herefter. Det betyder, at langt størstedelen af det tilbageværende hold-
barhedsproblem (på 2,2 pct. af BNP) kan henføres til væksten i sundhedsud-
gifterne. 

Velfærdsreformen betyder med andre ord, at størrelsen af det finanspolitiske 
holdbarhedsproblem afhænger af om sundhedsudgifterne og i de øvrige of-
fentlige serviceydelser vokser hurtigere end BNP frem mod 2040. Hvis dette 
ikke er tilfældet, vil finanspolitikken stort set være holdbar.   

Hvis der omvendt er et politisk ønske om, at sundhedsudgifter og andre of-
fentlige serviceydelser skal vokse hurtigere end væksten i BNP, da vil det le-
de til et holdbarhedsproblem, hvis ikke denne udvidelse finansieres enten ved 
besparelser på andre udgiftstyper eller ved at forøge indtægterne til den of-
fentlige sektor.   

Velfærdsreformen betyder således, at en meget betydelig del af det finanspo-
litiske holdbarhedsproblem, der følger af den længere levetid er løst. Det til-
bageværende problem er knyttet til finansieringen af en stigning i de offentlige 
serviceudgifters andel af BNP.     
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Kapitel 7  Følsomhedsanalyser af offentlige sund-
hedsudgifter 

7.1  Indledning 
Vurderingen af velfærdsreformen indebærer, at reformen i al væsentlighed le-
ver op til målsætningerne om at sikre et stabilt beskæftigelsesniveau frem 
mod 2040 og om at stabilisere udviklingen i udgifterne til overførselsindkom-
ster i pct. af BNP. Derimod er der ikke elementer i reformen der på samme 
måde sikrer en stabilisering af udgifterne til sundhed eller andre offentlige 
serviceydelser i forhold til BNP eller sikrer, at der medfølger en finansiering, 
hvis udgifterne til disse velfærdsordninger stiger mere en væksten i økonomi-
en generelt. 

Der er derfor ikke tvivl om, at udviklingen i sundhedsudgifter og andre offentli-
ge serviceydelser samt disses finansiering bliver centrale fremtidige politiske 
spørgsmål. Samtidig er det netop udviklingen i disse udgiftsposter og deres 
finansiering, der er afgørende for om velfærdsreformen kan sikre finanspoliti-
ske holdbarhed. 

Internationalt er der stor opmærksomhed på udviklingen i sundhedsomkost-
ningerne, fordi det i alle højtudviklede lande er den enkeltpost på det offentli-
ge budget, der har den største langsigtede tilbøjelighed til at stige. Det er der-
for et centralt spørgsmål, hvad der driver denne stigning, og hvordan stignin-
gen finansieres i tilfælde af, at den afspejler et politisk ønske om fortsat priori-
tering af dette område ud over den almindelige vækst. 

Da sundhedsudgifter i høj grad retter sig mod ældre, vil tendensen til en stør-
re ældreandel i befolkningen føre til en stigning sundhedsudgifternes andel af 
BNP selv uden, at udgifterne til den enkelte person vokser hurtigere end BNP. 
Som gennemgået i kapitel 2 er stigningen i ældreandelen i befolkningen dels 
en konsekvens af, at de store årgange når pensionsalderen, og dels en kon-
sekvens af, at restlevetiden for ældre vokser. 

Mens der ikke er tvivl om størrelsen af den udgift, der følger af, at det er i 
fremtiden er større generationer, der er pensionister, er der mere usikkerhed 
om i hvilket omfang en forøgelse af antallet af ældre som følge af længere le-
vetid slår ud i øgede udgifter. 

Som det ene ekstremum mht. til levetidsstigningens effekt på sundhedsudgif-
terne kan man antage en uændret aldersfordeling af sundhedsudgifterne, så-
ledes som det er gjort i denne fremskrivning og i vurderingen af velfærdsforli-
get. Som det andet ekstremum – der kaldes ”healthy ageing” eller ”sund ald-
ring”- kan man antage, at levetidsstigning kun fører til en stigning i antallet af 
sunde leveår, mens antallet af år hvor man er syg og behandlings- eller pleje-
krævende er uafhængig af levetiden. I dette tilfælde vokser sundhedsudgifter-
ne ikke som følge af den stigning i antallet af ældre, der følger af den forlæn-
gede levetid. I dette afsnit undersøges med udgangspunkt i metoder udviklet i 
henholdsvis OECD og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, hvordan denne an-

81 81 



tagelse påvirker udviklingen i sundhedsudgifterne og dermed den finanspoliti-
ske holdbarhed. 

