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Siden årtusindskiftet har danskernes arbejdstid været faldende. Hvis tendensen 
fortsætter, vil hele overholdbarheden i de offentlige finanser forsvinde. Det sva-
rer til et tab på ca. 1 pct. af BNP eller 23 mia. kr. årligt. 

De offentlige finanser er i dag overholdbare 

De offentlige finanser i Danmark er ifølge Finansministeriets nyeste 

fremskrivning overholdbare med 1 pct. af BNP (målt ved holdbar-

hedsindikatoren), hvilket svarer til 23 mia. kr. årligt (2021-niveau)1. 

Med Finansministeriets gældende forudsætninger betyder det, at 

skatterne kan enten sænkes med 23 mia. kr. uden at spare på de of-

fentlige udgifter; eller omvendt permanent kan hæve de offentlige 

udgifter uden at skulle hæve skatterne tilsvarende.  

Lavere arbejdstid kan koste 23 mia. kr.  

I den nyeste fremskrivning tryktester Finansministeriet flere centrale 

forudsætninger ved en række følsomhedsberegninger. En af følsom-

hedsberegningerne er udviklingen i danskernes arbejdstid. 

 

I fremskrivningerne antager Finansministeriet, at den gennemsnitlig 

arbejdstid forbliver uændret (korrigeret for ændret i demografisk 

udvikling eller beskæftigelsesmønster). Det er en antagelse, der ikke 

flugter godt med de seneste erfaringer. Siden 2008 er den gennem-

snitlige årlige arbejdstid faldet med 59 timer (eller 4 pct.). Finansmi-

nisteriet anslår, at en fjerdedel hverken skyldes ændring i den demo-

grafisk udvikling eller beskæftigelsesmønstret. Det kan i stedet skyl-

des fx en lavere individuel arbejdstid. Historisk har der generelt væ-

ret en tendens til, at øget velstand typisk fører til et ønske om mere 

fritid2. Det kan bl.a. ske ved tidligere selvpensionering eller mere ud-

bredt deltidsansættelse. 

 

Hvis denne nedadgående tendens i arbejdstid fortsætter uændret i 

fremskrivningsperioden, vil den samlede arbejdstid falde med 2,3 

pct., svarende til 2 timer og 45 minutter om måneden, frem mod 

2060 sammenlignet med hovedscenariet, hvor den samlede arbejds-

tid holdes uændret. Det svarer til en reduktion på 66.000 fuldtidsbe-

skæftigede i 2060.  

 

Det er et forløb, der vil resultere i at hele overholdbarheden i de of-

fentlige finanser vil forsvinde. Konkret vil holdbarheden falde med ca. 

1 pct. af BNP, svarende til 23 mia. kr. årligt. Det betydelige tab frem-

kommer som følge af, at lønindkomsten, og dermed også indkomst-

skatterne falder.

 
1 DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, Finansministeriet, au-
gust 2020. 

 

      

   
      

 

2 DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi, Finansministeriet, au-
gust 2020. 

Finanspolitisk holdbarhed truet af 
faldende arbejdstid 

Gennemsnitlig arbejdstid ved to scenarier 

 

 
Kilde: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk øko-
nomi, figur 4.12 
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Kilde: DK2025 - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk øko-
nomi, figur 4.14 
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