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To børn mindre i hver klasse
Prisen for at sænke klassekvotienten med 10 pct. (svarende til godt to børn i hver klasse) er
beregnet ved at dels at beregne den gennemsnitlige klassekvotient på tværs af kommuner, og dels
at beregne hvor mange flere lærere det vil kræve at sænke den gennemsnitlige klassekvotient med
10 pct. i gennemsnit på tværs af landet.
Den gennemsnitlige klassekvotient på tværs af kommuner er beregnet ved hjælp af Økonomi- og
Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Gennemsnittet er beregnet som et vægtet
gennemsnit, hvor antal normalklasser pr. kommune er anvendt som vægt. I 20151 var der i alt
24.865 folkeskoleklasser og her finder vi, at der i gennemsnit var 21,7 elever i en gennemsnitlig
folkeskoleklasse.
Udgifter forbundet med at sænke klassekvotienten med 10 pct., 2015
Klassekvotient

Antal
lærerstillinger

Antal
normalklasser

Lærere pr.
klasse

2015 – faktisk

21,7

47.730

24.865

1,9

2015 – alternativ

19,5

53.034

27.628

1,9

Forskel

-2,2

5.304

2.763

0

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal og Kommunernes og Regionernes
Løndatakontor.
Udgifterne til ansættelse af en folkeskolelærer på fuldtid sættes i regnestykket til 500.000 kr., da
en lærer tjener omkring 31.000 kroner om måneden i gennemsnit (372.000 kroner årligt), hvortil
der kommer yderligere ca. 40 pct. i personaleomkostninger. Ved ansættelse af 5.300 ekstra lærere
– som er antallet, det kræver for sænke klassekvotienten med 10 pct. jf. ovenstående tabel – kan vi
således forvente øgede udgifter på 2.650 mio. kr. årligt.
Lærerlønningerne udgør naturligvis ikke den eneste udgift, hvis sådan en sænkning af
klassekvotienten faktisk skulle gennemføres. Der vil også være udgifter forbundet med ekstra
lokaler, øgede vareindkøb mv. Derfor forøges de offentlige investeringer, som er målrettet
folkeskolen i takt med, at bevillingen til lærerlønninger øges. I gennemsnit udgør bygge- og
anlægsinvesteringerne, målrettet folkeskolen, 6.000 mio. om året i faste priser. Forøges disse med
f.eks. 11 pct., som svarer til forøgelsen i antal normalklasser, vil udgifterne til investeringer i
folkeskolen skulle forøges med ca. 660 mio. kr.

1

2015 er det seneste år, hvor der findes tal i de anvendte dataserier. Derfor er udregningen foretaget for
dette år.
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I alt ville de årlige udgifter til de ekstra lærere således udgøre ca. 3.532 mio. kr.
Der er i ovenstående beregning ikke taget højde for eventuelle yderligere omkostninger, som en
sænkelse af klassekvotienten vil medføre. Dette vil i de mindre klasser eksempelvis være forøgede
omkostninger til aflønning af pædagogisk personale, som i et vist omfang dækker en del af
undervisningen.

Genåbne 100 folkeskoler
Prisen for at genåbne 100 folkeskoler er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige driftsudgifter
til de nuværende folkeskoler i Danmark ekskl. fri- og privatskoler, efterskoler og ungdomsskoler
samt specialskoler. Der tages udgangspunkt i de samlede driftsudgifter til folkeskolerne og det
samlede antal folkeskoler i Danmark. Prisen tager ikke højde for evt. anlægsomkostninger.
De kommunale udgifter til folkeskolen er hentet fra Danmarks Statistiks opgørelse over
kommunernes samlede driftsudgifter til folkeskolerne i 2017. Fra opgørelsen indgår funktion
3.22.01 Folkeskoler, 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen, 3.22.06
Befordring af elever i grundskolen og 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge. Denne
afgrænsning af funktioner i regnskabet skal give et nogenlunde retvisende billede af de samlede
driftsudgifter til folkeskolerne i Danmark.
Tallene for antallet af folkeskoler er hentet fra Undervisningsministeriets databaser om
uddannelsesstatistik.
Gennemsnitlige udgifter til en dansk folkeskole, 2017
De kommunale driftsudgifter til folkeskolerne i mio. kr.

40.619

Antal folkeskoler i Danmark

1.276

Udgifter pr. folkeskole i gns. i mio. kr.

32

Udgifter for 100 folkeskoler i gns. i mio. kr.