Imidlertid er spørgsmålet om aldringens betydning for sundhedsudgifterne kun 
den ene (og formentlig mindre vigtige) side af den samlede udvikling i sund-
hedsudgifterne. Den anden side vedrører hvad man kan kalde velstandseffek-
ten på sundhedsudgifterne. Denne effekt er betydelig. På et givet tidspunkt er 
der en markant tendens til, at sundhedsudgifternes andel af BNP er større jo 
rigere landet er. Effekten findes også hvis man betragter udviklingen over tid i 
enkelte lande. Også i dette tilfælde er der en markant tendens til, at sund-
hedsudgifternes andel af BNP vokser, når BNP vokser.  

Nyere litteratur peger på, at kombinationen af tekniske og videnskabelige 
fremskridt indenfor lægevidenskaben, der betyder at flere og bedre behand-
linger løbende stilles til rådighed og den generelle økonomiske vækst, der be-
tyder, at samfundet er villig til at ofre øgede ressourcer på at forlænge livet og 
forbedre livskvaliteten for borgerne tilsammen kan føre til, at det er et rationelt 
valg både for den enkelte og politikerne vedvarende at forøge sundhedsudgif-
ternes andel af BNP, jf. Hall & Jones (2006) samt oversigten i Pedersen & 
Hansen (2006b). 

Analyser af sundhedsudgifternes udvikling i de enkelte OECD lande peger på, 
at der er en betydelig mervækst i sundhedsugifterne i forhold til væksten i 
økonomien generelt – også når der korrigeres for ændringer i befolkningens 
størrelse og aldersfordeling. OECD finder som gennemsnit for de sidste 25 år 
en ekstra real stigning på 1,0 pct. pr. år i landene som gennemsnit. Andre in-
ternationale undersøgelser peger på mervækst i samme størrelsesorden, jf. 
oversigten i Velfærdskommissionen (2005). 

Danmark skiller sig ud som et af de få lande (sammen med Sverige) med ne-
gativ mervækst i sundhedsudgifterne siden 1980. Denne udvikling har bety-
det, at Danmark fra en topposition målt ved sundhedsudgifterne som andel af 
BNP i 1980 nu indtager en plads omkring gennemsnittet af OECD landene 
ved at fastholde sundhedsudgifternes andel af BNP i den betragtede periode. 

I en situation, hvor der fortsat er mervækst i sundhedsudgifterne i de tonean-
givende blandt OECD landene kan det være vanskeligt – specielt fra en situa-
tion hvor sundhedsudgifterne i udgangspunktet ikke hører til i den høje ende – 
for Danmark at fastholde en langsommere udvikling i sundhedsudgifterne end 
de øvrige lande. DREAMs antagelse om at sundhedsudgifterne pr. person ik-
ke vokser hurtigere end økonomien generelt kan derfor vise sig at undervur-
dere presset fra øget velstand på sundhedsudgifterne. På basis af økonomi-
ske analyser af sundhedsudgifterne pr. person i Pedersen & Hansen (2006b) 
antages derfor at disse vokser med 0,4 pct. mere end den generelle vækst, 
svarende til en forlængelse af udviklingen siden 1993. Selv denne antagelse 
ligger som det fremgår under det historiske niveau for mervæksten internatio-
nalt og kan på denne baggrund også opfattes som forsigtig.  

I det følgende analyseres effekterne på de danske sundhedsudgifter og den 
generelle finanspolitiske holdbarhed af de to typer ændringer – healthy ageing 
og velstandeffekter – dels hver for sig og dels ved at kombinere de to effekter.   
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7.2  Healthy Ageing 
Hypotesen om Healthy Ageing fører til, at sundhedsudgifterne stiger mindre, 
end aldersafhængigheden af udgifterne tilsiger. Hypotesen går ud på, at øget 
levetid fører til en forøgelse af den periode af livet, der leves med godt hel-
bred, i forholdet én til én. Med andre ord er antallet af leveår med dårligt hel-
bred konstant, selvom middellevetiden stiger. Det fører til, at sundhedsudgifter 
til den overlevende del af befolkningen forskydes med væksten i middelleveti-
den, hvilket vil udskyde aldersrelaterede udgiftsstigninger.  

