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Regeringen og Enhedslisten er med aftale om finansloven for 2012 enige om at gennemføre 
et kursskifte i dansk politik. Aftalen er første skridt på vejen mod et moderne og retfærdigt 
Danmark, hvor der skabes fornyet fremgang og nye arbejdspladser, og samtidig er en god 
social balance.  
 
Øgede indtægter fra skatter og afgifter gør det muligt at afsætte penge til en række højt priori-
terede initiativer samtidig med, at der sikres en ansvarlig linje i den økonomiske politik. Des-
uden er skatter og afgifter med til at understøtte de fælles målsætninger om bedre forebyg-
gelse og sundhed samt mindre forurening. Med aftale om finansloven for 2012 øges skatter 
og afgifter varigt med samlet netto 5 mia. kr. til finansiering af højt prioriterede forbedringer. 
 
Fattigdommen i det danske samfund skal mindskes. Det skal være slut med urimelige ydelser 
og regler, der er med til at fastholde mennesker i fattigdom. Derfor afskaffes starthjælpen, in-
troduktionsydelsen og kontanthjælpsloftet samt loftet over børne- og ungeydelse. 
 
Ledige skal have bedre vilkår og hjælpes med en meningsfuld og helhedsorienteret indsats, 
der ikke overskygges af unødvendige og ufleksible regler og krav. Mulighederne for, at ledige 
kan få uddannelse og opkvalificering, styrkes. Der igangsættes en ny indsats mod ungdoms-
arbejdsløshed. 
 
Mere og bedre uddannelse og forskning er afgørende for Danmarks vækstpotentiale og der-
med for mulighederne for en højere levestandard og bedre velfærd. Regeringen og Enhedsli-
sten er på den baggrund enige om en række initiativer, der peger fremad. Der afsættes mid-
ler til, at flere unge kan optages på uddannelserne. Kvaliteten i uddannelserne øges. Forsk-
ningsindsatsen styrkes. Og der satses mere på udvikling af grønne løsninger og teknologier, 
som samtidig kan skabe nye erhvervsmuligheder og nye arbejdspladser de kommende år. 
 
Der skal gøres mere for at fremme økologisk fødevareproduktion i Danmark. Det gavner na-
turindholdet på landbrugsarealerne, giver et bedre vandmiljø og en stærkere dyrevelfærd. 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte midler til fremme af økologien med hen-
blik på en fordobling af det økologiske landbrugsareal frem mod 2020. Fonden for Økologisk 
landbrug styrkes, og ambitionerne skal hæves i den kommende handlingsplan for økologi. 
 
Danmark skal føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik. Udbredt fattigdom og stor ulighed 
udgør nogle af de største problemer for verdens udviklingslande. Derfor øges udviklingsbi-
standen. Samtidig forbedres vilkårene for udlændinge, som kommer hertil. Der skal være 
bedre mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene. Det vil give en højere livskvalitet 

Aftale om finansloven for 
2012 
Nyt kapitel 
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og bedre mulighed for at få en god begyndelse, både for asylansøgere, der vender hjem, og 
for dem, der får ophold i Danmark.  
  
Der er med de forringede vækstudsigter for dansk økonomi i år og næste år udsigt til at ar-
bejdsløsheden stiger yderligere. Tidligst til næste år er der udsigt til en stabilisering på ar-
bejdsmarkedet. Det kan have store menneskelige omkostninger – særligt hvis det rammer 
unge, og hvis langtidsledigheden vokser. For at håndtere udfordringerne med lav vækst og 
beskæftigelse i 2012 gennemføres en omfattende kickstart af dansk økonomi.  
 
 

Kickstart af dansk økonomi 

 Der fremrykkes og igangsættes offentlige investeringer for i alt 10¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 

2013 i veje, jernbaner og kystbeskyttelse, skoler og daginstitutioner mv., sygehuse og nyt apparatur 

mv., almene boliger, vind og omstilling til biomasse mv. samt en betalingsring. 

 Ordningen med Kom-i-gang-lån for iværksættere styrkes og forlænges med 150 mio. kr. i 2012 
 Den nuværende særlige praktikpladsindsats forlænges fra 2011 til 2012: 

 Præmie- og bonusordning på op til 70.000 kr. for hver uddannelsesaftale. 

 Mulighed for løntilskud på 30 kr. pr. time i indtil 7 måneder for elever i erhvervsgrunduddannelsen.  

 1.950 flere praktikpladser i kommuner og regioner. 

 250 ekstra praktikpladser i staten. 

 1.500 ekstra skolepraktikpladser. 

 Yderligere 1.500 skolepraktikpladser i 2012. 

 Sociale klausuler om praktikpladser i udbud af offentlige opgaver. 

 Forsøg med praktikpladscentre i erhvervsskolerne. 
 

 
Aftale om finansloven for 2012 indeholder en ufordelt ramme på 5 mia. kr. i 2013, hvoraf 3 
mia. kr. er finansieret af højere skatter og afgifter mv. Regeringen og Enhedslisten er enige 
om, at de 3 mia. kr. fra højere skatter og afgifter mv. kan anvendes på højt prioriterede områ-
der og blandt andet udmøntes som led i forhandlingerne om kommunerne og regionernes 
økonomi for 2013 med KL og Danske Regioner samt finansloven for 2013. Det omfatter 
blandt andet midler til velfærdsforbedringer, uddannelse, forskning, sundhed og borgerrette-
de initiativer i kommunerne.  
 
Der er i den forbindelse enighed om, at 500 mio. kr. af den afsatte ramme anvendes til at op-
nå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Regeringen udmønter midlerne i aftalen om 
kommunernes økonomi for 2013. Herudover disponeres 100 mio. kr. i 2013 af den afsatte 
ramme, herunder til en pulje til nye initiativer.  
 
Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at rammen på 3 mia. kr. finansieret af 
højere skatter og afgifter ikke kan indgå som finansiering af politiske aftaler, hvor Enhedsli-
sten ikke er aftalepart, eller til skattelettelser. 
 
Den resterende del af den ufordelte ramme på 5 mia. kr. i 2013 er forudsat finansieret ved en 
reduktion af erhvervsstøtten på 2 mia. kr. Der træffes særskilt aftale herom. 
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Aftalens elementer 
Med aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at gennemføre 
en lang række nye initiativer på følgende områder: 
 
 Bedre normeringer i dagtilbud 
 Bekæmpelse af fattigdom 
 Styrket indsat over for social dumping 
 Grønt fokus 
 Mere og bedre uddannelse  
 Et bedre og mere lige sundhedsvæsen 
 Styrket forebyggelse 
 Beskæftigelsesindsatsen 
 Den internationale indsats 
 Skatter og afgifter 
 Indsats rettet mod sort arbejde 
 Styrket indsats i SKAT  
 Det finansielle område 
 Øvrige initiativer 
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Bedre normeringer i dagtilbud 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er brug for dagtilbud af høj kvalitet. Parterne 
er derfor enige om at prioritere 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem.  
 
Bedre normeringer i dagtilbud skal understøtte, at børn får en god start på livet, hvor de har 
en tryg hverdag og bliver set og anerkendt. Dagtilbud udgør således en stor del af mange 
børns hverdag, og det er her grundstenen til en god skolegang bliver lagt.  
 
Børn har brug for tryghed, udfordring, leg og samvær med voksne. De afsatte midler skal øge 
kvaliteten i dagtilbuddene.  
 
Løftet til dagtilbudsområdet finansieres af de 3 mia. kr. fra højere skatter og afgifter mv., der 
kan anvendes på højt prioriterede områder, herunder velfærdsforbedringer, uddannelse, 
forskning, sundhed og borgerrettede initiativer i kommunerne.  
 
Regeringen udmønter de afsatte midler i aftalen om kommunernes økonomi for 2013. Samti-
dig vil regeringen drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler kan øge kvaliteten på 
dagtilbudsområdet, blandt andet ved at der over tid stilles krav om minimumsnormeringer. 
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Bekæmpelse af fattigdom 
Fattigdom giver dårligere udfoldelsesmuligheder og ringere livskvalitet. Især børn rammes 
hårdt af fattigdom, som hæmmer deres muligheder for at deltage aktivt i samværet med an-
dre børn. Desuden fremmer fattigdom hverken beskæftigelse eller integration. 
 

Afskaffelse af fattigdomsydelser og regler 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afskaffe fattigdomsydelserne i kontanthjælpssy-
stemet med virkning fra den 1. januar 2012. Afskaffelsen omfatter:  
 
 Starthjælpen og introduktionsydelsen, som indebærer særligt lave ydelser for perso-

ner uden ret til kontanthjælp som følge af mindre end 7 års ophold inden for de seneste 
8 år.  

 Kontanthjælpsloftet, som fastlægger en øvre grænse for den samlede udbetaling af 
kontanthjælp, boligsikring og særligt tillæg ved modtagelse af kontanthjælp i 6 sammen-
hængende måneder.  

 Timereglen, der indebærer, at ægtefæller, som begge modtager kontanthjælp, hver 
især skal kunne dokumentere 450 timers arbejde inden for 24 måneder for at bevare ret-
ten til kontanthjælp. Det gælder også den endnu ikke ikrafttrådte skærpelse til 225 timer 
inden for et år. 

 
Afskaffelsen af starthjælpen, kontanthjælpsloftet og timereglen skønnes at indebære en ydel-
sesfremgang for knap 16.000 helårsmodtagere af ydelserne.  
 
Samlet set indebærer vilkårsforbedringerne offentlige merudgifter på 350 mio. kr. årligt (efter 
skat og inkl. mindreudgifter til boligstøtte og fripladser i daginstitutioner). 
 

Jobpræmie for kontanthjælpsmodtagere 
For at reducere risikoen for langvarig ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere er aftalepar-
terne enige om at indføre en jobpræmie som en 2-årig forsøgsordning. Jobpræmien er en 
månedlig skattefri ydelse, der fastsættes til 4 pct. af arbejdsindkomsten på op til 15.000 kr. pr. 
måned. Målgruppen er kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i 47 uger inden for 52 
uger inden for en toårig periode. 
 
Der afsættes 44 mio. kr. i 2012 og 53 mio. kr. i 2013 til ordningen. 
 

Loft over børne- og ungeydelsen fjernes 
Med indførelsen af et loft over den samlede børne- og ungeydelse den 1. januar 2011 blev 
mange børnerige familier ramt af en betydelig og urimelig beskæring af ydelsen. Børne- og 
ungeydelsen er netop en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med 
at være en børnefamilie.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at loftet over børne- og ungeydelsen skal afskaffes 
med virkning fra den 1. januar 2012. Ophævelsen af loftet indebærer offentlige merudgifter 
på ca. 260 mio. kr. i 2012, 310 mio. kr. i 2013, 350 mio. kr. i 2014 og stigende til 370 mio. kr. i 
2015.  
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Loftet over børne- og ungeydelsen påvirker især rådighedsbeløbet for familier med de laveste 
indkomster. En afskaffelse af loftet vil derfor bidrage til at skabe større lighed.  
 
 

 
Afskaffelsen af fattigdomsydelser og loftet over børne- og ungeydelsen medfører en markant forhøjelse af 

rådighedsbeløbet for personer, der modtager de særligt lave ydelser inden for kontanthjælpssystemet.  

 

For en enlig modtager af starthjælp kan de nye regler medføre en forøgelse af det årlige rådighedsbeløb 

på ca. 27.500 kr. i 2012.  For et par på starthjælp med 3 børn kan det årlige rådighedsbeløb stige med ca. 

47.000 kr. i 2012. Afskaffelsen af loftet over børne- og ungeydelsen medfører, at rådighedsbeløbet kan sti-

ge med ca. 49.000 kr. i 2013.  

 

For et par på kontanthjælp uden børn, der er omfattet af kontanthjælpsloftet, kan de nye regler medføre en 

forøgelse af det årlige rådighedsbeløb på ca. 19.000 kr. i 2012. For et tilsvarende par på kontanthjælp med 

3 børn kan rådighedsbeløbet blive forøget med ca. 27.000 kr. i 2012 og 29.000 kr. i 2013. 

 

 
Yderligere optjeningskrav til velfærdsydelser annulleres 
Det danske velfærdssamfund finansieres over skatterne og baserer sig på et princip om, at 
alle har gratis og lige adgang til velfærdsydelserne. Regeringen og Enhedslisten prioriterer 
med aftale om finansloven for 2012 at annullere planerne om at indføre nye optjeningskrav 
for at modtage velfærdsydelser i Danmark.  
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Styrket indsats over for social dumping 
Social dumping er et voksende problem på det danske arbejdsmarked. De senere års indsats 
overfor social dumping viser, at der er betydelige problemer i forhold til udenlandske virk-
somheders og arbejdstageres overholdelse af lovgivningen på området. Der er virksomheder, 
der unddrager sig at betale skat og moms, ligesom sikkerhedskrav og hensyn til arbejdsmiljø 
ignoreres. Og der er udenlandsk arbejdskraft, der udnyttes og misbruges. Aftaleparterne er 
enige om, at dette er uforeneligt med den danske model.  
 
Det er ikke alle udenlandske virksomheder, der registreres i Register for Udenlandske Tjene-
steydere (RUT), ligesom det ikke er alle virksomheder i RUT, der reelt eksisterer i hjemlan-
det. Det er med til at vanskeliggøre den indsats, der ydes for at afsløre virksomheder, der ik-
ke overholder den danske lovgivning på området.  
 
Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler i større 
offentlige udbud. 
 
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at styrke indsatsen mod social 
dumping med en række konkrete initiativer.  
 
Indsatsen skal tilrettelægges under hensyntagen til EU-retten.  
 

Styrket indsats overfor udenlandske virksomheder 
En tværgående myndighedsindsats er afgørende for en succesfuld indsats mod social dum-
ping.  
 
Indsatsen for at sikre, at udenlandske virksomheder og arbejdstagere overholder lovgivnin-
gen, styrkes gennem øget kontrol og tilsyn og koordinering på tværs af relevante myndighe-
der. De relevante myndigheder skal reagere hurtigt og koordineret og skal have tilført res-
sourcer hertil. Indsatsen skal omfatte relevante brancher, herunder servicebranchen, det 
grønne område samt særligt byggebranchen og mindre bygge-anlægsopgaver i villakvarterer 
og andre relevante lokaliteter.  
 
Den styrkede indsats sker i form af: 
 
 En styrkelse af de tre regionalt forankrede udrykningsenheder i Arbejdstilsynet, så om-

fanget og hurtigheden af Arbejdstilsynets udgående kontrol og tilsyn med udenlandske 
virksomheder øges. SKAT og politiet indgår i udrykningsenhedernes indsats, blandt an-
det for at sikre en hurtigere og mere effektiv sanktionering ved lovovertrædelser. 

 Gennemførelse af større fællesaktioner mellem SKAT, Arbejdstilsynet og politiet, som 
målrettet, hurtigt og effektivt kontrollerer relevante brancher kombineret med hurtig sank-
tion ved lovovertrædelser, fx gennem administrative bødeforlæg. De større fællesaktio-
ner koordineres og prioriteres på baggrund af en systematisk risikovurdering mv. 

 Det skal undersøges, hvorvidt Arbejdstilsynet kan gives mulighed for at udstede admini-
strative bøder for manglende eller fejlagtig anmeldelse til RUT. Arbejdet gennemføres i 
regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. 

 Effektivisering af mulighederne for anmeldelse af potentielle lovovertrædelser, fx ved 
etablering af en hot-line, it-understøttelse el. lign. 
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Der afsættes en ramme på i alt 55 mio. kr. årligt hertil i 2012 og 2013, heraf 25 mio. kr. til Ar-
bejdstilsynet, 20 mio. kr. til SKAT og 10 mio. kr. til politiet.  
 
Den styrkede indsats gennemføres i en toårig prøveperiode med en evaluering i 2013.  
 

Styrket kontrol af om udenlandske virksomheder er etablerede i 
hjemlandet 
Det skal undersøges, hvordan der kan iværksættes initiativer, der sikrer, at der fremover sker 
en effektiv kontrol af, om udenlandske virksomheder, der opererer i Danmark, reelt er eksi-
sterende i deres hjemland. Muligheden for at stille krav til dokumentation herfor undersøges. 
Initiativerne skal ses i sammenhæng med en indsats for et forbedret RUT-register,  
 
Det skal undersøges, hvorvidt der kan indføres skærpede sanktioner for omgåelse af EU's 
regler om tjenesteydelser, herunder undersøges muligheden for i særligt alvorlige tilfælde at 
fratage retten til drive virksomhed.  
 
Arbejdet gennemføres i regi af Udvalget om modvirkning af social dumping, jf. nedenfor. 
 

Bedre kontrol med og skærpet bødestraf for ulovlig cabotagekørsel 
Cabotagekørsel giver vognmænd hjemmehørende i EU mulighed for midlertidigt at køre 
vognmandskørsel i andre EU-lande. Det nuværende bødeniveau for ulovlig cabotagekørsel 
har imidlertid været uændret siden 1980’erne, og bøderne har derfor i dag kun begrænset be-
tydning for de transportvirksomheder, der overtræder cabotagereglerne.  
 
