
Kort fortalt

Finansministeriets udstedelse af 
30-årige statsobligationer i 2008

Konklusion

Finansministeriets begrundelse for at udstede 30-årige statsobligationer i 2008 for 27,6 mia. kr. ud af i alt 
87,6 mia. kr. er meget utilfredsstillende. Konsekvensen umiddelbart efter udstedelsen var, at staten havde 
højere renteudgifter end nødvendigt. Finansministeren har desuden ikke videregivet alle relevante oplys-
ninger om udstedelsen til Folketinget. 

Statsrevisorerne udtaler 
”Statsrevisorerne finder det meget utilfredsstillende, at Fi- 
nansministeriets udstedelse af 30-årige statsobligationer i 
2008 ikke fuldt ud var velbegrundet med, at det var i statens 
interesse eller i overensstemmelse med mål i statsgældspoli-
tikken. Det drejer sig om 27,6 mia. kr. ud af i alt 87,6 mia. kr. 
udstedte statsobligationer. Statsrevisorerne finder det også 
meget utilfredsstillende, at skiftende finansministre ikke har 
videregivet alle relevante oplysninger til Folketinget om ud- 
stedelsen af de 30-årige statsobligationer i 2008”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Finansministeriet har ikke dokumenteret, hvornår 
ministeriet godkender eller accepterer udstedelsen af 
statsobligationer ud over 80 mia. kr. 

• Finansministeriet har for 27,6 mia. kr. ud af i alt 87,6 
mia. kr. begrundet udstedelsen med et formål, der ikke 
er i overensstemmelse med formålet med statsgælds- 
politikken. Begrundelsen er dermed usaglig. 

• Finansministeren har ikke videregivet alle relevante 
oplysninger om udstedelsen af de 30-årige statsobli-
gationer i 2008 og begrundelsen herfor til Folketinget.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Denne beretning handler om Finansministeriets udstedel-
se af 30-årige statsobligationer for 87,6 mia. kr. i slutningen 
af 2008 under finanskrisen. Undersøgelsen er igangsat i au- 
gust 2021 på baggrund af en anmodning fra Statsrevisorer- 
ne. Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Finans- 
ministeriet i tilfredsstillende grad har begrundet udstedel- 
sen af 30-årige statsobligationer i 2008, og om finansmini- 
steren frem til Statsrevisorernes anmodning har videregi-
vet alle relevante oplysninger om udstedelsen af de 30-åri-
ge statsobligationer i 2008 til Folketinget.

Rigsrevisionen beregner desuden, hvad udstedelsen af 
30-årige statsobligationer i 2008 samlet set kommer til at
koste staten frem til lånets udløb i 2039.

Finansministeriet har det overordnede og politiske ansvar 
for statens låntagning og gæld. I Danmark forvalter Natio-
nalbanken statsgælden på vegne af Finansministeriet. 

Når staten udsteder statsobligationer, låner staten penge af 
investor og betaler til gengæld renter til investor i en perio- 
de, frem til statsobligationen udløber. Staten udsteder stats- 
obligationer som stående lån med en fast rente. Ved en 30- 
årig statsobligation betaler staten således en fast årlig rente 
på statsobligationen i 30 år, men staten betaler ikke afdrag 
i lånets løbetid. Staten betaler hele lånet tilbage, når stats- 
obligationen udløber efter 30 år. Staten udsteder normalt 
statsobligationer, når der er et finansieringsbehov på finans- 
loven.

Den 11. november 2008 blev der åbnet en ny 30-årig stats-
obligation med en kuponrente på 4,5 %, som udløber den 
15. november 2039.

Danmarks Nationalbank.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.