Til at vurdere den effekt, som antagelsen af ”healthy ageing” har på danske 
sundhedsudgifters udvikling, anvendes en metode fra OECD (2006).  

For det første opdeles befolkningen på ethvert tidspunkt i en gruppe af over-
levende og en gruppe af ikke-overlevende. Til hver gruppe antages at være 
knyttet forskellige omkostninger.  De aldersafhængige omkostninger knyttet til 
ikke-overlevende (death-related-costs, DRC) findes ved at multiplicere om-
kostninger ved død med antallet af døde i en given aldersgruppe. Disse om-
kostninger kaldes ofte for terminalbehandlingsomkostninger.  

De aldersafhængig omkostninger for overlevende (suvival-costs, SUC) kan 
efterfølgende udledes som forskellen mellem de samlede aldersafhængige 
udgifter og omkostningerne knyttet til de ikke-overlevende.  

I tillæg til justeringen i de offentlige sundhedsudgifter vil også udgifter til den 
sociale omsorgsudgift hjemmepleje blive korrigeret. Denne udgift dekompone-
res i udgifter hørende til henholdsvis plejeafhængige og ikke-plejeafhængige, 
hvorefter udgifter til plejeafhængige udsættes for en indirekte forskydning med 
en størrelsesorden svarende til halvdelen af ændringen i middellevetiden. 21

7.2.1  Udledning af aldersbetingede omkostninger for overlevende og ik-
ke-overlevende 
Til fastlægges af terminalomkostningers størrelse antages, at alle udgifter til 
sundhed pr. person for personer på 95 år er terminaludgifter. Det antages, at 
terminaludgifterne pr. person er 4 gange så stor for aldersgruppen 0-59 år 
som for 95 årige. For aldersgruppen 60-94 år antages at terminalomkostnin-
ger er lineært aftagende over alder fra 4 til 1. For at få DRC kurven multiplice-
res de dødsrelaterede omkostninger med antallet af dødsfald i de pågælden-
de aldersgrupper. 

Omkostningskurven for overlevende (SUC) fås dernæst som forskellen mel-
lem de individuelle udgifter til sundhed og priskurven for ikke-overlevende 

                                            

 
21 Udgifter til hjemmepleje tilhører sammen med udgifter til plejehjem kategorien ”long term 
care” i OECD (2006). Eftersom udgifter til plejehjem i DREAM betegnes som en sundhedsud-
gift, behandles den her som en sådan. 

83 83 



(DRC). Herunder ses dekomponeringen for henholdsvis mænd og kvinder af 
dansk oprindelse i alderen 0-99 år, jf. Figur 38 og Figur 39. 

Figur 38. Dekomponering af individuelle offentlige sundhedsudgifter 
2004, mænd 
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Kilde: Egne beregninger  

 

Figur 39. Dekomponering af individuelle offentlige sundhedsudgifter 
2004, kvinder 
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7.2.2  Korrektion af aldersafhængige omkostninger for stigende levetid 
Antagelsen om healthy ageing betyder, at den aldersafhængige omkostnings-
kurve forskydes, når middellevetiden stiger. Forskydningen sker ved at be-
regne en såkaldt ”effektiv” alder. Denne findes, som den faktiske alder fra-
trukket ændringen i middellevetiden. Til illustration er middellevetiden i 2040 
for mænd steget med 8 år siden 2004, hvorfor eksempelvis en 70-årig mand 
har en effektiv alder på 62 år og dermed bør tildeles samme omkostning som 
en 62-årig mand i den initiale aldersfordeling.  

I fremskrivningsperioden, dvs. indtil år 2100, øges mænds middellevetid med 
14 år, mens kvinders øges med 11 år. Det er valgt at korrigere omkostninger-
ne for overlevende, hvis de er ældre end 39 år. For de sidste fremskrivningsår 
haves altså, at en 40-årig mand tildeles samme udgift som en 26-årig ville ha-
ve på pågældende tidspunkt. Denne forskydning har ikke nævneværdig effekt 
på udgifterne, da den aldersbetingede omkostningskurve er flad for disse år-
gange. For udvalgte år ses nedenfor udviklingen i de individuelle sundheds-
udgifter for mænd og kvinder af dansk oprindelse i alderen 0-90 år i healthy 
ageing scenariet. 

Figur 40. Individuelle offentlige sundhedsudgifter, mænd 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
Alder

Dkr.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

Dkr.