For at skærpe de økonomiske sanktioner ved ulovlig cabotagekørsel fremsætter regeringen i 
indeværende folketingssamling lovforslag om en markant forhøjelse af bødestraffen fra 4.000 
kr. til 10.000 kr. 
 
Mulighederne for bedre registrering undersøges nærmere i regi af Udvalget om modvirkning 
af social dumping, jf. nedenfor. 
 
Politiets kontrol med cabotagekørsel styrkes. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 
hertil. 
 

Nedsættelse af Udvalg om modvirkning af social dumping    
Der vurderes at være muligheder for yderligere tiltag overfor udenlandske virksomheder og 
arbejdstagere, der ikke overholder dansk lovgivning. Området er imidlertid tæt reguleret, og 
der er derfor blandt andet behov for en nærmere afklaring af en række juridiske forhold, her-
under de EU-retlige grænser.  
 
På den baggrund nedsættes et udvalg om modvirkning af social dumping, som skal vurdere 
mulighederne for yderlige tiltag. Udvalgsarbejdet skal blandt andet omfatte følgende:  
 
 Mulighed for styrket håndhævelse af krav til udenlandske virksomheder, herunder mu-

ligheder for indførelse/udvidelse af adgang til at udstede administrative bøder. 
 Bedre mulighed for inddrivelse af krav, såvel offentligretlige krav som fx bøder og skat 

samt privatretlige krav som fx efterbetaling i henhold til overenskomst. 
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 Undersøgelse af, hvilke virkemidler andre lande anvender på området, herunder ID-kort 
og skiltning på byggepladser. 

 Offentlige myndigheders mulighed for anvendelse af arbejdsklausuler. 
 Afdækning af andre muligheder for indberetningspligt, herunder gennem informations-

udveksling med myndigheder i andre lande. 
 Gennemgang af lovgivning og administration, herunder mulighederne for blandt andet 

skærpelse af registrerings- og indberetningsforpligtelser på skatteområdet. 
 Styrket kontrol af, om udenlandske virksomheder er reelt etablerede i hjemlandet. 
 Mulighederne for registrering af cabotagekørsel. 
 Gennemgang af skattereglerne for udstationerede virksomheder. 
 
Arbejdsmarkedets parter inddrages i udvalgets arbejde. Udvalgets analyser og forslag drøf-
tes med arbejdsmarkedets parter, inden de forelægges aftaleparterne til politisk beslutning. 
 
Aftaleparterne orienteres løbende om fremdriften i arbejdet. Udvalget giver den endelige rap-
port til aftaleparterne 1. oktober 2012.  Der kan igangsættes eventuelle nye initiativer før 1. 
oktober 2012, hvis den løbende fremdrift i udvalgsarbejdet viser, at der er behov herfor, og 
hvis aftaleparterne er enige herom. 
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Grønt fokus 
Efter 10 år, hvor naturen og miljøet har været forsømt, skal der nu skabes de bedste rammer 
for, at Danmark kan blive et grønt videns- og produktionssamfund. Danmark skal udnytte fø-
rerpositionen på det grønne område. Der skal udvikles nye grønne danske virksomheder. 
Den grønne omstilling vil skabe grundlag for nye danske job og give danske virksomheder et 
forspring på markederne for grøn teknologi. Der skal ske en bæredygtig udvikling af landbru-
get, der reducerer klimapåvirkningen, fremmer natur og biodiversitet og økologien. Der skal 
være større fokus på naturarealer som skov, vådområder mv. til gavn for både natur, miljø og 
mennesker. 
 

Miljøfokusering af landdistriktsmidler 
Regeringen og Enhedslisten er enige om i højere grad at omprioritere og målrette EU's land-
distriktsmidler mod grønne tiltag. Det bidrager til mere og renere natur, mere økologi, et godt 
vandmiljø samt en førerposition inden for grøn teknologi. 
 
Indsatser inden for en række miljømæssige kerneområder styrkes med i alt 650 mio. kr. over 
de kommende to år, inkl. EU-medfinansiering:  
 

 Vådområdeindsatsen styrkes gennem statslige storskalaprojekter med henholdsvis 98,7 

og 60,7 mio. kr. i 2012 og 2013. 

 Der bliver rejst mere skov og herunder mere bynær skov. Indsatsen styrkes med hen-

holdsvis 37,9 og 33,9 mio. kr. i 2012 og 2013. 

 Støtten til økologi og investeringer i nye grønne teknologier i landbruget forøges med 

henholdsvis i alt 72 og 140 mio. kr. i 2012 og 2013. 

 Der tilføres henholdsvis 109,1 og 98,4 mio. kr. til naturforvaltning og pleje af naturarealer 

i 2012 og 2013. 
Miljøfokuseringen vil bl.a. give mere natur og biodiversitet til gavn for både mennesker og mil-
jø, formindske udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, forbedre drikkevandskvaliteten og 
reducere Danmarks klimabelastning, da vådområder og skove binder CO2. 
 

Fremme af økologi 
Regeringen og Enhedslisten vil fremme økologien i Danmark. Det gavner biodiversiteten, sik-
rer renere drikkevand og vil give forbrugerne bedre mulighed for at vælge økologisk. Rege-
ringen og Enhedslisten vil med en styrkelse af økologiområdet tage et vigtigt skridt hen mod 
målsætningen om, at det økologiske landbrugsareal mindst fordobles i 2020. 
 
 Der afsættes 8 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til yderligere omstilling af offentlige køkke-

ner til økologi. 
 Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til forarbejdning af økologiske råvarer.  
 Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til økologifremme, som blandt andet ved-

rører uddannelse, informationsaktiviteter og markedsføring samt rejsehold, der bidrager 
til udvikling af økologiske kompetencer inden for landbrugs- og fødevaresektoren.  
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For alle tre initiativer indgår medfinansiering fra EU's landdistriktsprogram. Den forøgede 
satsning på økologi svarer til i alt 56 mio. kr. i 2012 til 2013 inklusiv medfinansiering fra EU 
mv. 
 

Plante- og dyregenetiske ressourcer 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 3,2 mio. kr. årligt til arbejdet med plante- 
og dyregenetiske ressourcer. Arbejdet relaterer sig til biodiversiteten i landbrugsproduktio-
nen, herunder bevaring og forbedring af gamle genetiske ressourcer i planteavlen og husdyr-
produktionen, vidensopbygning inden for bæredygtig udnyttelse og specialproduktion af fø-
devarer mv. De gamle sorter og arter har potentiale i forhold til eksempelvis mere miljøvenlig 
drift inden for især økologisk landbrug samt specialproduktion af fødevarer. Der er endvidere 
enighed om, at eventuelle ændringer i organiseringen af arbejdet med de plante- og dyrege-
netiske ressourcer skal drøftes, sådan at der kommer balance mellem hensynet til avlernes 
bevaringsarbejde og genbankaktiviteterne. Finansieringen sker via nedjustering af Fødeva-
reministeriets Pulje til Forskellige nationale og internationale forskningsaktiviteter mv., som 
endnu ikke er fuldt udmøntet. 
 

Fonden for Økologisk Landbrug 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 af EU-
rammen til landdistriktsprogrammet til Fonden for Økologisk Landbrug, så den får mulighed at 
opnå medfinansiering til igangsættelse af egne aktiviteter. De nye midler skal målrettes mod 
at støtte forsøg og udvikling af nye produktionsformer, der markant udvikler økologisk drift i 
forhold til øget bæredygtighed for naturen, dyrevelfærd, klima, biodiversitet og miljø. 
 

Strukturelle og miljømæssige udfordringer i landbruget 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at den kommende Natur- og Landbrugskommissi-
on skal se på landbrugets fonde og private fonde samt problematikken vedrørende yngre 
økologiske landmænds etablering med henblik på at understøtte formålet med kommissio-
nens arbejde. Natur- og Landbrugskommissionen skal komme med forslag til løsning af land-
brugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan land-
brugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen.  
 

Økologisk handlingsplan 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at lade øget omlægning af offentligt ejet jord til øko-
logi, styrket produktudvikling i små økologiske virksomheder og fremme af investering i lokal 
produktion af økologiske kvalitetsfødevarer indgå i overvejelser som led i arbejdet med føde-
vareministerens Økologisk Handlingsplan 2020, der fremlægges i foråret 2012. Eventuelle til-
tag skal finansieres. 
 

Dyrenes vagtcentral 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt til Dyrenes Vagtcentral, 
der er etableret af Dyrenes Beskyttelse. Vagtcentralen sikres dermed faste bevillinger, hvilket 
er til gavn for tilskadekomne, herreløse og vilde dyr.  
 

Statslig skovrejsning 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke den statslige skovrejsningsordning med i 
alt ca. 18 mio. kr. i 2012 og 2013, heraf ca. 10 mio. kr. i nationale midler. Dermed kan der 
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etableres ca. 70 ha bynær skov, hvilket blandt andet sikrer bedre beskyttelse af grundvandet, 
flere lettilgængelige rekreative områder til borgerne og bedre forhold for naturen. De nationa-
le midler er finansieret af omprioriteringer af initiativer finansieret af Miljømilliard II. 
 

Styrket drikkevandsbeskyttelse  
Drikkevandet skal beskyttes bedre mod forurening med sprøjtegift. De nuværende sprøjtefri 
beskyttelseszoner omkring vandboringer er ikke alle steder tilstrækkeligt til at holde grund-
vandet fri for sprøjtemidler.  
  
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke indsatsen. I første omgang afsættes en 
pulje på 20 mio. kr. årligt i 2012-2013. Puljen giver kommunerne mulighed for at søge om 
midler til at identificere behovet for at etablere boringsnære beskyttelseszoner. På den bag-
grund kan kommunerne fastsætte en individuel sprøjtefri beskyttelseszone om hver enkelt 
boring. I det omfang kommunerne giver pålæg om udlæg af boringsnære beskyttelsesområ-
der, der er større end de nuværende 25 meter, skal der som i dag udbetales kompensation til 
lodsejeren/ejerne. Kompensationen finansieres via vandafledningsafgiften. 
 
Endvidere er der enighed om at undersøge konsekvenserne af at etablere obligatoriske bo-
ringsnære beskyttelsesområder. Denne undersøgelse kan f.eks. ske i regi af Natur- og land-
brugskommissionen.  
 

Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) 
En grøn omstilling kræver udnyttelse af ny teknologi for at sikre gode og omkostningseffekti-
ve løsninger. Mange af fremtidens teknologiske løsninger kender vi allerede i dag. Andre er 
udviklet, men kræver støtte til videre demonstration og udvikling.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 50 mio. kr. til et miljøteknologisk udvik-
lings- og demonstrationsprogram (MUDP) i 2012. Programmet indgår i opgørelsen af forsk-
ningsmålsætningen. MUDP skal have fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udvik-
lingen af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål. Danske virksomheder har styr-
kepositioner inden for disse cleantech områder. 
 

Styrket indsats mod kemikalier 
Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med eksempelvis kosmetik, fødevarer og le-
getøj. Kemi er uundværlig i en moderne hverdag, men der er behov for viden for at kunne 
fastsætte regler for brugen af dem. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at kortlægge stofferne på Miljøstyrelsens liste over 
uønskede stoffer. Der afsættes 12 mio. kr. årligt frem til 2015 til kortlægningen. Alle stofferne 
på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer gennemgås, med henblik på - stof for stof - at 
kunne vurdere behovet for yderligere regulering, mærkning, information eller udfasning, f.eks. 
gennem EU. Indsatserne koordineres med initiativerne i kemikaliehandlingsplanen med hen-
blik på systematisk og målrettet at håndtere nogle af de stoffer, der har problematiske egen-
skaber. 
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Bedre styr på nanomaterialer og deres sikkerhed  
Det er uvist i hvor store mængder nanomaterialer anvendes og produceres, og dermed er det 
også uvist, hvor meget forbrugere og miljøet bliver udsat for i dag. Derudover mangler der på 
afgørende punkter viden om de mulige skadelige virkninger, der opstår når forbrugere og mil-
jøet udsættes for nanomaterialer. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at skabe øget klarhed over eksponeringsveje og 
konsekvenserne for forbrugere og miljø ved anvendelse af nanomaterialer. Der afsættes 6 
mio. kr. årligt til styrkelse af indsatsen, og der sker en samtænkning af de nuværende indsat-
ser i Center for Nanosikkerhed og Miljøstyrelsen. Den styrkede indsats på nanoområdet om-
fatter blandt andet udvikling af en nanoproduktdatabase i samarbejde med andre lande. Mu-
ligheden for at forpligte virksomhederne til indberetning undersøges. 
 

Klimatilpasning 
Klimaforandringerne betyder blandt andet kraftigere skybrud, mere nedbør i længere perio-
der, stigende havniveau og kraftigere storme. I de senere år har kraftige skybrud sat byområ-
der under vand og forårsaget milliardskader alene i forsikringsudbetalinger. Oversvømmede 
boligområder med kloakvand giver samtidig øget risiko for infektioner samt indeklimaproble-
mer. 
 
Regeringen og Enhedslisten vil sikre, at alle kommuner laver en handlingsplan for klimatil-
pasning inden for højst to år. Der afsættes 10 mio. kr. i 2012 til at understøtte dette arbejde. 
 
Miljøministeriet vil samtidig nedsætte en Task Force, der skal udarbejde en handlingsplan for 
klimatilpasning. I forbindelse hermed etableres et rejsehold, som kan rådgive kommunerne i 
deres arbejde med kommunale handleplaner. Task Forcen finansieres af omprioriteringer af 
initiativer finansieret af Miljømilliard II. 
 

Støtteordning til energirenovering af bolig 
Det skal gøres mere attraktivt at energirenovere sin bolig. På den måde reduceres energifor-
bruget, hvilket kommer klimaet til gode. Samtidig kan der opnås en besparelse på energireg-
ningen.  
 
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at indføre en ny, grøn støtteordning til energi-
renovering af boliger. Støtteordningen vil desuden være med til at sætte gang i dansk øko-
nomi. Der skal blandt andet ydes tilskud til udskiftning og energirenovering af eksisterende 
vinduer, visse former for vedvarende energi, fjernvarme, øget isolering af tag og isolering af 
hulmur. Ordningen vil gælde for eksisterende private helårsboliger for både ejere, andelsha-
vere og lejere, herunder lejere i alment byggeri og privat udlejningsbyggeri. 
 
Ordningen får virkning fra 2013, og der afsættes 500 mio. kr. årligt i 2013 og 2014. 
 

En grønnere BoligJobordning 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at BoligJobordningen fortsætter i 2012, men i en 
ny og mere grøn udgave. Fokus skal i højere grad være på grønne istandsættelser i hjem-
met, som kan bidrage til et lavere energiforbrug. Samtidig begrænses mulighederne for at få 
fradrag i BoligJobordningen for udgifter til au pair. 
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Den grønne profil foreslås styrket ved, at lønudgifter i tilknytning til reparation og udskiftning 
af oliefyr fjernes fra ordningen samtidig med, at arbejde vedrørende husstandsvindmøller om-
fattes. Det vurderes, at denne ændring relativt enkelt kan gennemføres. 
 
Arbejde vedrørende oliefyr er omfattet under gældende regler, fordi det også var med i Re-
noveringspuljen i 2009. Siden er der indført en skrotningsordning, hvor private har kunnet få 
tilskud til skrotning af oliefyr i forbindelse med installation af nyt varmesystem.  
 
Solcelleanlæg er pt. med i ordningen, men husstandsvindmøller er ikke. Med henblik på at li-
gestille ”egenproduktion” af energi omfattes husstandsvindmøllerne af ordningen. 
 
Når den nye grønne støtteordning til renovering af boliger træder i kraft i 2013, nedlægges 
BoligJobordningen. Med nedlæggelse vil der parallelt blive genåbnet for tilgang til den tidlige-
re hjemmeserviceordning, som giver pensionister mulighed for tilskud til rengøring i hjemmet. 
 

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at tilføre Nordisk Folkecenter for Vedvarende Ener-
gi 4 mio. kr. årligt til forskning og udvikling inden for vedvarende energiteknologier. 
 

Kørselsafgift for lastbiler 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre arbejdet med indførelse af kilometer-
baserede kørselsafgifter for lastbiler. Kørselsafgifter vil bidrage til, at lastbilerne i højere grad 
end i dag betaler for det vejslid, de giver anledning til. Det gælder også de udenlandske last-
biler, der kører i Danmark. Hertil kommer mindre støj, trængsel samt partikel- og CO2-
udledning.  
 
Der er blandt andet i forbindelse med aftalerne om Forårspakke 2.0 og En grøn transportpoli-
tik fra 2009 forudsat indtægter fra indførelsen af en kørselsafgift for lastbiler. 
 
Aftaleparterne er enige om, at der hurtigst muligt skal implementeres en ambitiøs model for 
kørselsafgifter for lastbiler, som kan give et større provenu end det, der allerede er disponeret 
i forbindelse med Forårspakke 2.0 og En grøn transportpolitik fra 2009. Aftaleparterne er 
endvidere enige om, at det ekstra provenu bruges på at gøre den kollektive transport bedre 
og billigere. 
 

