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Tankegang om offentlige budgetter

• Tankegang om budgetligevægt har fået for stor vægt. ”Halen 
logrer med hunden”. Grunde til at være mindre rigide:

1)  Realrenten er negativ: ikke omkostning ved at udsætte 
betaling af offentlige udgifter. Tilbagebetaling af lån sker i 
fremtiden i et rigere samfund (højere bruttonationalprodukt), 
hvorfor byrden bliver relativt mindre 



2) mange offentlige projekter, hvor det samfundsmæssige 
afkast ligger over realrente:

- fornyelse af offentlige bygninger og offentlig infrastruktur 
(kloaker, offentlige bygninger, veje mv)

- klimainvesteringer



3) Mange regler og et stort bureaukrati er blevet etableret 
gennem de seneste år for at sikre budgetligevægt. Fx 
indviklede regler i budgetloven. Se krav i publikationen 
”Statslige institutioners og ministerområders interne styring” 
(2016) fra Moderniseringsstyrelsen 

- repræsenterer et stort spild af ressourcer



4) Stram budgetdisciplin hindrer flerårig planlægning. 
Uheldige konsekvenser: fx fyring af medarbejdere for at sikre 
overholdelse af budgetter



5) Hidtil dogme, at kun Finansministeriet er økonomisk 
ansvarlig. Kommuner kan tage et ansvar – og skatteyderne vil 
protestere, hvis skatter bliver for høje



Konkrete forslag til at bløde op

• Konkrete forslag i bogen ”Fornyelse eller kollaps?”

1) Afskaf budgetlovens regler. Afskaf eller  blød op på 
nuværende krav, der skal sikre budgetligevægt

2) Budgetter skal holdes over flere år



3) Afskaf årlige budgetaftaler med kommuner og regioner

4) Ikke automatiske budgetnedskæringer (”grønthøstere” 
o.lign.)



Forslag til at sikre udgiftstilbageholdenhed

• I bogen ”Fornyelse eller kollaps?” forslag til at sikre 
udgiftstilbageholdenhed:

1) Progressionsstyring: offentlige ledere skal forklare konkrete 
resultater

2) Prioriteringslister for udvidelse og indskrænkning af 
aktiviteter: tvinger til tænkning om nytte af offentlige 
udgifter 



3) Prioriteringsråd med anbefalinger for at sikre fagligt 
begrundede udgifter

4) Analyseinstitutter for bestemte områder (uddannelse, 
sundhed mv): Er der nytte af offentlige udgifter? 

5) Offentlige institutioner, kommuner og regioner finansierer 
sig kun gennem konti i Nationalbanken: sikrer 
gennemsigtighed fra dag til dag