2004 2020 2040 2080
 

Kilde: Egne beregninger 

 

 

 

 

85 85 



Figur 41. Individuelle offentlige sundhedsudgifter, kvinder 
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7.2.3  Udledning af aldersbetingede omkostningskurver for plejeafhæn-
gige og ikke-plejeafhængige 
Som tilfældet var med sundhedsudgifterne, vil udgifter til hjemmepleje også 
blive opdelt i to andele, hvoraf kun den ene påvirkes af antagelsen om healthy 
ageing.  

Plejeafhængighed defineres som det at være ude af stand til selv at fuldføre 
en eller flere såkaldte ”Activities of Daily Living” (ADL)22. Under ADL hører af-
hængighed af hjælp til eksempelvis påklædning, bad, medicintagning og 
transport. Forholdet mellem antallet af plejeafhængige, dvs. personer med 
begrænsninger i ADL, og befolkningen betegnes afhængighedsraten. Den al-
dersfordelte afhængighedsrate er udgangspunktet for udledning af den al-
dersbetingede omkostning for plejeafhængige. I analysen anvendes plejeaf-
hængighedsrater fra OECD (2006).  

 

 

 

 

                                            

 
22 OECD (2006): Box 1, s. 9 samt pkt. 41 s. 18.  
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Figur 42. Plejeafhængighedsrater for mænd og kvinder, 2004 
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Kilde: Egne beregninger baseret på Comas-Herrara & Wittenberg (2003) 

Healthy ageing indebærer, at denne aldersafhængige rate forskydes med 
halvdelen af væksten i middellevetiden. Forskydningen finder sted for 65 år 
og ældre.  

De aldersafhængige omkostninger til plejeafhængige findes som produktet af 
de individuelle udgifter til hjemmepleje og den viste aldersfordelte afhængig-
hedskurve. Eftersom plejeafhængighedsraten for visse aldersgrupper er 1 be-
tyder dette, at samtlige hjemmeplejeudgifter tildeles plejeafhængige.  

Udgifter til ikke-plejeafhængige beregnes som forskellen mellem kurven for de 
individuelle hjemmeplejeudgifter og den aldersbetingede omkostningskurve 
for plejeafhængige. De aldersbetingede udgifter for ikke-plejeafhængige berø-
res ikke af levetidsforbedringen, hvorfor de individuelle plejeudgifter i healthy 
ageing fås som summen af den justerede aldersafhængige omkostningskurve 
for plejeafhængige og den oprindelige aldersafhængige omkostningskurve for 
ikke-plejeafhængige. 

Figur 43 og Figur 44 viser de individuelle hjemmeplejeudgifter for 0-90-årige 
mænd og kvinder af dansk oprindelse under antagelse af healthy ageing.  

Den beskrevne situation, hvor ”healthy aging” indebærer, at de aldersafhæn-
gige sundhedsudgifter reguleres med hele stigningen i middellevetiden, be-
nævnes i det følgende Restlevetid I. Alternativt kan man anvende en mindre 
andel af stigningen, hvorfor det er valgt også at udføre analysen baseret på 
en antagelse om, at der reguleres med halvdelen af stigningen i middelleveti-
den. Denne analyse betegnes Restlevetid II.   
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Figur 43. Individuelle offentlige hjemmeplejeudgifter, mænd 
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Figur 44. Individuelle offentlige hjemmeplejeudgifter, kvinder 
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7.3  Korrektion af de individuelle sundheds- og hjemmepleje-
udgifter for tid til død 
Som alternativ til OECDs metode til at vurdere betydningen af forbedret sund-
hedstilstand på sundhedsudgifterne anvendes også en metode introduceret af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som også anvendes af Finansministeriet.  
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Ideen ved AE-rådets metode er, at trækket på de individuelle offentlige sund-
heds- og hjemmeplejeudgifter ikke blot afhænger af den gennemsnitlige rest-
levetid for en given aldersgruppe, men også af variationen i restlevetiden in-
den for hver aldersgruppe. Denne metode baserer sig dermed på, at de al-
dersfordelte sundheds- og hjemmeplejeudgifter fås opdelt på restlevetid.  