Indeksering af vægtafgift og stykafgifter 
Efter indførelsen af skattestoppet er punktafgifter, der ikke er værdibaserede, som hovedre-
gel blevet fastholdt på det samme kronebeløb siden 2002.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om som hovedregel at indeksere afgifter, der ikke i for-
vejen indekseres eller er værdibaserede. Det vedrører primært vægtafgift og grøn ejerafgift af 
biler, forskellige miljøafgifter og forbrugsafgifter.  
 
Indekseringen forventes at indebære et provenu på 360 mio. kr. i 2012 og 720 mio. kr. i 2013. 
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Højere afgifter på kvælstofilter (NOx) 
Luftforureningen skal nedbringes for at mindske de skadelige virkninger for mennesker, natur 
og miljø. Kvælstofilter (NOx) er helbredsskadelige for mennesker, og gør os blandt andet me-
re udsatte for lungeproblemer. Desuden medvirker luftforureningen med NOx også til over-
gødskning, iltsvind og forsuring af naturen.  
 
Potentialet for at nedbringe NOx-udledningen gennem afgiftspålæggelse er betydeligt. De 
store elværker og cementindustrien har reduceret udledningerne pr. energienhed betragteligt 
siden indførelsen af afgiften 1. januar 2010. Den nuværende NOx-afgift er ca. 5 kr. pr. kg.  
 
Regeringen og Enhedslisten ser det derfor som et vigtigt redskab til at nedbringe luftforure-
ningen, at afgiften på udledning af NOx øges. Afgiften på NOx forhøjes svarende til et årligt 
provenu på 600 mio. kr. Det svarer til en forhøjelse af afgiften på cirka 20 kr. pr. kg. 
 
Afgiftsforhøjelsen forventes som udgangspunkt at træde i kraft den 1. januar 2012. 
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Mere og bedre uddannelse  
Mere og bedre uddannelse er vejen til at sikre fremgang og velstand i fremtiden. For den en-
kelte giver uddannelse bedre muligheder for at klare sig godt på et omskifteligt arbejdsmar-
ked.  
 
Derfor er der ambitiøse mål på uddannelsesområdet om, at 95 pct. af en ungdomsårgang 
skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse, og 60 pct. en videregående uddannelse. 
Samtidig skal 25 pct. af en ungdomsårgang gennemføre en lang videregående uddannelse.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at uddannelsesområdet skal styrkes. Kvaliteten af 
uddannelserne skal øges, og flere skal gennemføre en uddannelse. 
 

Praktikpladsindsatsen forstærkes 
Krisen og dens eftervirkninger er fortsat en stor udfordring for at skaffe et tilstrækkeligt antal 
praktikpladser. Manglen på praktikpladser betyder, at for mange unge falder fra erhvervsud-
dannelserne. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 
Folkeparti har på den baggrund indgået Aftale om en forstærket indsats for flere praktikplad-
ser i 2012. Med aftalen afsættes der ca. 2,6 mia. kr., som kan skabe rammerne for, at der i 
2012 oprettes 10.400 ekstra praktikpladser. 
 
Aftalen viderefører en række centrale elementer fra Aftale om flere praktikpladser i 2011. Det 
gælder blandt andet præmie- og bonusordning på op til 70.000 kr. til private og offentlige ar-
bejdsgivere, der indgår en uddannelsesaftale med en elev.  
 
Herudover tages der med aftalen nye initiativer. Der oprettes 1.500 ekstra skolepraktikplad-
ser i 2012 på erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning, så der i 2012 vil være i alt 
3.000 ekstra skolepraktikpladser til rådighed.  Der gennemføres desuden forsøg med praktik-
pladscentre på erhvervsskoler, som kan bidrage til at skabe bedre skolepraktikpladser. Ende-
lig nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan der sikres en 
øget, ubureaukratisk og omkostningseffektiv brug af sociale klausuler om praktikpladser i of-
fentlige udbud. 
 

Plads til mere uddannelsesaktivitet 
I 2011 er tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og optaget på de videregående uddan-
nelser større end nogensinde før. På den baggrund er regeringen og Enhedslisten enige om 
at sikre de nødvendige ressourcer til, at den høje aktivitet kan fortsætte. Med aftale om fi-
nansloven for 2012 afsættes midler til højere aktivitet på uddannelserne for i alt ca. 420 mio. 
kr. i 2012 og ca. 620 mio. kr. i 2013.  
 
Øget aktivitet på uddannelserne indebærer samtidig, at flere unge skal have SU. Der afsæt-
tes på den baggrund yderligere ca. 560 mio. kr. i 2012 og ca. 690 mio. kr. i 2013 til øgede 
udgifter til SU. 
 

Ekstra pladser på maskinmesteruddannelserne 
Der blev med finanslovaftalerne for 2011 indført et loft over optaget på maskinmesteruddan-
nelserne på 2009-niveau for perioden 2011 til 2014. Det er imidlertid et skridt i den forkerte 
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retning at begrænse adgangen til uddannelsen. Det skal ikke mindst ses i lyset af, at søgnin-
gen til uddannelsen er stor, og erhvervslivets efterspørgsel efter maskinmestre – beskæfti-
gelsesgraden for maskinmestre er forholdsvis høj sammenlignet med mange andre faggrup-
per.  
 
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at gøre plads til et større årligt optag på ma-
skinmesteruddannelserne svarende til 170 personer. Det svarer til at optaget kan imøde-
komme det samlede antal ansøgere i 2011. Der kan dermed optages ca. 645 personer på 
uddannelsen i 2012. 
 
Med aftale om finanslov for 2012 afsættes yderligere 11 mio. kr. i 2012 og 25 mio. kr. i 2013. 
  

Reduktionen af tilskuddet til efterskoleelever afskaffes 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at det skal være økonomisk overkommeligt for alle 
familier, at deres børn kommer på efterskole. Derfor afskaffes den skærpede indkomstaftrap-
ning af elevstøtte til efterskoleelever, som blev besluttet i 2010 som led i ”Genopretningsafta-
len”.  
 
Husstandsindkomsten som beregningsgrundlag for elevstøtten fastholdes, da dette i højere 
grad er i tråd med moderne familiemønstre, hvor forældre ofte indgår i nye familier med 
sammenbragte børn. Provenuet herfra afsættes som en reserve til efterskolerne med henblik 
på blandt andet at understøtte den sociale profil i elevstøtten.  
 
Samlet set tilføres 99 mio. kr. i 2012 og 141 mio. kr. årligt i 2013 og frem til efterskolerne.  
 

Deltagerbetaling på suppleringskurser fjernes 
Studerende med en bachelorgrad skal i nogle tilfælde følge et suppleringskursus, hvis de vil 
videreuddanne sig på en kandidatuddannelse. Som det er i dag, skal de studerende selv be-
tale for suppleringskurset. Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 9 mio. kr. i 
2012 til en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurser 
mellem bachelor- og kandidatniveau. 
 
Samtidig skal et udvalgsarbejde i løbet af 2012 afklare, hvordan der kan skabes et bedre 
samarbejde om overgange mellem bachelor- og kandidatniveau. Kravet om suppleringskur-
ser skyldes i vidt omfang, at der ikke er en tilstrækkelig god koordinering mellem bachelor- og 
kandidatuddannelser. 
 

Styrket kvalitet i erhvervsuddannelserne 
Erhvervsuddannelserne har gennem en årrække oplevet vigende søgning af elever fra 9. og 
10. klasse, der i stigende grad vælger de gymnasiale uddannelser i stedet. Samtidig er frafal-
det i erhvervsuddannelserne for højt.  
 
Der er behov for at højne erhvervsuddannelsernes kvalitet gennem bedre undervisning med 
henblik på at tiltrække og fastholde flere elever. 
 
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at afsætte 70 mio. kr. årligt fuldt indfaset til 
en styrkelse af omfanget og kvaliteten af undervisningen i erhvervsuddannelserne. I 2012 af-
sættes 35 mio. kr. Midlerne udmøntes ved at forhøje undervisningstaksterne.  
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Midlerne målrettes erhvervsskolernes grundforløb, hvor der i særlig grad er behov for at gen-
nemføre tiltag, der forbedrer undervisningens kvalitet og reducerer frafaldet, fx ved at ned-
bringe antallet af ”lærerfritimer”.  
 
Som opfølgning på aftalen vil Ministeriet for Børn og Undervisning i det løbende tilsyn med 
erhvervsuddannelserne have skærpet fokus på omfanget og kvaliteten i undervisningen i 
grundforløbene. 
 

Højere skolepraktikydelse til hjemmeboende over 18 år 
Den økonomiske krise og dens eftervirkninger betyder, at mange elever har vanskeligt ved at 
finde en almindelig praktikplads. Alligevel fravælger mange elever en skolepraktikplads. 
  
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om, at det skal være mere attraktivt at 
vælge skolepraktik. Det er derfor aftalt at forhøje skolepraktikydelsen til hjemmeboende ele-
ver over 18 år fra 3.633 kr. pr. måned til 6.739 kr. Dermed får ydelsen fra 2012 samme ni-
veau som før genopretningsaftalen.  
 
Forhøjelsen af skolepraktikydelsen indebærer merudgifter på 50 mio. kr. årligt. Det indebæ-
rer, at der samlet afsættes 120 mio. kr. årligt til erhvervsuddannelserne. 

 
Fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale uddannelser 
Regeringen og Enhedslisten ønsker at øge kvaliteten af de gymnasiale uddannelser. 
Der er bl.a. behov for at nedbringe klassestørrelserne, der mange steder er blevet en 
alvorlig barriere for ordentlig indlæring. 
 
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at indføre et fleksibelt loft 
på 28 elever over klassekvotienten i de gymnasiale uddannelser. Hver uddannelses-
institution må dermed højst have en gennemsnitlig klassekvotient på 28 elever i stam-
klasserne på hver årgang.  
 
Med et fleksibelt loft har de enkelte gymnasier fortsat frihed til at honorere kravene i 
gymnasiereformen om variation i undervisnings- og arbejdsformer. 
 
Et fleksibelt loft på 28 elever for alle gymnasiale uddannelser indebærer merudgifter på 50 
mio. kr. i 2012 og ca. 120 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Midlerne udmøntes ved at forhøje un-
dervisningstaksterne. 
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Et bedre og mere lige sundhedsvæsen 
Regeringen og Enhedslisten vil sikre et mere lige sundhedsvæsen, der er kendetegnet ved 
behandling af høj kvalitet samt lige og hurtig adgang for alle. 
 
Med finansloven for 2012 prioriterer regeringen og Enhedslisten blandt andet en række initia-
tiver, der skal bidrage til at sikre lighed i sundhedsvæsenet, løfte behandlingskvaliteten på 
sygehusene, styrke kræftindsatsen og sikre hurtig hjælp i tyndtbefolkede områder.  
 
De prioriterede indsatser kommer oven i det løft på 1,5 mia. kr. til regionerne i 2012, som var 
en del af aftalen om regionernes økonomi for 2012, og som sikrer en fortsat udbygning af 
sundhedsvæsnet, flere behandlinger på sygehusene og finansiering af ny medicin.  
 

Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet  
Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet er én af de vigtigste grundpiller i vores velfærdssy-
stem, og den skal vi bevare. De barnløse skal ikke afholdes fra at gå til lægen og opnå be-
handling. Og det offentlige skal ikke som i dag understøtte, at dem med private forsikrings-
ordninger stilles foran i køen til behandling og undersøgelse. Det skaber ulighed og strider 
mod princippet om den fri og lige adgang til sundhedsvæsenet.  
 
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at afskaffe egenbetalingen for behandling af 
barnløshed, sterilisation og refertilisation i det offentlige sundhedsvæsen fra 1. januar 2012. 
Fertilitetsområdet tilføres årligt ca. 213 mio. kr. fra 2012. Det modsvarer den besparelse VK-
regeringen indførte på området.  
 
Derudover er regeringen og Enhedslisten enige om at ophæve den nuværende skattefrita-
gelse af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger fra 1. januar 
2012. Som konsekvens heraf forventes et provenu på 500 mio. kr. i 2012. Samtidig afskaffes 
alle indførte gebyrer for tolkning i sundhedsvæsenet og administration i forbindelse med dis-
se ordninger fra 1. januar 2012. Der afsættes ½ mio. kr. årligt fra 2012. 
 
De tre tiltag medvirker til et mere lige sundhedsvæsen for alle.  
 

Styrket kræftindsats    
Der skal fortsat være fokus på at sikre kræftbehandling af høj kvalitet. I forbindelse med for-
handlingerne om regionernes økonomi for 2013 vil regeringen drøfte status for pakkeforløbe-
ne på kræftområdet med Danske Regioner og status for Kræftplan III, herunder om pakkefor-
løb i tilstrækkeligt grad har sikret hurtige forløb for alle kræftpatienter. I den forbindelse skal 
der ses på, om der er behov for en endnu mere målrettet styrkelse af området.  
 
Samtidig er regeringen og Enhedslisten enige om at fastholde prioriteringen af 19 mio. kr. år-
ligt fra 2012 til sammentænkning og videreførelse aktiviteterne på Palliativt Videncenter og 
RehabiliteringsCenter Dallund i et nyt Videncenter for Rehabilitering og Palliation.  
 
Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at udvide målgruppen for gratis vaccina-
tion mod livmoderhalskræft til op til 26 år, således at piger i alderen 19-26 år (årgange 1985-
1992) får tilbudt at blive vaccineret gratis mod livmoderhalskræft (HPV) i løbet af 2012 og 
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2013. I dag tilbydes vaccinen mod livmoderhalskræft gratis til alle piger i 12-årsalderen. I 
2009 og 2010 blev der gennemført et midlertidigt catch-up program, således at alle piger, 
som i dag er 18 år, har fået tilbudt vaccinen. Tilbuddet vil blive implementeret over 2 år. Til 
udvidelse af vaccinationsprogrammet afsættes i alt 150 mio. kr. i perioden 2012-2013.  
 

Bedre kvalitet i sygehusbehandlingen 
Der skal være sikkerhed for samme gode behandling, uanset hvor i Danmark patienten bliver 
behandlet. Og behandlingen skal svare til bedste praksis på et behandlingsområde. Derfor 
skal der udarbejdes nationale kliniske retningslinjer. Det betyder systematisk udarbejdede, 
faglige anbefalinger, der beskriver diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering for konkrete 
patientgrupper – baseret på evidens for virkningen og bedste praksis. Retningslinjerne er og-
så et element i sikringen af en løbende prioritering på sundhedsområdet, med fokus på at sik-
re mest mulig sundhed for pengene.  
 
Regeringen og Enhedslisten afsætter 20 mio. kr. årligt, 2012-2015 til at frikøbe de nødvendi-
ge lægefaglige ressourcer. Administrationen og sekretariat for ordningen varetages af Sund-
hedsstyrelsen.  
 

Gratis MFR-vaccine til unge voksne  
I 2011 har der været et højt antal tilfælde af mæslinger i forhold til tidligere år. Forklaringen 
skal findes i en for lav tilslutningsprocent til MFR-vaccinen gennem årene siden vaccinen blev 
indført i 1987. Der er særligt for få unge voksne, der er immune. For at få nedbragt antallet af 
tilfælde af mæslinger ønsker aftaleparterne, at flere bliver dækket af vaccinen. Der afsættes 6 
mio. kr. i 2012 til en etårig ordning, hvor unge voksne (personer i årgangene 1974-1994), der 
ikke har haft mæslinger eller ikke er vaccineret, tilbydes gratis MFR-vaccine. 
 

Bekæmpelse af multiresistente stafylokokker 
Antallet af tilfælde af multiresistente stafylokokker i Danmark har været stigende i flere år. Fra 
2009 til 2010 steg antallet af nye tilfælde med multiresistente stafylokokker med 25 pct. til 
1.100 tilfælde i 2010. For den type multiresistente stafylokokker, der kan smitte fra svin til 
mennesker, er der sket mere end en fordobling i nye tilfælde fra 2009 til 2010. Der afsættes 4 
mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af multiresistente stafylokokker.  
 

Styrket indsats mod sygehuserhvervede infektioner 
Cirka 8-10 pct. af indlagte patienter får en sygehuserhvervet infektion. Overvågning og en ak-
tiv indsats på området vil kunne nedbringe antallet af infektioner med op mod en tredjedel. 
Ved at koble eksisterende data kan der etableres en landsdækkende og automatiseret over-
vågning af sygehuserhvervede infektioner. Det vil styrke indsatsen mod sygehuserhvervede 
infektioner. Der afsættes i alt 8 mio. kr. i perioden 2012-2014 til sammenkobling af mikrobio-
logiske data med andre elektroniske data med henblik på styrkelse af indsatsen mod syge-
huserhvervede infektioner. 
 

Vaccinegaranti 
Danmark blev som resten af verden i 2009 ramt af influenza A-pandemien. I den forbindelse 
var Danmark sikret adgang til at købe den nødvendige vaccine, fordi der på forhånd var ind-
gået en aftale med en vaccineproducent herom. Denne aftale fra 2006 udløber i 2012. Rege-
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ringen og Enhedslisten ønsker, at der fortsat sikres adgang til køb af vaccine i tilfælde af en 
influenzapandemi. Der afsættes i alt 60 mio. kr. i 2012 til ny aftale om vaccinegaranti.  
 