3.183

Kilde: Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og egne beregninger.
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500 ekstra sygeplejersker i alle 5 regioner i Danmark
Beregningen er baseret på Kommunernes og Regionernes Løndatakontors opgørelser over den
gennemsnitlige bruttoløn for en sygeplejerske i regionerne.
Der tages i beregningen udgangspunkt i bruttolønnen for ikke-ledende fuldtidsansatte
sygeplejersker i regionerne pr. marts 2018. Bruttolønnen omfatter grundløn, tillæg, genetillæg,
feriegodtgørelse og pension.
Beregningen omfatter ikke indirekte omkostninger til generel ledelse, administration, husleje o.a.
Udgifter til nye sygeplejersker i regionerne, ikke-ledende, 2018
Bruttoløn pr. sygeplejersker om måneden i kr.

37.996

Bruttoløn pr. sygeplejerske om året i kr.

455.952

Årlige lønomkostninger ved at øge beskæftigelsen af
sygeplejersker med 2.500 nye stillinger (500 i alle fem regioner)
i mio. kr.

1.140

Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor og egne beregninger.

4.000 flere SOSU’er i ældreplejen
Beregningen er baseret på Kommunerne og Regionernes Løndatakontor opgørelse over
bruttolønnen for en SOSU-ansat.
Bruttolønomkostningerne er hentet fra Kommuner og Regionernes Løndatakontor og omfatter
SOSU-ansatte på overenskomstområdet for Social- og sundhedspersonale i KL og Regionerne pr.
marts 2018. Bruttolønnen omfatter grundløn, tillæg, genetillæg, feriegodtgørelse og pension.
Beregningen omfatter ikke indirekte omkostninger til generel ledelse, administration, husleje o.a.
Udgifter forbundet ved opnormering i ældreplejen, 2018
Bruttoløn pr. SOSU om måneden i kr.

31.024

Bruttoløn pr. SOSU om året i kr.

372.288

Årlige lønomkostninger ved ansættelse af 4.000 flere SOSU'er i mio. kr.

1.489

Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor og egne beregninger.
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Gratis tandpleje til alle
Beregningen er baseret på et svar fra Sundheds- og Ældreministeriet til Folketingets Sundheds- og
Ældreudvalg (SUU, Alm. del – 2016-17 – Spørgsmål 1010).
Udgifterne på tandplejeområdet er fordelt på det offentlige, egenbetaling og private
sundhedsforsikringer. Beregningerne er baseret på udgifterne til egenbetaling og privat
sundhedsforsikring i 2015, således at allerede eksisterende offentlige udgifter til tandlægehjælp
ikke medtages. Beregninger tager desuden ikke højde for ændringernes betydning for
efterspørgslen af tandplejeydelser.
Udgifter til tandlægehjælp i mio. kr. årligt (inkl. tandpleje), 2015
Offentligt

4.076

Egenbetaling

6.324

Privat sundhedsforsikring

1.119

Pris for fuld offentlig finansieret tandpleje

7.443

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.

En afskaffelse af kontanthjælpsloftet
Prisen for at afskaffe kontanthjælpsloftet er baseret på beskæftigelsesministeriets eget skøn over
de økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsloftet, som det fremgår af Lovforslag nr. L113,
Folketinget 2015-16. Prisen tager udgangspunkt i de skønnede besparelser for 2019.

Økonomiske konsekvenser af kontanthjælpsloftet
Mio. kr. 2018-priser
I alt

2017

2018
-468,7

2019
-442,2

-426,1

Kilde: Folketingstidende 2015-2016, ”L113 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov
om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love og egne beregninger”.

30 pct. billigere offentlig transport
Prisen for at sænke billetpriserne på den offentlige transport med 30 pct. er hentet fra Transport
DTU’s udregning, som bidrager til Transport, Bygnings- og Boligministeriets besvarelse af TRU,
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Alm. del – 2016-17 – spørgsmål 473. Beregningen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for
billetprovenu i 2016 og tager højde for langsigtede adfærdsændringer samt er korrigeret for
tilbageløb. Beregningen tager dog ikke højde for, at en forøgelse af antallet af passagerer i den
kollektive trafik som følge af de lavere billetpriser vil medføre øgede driftsomkostninger og
eventuelt øgede behov for investeringer.
Transport DTU har heraf beregnet den samlede offentlige meromkostning ved at nedsætte
taksterne generelt med 30 pct. til at være 1,3 mia. kr. årligt.

Gratis over Storebælt
Prisen for at gøre Storebæltsbroen gratis er udregnet på baggrund af de årlige driftsindtægter fra
Storebæltsbroen i 2017. Beregningen tager udgangspunkt i driftsindtægterne før skat og tager ikke
højde for, hvorvidt indtægterne går til at nedskrive gælden eller blive udbetalt som ekstraordinært
udbytte. Der er dermed snarere tale om tabte indtægter end egentlige ekstra udgifter forbundet
med at gøre Storebæltsbroen gratis.
Beregningen er eksklusiv adfærdsmæssige konsekvenser.

Storebæltsbroens driftsindtægter, 2017
Driftsindtægter i mio. kr.

3.557

Kilde: Sund & Bælt, ”Årsrapport 2017”.

