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Privatiseringer for fremtiden 
Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 
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Forslaget kort fortalt 
 

 

 Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere sin energi på kernevelfærd og 

ikke mindst at sikre rammerne for, at Danmark igen kommer tilbage på vækstsporet.   

 

 Regeringen opfordres derfor til at sætte fart på privatiseringen af en række statslige virksomheder, 

heriblandt Danske Spil og TV2, som ikke er afgørende for kritisk infrastruktur eller lignende. 

 

 Indtægterne fra statens salg af dets aktieposter skal danne grundlag for oprettelsen af en ”Fremtidsfond”, 

hvorfra folketingets partier hvert år, skal fordele en andel til formål, der styrker Danmarks vækst og 

konkurrenceevne. Det kan eksempelvis ske ved at forhøje de strategiske forskningsmidler, ved at hjælpe 

små virksomheder med patentansøgninger eller med rekruttering af højtkvalificeret udenlandsk 

arbejdskraft. 

 

 Frasalg af statslige selskaber og ejerandele vil ydermere minimere skatteydernes risiko for løbende tab ved 

drift af urentable offentlige virksomheder og samtidig frigøre midler, der kan bidrage til at sikre varig 

vækst til gavn for såvel nuværende som kommende generationer.  
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Privatiseringer for fremtiden 
 
Sæt fart på privatiseringen af statslige selskaber  
Den danske stat ejer i dag aktier i 24 selskaber, hvoraf man har aktiemajoriteten i de 12. Dertil kommer otte 

selvstændige offentlige virksomheder, som blandt andet tæller DSB, Navair og Vækstfonden. 

 

I udgangspunktet er det ikke statens opgave at drive og eje selskaber, der ligeså godt kunne fungere på private 

vilkår. Statsligt ejerskab hæmmer den naturlige innovation, der kommer af fri konkurrence uden finansielle 

begrænsninger. Desuden indebærer statsligt ejerskab, at danske borgere bærer en konstant risiko for løbende 

tab ved drift af urentable offentlige virksomheder. I nogle tilfælde er det dog at foretrække, at staten 

fastholder kontrollen. Det kan for eksempel være Danmarks Radio, som har en vigtig kulturbærende 

forpligtelse, eller Sund og Bælt, der står for at drive og vedligeholde kritisk infrastruktur. 

 

Der er behov for at staten i højere grad fokuserer på kerneopgaven. Hvad enten det drejer sig om rigets 

sikkerhed eller samfundskritisk infrastruktur. Derfor skal regeringen sætte fart på privatiseringen af statslige 

aktieselskaber og desuden arbejde for at afhænde dets aktieposter i selskaber, hvor staten har delvist ejerskab. 

Konkret foreslår vi, at man begynder med fem konkrete selskaber, hvor staten enten har absolut ejerskab eller 

har aktiemajoriteten. Heraf er TV2 og Danske Spil de væsentligste aktører. 

 

Sammen med Danmarks Radio ejer staten mere end 10 TV-kanaler og står for næsten 70 procent af al TV-

sening i Danmark. Det er for meget i et frit og demokratisk samfund, som det danske. Derfor er det tid til 

endelig at følge op på VK-regeringens andet regeringsgrundlag fra 2005, hvor man lovede danskerne en 

privatisering af TV2, og dermed sikre en bedre balance mellem privat og statslig medieformidling. Efter en 

privatisering vil TV2 stadig skulle opfylde krav på public service-området, herunder i forhold til lokalnyheder.  

 

Danske Spil er den førende aktør på et marked, hvor adskillige private aktører har vist sig villige til at dække 

danskernes behov og ønsker. Der er således ingen grund til at staten agerer bookmaker, hvorfor staten hurtigst 

muligt bør afhænde sin ejerandel i selskabet. I første omgang bør staten sælge den del af virksomheden, der 

hedder Danske Licens Spil, som omfatter Oddset, Tips, Casino og Poker, mens Danske Lotteri Spil, hvis overskud 

blandt andet går til det frivillige foreningsliv, skal forblive på offentlige hænder. 

   

Statslige selskaber som bør privatiseres 

Selskab Nettoomsætning 
(mio. kr.) 

Egenkapital  
(mio. kr.) 

Medarbejdere 
(Antal) 

Ejerandel 
(%) 

TV2 DANMARK A/S 2.570 1.146 1.072 100 

Danske Spil A/S* 3.964 1.321 383 80 

Det Danske Klasselotteri 204 185 34 100 

Dansk Jagtforsikring A/S 5 37 1 51 

Bornholmstrafikken A/S** 0 371 0 100 
*: DIF og DGI ejer den resterende andel. 
**: Har som eneste aktivitet en ejerandel på 50 pct. i den associerede virksomhed Danske Færger A/S. Kilde: Finansministeriet, Link 

http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2015/statens-selskaber-15/statens-selskaber-2015_web.ashx
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Fremtidsfond der fremmer vækst og innovation 
Indtægterne fra privatiseringer er engangsindtægter, og bør derfor ikke bruges til at finansiere faste udgifter. I 

stedet bør de investeres i at sikre, at vi også om 10 og 20 år har en konkurrencedygtig økonomi med attraktive 

arbejdspladser. Derfor foreslår vi, at der oprettes en uafhængig ”Fremtidsfond”, hvor indtægterne fra salg af 

statslige selskaber skal indgå. 

 

Fondens størrelse afhænger af ambitionsniveauet og markedets endelige værdiansættelse. Men salget af TV2 

og Danske Spil alene ventes at indbringe over 5 milliarder kroner.  

 

Fremtidsfonden skal fungere ud fra samme principper, som vi kender det fra satspuljen. Satspuljen er 

reserveret til særlige tiltag på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre 

vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper i samfundet. Tilsvarende skal 

fremtidsfonden, hvor folketingets partier årligt fordeler en andel, reserveres til særlige tiltag, der bidrager til at 

styrke Danmarks fundamentale vækstpotentiale. 

 

Det kan eksempelvis ske ved at forhøje de strategiske forskningsmidler, ved at bidrage med opstartskapital, 

ved at hjælpe små virksomheder med patentansøgninger eller med rekruttering af højtkvalificeret udenlandsk 

arbejdskraft, når der opstår flaskehalseproblemer på det danske arbejdsmarked. Det eneste ufravigelige krav 

skal være, at midlerne skal tilgodese konkurrenceevnen, væksten og jobskabelsen I Danmark. Den konkrete 

udmøntning skal være til løbende politisk forhandling. 
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Bilag: Oversigt over statens aktieposter 
 

 
Kilde: Finansministeriet, august 2015, Link 

http://www.fm.dk/~/media/publikationer/imported/2015/statens-selskaber-15/statens-selskaber-2015_web.ashx