Hurtig hjælp i tyndtbefolkede områder – helikopterordning    
Der skal være mulighed for hurtig hjælp i alle dele af landet. Regeringen og Enhedslisten er 
enige om at afsætte 50 mio. kr. i 2012 og 22 mio. kr. i 2013 til en fortsættelse af de igangvæ-
rende forsøgsordninger med akuthelikoptere med base i Karup og Ringsted frem til foråret 
2013.  
 
Der er samtidig enighed om, at der i efteråret 2012 skal træffes beslutning om en varig heli-
kopterordning fra 2013, målrettet tyndtbefolkede områder og øer, baseret på evalueringer af 
de to forsøgsordninger. Der afsættes en reserve på 80 mio. kr. i 2013 og 125 mio. kr. årligt i 
2014 og frem.  
 
Der igangsættes parallelt i regi af akutudvalget en kortlægning af behovet for flere lægeam-
bulancer og akut/lægebiler til tyndtbefolkede områder. Der fastholdes en reserve på 50 mio. 
kr. til drift af akut/lægebiler. 
 

Epilepsihospitalet Filadelfia 
Epilepsihospitalet Filadelfia varetager en specialiseret indsats til de hårdest ramte epilepsipa-
tienter. Regeringen og Enhedslisten afsætter 25 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i 2013 til at un-
derstøtte Epilepsihospitalet aktivitet i en tilpasningsperiode. Inden for de ekstra midler kan 
regionerne indgå frivillige aftaler med Epilepsihospitalet om at tilkøbe behandling. Det er en 
betingelse, at der nedsættes en gruppe med repræsentanter fra regionerne, Epilepsihospita-
let, Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, som med inddragelse af 
de lægefaglige selskaber skal se på hospitalets beslutningsstruktur, herunder skal økonomi- 
og aktivitetsstyring gennemgås og tilpasses på en måde, så man opnår den fornødne sikker-
hed for en fremadrettet, effektiv drift og prioritering af de højtspecialiserede opgaver.  
 

Ekstra tilskud til tandlæge ved særlige diagnoser  
Nogle mennesker har medfødte sygdomme, som medfører betydelige tandproblemer og sto-
re omkostninger til tandbehandling. Regeringen og Enhedslisten afsætter 22 mio. kr. årligt fra 
2012 og frem til at sikre, at personer med medfødte sjældne sygdomme, som medfører bety-
delige, dokumenterede tandproblemer (afgrænset ved en forekomst på 1:10.000), maksimalt 
skal betale 1.725 kr. årligt for nødvendig tandbehandling afledt af sygdommen. Niveauet for 
den maksimale egenbetaling svarer til det, der i dag gælder for patienter, der på grund af 
Sjøgrens Syndrom eller på grund af kræftbehandling med kemoterapi eller strålebehand-
ling har betydelige dokumenterede tandproblemer. 
 

Styrkelse af forebyggelsesindsatsen 
Der er enighed om, at den forebyggende indsats er vigtig for at undgå, at folk bliver syge og 
sygdom udvikler sig. Derfor annulleres den forudsatte besparelse vedrørende sundheds-
fremme og sygdomsforebyggelse på 24 mio. kr. i 2012, som foreslået af VK-regeringen, med 
henblik på en styrkelse af området.  
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Styrket forebyggelse 
Bedre forebyggelse er en af nøglerne til at skabe en mere lige sundhedstilstand i befolknin-
gen. I dag har især kortuddannede med lave indkomster kortere levetid end personer med vi-
deregående uddannelse. 
 
En bedre folkesundhed opnås bedst ved at forebygge og forhindre, at sygdomme opstår. Det 
giver et bedre helbred for den enkelte, og færre udgifter til sundhed. Bedre helbred betyder 
også færre sygedage, og det er en gevinst for arbejdsgiverne og det offentlige, som vil have 
færre udgifter forbundet med sygefravær. 
 
Afgiftssystemet spiller en vigtig rolle i forhold til blandt andet forebyggelsesområdet. Ud over 
at bidrage med øgede indtægter er afgifter et centralt instrument til at styrke folkesundheden. 
Særligt afgifter på usunde fødevarer, cigaretter, øl og vin kan medvirke til et mindre forbrug af 
sundhedsskadelige produkter og dermed forebygge sygdomme gennem en sundere livsstil. 
 

Flere ressourcer til arbejdsmiljø og forebyggelse 
Arbejdet og arbejdslivet er i dag en af de vigtigste kilder til velfærd i mange menneskers liv. 
Et godt arbejdsmiljø bidrager til et langt og givtigt arbejdsliv. Desværre er der stadig alvorlige 
problemer med nedslidning, ulykker og udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det er ulykkeligt for 
den enkelte og dyrt for samfundet.  
 
Danske lønmodtagere skal trygt kunne gå på arbejde hver dag. Regeringen og Enhedslisten 
er derfor enige om at det er centralt, at der bliver ført tilsyn og kontrol med arbejdsmiljøet på 
de danske virksomheder. Aftaleparterne har derfor med det samlede finanslovsforslag sikret, 
at der vil være en større bevilling til Arbejdstilsynet i 2012 end i 2011. 
 
Som følge af den tidligere regerings ”Aftale om en BoligJobplan” skete der en reduktion af 
Forebyggelsesfonden på i alt 300 mio. kr. i 2012 og 2013. Regeringen og Enhedslisten er 
enige om, at forebyggelsesindsatsen skal prioriteres højt, så arbejdsmiljøproblemer løses tid-
ligt, i stedet for når de er blevet mere alvorlige og dyrere. På den baggrund annulleres bespa-
relsen af Forebyggelsesfonden i 2012 og 2013. 
 
Med henblik på at mindske nedslidning og bl.a. fastholde seniorer længere tid på arbejds-
markedet, vil regeringen gennemføre en målretning af Forebyggelsesfonden. Målretningen vil 
blive drøftet med Enhedslisten. Et centralt pejlemærke vil være at modvirke de mest alvorlige 
og udbredte arbejdsmiljøproblemer. Det kan fx være psykisk nedslidning, hudlidelser, bevæ-
gelsesapparatproblemer og alvorlige ulykker. Herunder skal der gøres en særlig indsats i for-
hold til de brancher, hvor der er størst risiko for at blive nedslidt. Ligeledes skal der sættes 
fokus på at hjælpe borgere, der har været udsat for arbejdsskader, med at fastholde deres 
tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 

Afgiftsforhøjelser på sodavand, chokolade, slik og konsum-is 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forhøje afgifterne på usunde fødevarer.  
 
Den nuværende afgift på sodavand med et sukkerindhold over 0,5 g pr. 100 ml er 1,08 kr. pr. 
liter (ekskl. moms). Satsen for sodavand med et sukkerindhold under 0,5 g pr. 100 ml er 0,57 
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kr. (ekskl. moms). Regeringen og Enhedslisten er enige om at forhøje afgiften på sukkerhol-
dig sodavand med 50 øre pr. liter med virkning fra den 1. januar 2012. 
 
Aftaleparterne er endvidere enige om at forhøje afgiften på chokolade og slik med 6 kr. pr. 
kg. og udvide afgiftsgrundlaget til også at omfatte syltetøj, marmelade mv. og syltede grønt-
sager mv. Det vil sige, at afgiften omlægges til en afgift på ”sukkerholdige fødevarer”. Sukker 
i forskellige fødevarer som slik, sukkerholdig yoghurt og syltetøj tegner sig for en stor del af 
danskernes indtag af tilsat sukker. Afgiftsforhøjelsen får virkning fra den 1. januar 2012, mens 
udvidelsen af afgiftsgrundlaget får virkning fra den 1. januar 2013. Parterne aftaler, hvordan 
afgiften på tilsat sukker udformes. 
 
Der er i dag en afgift på 4,25 kr. pr. liter konsum-is eller konsum-is miks, når varens indhold 
af tilsat sukker overstiger 0,5 g pr. 100 ml, og en afgift på 3,40 kr. pr. liter når varens indhold 
af tilsat sukker udgør højst 0,5 g pr. 100 ml. Aftaleparterne er enige om at forhøje afgiften på 
konsum-is med 50 pct. med virkning fra den 1. januar 2012. 
 
Afgiftsforhøjelserne indebærer samlet set et provenu på 635 mio. kr. i 2012 og 1.660 mio. kr. 
i 2013.     
 

Højere afgifter på øl og vin 
Et alkoholforbrug, der overskrider Sundhedsstyrelsens anbefalinger, reducerer i gennemsnit 
levetiden med næsten 5 år. Regeringen og Enhedslisten er med aftale om finansloven for 
2012 enige om en forhøjelse af afgiften på øl med 25 pct. og på vin med 55 pct.  
 
Afgiftsforhøjelsen betyder, at en almindelig kasse øl med 30 styk til 139,95 kr. ekskl. pant sti-
ger til 147 kr., dvs. godt 7 kr. pr. kasse. En flaske bordvin, der i dag koster 40 kr., vil fremover 
koste 43,50 kr. 
 
Det forventes, at afgiftsforhøjelserne indebærer et provenu på 625 mio. kr. årligt i 2012 og 
2013. 
 

Cigaret og tobaksafgifter forhøjes 
Rygning er noget af det mest skadelige for vores sundhed og er blandt de største risikofakto-
rer for en række alvorlige sygdomme. Derfor vil regeringen og Enhedslisten forhøje cigaretaf-
giften med i gennemsnit 3 kr. pr. pakke af 20 styk cigaretter fra den 1. januar 2012. Afgifterne 
på tobak stiger parallelt med cigaretafgiften. 
 
Udviklingen i cigaretforbrug og grænsehandel mv. overvåges nøje, og der vil i lyset heraf bli-
ve foretaget en vurdering af mulighederne for at øge afgiften yderligere i forhold til det aftalte.  
 
Aftaleparterne noterer sig, at regeringen har en politisk intention om at øge prisen på en pak-
ke cigaretter med 10 kr. 
 

Arbejdsskadeafgift 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at indføre en arbejdsskadeafgift for at fremme ind-
satsen for et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø. Det er først og fremmest arbejdsgivernes 
ansvar at sørge for et godt arbejdsmiljø. Det gør langt de fleste arbejdsgivere også. Der er 
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imidlertid stadig for mange arbejdsskader, og arbejdsskader er samtidig en belastning for 
samfundsøkonomien, fordi det giver fravær fra arbejdsmarkedet og øgede sundhedsudgifter. 
 
Arbejdsskadeafgiften giver et provenu på 100 mio. kr. i 2012 og 300 mio. kr. i 2013. Den kon-
krete model for arbejdsskadeafgiften vil fremgå af lovforslaget. Afgiften skal styrke de enkelte 
virksomheder og branchers incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge ulykker. 
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Beskæftigelsesindsatsen  
Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at fær-
re falder ud af dagpengesystemet, og langvarige kontanthjælpsmodtagere skal have ret til fe-
rie.  
  
Der skal være langt større fokus på uddannelse og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen. 
Ufaglærte og faglærte og ledige med forældet uddannelse skal have adgang til 6 ugers selv-
valgt uddannelse uden prisloft. Og ordningerne med støtte i forbindelse med varslinger og 
jobrotation skal styrkes.  
  
Alt for mange unge mennesker er i dag uden uddannelse eller job. Siden krisen satte ind i 
2008, har udviklingen i beskæftigelse og ledighed været mere negativ for unge end for gen-
nemsnittet. Samtidig er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken 
vokset betydeligt. Derfor sættes der ind med en styrket indsats for unge, der er ramt af ar-
bejdsløshed.  
 
Endelig skal unødige regler og systemtænkning ikke være en barriere for en beskæftigelses-
indsats med udgangspunkt i den enkelte ledige. Der skal være mere frihed til at tilrettelægge 
en individuel indsats. Derfor gøres der op med tvungen overdragelse af ledige akademikere 
til andre aktører, og varighedskrav for aktive tilbud samt regler for gentagen aktivering af ik-
ke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere skal gøres mere fleksible. 
 

Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forlænge dagpengeperioden med ½ år for alle 
forsikrede ledige, der opbruger dagpengeretten i 2. halvår 2012, dog således, at den samle-
de dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Den midlertidige forlængelse vil således også 
omfatte forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2010, hvilket er en udvidelse i 
forhold til regeringens finanslovsudspil. 
 
Initiativet medfører merudgifter på 68 mio. kr. i 2012 og 102 mio. kr. i 2013 i forhold til rege-
ringens udspil. Dermed afsættes i alt 368 mio. kr. i 2012 og 184 mio. kr. i 2013. 
 

Bedre vilkår for ledige 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre vilkårene for ledige, blandt andet gen-
nem bedre muligheder for uddannelse og opkvalificering samt en bedre aktivering, som brin-
ger ledige i job.  
 
Ledige skal hjælpes med en meningsfuld, helhedsorienteret og effektfuld indsats, hvor opkva-
lificering og jobfokus ikke må overskygges af unødvendige og ufleksible regler samt standar-
diserede tilbud. 
 

Flere uddannelsesrettigheder til ufaglærte og faglærte. Løft af 6 ugers 
selvvalgt uddannelse 
Prisloftet over 6 ugers selvvalgt uddannelse betyder, at nogle ledige ikke har mulighed for at 
tage især AMU-kurser, som ellers kan hjælpe dem i beskæftigelse. Regeringen og Enhedsli-
sten er enige om, at faglærte, ufaglærte og ledige med forældet uddannelse skal have mulig-
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hed for at tage selvvalgt uddannelse, som kan hjælpe dem i arbejde uden at skulle være be-
grænset af et prisloft. 
 
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afskaffe prisloftet for alle kurser 
til og med erhvervsuddannelsesniveauet, herunder samtlige AMU-kurser. Det vil forbedre 
mulighederne for at tage 6 ugers selvvalgt uddannelse, der giver de relevante kompetencer, 
til ufaglærte, faglærte og ledige med forældet uddannelse. Der er for nylig offentliggjort en 
evaluering af 6 ugers selvvalgt uddannelse, som viser, at beskæftigelseseffekten af selvvalgt 
uddannelse netop er bedst for ufaglærte og faglærte. 
 
Reglerne for 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige følger de gældende tilsvarende regler 
for voksen- og efteruddannelse for beskæftigede. Her gælder det grundlæggende princip, at 
man kun kan få godtgørelse (forsørgelse), når man uddanner sig på samme eller højere ni-
veau end nuværende uddannelsesniveau. 
 
Udvidelsen af ordningen træder i kraft 1. april 2012. 
 
Initiativet medfører merudgifter på 197 mio. kr. i 2012 og 225 mio. kr. i 2013 og frem. 
 

Mulighed for ”opkvalificeringsjob” til ledige ufaglærte og faglærte 
Den nuværende forsøgsordning med ”opkvalificeringsjob” giver mulighed for, at ledige ufag-
lærte og faglærte samt ledige med forældede uddannelser med minimum 3 måneders ledig-
hed (1 måned for unge under 30 år) kan få tilskud til uddannelse i op til seks uger i forbindel-
se med en ansættelse. Det forbedrer lediges muligheder for at erhverve kompetencer, der er 
nødvendige for at udfylde et job. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forlænge den eksisterende forsøgsordning med 1 
år. Initiativet løber fra 1. august 2012 til 1. august 2013.  
 
Initiativet medfører merudgifter på 8 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013. 
 

Flere midler til jobrotation 
Jobrotation giver beskæftigede mulighed for at opkvalificere sig samtidig med, at en ledig får 
mulighed for at styrke og afprøve sine kompetencer på en arbejdsplads.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at øge bevillingen til jobrotation med yderligere 20 
mio. kr. i 2012 til mere jobrotation. Midlerne udmøntes til jobrotationsordningen til særlige 
grupper med videregående uddannelse. 

 
Styrket indsats for ledige ordblinde og læse- og skrivesvage  
For nogle ledige kan manglende basale kvalifikationer, fx mangelfulde læse- og skrivefærdig-
heder eller ordblindhed være en barriere for at komme i job eller for at komme i gang med en 
uddannelse. 
  
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at afsætte en pulje på 25 mio. kr. i 2012 til fi-
nansiering af en styrket indsats i forhold til ledige, der mangler basale kvalifikationer og fx har 
behov for forbedring af grundlæggende læse- og skrivefærdigheder. Midlerne kan blandt an-
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det anvendes til kampagner og en styrket informations- og vejledningsindsats i forhold til mu-
lighederne for at deltage i ordblindekurser og forberedende voksenundervisning samt nye IT-
selvbetjeningsværktøjer.  
 

Styrkelse af varslingsindsatsen og den supplerende varslingsindsats  
Varslingspuljerne sikrer, at afskedigede medarbejdere hurtigt kan få hjælp til at komme tilba-
ge i job. Varslingspuljerne har vist sig at være et meget brugt redskab til at afbøde de negati-
ve virkninger af større afskedigelser.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at varslingspuljerne skal tilføres nye midler. Der af-
sættes yderligere 20 mio. kr. i 2012.   
 

Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige 
Uddannelse kan være en vej til beskæftigelse og en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Det 
gælder særligt for de grupper af ledige, som mangler relevante erhvervskompetencer.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at den midlertidige forsøgsordning, hvor ufaglærte 
ledige i den første ledighedsperiode kan få tilbud fra jobcentret om uddannelse på mere end 
6 uger, forlænges med 1 år. Initiativet løber fra 1. august 2012 til 1. august 2013. 
 
Initiativet medfører merudgifter på 11 mio. kr. i 2012 og 16 mio. kr. i 2013. Herefter evalueres 
initiativet. 
 

Udredning af løntilskud og virksomhedspraktik  
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at Beskæftigelsesministeriet skal gennemføre en 
udredning af, hvorvidt løntilskud og virksomhedspraktik i strid med reglerne erstatter ordinæ-
re job i det private og i det offentlige.  
 
Initiativet er udgiftsneutralt. 
 

Kontanthjælpsmodtagere skal have mulighed for at holde ferie 
I dag har kontanthjælpsmodtagere som udgangspunkt ikke ret til ferie på kontanthjælp.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at sikre, at kontanthjælpsmodtagere får ret til ferie, 
således at de i 5 uger om året undtages fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 
Der vil være tale om en ret til ferie i 5 uger årligt for kontanthjælpsmodtagere, der har modta-
get kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder. De 5 ugers ferie skal holdes i lø-
bet af de næste 12 måneder. De kan ikke holdes i forbindelse med et ansættelsesforhold ef-
ter kontanthjælpsforløbet. 
 
Feriens placering skal aftales nærmere mellem den enkelte og kommunen, idet der skal ta-
ges hensyn til både beskæftigelsesindsatsen og personens øvrige forhold, herunder place-
ring af familiens ferie. Eventuel optjent ferie med feriegodtgørelse skal afholdes forud for ferie 
på kontanthjælp. 
  
I dag har kontanthjælpsmodtagerne en friperiode på en måned, hvor den pågældende ikke er 
omfattet af rådighedsforpligtelsen, hvis kontanthjælpsmodtageren er i et aktiveringsforløb, der 
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har en varighed på mindst 12 måneder. Der kan fremover ikke både holdes en friperiode efter 
aktiveringsreglerne og ferie.  
 
Initiativet træder i kraft 1. april 2012.  
 
Initiativet medfører merudgifter på 9 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013. 
 

Afskaffelse af tvungen brug af andre aktører  
Den obligatoriske brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere be-
tyder, at ledige, uanset den enkeltes behov, overdrages til en anden aktør. Samtidig er der 
ikke noget, der tyder på, at andre aktører har opnået bedre resultater end jobcentrene. 
 
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afskaffe tvungen brug af andre 
aktører i beskæftigelsesindsatsen for ledige akademikere.  
 

Mere fleksible rammer for gentagen aktivering af  
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
Reglen om gentagen aktivering for ikke arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere kan 
føre til en standardiseret indsats for nogle. Ved at gøre reglerne mere fleksible for denne 
målgruppe får kommunerne mulighed for at gennemføre en mere smidig og individuelt tilret-
telagt indsats, hvor hensynet til den enkelte kommer i første række. 
 
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om, at minimumsfrekvensen for gentagen aktive-
ring for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år sættes op til hver 12. 
måned i stedet for hver 6. måned. Kommunerne har fortsat mulighed for at igangsætte aktive 
tilbud, der rækker udover minimumsregelsættet, hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt.  
 
Initiativet træder i kraft 1. marts 2012.  
 
Initiativet medfører mindreudgifter på 138 mio. kr. i 2012 og 100 mio. kr. i 2013. 
 

Varighedskravet til aktive tilbud sættes ned fra 4 til 2 uger 
I dag skal kommunerne give aktive tilbud, der minimum varer 4 uger, hvis der er tale om ret- 
og pligttilbud. Det kan føre til, at aktive tilbud, fx jobsøgningskurser, bliver unødigt langvarige 
og ikke tilrettelægges individuelt.  
 
Med henblik på at give kommunerne mulighed for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de 
aktive tilbud er Regeringen og Enhedslisten derfor enige om at nedsætte varighedskravet til 
aktive ret- og pligttilbud fra 4 til 2 uger for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Kommu-
nerne har fortsat mulighed for at give et længerevarende tilbud, hvis det vurderes at være 
hensigtsmæssigt. 
 
Nedsættelsen af varighedskravet træder i kraft 1. marts 2012.  
 
Initiativet medfører mindreudgifter på 55 mio. kr. i 2012 og 75 mio. kr. i 2013. 
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Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at gennemføre initiativer om en styrket indsats for 
at få flere unge i uddannelse og job.  
 
 Flere ledige unge skal i Jobrotation 
 Flere ledige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen 
 Job- og opkvalificeringspakke til bogligt svage unge  
 Flere dimittender skal have trainee-forløb  
 
Der afsættes 30 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i 2013 til initiativerne.  
 

Skærpede sanktioner over for personer på kontanthjælp afvikles 
I foråret 2011 blev det besluttet at indføre skærpede sanktioner over for personer på kontant- 
og starthjælp. Sanktionerne indebærer, at personer på starthjælp, der afviser et tilbud om ak-
tivering uden rimelig grund, får udskudt retten til kontanthjælp et halvt år. Personer, der alle-
rede er på kontanthjælp, får nedsat ydelsen til starthjælpssatsen i et halvt år.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at de skærpede sanktioner mv. ikke gennemføres. 
Annullering af de skærpede sanktioner indebærer en offentlig merudgift på 94 mio. kr. i 2012 
og 104 mio. kr. i 2013 i forhold til finanslovforslaget for 2012. 
 

Besparelser på beskæftigelsesindsatsen annulleres 
På finanslovforslaget for 2012 indgår en negativ budgetregulering på beskæftigelsesindsat-
sen på 500 mio. kr. årligt fra 2012 og frem. Besparelsen blev aftalt i foråret 2011 i ”Aftale om 
en BoligJobplan”. Der blev ikke taget konkret stilling til udmøntningen af besparelsen.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at det hverken er realistisk eller hensigtsmæssigt 
at gennemføre en besparelse på 500 mio. kr. på beskæftigelsesindsatsen i en situation med 
stigende ledighed. På den baggrund annulleres den negative budgetregulering på 500 mio. 
kr. som led i finanslovaftalen for 2012. 
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Den internationale indsats 
Danmark skal føre en aktiv og ansvarlig udenrigspolitik, der både fremmer en mere fredelig 
og retfærdig verden og plejer danske interesser. Regeringen og Enhedslisten er enige om at 
yde en stærk international indsats på begge fronter. Det betyder, at udviklingsbistanden til 
verdens fattigste øges, samtidig med at indsatsen for at fremme dansk eksport til de store 
vækstmarkeder styrkes.  
 

Styrket udviklingsbistand  
Udbredt fattigdom og stor ulighed udgør – i samspil med klimaændringerne – nogle af de 
største problemer for verdens udviklingslande. Regeringen og Enhedslisten er derfor enige 
om at styrke udviklingsbistanden med 234 mio. kr. i 2012 og 600 mio. kr. i 2013, så udvik-
lingsbistanden i alt udgør 15.455 mio. kr. i 2012 og 15.821 mio. kr. i 2013. Dermed udgør ud-
viklingsbistanden 0,83 pct. af BNI i både 2012 og 2013. Regeringen og Enhedslisten er enige 
om, at de ekstra midler primært skal anvendes til at styrke fattigdomsorienteringen i dansk 
udviklingsbistand. Udmøntningen af de ekstra midler drøftes med Enhedslisten. 
 

Strategier for BRIK-landene og andre højvækstlande 
Enhedslisten noterer sig, at regeringen vil udarbejde operative strategier for større dansk 
samhandel med BRIK-landene (Brasilien, Rusland, Indien og Kina) og andre nye højvækst-
lande. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til udmøntning af strategierne. Samtidig 
nedlægges eksportambassadørordningen fra primo 2012, hvilket samlet frigør 11,7 mio. kr. i 
2012 og 7,0 mio. kr. i 2013. Disse beløb bidrager til finansieringen af regeringens arbejde 
vedr. eksport og investeringsfremme under strategien for BRIK-landene mv.  
 

Styrkelse af Dansk Center for Internationale Studier og 
Menneskerettigheder (DCISM) 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke Dansk Center for Internationale Studier og 
Menneskerettigheder med 10 mio. kr. årligt med henblik på at fremme det generelle arbejde 
med menneskerettighederne. 
 

Freds- og konfliktforskning 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage 
med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Med henblik herpå etableres et pro-
gram om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløsning. Der 
afsættes 8 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 hertil. Programmet udbydes af Det Strategiske 
Forskningsråd og placeres ved et universitet eller en anden forskningsinstitution efter udbud-
det. Placeringen besluttes af Det Strategiske Forskningsråd. Uanset den konkrete placering 
af programmet kan det inddrage forskere fra forskellige institutioner mv. 
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Skatter og afgifter 
Med aftale om finansloven for 2012 er regeringen og Enhedslisten enige om at øge de offent-
lige indtægter gennem skatter og afgifter med samlet 5 mia. kr. til finansiering af mere og 
bedre velfærd. De øgede indtægter bidrager til en holdbar og ansvarlig finansiering af de of-
fentlige udgifter og er samtidig med til at understøtte centrale målsætninger om at styrke fol-
kesundheden, forbedre miljøet og reducere luftforureningen. 
 
Ud over skatter og afgifter med positiv virkning på sundhed, miljø og klima er regeringen og 
Enhedslisten enige om at afskaffe multimedieskatten og genindføre beskatning af fri telefon 
samt indføre en forhøjelse af den grønne check til dem med de laveste indkomster. Hertil 
kommer stramninger af skattereglerne på en række områder, så multinationale virksomheder 
kommer til at bidrage mere til resten af samfundet, aktieaflønning bliver beskattet som anden 
indkomst og store pensionsformuer beskattes mere rimeligt.  
 

En supplerende grøn check 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at indføre en supplerende grøn check til familier 
med lave indkomster. Den supplerende grønne check finansieres af en ny afgift på hus-
standsomdelte reklamer.  
 
Den supplerende grønne check og afgiften på husstandsomdelte reklamer indføres i 2013.    
 
Den supplerende grønne check udgør 280 kr. årligt skattefrit og tildeles voksne personer med 
en indkomst på indtil 212.000 kr. De offentlige indtægter reduceres herved med 400 mio. kr. 
 
Indførelsen af den supplerende grønne check medfører, at rådighedsbeløbet øges med 280 
kr. årligt pr. voksen i familier med lave indkomster, fx dagpengemodtagere, førtids- og folke-
pensionister. Den eksisterende og supplerende grønne check udgør tilsammen 1.580 kr.  
 
Samtidig indføres en afgift på husstandsomdelte reklamer. Afgiften giver et forventet provenu 
på 400 mio.kr. i 2013. Indførelsen af afgiften på husstandsomdelte reklamer vil bidrage til at 
nedbringe mængderne af papiraffald til gavn for miljøet. 
 

Afskaffelse af multimedieskatten 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afskaffe multimedieskatten og genindføre be-
skatningen af fri telefon, pc og internetadgang med de tilpasninger, der er nødvendige for at 
sikre en rimelig beskatning af goderne. 
 
Multimedieskatten kan ses som en skat på et arbejdsredskab, som for de fleste er helt nød-
vendigt for fx at kunne arbejde hjemmefra. Skatten bidrager derfor til at gøre arbejdsmarke-
det mindre fleksibelt. Ved genindførelsen af beskatningen af fri telefon opnås en balance mel-
lem hensynet til konsekvent beskatning af personalegoder og fleksibilitet på arbejdsmarke-
det. 
 
Fremover vil det skattepligtige beløb af fri telefon udgøre 2.500 kr. årligt, dog nedsat med 25 
pct. til 1.875 kr. for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. 
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Afskaffelse af multimedieskatten sænker skatteindtægterne med ca. 510 mio. kr. årligt fra og 
med 2012. Beskatningen af fri telefon, inkl. ægtefællerabat svarende til de nuværende regler i 
multimedieskatten, giver et provenu på ca. 50 mio. kr. fra og med 2012. 
 

Ophævelse af skattebegunstigelse for medarbejderaktier 
Der gælder i dag særlige skatteregler for visse former for personalegoder, herunder når an-
satte aflønnes med medarbejderaktier. Medarbejdere kan i generelle ordninger blandt andet 
skattefrit modtage op til 22.800 kr. i gratisaktier. Kursgevinster udover 22.800 kr. beskattes 
efter aktieavancebeskatningsloven. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at al lønindkomst i princippet bør beskattes ens. 
Det gælder, uanset om udbetalingen sker i form af kontanter, naturalier eller andre former for 
aflønning. Derfor afskaffes skattebegunstigelsen for medarbejderaktier og skattebegunstiget 
aktieaflønning.  
 
Tildelte købe- og tegningsretter vil blive lønbeskattet, når de udnyttes. 
 
Afskaffelsen forventes at indebære et provenu svarende til 150 mio. kr. i 2012 og 150 mio. kr. 
i 2013. 
 

Loft over indbetalinger til ratepension nedsættes til 55.000 kr. 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at sænke ratepensionsloftet fra 100.000 kr. til 
55.000 kr. med virkning fra den 1. januar 2012. Fremover vil det derfor være muligt at få fra-
drag for ratepensionsindbetalinger op til 55.000 kr. årligt mod 100.000 kr. årligt efter de gæl-
dende regler. 
 
Sænkningen af loftet for indbetaling til ratepension til 55.000 kr. tilskynder blandt andet til at 
benytte livsvarige alderspensionsordninger i stedet for mere kortsigtet opsparing. 
 
Sænkningen af loftet indebærer et provenu på 1,5 mia. kr. årligt i 2012 og 2013. 
 

Afskaffelse af fradrag for formueforvaltning i pensionsordninger 
I dag er skattereglerne indrettet, så pensionsinstitutter og skattepligtige individuelle pensi-
onsordninger ikke kan fratrække generelle administrationsomkostninger i grundlaget for pen-
sionsafkastskatten. Men udgifter til formueforvaltning, som pensionsinstituttet selv afholder, 
er derimod fradragsberettigede. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at ensarte reglerne, så formueforvaltningsomkost-
ninger ikke længere kan fratrækkes i grundlaget for pensionsafkastskatten. Det vil blandt an-
det fjerne presset for at flytte generelle administrationsomkostninger over i de fradragsberet-
tigede formueforvaltningsomkostninger. Og reglerne bliver mere enkle og gennemskuelige. 
Ændringen gennemføres med virkning fra den 1. januar 2012. 
 
Afskaffelsen af fradraget for formueforvaltning i grundlaget for pensionsafkastskatten indebæ-
rer et provenu på 390 mio. kr. i 2012 og 370 mio. kr. i 2013.  
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Selskabsbeskatning 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at erhvervslivet – og herunder navnlig multinationa-
le selskaber – skal bidrage mere til finansieringen af velfærdssamfundet. Derfor gennemføres 
en række målrettede stramninger indenfor selskabsbeskatningen på nogle af de områder, 
hvor der udvises kreativitet: 
 
 Begrænsning af fremførsel af underskud. Efter gældende regler har selskaber en tids-

ubegrænset ret til fremførsel af underskud til modregning i senere overskud. Der indfø-
res en begrænsning af muligheden for underskudsfremførsel, således at den første mil-
lion altid kan modregnes i positiv skattepligtig indkomst, og det resterende underskud 
højst kan nedbringe den resterende indkomst med 60 pct. Det svarer til princippet for 
reglerne i Tyskland. I tilknytning hertil indføres blandt andet et underskudsregister. Æn-
dringen forventes at kunne træde i kraft den 1. januar 2013. 

 Stramning af rentebegrænsningsreglerne. Reglerne for selskabers fradrag for finansie-
ringsudgifter er designet sådan, at ”unormalt” store nettorenteudgifter ikke kan fradra-
ges. § 20-reguleringen af bundgrænsen for rentefradragsbegrænsningsreglen afskaffes, 
således at den fremover permanent vil være 21,3 mio. kr.  

 Ny model for lempelsesberegning. Virksomheder har i dag fradrag for udgifter forbundet 
med egen opbygning af patenter og andre immaterielle aktiver, og har straksfradrag for 
udgiften til erhvervelse af patentrettigheder mv. Hvis de immaterielle aktiver herefter ud-
nyttes i udlandet mod betaling af royalty til ejeren i Danmark, beskattes royaltyindtægten 
i Danmark, men med lempelse for evt. kildeskatter betalt i udnyttelseslandet. I visse si-
tuationer betyder det, at lempelsen overstiger den danske skat i forbindelse med paten-
tet mv. Modellen for lempelsesberegningen ændres, således at der ved beregningen ta-
ges hensyn til alle udgifterne ved det enkelte patent mv. Ændringen forventes at kunne 
træde i kraft den 1. januar 2013. 