Fjerne moms på økologisk mad
Prisen for at fjerne momsen på økologiske fødevarer tager udgangspunkt i Danmarks Statistiks
opgørelse over den samlede detailomsætning af økologiske fødevarer inkl. moms i 2017. Der er
dermed snarere tale om tabte momsindtægter end egentlige ekstra udgifter forbundet med at
gøre økologiske fødevarer momsfri.
Beregningen er eksklusiv adfærdsmæssige konsekvenser.

Momsfri økologiske fødevarer i mio. kr., 2017
Detailomsætningen af økologiske fødevarer i alt

11.325

Pris for at fjerne moms på økologiske fødevarer

2.831

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Cevea

|

Vesterbrogade 124B, 3. Sal t.v.

I 1620 København V

|

Tlf. 33126800

|

cevea@cevea.dk

7

En ekstra pædagog i alle daginstitutioner
Prisen for at ansætte én ekstra pædagog i alle daginstitutioner i Danmark er udregnet på baggrund
af bruttolønomkostningerne for en pædagog om året samt det samlede antal daginstitutioner i
Danmark.
Bruttolønomkostningerne er hentet fra Kommuner og Regionernes Løndatakontor og omfatter
pædagoger på overenskomstområdet for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber,
skolefritidsordninger mv. pr. marts 2018. Bruttolønnen omfatter grundløn, tillæg, genetillæg,
feriegodtgørelse og pension. Antallet af daginstitutioner er hentet fra Danmarks Statistiks
opgørelse over daginstitutioner i 2017.2 I denne afgrænsning inkluderes kommunale, selvejende og
private daginstitutioner på enhedsniveau samt integrerede institutioner.
Beregningen omfatter ikke indirekte omkostninger til generel ledelse, administration, husleje o.a.

Lønudgifter til en pædagog, 2018
Bruttoløn pr. pædagog om måneden i kr.

34.598

Bruttoløn pr. pædagog om året i kr.

415.176

Antal daginstitutioner i Danmark, 2017

3.946

Årlige lønomkostninger ved ansættelse af en ekstra
pædagog i alle daginstitutioner i mio. kr.

1.638

Kilde: Kommunerne og Regionernes Løndatakontor, Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 nye erhvervsskoler
Prisen for en ny erhvervsskole er beregnet på baggrund af de gennemsnitlige driftsudgifter til de
danske erhvervsuddannelser. Der tages udgangspunkt i de samlede driftsudgifter til
erhvervsuddannelserne og det samlede antal erhvervsskoler i Danmark. Prisen tager ikke højde for
anlægsomkostninger eller udgiftsforskelle for de forskellige typer af erhvervsuddannelser.
Udgifterne til erhvervsuddannelserne er hentet fra Finansministeriets Finanslov for finansåret 2018.
Herfra indgår funktion 20.31.01 Erhvervsuddannelser, 20.31.02 EUX, 20.31.11 Arbejdsgivernes
Uddannelsesbidrag, 20.31.12 Skolepraktik og 20.31.13 Tilskud til skoleydelse. Derudover indgår
funktion 20.38 Tilskud mv. til institutioner for erhvervsrettet uddannelse også i de beregnede
udgifter, som omfatter bevillinger til finansiering af formålsspecifikke, generelle tilskud, attraktive
2

2017 er det seneste år, hvor der findes tal for antallet af daginstitutioner. Derfor anvendes dette tal i
beregningen, om end lønniveauet for en pædagog tager udgangspunkt i bruttolønnen i 2018.
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erhvervsuddannelser og kostafdelinger ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Denne
afgrænsning af funktioner i regnskabet skal give et nogenlunde retvisende billede af de samlede
driftsudgifter til erhvervsuddannelserne i Danmark.
Antallet af erhvervsskoler i Danmark er hentet fra Danmarks Erhvervsskoler og –Gymnasiers
målinger over antallet af erhvervsuddannelser i Danmark i 20173. I opgørelsen over
erhvervsuddannelser omfattes Tekniske skoler, Handelsskoler (merkantil), Kombinationsskoler,
Klinikassistenter og tandplejere, AMU-centre, SOSU-centre og Landbrugsskoler.
Gennemsnitlige udgifter til en erhvervsuddannelse, 2018 PL-niveau
Udgifter til drift af erhvervsuddannelserne i mio. kr.

7.138

Antal erhvervsskoler i Danmark

82

Udgifter pr. erhvervsskole i gns. i mio. kr.

87,1

Udgifter for 12 erhvervsskoler i gns. i mio. kr.

1.045

Kilde: Finansministeriet, ”Finanslov for finansåret 2018”, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og
egne beregninger.

3

2017 er det seneste år, hvor der findes tal for antallet af erhvervsskoler. Derfor anvendes dette tal i
beregningen, om end driftsudgifterne til erhvervsuddannelserne er hentet fra den seneste finanslov i 2018.
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