De anvendte data for disse fordelinger er stillet til rådighed af Finansministeri-
et og stammer oprindeligt fra Lovmodellen. Data er fra omkring 2001 og om-
fatter opdeling af medicin-, hospitals-, sygesikrings- og plejehjemsudgifter på 
restlevetid. 23  

7.3.1  Opdeling af befolkningen efter restlevetid 
Indledningsvist opdeles befolkningen i grupper bestemt efter, om man har 
henholdsvis 0-1 år, 1-2 år, 2-3 år eller mere end 3 år tilbage at leve i. For en 
given alder er udgiften for en person i den såkaldte terminale fase (restleveti-
den mindre end eller lig 3 år) i gennemsnit højere end for en person med me-
re end 3 år tilbage at leve i.  

Da restlevetiden for alle aldersgrupper er stigende i fremskrivningen, vil ande-
len af befolkningen med en given alder, som har 3 eller færre leveår tilbage, 
falde i fremtiden. Det fører til et fald i det gennemsnitlige træk på udgifterne 
for enhver aldersgruppe.  For at kunne konstruere en gennemsnitlig individuel 
serviceudgift, der afspejler stigningen i levetiden, må de individuelle udgifter 
opdelt på restlevetid vægtes med det korrekte antal af brugere, hvilket er be-
lægget for at opdele befolkningen efter restlevetid. DREAMs befolkningsfrem-
skrivning fra 2006 anvendes til dette formål. 

Tabel 8. Andel af befolkningen i udvalgte aldersgrupper med en restleve-
tid på højst tre år i 2004, 2040 og 2080, mænd (i pct.) 

2004 2040 2080
50 år 1,6 0,9 0,5
60 år 3,4 1,2 0,4
70 år 8,6 3,5 1,2
80 år 23,2 14,7 8,8
90 år 50,4 43,0 35,5

Kilde: Egne beregninger 

 

 

                                            

 
23 Dermed mangler information for såvel hjemmepleje som den del af sundhedsplejen, der ik-
ke er funktionsopdelt. Dette problem løses ved at anvende restlevetidsfordelingen i tilgænge-
ligt data som proxy for de manglende fordelinger. 
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Tabel 9. Andel af befolkningen i udvalgte aldersgrupper med en restleve-
tid på højst tre år i 2004, 2040 og 2080, kvinder (i pct.) 

2004 2040 2080
50 år 1,0 0,4 0,2
60 år 2,3 1,2 0,6
70 år 6,2 3,8 2,2
80 år 15,6 10,6 6,8
90 år 42,2 32,2 24,0

Kilde: Egne beregninger 

Analysen tager udgangspunkt i disse data og korrigerer såvel sundheds- som 
hjemmeplejeudgifter. I analysen betegnet Tid til død I følges Finansministeriet 
metode, og kun de dele af sundhedsudgifterne, som er specificeret på under-
grupper, korrigeres. Det betyder, at sundhedsudgifter opdelt på funktionerne 
plejehjem, sygesikring, hospital og medicin korrigeres, ligesom den sociale 
omsorgsudgift hjemmepleje også berøres. Idet individuelle udgifter til hjem-
mepleje ikke findes opdelt på restlevetid, benyttes fordelingen af plejehjems-
udgifter på restlevetid. 

Eksperimentet Tid til død II adskiller sig blot fra ovenstående ved, at ikke-
specificerede sundhedsudgifter også ændres. Et simpelt gennemsnit af de øv-
rige sundhedsudgifter fordelt på restlevetid fungerer som proxy for restleve-
tidsfordelingen af de ikke-specificerede udgifter. 

Afslutningsvist beregnes de gennemsnitlige offentlige udgifter for de berørte 
udgiftsposter i fremskrivningen ved at vægte de individuelle udgifter fordelt på 
restlevetid med befolkningen fordelt på restlevetid og efterfølgende normere 
med den samlede befolkning.         

7.4  Mervækst i sundhedsudgifterne på 0,4 pct 
Analysen med en mervækst i sundhedsudgifterne på 0,4 pct. gennemføres 
både som en selvstændig analyse og kombineret med Restlevetid I, hvor 
sundhedsudgifterne korrigeres med hele ændringen i middellevetiden.  