 
Samlet set ventes forslagene om stramninger på selskabsskatteområdet at indebære et pro-
venu på 625 mio. kr. i 2013. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at udviklingen på selskabsskatteområdet løbende 
skal overvåges nøje, herunder med henblik på at vurdere, om der er brug for yderligere initia-
tiver imod misbrug af transfer-pricing og andre måder til at undgå beskatning i Danmark.    
 
Parterne er desuden enige om at gennemføre skatteministerens initiativer om revisorerklæ-
ring, bøder ved manglende dokumentation af transfer-pricing og solidarisk hæftelse ved 
sambeskatning, samt at der er brug for mere åbenhed om selskabers faktiske betaling af sel-
skabsskat i Danmark.    
 

Sænkning af grænsen for finansielle aktiver ved succession til 25 pct. 
Efter de gældende regler er det muligt at overdrage aktierne i en virksomhed til nære fami-
liemedlemmer, nære medarbejdere mv. med ”succession”. Det betyder, at der ikke sker 
kursgevinstbeskatning i forbindelse med selve overdragelsen. Beskatningen udskydes, indtil 
aktierne sælges eller overdrages til personer, som ikke er successionsberettigede. 
 
Det er blandt andet et krav for succession, at selskabet ikke er en ”pengetank”. Efter de gæl-
dende regler kan der ikke ske succession, hvis mere end 75 pct. af selskabets indtægt eller 
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aktiver vedrører pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom. Regeringen og Enhedsli-
sten er enige om at reducere grænsen for finansielle aktiver ved succession til 25 pct. med 
virkning fra den 1. januar 2012.  
 
Sænkningen af grænsen for finansielle aktiver ved succession til 25 pct. indebærer et prove-
nu på 60 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013. 
 

Lønsumsafgift på aktieaflønning i den finansielle sektor 
Den finansielle sektor er fritaget for moms. I stedet er sektoren omfattet af en lønsumsafgift. 
Lønsumsafgiften bidrager derfor til at sikre en højere grad af afgiftsmæssig ligebehandling 
mellem den finansielle sektor og øvrige (momsbelagte) sektorer.  
 
Lønsumsafgiften udgør 10,5 pct. af lønsummen i den finansielle sektor inkl. frynsegoder mv., 
mens aktieaflønning hidtil ikke har været indeholdt i afgiftsgrundlaget. Regeringen og En-
hedslisten er enige om, at aktieaflønning skal behandles som anden aflønning, og derfor med 
virkning fra den 1. januar 2012 skal indgå i grundlaget for lønsumsafgiften. 
 
Forslaget medfører et provenu på 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. 
 
Aktieaflønning er mere udbredt blandt højtlønnede end lavtlønnede, hvorfor ændringen bi-
drager til en mere lige indkomstfordeling. 
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Tabel 1 

Skønnede indtægter ved skatte- og afgiftsstigninger (efter tilbageløb og virkninger på grænsehandel)1) 

Mio. kr., 2012-priser 2012 2013 varigt 

Afgifter   

  Øl og vin 625 625 625 

  Usunde fødevarer (sodavand og sukkerholdige fødevarer mv.) 635 1.660  1.660  

  Luftforurening (kvælstofilter, NOx) 600 600 600 

  Indeksering af stykafgifter og vægtafgift i 2012 og 2013 360 720 700 

  Cigaretter  -  -  - 

Personalegoder   

  Afskaffelse af multimedieskat -510 -510 -510 

  Genindførelse af beskatning af fri telefon mv. inkl. ægtefællerabat 50 50 50 

  Afskaffelse af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer 500 500 500 

  Ophævelse af skattebegunstigelser for medarbejderaktier 150 150 150 

Pensionsindbetalinger mv.   

  Loft over indbetalinger til ratepensioner nedsættes til 55.000 kr.2) 1.500 1.500 300 

  Afskaffelse af fradrag for formueforvaltning i pensionsordninger 390 370 220 

Øvrige   

  Arbejdsskadeafgift 100 300 300 

  Selskabsbeskatning 0 625 425 

  Sænkning af grænsen for finansielle aktiver ved succession til 25 pct. 60 80 40 

  Lønsumsafgift på aktieaflønning i den finansielle sektor 10 10 10 

Varigt provenu i alt 3.080 5.070 5.070 

Midlertidigt provenu 1.390 1.610 - 

 

 

1) Tabellen er baseret på foreløbige provenuskøn. Endelige provenuskøn vil fremgå af de enkelte lovfors-
lag. 

2) Initiativet indebærer et merprovenu i 2012 og 2013 i forhold til det varige provenu. ¼ mia. kr. i 2012 
modsvarer en tidsforskydning i AER-ordningen og knap 1¼ mia. kr. i 2013 går til forbedringen af de 
offentlige finanser i 2013 med henblik på at efterleve EU-henstillingen. 
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Indsats rettet mod sort arbejde 
Undersøgelser viser, at den sorte økonomi fortsat er betydelig, selv om accepten af især or-
ganiseret sort arbejde og skattesnyd ser ud til at være faldende. Omvendt er der en høj grad 
af accept i befolkningen af, at man hjælper hinanden i dagligdagen inden for familie og ven-
nekredsen, uden at skattevæsenet involveres. 
 
Regeringen og Enhedslisten vil gennemføre en række initiativer, der dels bringer reglerne i 
bedre overensstemmelse med befolkningens holdninger, og dels styrker indsatsen over for 
snyd og sort arbejde.  
 

Lempelser i skattelovgivningen 
Aftaleparterne er enige om at bringe gældende regler mere i overensstemmelse med befolk-
ningens holdninger ved, at: 
 
 Tydeliggøre reglerne om skattefri familie- og vennetjenester inden for privatsfæren 
 Skattefritage ungdomshjælp inden for privatsfæren 
 Skattefritage vederlag op til 10.000 kr. for pensionisthjælp indenfor privatsfæren 
 

Styrket indsats over for sort arbejde 
Aftaleparterne er endvidere enige om at styrke indsatsen over for snyd og sort arbejde ved at 
indføre: 
 
 Påbud om digital betaling af beløb over 10.000 kr. 
 Indberetningspligt ved udbetaling af forsikringsskadeerstatninger vedr. fast ejendom  
 Offentlighed om visse skatteoplysninger vedr. selskaber.  
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Styrket indsats i SKAT 
Regeringen og Enhedslisten er enige om en markant styrkelse af SKATs indsats overfor virk-
somheder og selskaber, der ikke efterlever skatte- og momsreglerne samt en øget indsats 
overfor illegal import af afgiftspligtige varer. Den styrkede indsats understøtter en række skat-
tepolitiske initiativer. 
 
Samlet set indebærer initiativerne om styrket indsats overfor virksomheder og selskaber samt 
indsats mod illegal import, at indsatsen i SKAT styrkes med 150 mio. kr. i 2012 og 115 mio. 
kr. i 2013. 
 

Styrket kontrol- og inddrivelsesindsats 
SKATs seneste undersøgelser af virksomheders regelefterlevelse viser, at ca. 50 pct. af virk-
somhederne i Danmark begår fejl, og at der blandt en mindre del af virksomhederne fore-
kommer bevidst snyd med skattebetalingen.   
 
Aftaleparterne er enige om at styrke kontrol- og inddrivelsesindsatsen overfor virksomheder 
og selskaber, herunder multinationale selskaber, der ikke efterlever skatte- og momsreglerne 
i Danmark. Indsatsen styrkes med 100 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. årligt i 2013 til 2015. 
 
Den styrkede indsats i forhold til virksomheder og selskaber vil give SKAT mulighed for at 
øge indsatsen mod fejl og snyd markant. 
 

Øget indsats mod illegal import  
Der kan i forbindelse med kommende afgiftsændringer muligvis forventes øget organiseret 
indsmugling af illegale varer. 
 
Det er SKATs erfaring, at illegal import af punktafgiftspligtige varer i et vist omfang kan be-
grænses gennem en styrket indsats og målrettede aktioner, herunder konsekvent sanktione-
ring af virksomheder, som sælger ubeskattede varer samt borgere, der afsløres i ulovligt vi-
deresalg af varer importeret til privatforbrug. 
 
Aftaleparterne er enige om at iværksætte en øget indsats overfor illegal, organiseret import 
og salg af afgiftspligtige varer. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til indsatsen. 
 

Understøttelse af nye tiltag i SKAT 
Med henblik på generelt at sikre gode forudsætninger for SKATs arbejde er aftaleparterne 
enige om at afsætte 15 mio. kr. i 2012 til nødvendige IT-systemtilpasninger som følge af nye 
skattepolitiske initiativer. Endelig er aftaleparterne enige om at reducere forudsatte budget-
forbedringskrav i Skatteministeriet med 25 mio. kr. årligt i 2012 til 2015. 
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Det finansielle område 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er behov for at kulegrave årsagerne til fi-
nanskrisen og styrke indsatsen mod økonomisk kriminalitet på det finansielle område. 
 

Undersøgelse af finanskrisen i Danmark 
Den globale økonomi har i de senere år været hårdt ramt af den internationale finansielle kri-
se. Krisen afspejler dels forholdene på de internationale finansielle markeder og dels nationa-
le forhold.  
 
I Danmark foreligger en række analyser af krisen, ligesom der er gennemført undersøgelser i 
tilknytning til konkrete nødlidende banker, der er overtaget af statens selskab Finansiel Stabi-
litet A/S. Der er endvidere gennemført en lang række opstramninger for at styrke regulerin-
gen af og tilsynet med den finansielle sektor med henblik på at undgå en gentagelse af kri-
sen.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er behov for en analyse af årsagerne til fi-
nanskrisen og en vurdering af effekten af de opstramninger, som er blevet taget for at under-
støtte finansiel stabilitet samt vækst og beskæftigelse i dansk økonomi. Analysen skal belyse 
de væsentligste internationale og nationale faktorer, som kan have medvirket til, at den dan-
ske finanssektor blev inddraget i den internationale finansielle krise, herunder bl.a. udviklin-
gen på ejendomsmarkedet, rammebetingelserne for kreditinstitutterne og institutternes forret-
ningsmodeller.  
 
Herudover skal der ses på, om de siden 1970’erne foretagne liberaliseringer af internationale 
kapitalbevægelser og af de finansielle institutters muligheder for koncernforbundne aktiviteter 
har haft betydning for krisen. Endvidere skal analysen beskrive de initiativer, der er iværksat 
for at forebygge en lignende krise i fremtiden, og dermed undgå en gentagelse af krisen og 
vurdere, om initiativerne er tilstrækkelige.  
 
Udvalget skal endelig belyse, om tilsynet med finansielle koncerner med fordel kan styrkes. 
Dette skal ske under hensyntagen til arbejdet i ekspertudvalget vedrørende systemisk vigtige 
finansielle institutioner i Danmark. Der afsættes i alt 2 mio. kr. til analysen. 
 

Taskforce til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet 
I forlængelse af den finansielle krise er der opstået en række særligt omfattende og komplice-
rede straffesager om bl.a. kursmanipulation, insiderhandel og pantebrevsspekulation på det 
finansielle område. Efterforskningen og strafforfølgningen i sagerne varetages af Statsadvo-
katen for særlig økonomisk kriminalitet (SØK). Imidlertid kræver en lang række af disse sager 
en høj grad af koordinering mellem SØK, Finanstilsynet og SKAT.  
 
På den baggrund er regeringen og Enhedslisten enige om at etablere en taskforce mellem de 
involverede myndigheder til styrket indsats mod økonomisk kriminalitet. Taskforcen skal sikre 
en målrettet og koordineret efterforskning og strafforfølgning af sager på det finansielle om-
råde. Der afsættes 7 mio. kr. årligt hertil. 
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Sanktioner 
EU-kommissionen har fremsat en række EU-lovgivningsinitiativer, herunder det nye kapital-
markedsdirektiv (CRD4) og en ændring af direktivet, som bl.a. regulerer forbrugerbeskyttelse 
(MiFID II) samt transparensdirektiverne. Initiativerne vil blandt andet medføre en styrkelse af 
sanktionerne ved overtrædelser af reglerne på det finansielle område og sikre en vis fælles 
minimumsstandard i sanktionsordningerne på de forskellige områder.  
 
Parterne ser frem til, at der i forbindelse med gennemførelsen af direktiverne vil ske en væ-
sentlig forøgelse af bødeniveauet på det finansielle område i Danmark.  
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Øvrige initiativer 
 

Afskaffelse af gebyrer på familiesammenføringsområdet og annullering 
af besparelse på tolkebistand 
Der er fra 1. januar 2011 indført omkostningsdækkende gebyrer for indgivelse af ansøgninger 
om opholdstilladelse på bl.a. familiesammenføringsområdet.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afskaffe gebyrerne på familiesammenføringsom-
rådet med virkning fra 2012. Der afsættes 58 mio. kr. årligt hertil. 
 
Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om at annullere den forudsatte besparelse 
på tolkningsområdet på 15,3 mio. kr. årligt fra 2012, som indgik i Genopretningsaftalen. 
 

Domstolenes sagsbunker nedbringes  
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at et velfungerende og effektivt domstolssystem er 
væsentligt for retshåndhævelsen og borgernes adgang til at få løst deres retstvister. 
 
Der har i de seneste år været et stort antal verserende sager ved domstole. Siden 2010 er 
udviklingen vendt, således at sagsbunkerne og sagsbehandlingstiderne i byretterne er ved at 
blive nedbragt. 
 
Regeringen og Enhedslisten vil sikre, at denne udvikling forsætter i 2012. Aftaleparterne er 
derfor enige om, at domstolenes bevillingsniveau videreføres uændret fra 2011 til 2012. Dette 
indebærer bl.a. en etårig videreførelse af merbevillingen på ca. 120 mio. kr. til ekstra årsværk 
til nedbringelse af sagsbunker i byretterne. Domstolene tilføres samlet set en merbevilling på 
163 mio. kr. i forhold til forslaget til finansloven for 2012. 
 
Regeringen og Enhedslisten vil endvidere sikre et solidt grundlag for, at Danmark i fremtiden 
får endnu bedre og mere effektive domstole. Der igangsættes derfor en række tværministeri-
elle analysearbejder.  
 
Analyserne skal bl.a. belyse effektiviseringspotentialer, aktivitet og produktivitet i domstolene 
og afdække mere langsigtede muligheder for bl.a. regelændringer og reformer i domstolssy-
stemet, der understøtter effektiv opgavevaretagelse. 
 

Styrket retshjælp 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke retshjælpen for bl.a. udsatte grupper i 
Danmark med i alt 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013. 
 
Aftaleparterne er således enige om, at der på finansloven for 2012 afsættes 7,5 mio. kr. årligt 
i 2012 og 2013 til øget støtte til retshjælpskontorer. Samtidig vil tildelingskriterierne i forhold til 
etablering af nye retshjælpskontorer blive ændret, så der bliver bedre mulighed for at etablere 
flere retshjælpskontorer i samme by, og så der i godkendelsesproceduren kan lægges vægt 
på, om retshjælpskontoret etableres i et område med sociale og/eller integrationsmæssige 
udfordringer. 
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Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at den eksisterende rådgivning, som va-
retages af Dansk Flygtningehjælp i asylcentrene, styrkes med 2,5 mio. kr. årligt i 2012 og 
2013. Formålet er bl.a. at sikre mere og bedre rådgivning af asylansøgere.  
 
Aftaleparterne noterer sig endvidere, at der som led i aftalen om udmøntning af satspuljen i 
2012 er afsat 2 mio. kr. i 2012 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til Gadejuristen. Gadeju-
risten er en opsøgende retshjælp, hvor der ydes rådgivning primært på Vesterbro i Køben-
havn samt i Odense og Aarhus. 
 

Stop for tvangsudbud af offentlige opgaver 
Med virkning fra 1. juli 2011 er der indført en lovhjemmel, der gør det muligt at pålægge 
kommuner og regioner pligt til konkurrenceudsættelse af udvalgte opgaver.  
 
Offentlig-privat samarbejde kan medvirke til at sikre, at offentlige opgaver løses bedst til pri-
sen, og understøtte innovation i både den offentlige sektor og i private virksomheder. Men et 
samarbejde mellem offentlige og private aktører skal bygge på et konstruktivt samarbejde og 
ikke være baseret på, at en kommune eller region er tvunget til at konkurrenceudsætte be-
stemte opgaver. Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at afskaffe lovhjemlen, der 
gør det muligt at pålægge kommuner og regioner pligt til konkurrenceudsættelse. 
 

Annullering af besparelser i DSB 
På den tidligere regerings finanslovforslag for 2012 er der en besparelse på DSB på 300 mio. 
kr. årligt, som skal udmøntes ved en reduktion af kontraktbetalingen til DSB. DSB’s økonomi-
ske resultater er over en årrække svækket betydeligt, og udviklingen har resulteret i, at DSB’s 
økonomi ikke længere er bæredygtig. 
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at det er urealistisk at gennemføre besparelser i 
DSB i den nuværende situation uden at skade den kollektive trafik. Derfor annulleres den for-
udsatte reduktion af kontraktudbetalingen til DSB på 300 mio. kr. i 2012.  
 

Sport Event Denmark styrkes 
Sport Event Denmark har haft stor succes med at trække idrætsbegivenheder til landet, se-
nest VM i landevejscykling. Store idrætsbegivenheder skaber interesse for idræt og øger 
Danmarks synlighed internationalt. 
  
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at afsætte 20 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til vi-
dereførelse af Sport Event Denmarks arbejde. Midlerne indgår sammen med bidrag fra tips-
midler og de store idrætsforeninger i en handlingsplan, der også fremadrettet skal trække sto-
re idrætsbegivenheder til Danmark og sikre støtte til Team Danmarks talentprogram. 
 

Kompensation for forsinkelse af liberalisering af spillemarkedet 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 172 mio. kr. i 2012 som ekstraordinært 
tilskud til udlodningsmodtagerne af tipsmidler i 2012. Det betyder, at udlodningen kan holdes 
på et uændret udlodningsniveau, når der tages høje for prisstigninger.  
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Baggrunden er, at ikrafttrædelsen af den delvise liberalisering af spillemarkedet – og dermed 
blandt andet den nye udlodningslov - er blevet forsinket på grund af en statsstøttesag ved 
EU-kommissionen. Sagen er afgjort, og fra 2013 vil udlodningen og midler til ludomanibe-
kæmpelse følge de nye regler. 
 

Oprettelse af et mæglings- og klageorgan for ansvarlig 
virksomhedsadfærd 
Der er behov for en forstærket indsats for at fremme danske virksomheders globale ansvar-
lighed over for arbejdstager- og menneskerettigheder, internationale miljøstandarder og 
kampen mod korruption. Danske virksomheder er gode til at levere ansvarlig vækst. Det er 
en styrkeposition, som skal videreudvikles, bl.a. fordi ansvarlig vækst også i stigende grad er 
et internationalt konkurrenceparameter. Samtidig forpligter nye internationale retningslinjer fra 
FN og OECD medlemslandene til at have et velfungerende og sagsbehandlende ikke-retligt 
klageorgan, der kan behandle klager over danske virksomheder om eventuelt brud på men-
neskerettigheder eller andre internationalt anerkendte principper for ansvarlig virksomheds-
adfærd.  
 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at oprette et dansk ikke-retligt mæglings- og klage-
organ, der kan behandle klager om eventuelle brud på menneske- og arbejdstagerrettighe-
der, miljø, korruption mv. Nævnet vil endvidere kunne tage sager op af egen drift. Mæglings- 
og klageorganet sekretariatsbetjenes af Erhvervs- og Vækstministeriet. Samtidig overflyttes 
det eksisterende Kontaktpunkt i Beskæftigelsesministeriet til Erhvervs- og Vækstministeriet. 
Der afsættes 3 mio. kr. årligt til mæglings- og klageorganet mv. 
 

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv er et statsanerkendt museum. 
Museet bidrager med forskning i og formidling af den danske arbejderklasse og arbejderbe-
vægelses historie, liv og virke. For at understøtte museets kulturformidlende virksomhed er 
regeringen og Enhedslisten enige om at øge det statslige driftstilskud med 2 mio. kr. i 2012. 
 

EU-formandskabet første halvår 2012 – regeringens fællesudgifter  
Regeringen ønsker at sikre et godt udgangspunkt for varetagelsen af det danske EU-
formandskab i første halvdel af 2012 og ligger op til at afholde et ekstra uformelt ministermø-
de samt at styrke oplysningsindsatsen i forbindelse med EU-formandskabet. 
 
På den baggrund afsættes 7 mio. kr. til det ekstra uformelle ministermøde samt 3 mio. kr. til 
en øget oplysningsindsats og folkelig debat. Dermed vil reserven til fællesudgifter i forbindel-
se med EU-formandskabet blive øget med 10 mio. kr. 
 

Pulje til nye initiativer 
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte en pulje på 50 mio. kr. i 2012 og 80 mio. 
kr. i 2013 med henblik på at kunne igangsætte højt prioriterede initiativer. Puljen udmøntes i 
enighed mellem parterne. 
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Budgetforbedringer 
Ud over at forhøje statens indtægter som led i aftale om finansloven for 2012 er regeringen 
og Enhedslisten enige om målrettede omprioriteringer, som er med til at skabe rum til at føre 
en ny og mere rimelig politik. Finanslovsaftalen indeholder på den baggrund en række nega-
tive budgetreguleringer. 
 
 Provenu fra ikke indløst pant mv. Der indføres en ny model for ikke-indløst pant, som 

vil indebære statslige indtægter på 64 mio. kr. i 2013 og 2014 og 75 mio. kr. i 2015 og 
frem. 

 Kompensation for anden lovgivnings virkning på kirkeskat. Ordningen om kompen-
sation for anden lovgivnings virkning på kirkeskat afskaffes med virkning fra 2013.  

 Omprioritering af forsøgs- og udviklingspuljer. Der foretages en omprioritering af for-
søgs- og udviklingspuljer på uddannelsesområdet, som indebærer lavere offentlige ud-
gifter svarende til 30 mio. kr. i 2013 og frem. 

 Fokusering og effektivisering på Fødevareministeriets område. Der foretages en fo-
kusering og effektivisering af en række mindre ordninger på Fødevareministeriets områ-
de. Samlet indebærer fokuseringen lavere offentlige udgifter på 21 mio. kr. i 2012 og 19 
mio. kr. i 2013 og frem. 

 Sanering af råd og nævn. Med henblik på en ny prioritering af de offentlige udgifter fo-
retages en sanering af råd, nævn og centre mv. Initiativerne giver lavere offentlige udgif-
ter svarende til 25 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013. 

 Omprioritering af puljer på Beskæftigelsesministeriets område. Der foretages en 
omprioritering af puljer på beskæftigelsesområdet, som indebærer lavere offentlige ud-
gifter svarende til 90 mio. kr. i 2013 og frem. 
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Gennem de senere år er der skabt en ubalance i rets- og udlændingepolitikken med ensidigt 
fokus på skærpelser og kontrol. 
 
Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om, at der skal rettes op på dette. 
 
Lovovertrædelser skal have hurtige og effektive konsekvenser. Det er et grundlæggende 
princip, at børn og unge under 18 år, som kommer i konflikt med loven, ikke må placeres i 
fængsler, men i stedet skal anbringes i en social institution. Men sænkningen af den kriminel-
le lavalder blev gennemført stik imod alle anbefalinger, og med den betydelige skærpelse af 
straffen for ulovlig besiddelse af knive gik man for langt.  
 
Den danske toldkontrol skal være effektiv. Men opførelsen af nye kontrolanlæg ved de dan-
ske grænser bidrager ikke til dette.  
 
Der skal stilles rimelige krav til udlændinge i Danmark. Men asylansøgere skal have bedre 
mulighed for at arbejde og bo uden for asylcentrene, og der skal ikke gennemføres unødige 
kontroller. 
 
Aftaleparterne er enige om at afsætte 58 mio. kr. i 2012 stigende til 104 mio. kr. i 2015 til ini-
tiativer, der skal bidrage til at genskabe balancen i rets- og udlændingepolitikken. 
 

En retspolitik i balance 
Sænkningen af den kriminelle lavalder blev gennemført stik imod alle anbefalinger. Børn og 
unge, der begår kriminalitet, skal mødes med hurtige og effektive konsekvenser. Kriminalitet 
kan imidlertid ikke forebygges og bekæmpes effektivt ved at behandle børn som kriminelle 
voksne. Det bør være de sociale myndigheder – ikke retsvæsenet – der tager hånd om ind-
satsen over for børn, som kommer i konflikt med loven. Aftaleparterne er derfor enige om, at 
nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år skal annulleres, så den kriminelle lav-
alder hæves fra 14 til 15 år.  
 
Forhøjelsen af den kriminelle lavalder medfører mindreudgifter i kommunerne, politiet og an-
klagemyndigheden samt domstolene på 45 mio. kr. årligt. 
 
Aftaleparterne skal i den forbindelse også understrege, at det er vigtigt at sikre det grundlæg-
gende princip om, at børn og unge under 18 år ikke må placeres i fængsler, men i stedet skal 
anbringes i en social institution.  
 

Aftale om bedre balance i 
rets- og udlændingepolitikken 
Nyt kapitel 
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Når det gælder ungdomskriminalitet, har flertallet af unge aldrig været mere lovlydige, men 
samtidig er der en gruppe af hårde kriminelle unge, som er involveret i meget omfattende 
kriminalitet. Tilgangen til denne gruppe skal stoppes med en ny og effektiv indsats. Aftalepar-
terne konstaterer, at regeringen lægger op til en forstærket forebyggende indsats mod ung-
domskriminalitet. 
 
Aftaleparterne er enige om at afsætte en pulje på 4 mio. kr. årligt til kriminalpræventive kam-
pagner, herunder en forebyggelseskampagne mod knive i nattelivet. 
 
I 2008 blev straffen for førstegangstilfælde af ulovlig besiddelse af kniv på offentlige steder 
skærpet betydeligt. Med forudsætningen om, at straffen i førstegangstilfælde som altoverve-
jende hovedregel skal fastsættes til 7 dages ubetinget fængsel, gik man for langt, og aftale-
parterne er derfor enige om at ophæve denne forudsætning.  
 
Aftalen om permanent toldkontrol i Danmark fra maj 2011 bidrager ikke til en effektiv dansk 
toldkontrol. Det gør sig ikke mindst gældende for den planlagte opførelse af nye kontrolan-
læg. Aftaleparterne er derfor enige om at ophæve aftalen om permanent toldkontrol.  
 
I samarbejde med vores nabolande skal Danmark i stedet udføre en effektiv toldkontrol base-
ret på en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret indsats i overensstemmelse med de fælles 
regler, der gælder de lande, der er medlemmer af EU og Schengen-samarbejdet. Der afsæt-
tes 36 mio. kr. årligt til gennemførelsen af en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret toldkon-
trol. 
 
De samlede mindreudgifter ved annulleringen af aftalen om permanent toldkontrol udgør 66 
mio. kr. i 2012, 82 mio. kr. i 2013, 56 mio. kr. i 2014 og 55 mio. kr. i 2015. 
 
Som led i at sikre en afbalanceret retspolitik vil aftaleparterne endelig – når domstolene har 
taget stilling i de igangværende retssager om politiets administrative frihedsberøvelser under 
COP15 – tage en grundig drøftelse af, om der bl.a. i lyset af hensynet til forsamlingsfriheden 
kan være anledning til at overveje ændringer af lovgivningen på området. 
 

En udlændingepolitik i balance 
Asylansøgere, herunder afviste asylansøgere, skal have bedre mulighed for at arbejde og bo 
uden for asylcentrene. Det vil give en højere livskvalitet og bedre mulighed for at få en god 
begyndelse, både for asylansøgere, der vender hjem, og for dem, der får ophold i Danmark.  
 
Aftaleparterne konstaterer, at regeringen vil tilbyde asylansøgere, herunder afviste asylansø-
gere, at få adgang til arbejdsmarkedet og flytte ud fra asylcentrene efter seks måneder. Det 
vil øge asylansøgernes kompetencer.  
 
En række forhold skal undersøges nærmere forud for beslutning om den konkrete model for 
tilbuddet om udflytning fra asylcentrene. Det omfatter bl.a. afgrænsning af målgruppe, bolig-
form og adgang til offentlige servicetilbud.  
 
Aftaleparterne konstaterer, at regeringen vil nedsætte et hurtigt arbejdende embedsmands-
udvalg, som skal komme med konkrete anbefalinger til udformningen af den konkrete model 
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for tilbuddet om udflytning fra asylcentrene samt se på de såkaldt motivationsfremmende for-
anstaltninger over for udlændinge, der ikke medvirker til udsendelse. Med afsæt i udvalgsar-
bejdet, der forventes at være afsluttet hurtigst muligt og med henblik på politisk beslutnings-
tagen inden sommeren 2012, træffes beslutning om den konkrete model for tilbuddet, herun-
der i hvilket omfang og hvordan asylansøgere skal samarbejde for at blive omfattet af tilbud-
det. Aftaleparterne vil drøfte resultatet og aftale den videre fælles udmøntning af arbejds-
gruppens anbefalinger. 
 
Der afsættes en økonomisk ramme på 200 mio. kr. årligt (efter DAC-finansiering) fra 2012 til 
finansiering heraf. 
 
Aftaleparterne er enige om at drøfte en revision af reglerne om familiesammenføring af børn, 
når den igangværende gennemgang af Danmarks internationale forpligtelser på udlændinge-
området er tilendebragt inden udgangen af 2011 med henblik på fremsættelse af lovforslag i 
marts 2012. Aftaleparterne finder, at der særligt er behov for at se på tilfælde, hvor børn uden 
egen skyld har mistet deres opholdstilladelse som følge af at være sendt på genopdragelses-
rejser. Aftaleparterne finder endvidere, at der er behov for at se nærmere på kravet om en 
vellykket integration i Danmark.  
 
De seneste år er der indført unødigt mange kontroltiltag mv. på bl.a. familiesammenførings-
området. Eksempelvis udtages bl.a. 50 pct. af alle sager om familiesammenføring til ekstra 
grundig kontrol, selvom sagen ikke i første instans har givet anledning til tvivl.  
 
Aftaleparterne er derfor enige om at begrænse og målrette en række overvågnings- og kon-
trolinitiativer på bl.a. familiesammenføringsområdet. Dette bidrager med finansiering på i alt 
35 mio. kr. i 2012 og 13 mio. kr. i 2013. 
 

Økonomiske konsekvenser og finansiering 
Aftalen vil samlet medføre merudgifter på 58 mio. kr. i 2012 stigende til 104 mio. kr. i 2015, jf. 
tabel 1. 
 
 

Tabel 1 

Samlede økonomiske konsekvenser 

Mio. kr. 2012-pl 2012 2013 2014 2015 I alt 

Kriminel lavalder -45 -45 -45 -45 -180 

Aftale om permanent toldkontrol -66 -82 -56 -55 -259 

Begrænsning og målretning af overvåg-
nings- og kontrolinitiativer 

-35 -13 - - -48 

Udflytning fra asylcentre 200 200 200 200 800 

Pulje til kriminalpræventive kampagner 4 4 4 4 16 

I alt 58 64 103 104 329 

    

 
Merudgifterne finansieres ved en række forskellige elementer, jf. bilag. 
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Aftaleparterne er enige om at finansiere aftalen om bedre balance i rets- og udlændingepoli-
tikken med en række forskellige elementer, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1 

Finansiering af merudgifter ved aftale om bedre balance i rets- og udlændingepolitikken 

 2012 2013 2014 2015 I alt 

Mio. kr.    

Merudgifter  58 64 103 104 329 

Finansiering    

Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet - 20 20 20 60 

Reserve til særlige regeringsinitiativer - 10 10 10 30 

TB-reserve 30 70 70 70 240 

I alt 30 100 100 100 330 

    

 
Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet 
I 2003 blev der indført et nyt regelsæt for frit valg af personlig og praktisk hjælp mv. på æl-
dreområdet. Det foreslås at forenkle de detaljerede regler om, hvordan kommunerne bereg-
ner en timepris, når de via den såkaldte godkendelsesmodel sikrer det frie valg af personlig 
og praktisk hjælp. Forenklingen af reglerne vurderes at frigøre administrative ressourcer i 
kommunerne svarende til 20 mio. kr. årligt. 
 

Reserve til særlige regeringsinitiativer 
Reserven til særlige regeringsinitiativer (§ 35.11.12) nedskrives med 10 mio. kr. årligt i 2013-
2015 
 

TB-reserve 
TB-reserven (§ 35.11.01) nedskrives med 30 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. årligt i 2013-2015. 
 

Bilag
Finansiering 
Nyt kapitel 
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Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er enige om en ny 
flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015.  
 
Politiet spiller en afgørende rolle for borgernes tryghed i hverdagen. Et moderne, effektivt og 
omstillingsparat politi er en klar forudsætning for, at politiet fortsat kan bekæmpe den krimina-
litet, der skaber utryghed og usikkerhed i samfundet.  
 
Politiet påbegyndte i 2011 en ambitiøs flerårig omstillingsproces med fokus på effektivisering 
og fortsat modernisering af politiets virksomhed. Aftaleparterne er enige om, at omstillings-
processen er en omfattende og central opgave for politiet i de kommende år. Med den nye 
flerårsaftale for 2012-2015 får politiet et solidt grundlag for at bringe omstillingsprocessen 
sikkert i mål. 
 
Aftaleparterne er endvidere enige om, at de seneste års markante styrkelser af politiet skal 
fastholdes. Det indebærer bl.a., at politiets forbedrede borgerbetjening, den intensiverede 
bande- og rockerindsats og den forstærkede terrorbekæmpelse videreføres.  
 
Effektiviseringerne i politiet muliggør, at der herudover kan afsættes midler til en række nye 
initiativer i politiet.  
 
Aftaleparterne er enige om, at den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden sikrer, 
at dansk politi er på forkant med et komplekst kriminalitetsbillede og øget globalisering. Poli-
tiet skal kunne matche en tiltagende professionaliseret organiseret og grænseoverskridende 
kriminalitet. Samtidig skal politiet være stærkt lokalt forankret i borgernes hverdag og indgå i 
tæt samarbejde med kommunerne og de andre lokale aktører. 
 