7.5  Sundhedsudgifter og finanspolitisk holdbarhed 
Da udviklingen i sundhedsudgifterne med gennemførelsen af velfærdsrefor-
men bliver afgørende for størrelsen af det finanspolitiske holdbarhedspro-
blem, analyseres problemets størrelse under antagelse af de fire forskellige 
måder at korrigere sundhedsudgifternes aldersafhængighed på. Endvidere 
kombineres analysen af ”healthy ageing” med fuld effekt med antagelsen om, 
at velstandsreguleringen af sundhedsudgifterne overstiger den generelle øko-
nomiske vækst med 0,4 pct. Resultaterne på den finanspolitiske holdbarhed 
er givet i oversigtsform i nedenstående tabel.    
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Tabel 10. Effekten på den finanspolitiske holdbarhed af forskellige anta-
gelser om sundhedsudgifter 

Uden velfærdsreform Med velfærdsreform
Grundforløbet 4.0 2.2
0,4 mervækst i sundhedsudgifterne 6.9 4.8
0,4 mervækst i sundhedsudgifterne kombineret 
med Restlevetid I 4.7 2.7
Restlevetid I 2.4 0.6
Restlevetid II 3.0 1.1
Tid til død I 3.0 1.1
Tid til død II 3.0 1.1

Kilde: Egne beregninger 

Af tabellen fremgår det for det første, at den finanspolitiske holdbarhed er 
meget følsom overfor antagelser om udvikling i sundhedsudgifterne. Hvis der 
er maksimal effekt af ”healthy ageing” og ingen velstandseffekt på sundheds-
udgifterne (kaldet restlevetid I) betyder velfærdsreformen, at finanspolitikken 
er meget tæt på at være holdbar, idet den nødvendige stramning kun er 0,6 
pct. af BNP. Som det modsatte tilfælde opnås et holdbarhedsproblem på 4,8 
pct. af BNP, hvis der er en permanent mervækst som følge af velstandsudvik-
lingen på 0,4 pct. om året, og hvis der ikke er nogen reduktioner i de alders-
betingede sundhedsudgifter som følge af den længere levetid.  

Dette spænd illustrerer, at sundhedsudgifternes udvikling er helt afgørende for 
den finanspolitiske holdbarhed - samt at hvis der er politisk ønske om at øge 
sundhedsudgifterne hurtigere end den generelle vækst, kan dette kun ske, 
hvis der findes den nødvendige finansiering. I modsat fald bliver holdbarheds-
problemet let meget stort. 

Kombinationen af en mervækst på 0,4 pct. pr. år og den maksimale effekt af 
healthy ageing (som ligger tæt på den udvikling OECD (2006) har som cen-
tralt forløb) indebærer, at holdbarhedsproblemet vokser til 2,7 pct. af BNP i si-
tuationen med velfærdsreform. Det er 0,5 pct. point mere end i DREAMs 
fremskrivning, hvor der hverken er medtaget ”healthy ageing” eller velstands-
regulering af sundhedsudgifterne. Dette alternativ viser, at der kun skal en 
begrænset velstandsregulering til at opveje den fulde potentielle gevinst ved 
healthy ageing. Resultatet understreger endnu engang, at styring af væksten i 
de årlige sundhedsudgifter er det centrale instrument i spørgsmålet om fi-
nanspolitisk holdbarhed efter gennemførelsen af velfærdsreformen. 

Årsagen til den finanspolitiske holdbarheds følsomhed overfor sundhedsudgi-
ferne er illustreret i Figur 45, der viser udviklingen i sundhedsudgifternes an-
del af BNP frem til 2080. 

Det fremgår af figuren, at fuld effekt af ”healthy ageing” og ingen velstandsre-
gulering indebærer, at sundhedsudgifterne stabiliseres på et niveau, der kun 
er lidt over det nuværende, mens både DREAMs grundforløb og forløbet, der 
inkluderer både ”healthy ageing” og velstandsregulering, leder til en stigning 
fra de nuværende godt 6 pct. af BNP til mellem 8 og 9 pct. af BNP i 2080. For-
løbet, der kun har velstandsregulering og ingen ”healthy ageing”, bringer 
sundhedsomkostninger op på omkring 11 pct. af BNP i 2080, hvilket svarer til 
knap en fordobling af sundhedsudgifternes andel af BNP.     
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Figur 45. Udviklingen i de samlede sundhedsudgifter som andel af BNP i 
markedspriser i forløbet indeholdende velfærdsreformen 
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Sammenlignet med de forløb, som OECD (2006) præsenterer for en række af 
de øvrige højtudviklede lande, er selv det sidstnævnte forløb forholdsvis be-
hersket. For gennemsnittet af OECD lande forventer OECD, at sundhedsud-
gifterne vil udgør mellem 8 og 10 pct. af BNP i 2050. Bortset fra det sidste for-
løb indebærer de her viste forløb, at udviklingen for Danmark kommer til at 
ligge i den lave ende af dette interval. 
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