Aftaleparterne er således enige om at afsætte ressourcer til en styrket politiindsats i særligt 
udsatte boligområder, en ny indsats rettet mod bande- og rockermiljøets ”rekrutteringsbaser” 
i de særligt udsatte boligområder og til udvidet mobil videoovervågning i bl.a. det grænsenæ-
re område. Disse initiativer vil yderligere styrke politiets mulighed for at bekæmpe den orga-
niserede kriminalitet. Samtidig understøttes politiets mulighed for løbende at tilpasse den po-
litifaglige indsats hurtigt og fleksibelt til de aktuelle udfordringer i et omskifteligt kriminalitets-
billede. 
 
 

Aftale om politiets og 
anklagemyndighedens  
økonomi i 2012-2015 
Nyt kapitel 
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Politiet og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 fremgår på denne baggrund af tabel 
1. 
 
 

Tabel 1 

Aftaleøkonomi for politiet og anklagemyndigheden  

Mio. kr. 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Aftalebevilling 8.612 8.507 8.459 8.421 
 

 
Aftaleparterne har noteret sig, at regeringen i anden sammenhæng i forbindelse med finans-
loven for 2012 indgår aftale om en styrket indsats mod social dumping, herunder om 20 mio. 
kr. årligt i 2012 og 2013 til en styrket politiunderstøttelse af denne indsats, samt aftale om en 
forhøjelse af den kriminelle lavalder og en tilbagerulning af aftalen om permanent toldkontrol i 
Danmark, dog videreføres 6 mio. kr. årligt til politiets og anklagemyndighedens understøttelse 
af SKATs mobile, fleksible og efterretningsbaserede toldindsats. Dette vil blive afspejlet i de 
endelige bevillinger for politiet og anklagemyndigheden på finansloven for 2012. 
 
Aftaleparterne konstaterer endvidere, at regeringen i forlængelse af politireformen vil gen-
nemføre en statsadvokatreform, der bl.a. vil indebære etablering af to statsadvokaturer i hen-
holdsvis Viborg og København. Aftaleparterne er i den forbindelse frit stillede. 
 

Et moderne og effektivt politi 
I juni 2010 afgav ”Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010” anbefalinger til en 
række initiativer på særligt de administrative områder, der kan bidrage til et bedre og mere ef-
fektivt dansk politi.  
 
Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2011 besluttede aftaleparter-
ne, at politiet skulle påbegynde implementeringen af alle effektiviseringsforslagene fra bud-
getanalysen, og at politiet skal gennemføre effektiviseringerne i videst muligt omfang.  
 
Rigspolitiet har stort fokus på gennemførelsen af politiets effektiviseringsprogram og har der-
for bl.a. nedsat et særligt effektiviseringssekretariat, der driver og understøtter effektivise-
ringsprocessen. Aftaleparterne er enige om, at det er væsentligt, at Rigspolitiet fortsat giver 
implementeringsprocessen højeste prioritet, så effektiviseringsgevinsterne realiseres i aftale-
perioden. Det er i den forbindelse vigtigt, at medarbejderne i dansk politi anvendes til de op-
gaver, som de er bedst kvalificerede til at varetage. 
 
I overensstemmelse med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2011 
(Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkepar-
ti, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne) er der nedsat en ekstern følgegruppe 
for politiets effektiviseringsprogram, der løbende har konsolideret de enkelte tiltag i effektivi-
seringsprogrammet. Der er endvidere løbende forelagt afrapporteringer for finansordførerne 
for forligskredsen. Den eksterne følgegruppe afslutter med udgangen af 2011 sit arbejde. 
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På baggrund heraf er der enighed om, at politiet kan realisere samlede effektiviseringer på 
248 mio. kr. i 2012 stigende til 489 mio. kr. i 2015. 
 
Effektiviseringsgevinsterne skal dels medgå til politiets udmøntning af konsolideringsbidrag 
og effektiviseret administration og dels til initiativer i politiet. Aftaleparterne er således enige 
om, at iværksættelsen af nye initiativer forudsætter, at effektiviseringsprogrammet gennemfø-
res som forudsat, og at effektiviseringsgevinsterne realiseres i praksis.  
 
I forhold til den etårige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011, indebæ-
rer aftalen for 2012-2015, at en større andel af provenuet fra politiets effektiviseringsprogram 
forbliver i politiet og muliggør nye initiativer mv. 
 

Initiativer og indsatsområder 
Aftaleparterne er enige om, at de seneste års markante styrkelser af politiet skal videreføres 
efter 2012. Det indebærer, at der afsættes i alt 321 mio. kr. årligt i aftaleperioden til viderefø-
relse af følgende initiativer: 
 
 Politiets servicecentre videreføres, så den forbedrede borgerbetjening og frigørelsen af 

ressourcer til operativt politiarbejde fastholdes (131 mio. kr. årligt). 
 Bande Task Forcen i Karlslunde videreføres, så politiets intensive indsats til bekæmpel-

se af bande- og rockerkriminalitet fastholdes (81 mio. kr. årligt). 
 Styrkelsen af PET fastholdes (84 mio. kr. årligt). 
 En række yderligere initiativer vedrørende udvikling af aflytningsudstyr mv. fastholdes 

(25 mio. kr. årligt). 
 
Som led i politiets effektiviseringsprogram er der afsat i alt 66 mio. kr. i aftaleperioden til op-
kvalificering af uddannelsen på Politiskolen med henblik på bl.a. at sikre akkreditering som en 
professionsbacheloruddannelse. 
 
Aftaleparterne er derudover enige om at afsætte 59 mio. kr. i 2012, 56 mio. kr. i 2013, 72 mio. 
kr. i 2014 og 84 mio. kr. i 2015, så politiet i aftaleperioden kan gennemføre følgende initiati-
ver: 
 
 Etablering af en tværgående indbrudsenhed, som skal intensivere den fremadrettede ef-

terforskning mod organiseret indbrudskriminalitet, hælernetværk og hjemmerøvere (37 
mio. kr. i 2012 faldende til 33 mio. kr. i 2015). 

 Anlæg af ny hovedpolitistation i Holstebro (28 mio. kr. i 2015). 
 Nyrenovering af hovedpolitistationen i Esbjerg (16 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015).  
 Etablering af elektronisk udveksling med EU-lande af oplysninger om DNA, fingeraftryk 

og køretøjer (22 mio. kr. i 2012 faldende til 20 mio. kr. i 2015). 
 
Aftaleparterne er endvidere enige om at prioritere flere ressourcer til en styrket politiindsats i 
de særligt udsatte boligområder, der er mest belastet af kriminalitet. Indsatsen, der bygger 
videre på den nuværende indsats i udsatte boligområder, indebærer bl.a. en styrket kriminal-
præventiv indsats i et fortsat tæt samarbejde med kommunerne, konsekvent patruljering, syn-
lig tilstedeværelse i gadebilledet og ”hotspot”-indsatser med særligt sammensatte specialen-
heder. Politiets forebyggende arbejde i områderne skal have fokus på tæt kontakt med de lo-
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kale unge, herunder gennem SSP-samarbejdet og hjemmebesøg. Den styrkede politiindsats i 
særligt udsatte boligområder skal sikre, at kriminaliteten nedbringes, og at trygheden for be-
boerne dermed øges i områderne.  
 
Aftaleparterne er samtidig enige om at afsætte yderligere 23 mio. kr. i 2012 og 73 mio. kr. år-
ligt i 2013-2015 til gennemførelse af en ny målrettet indsats mod bande- og rockermiljøets 
”rekrutteringsbaser” i de særligt udsatte boligområder, herunder til etablering af en ny fleksi-
bel bande task force, der skal operere i Vestdanmark, og som vil blive koordineret og styret 
fra Sydøstjyllands Politi (Horsens). Indsatsen skal samtænkes med den eksisterende bande-
exit-indsats bl.a. gennem tæt inddragelse af de eksisterende lokale exit-enheder med repræ-
sentanter fra kommunerne, politiet og kriminalforsorgen. 
 
Aftaleparterne er endvidere enige om at afsætte i alt 20 mio. kr. i aftaleperioden til investering 
i udvidet mobil videoovervågning til brug for politiets indsats mod bl.a. tilrejsende udenland-
ske kriminelle og organiseret indbrudskriminalitet, hjemmerøverier mv. samt understøttelse af 
SKATs mobile, fleksible og efterretningsbaserede toldindsats, herunder i det grænsenære 
område. Endelig afsættes der som et supplement hertil i alt 8 mio. kr. til en yderligere for-
stærket indsats mod grænseoverskridende kriminalitet. 
 

Styring og opfølgning i aftaleperioden 
I de kommende år skal politiet med gennemførelsen af effektiviseringsprogrammet håndtere 
en gennemgribende omstilling. Aftaleparterne er enige om, at politiet samtidig skal rustes til 
altid at kunne løse centrale og højt prioriterede udfordringer i det nuværende og fremtidige 
kriminalitetsbillede, herunder ikke mindst den organiserede kriminalitet.  
 
Aftaleparterne er enige om, at dette sikres med indgåelse af en ny flerårsaftale om politiets 
og anklagemyndighedens økonomi i en fireårig periode. Dette skaber ro om politiets drift frem 
til omstillingsprocessen er tilendebragt i 2015 og muliggør samtidig både videreførelse af ek-
sisterende og igangsættelse af nye initiativer i politiet. 
 
Inden for rammerne i flerårsaftalen skal politiet fortsat løbende tilpasse den politifaglige ind-
sats hurtigt og fleksibelt til de aktuelle udfordringer i et omskifteligt kriminalitetsbillede. 
 
Dette understøttes bl.a. af en ny resultatbaseret tilgang til styringen af dansk politi, herunder 
gennem den ophævelse af politiets styrkemål, som aftaleparterne gennemførte med aftalen 
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011. 
 
Politiet afvikler som forudsat i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2011 
politiets merforbrug. 
  
Det er samtidig vigtigt at sikre gode rammer for styringen af politiets udgifter i aftaleperioden. 
For at understøtte dette er aftaleparterne enige om følgende initiativer: 
 
 Der igangsættes et arbejde med henblik på, at politiets og anklagemyndighedens udgif-

ter til strafferetspleje mv. (retsmedicinske ydelser, teleoplysninger mv.) fra 2013 under-
lægges politiet og anklagemyndighedens almindelige driftsbevilling. 
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 For at skabe øget gennemsigtighed opsplittes politiets og anklagemyndighedens hoved-
konto på finansloven fra 2013 i tre særskilte hovedkonti for henholdsvis politiet, den cen-
trale anklagemyndighed og PET. 

 
Politiet er ligesom øvrige statslige institutioner i forligsperioden omfattet af generelle tekniske 
korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovs-
processer mv. 
 
Aftaleparterne er endvidere enige om, at udvalgte centrale parametre i forhold til styringen af 
politiet vil blive afspejlet i politiets resultatstyringskoncept, der bl.a. skal have fokus på mål- 
og resultatstyring, gennemførelsen af politiets effektiviseringsprogram og god økonomisty-
ring. 
 
I forhold til den løbende politiske opfølgning er aftaleparterne enige om, at justitsministeren 
hos finansministeren en gang årligt orienterer finansordførerne om status for flerårsaftalen og 
politiets effektiviseringsprogram. Herudover mødes justitsministeren og retsordførerne en 
gang halvårligt til en orientering om og drøftelse af status for politiets udvikling og drift, her-
under det aktuelle kriminalitetsbillede og politiets resultater. 
 
Rapporteringen til forligskredsen vil ligeledes omfatte status for flerårsaftalen med udgangs-
punkt i mål- og resultatstyring, fremdriften i de aftalte effektiviseringer, iværksættelsen af de 
aftalte initiativer, god økonomistyring mv. 
 

Økonomiske konsekvenser og finansiering 
Med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2012-2015 tilføres politiet og an-
klagemyndigheden en merbevilling på 517 mio. kr. i 2012 stigende til 864 mio. kr. i 2015. 
Herudover afsættes 13 mio. kr. i 2012 stigende til 41 mio. kr. i 2015 til merudgifter til SU til 
politielever på Børne- og undervisningsministeriets område. Samlet set afsættes der således 
en merbevilling på 530 mio. kr. i 2012 stigende til 905 mio. kr. i 2015. 
 
Aftaleparterne er enige om at finansiere aftalen om politiets og anklagemyndighedens øko-
nomi 2012-2015 med en række forskellige elementer, jf. bilag.  
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Aftaleparterne er enige om at finansiere aftalen om politiets og anklagemyndighedens øko-
nomi 2012-2015 med en række forskellige elementer, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1 

Finansiering af merudgifter i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 I alt 

Mio. kr.    

Merudgifter  530 663 783 905 2.881 

Finansiering    

TB-reserve 325 425 430 430 1.610 

Reserve til nye regeringsinitiativer 100 90 90 90 370 

6. fase af statens indkøbsprogram - 100 100 100 300 

Varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge afskaffes 120 160 160 160 600 

Finansiering i alt 545 775 780 780 2.880 

    

 
TB-reserven 
TB-reserven (§ 35.11.01) nedskrives med 325 mio. kr. i 2012, 425 mio. kr. i 2013 og 430 mio. 
kr. årligt i 2014-2015. Det skal ses i lyset af, at en del af TB-reserven på finanslovforslaget for 
2012 afspejler de varige besparelser – 5. fase af statens indkøbsprogram og mindre brug af 
konsulenter i staten – der blev tilvejebragt som led i finanslovsforhandlingerne i efteråret 
2010 til finansiering af den ét-årige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 
2011.   
 

Reserve til særlige regeringsinitiativer 
Reserven til særlige regeringsinitiativer (§ 35.11.12) nedskrives med 100 mio. kr. i 2012 og 
90 mio. kr. årligt i 2013-2015. 
 

6. fase af statens indkøbsprogram 
Sjette fase af statens indkøbsprogram er igangsat. Der forventes at blive indgået en række 
fællesstatslige aftaler om blandt andet computere, datakommunikationsforbindelser, servere, 
rengøring, vagt og sikring samt udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider. Der forventes et 
provenu på op imod 100 mio. kr. årligt fra billigere indkøb i alle institutioner på statens områ-
de, herunder selvejende institutioner  

Bilag  
Finansiering 
Nyt kapitel 
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Varighedskravet ved første aktiveringstilbud til unge afskaffes 
Varighedskravet på 26 uger til første tilbud for ledige under 30 år pr. 1. marts 2012 afskaffes. 
Det indebærer mindreudgifter på i størrelsesordenen 120 mio. kr. i 2012 og 160 mio. kr. årligt 
herefter. 
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Aftale mellem regeringen,  
Venstre, Dansk Folkeparti og  

Det Konservative Folkeparti om: 
 

Kriminalforsorgens økonomi i 2012 
(15. november 2011) 
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Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti vil sikre, at fast-
læggelsen af de fremadrettede rammer for kriminalforsorgen hviler på et solidt grundlag, der 
giver mulighed for en langtidsholdbar løsning for kriminalforsorgen.  
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er derfor enige om 
at igangsætte et udredningsarbejde på kriminalforsorgens område med henblik på at under-
søge, hvordan kapacitetssituationen håndteres i de kommende år, og hvordan der kan tilve-
jebringes grundlag for bedre forebyggelse og resocialisering. I den forbindelse skal der bl.a. 
ses på effektiviseringsmuligheder i kriminalforsorgen, strafformer og mulighederne for strafaf-
soning i hjemlandet. 
 
Formålet med udredningsarbejdet er at tilvejebringe grundlag for, at aftaleparterne i 2012 kan 
drøfte de fremadrettede mål, aktiviteter og økonomiske rammer for kriminalforsorgen.  
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti er på den baggrund 
enige om, at der foretages en etårig videreførelse af kriminalforsorgens bevillingsniveau i 
2012. Aftalen sikrer, at kriminalforsorgen også i 2012 kan håndtere kapacitetssituationen.  
 
Merbevillingen på 197 mio. kr. finansieres af TB-reserven afsat på finanslovsforslaget for 
2012. 
 

Aftale om kriminalforsorgens 
økonomi i 2012 
Nyt kapitel 
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Aftale mellem regeringen,  
Venstre, Dansk Folkeparti og  

Det Konservative Folkeparti om: 
 

Redningsberedskabet i 2012 
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Der er mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socia-
listisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti enighed om, at der bør indgås en ny etårig 
aftale om redningsberedskabet i form af en teknisk forlængelse af den gældende aftale. 
 
Aftalen om redningsberedskabet efter 2006 udløb med udgangen af 2010 og blev forlænget 
med aftalen om redningsberedskabet i 2011.   
 
Der er i 2011 pågået et omfattende analysearbejde, herunder en budgetanalyse, bl.a. under 
inddragelse af Beredskabsstyrelsen og Finansministeriet. Dette analysearbejde er dog, bl.a. 
på grund af udskrivelsen af folketingsvalget i september 2011, ikke tilendebragt.  
 
Med henblik på at kunne tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for en ny aftale findes det 
hensigtsmæssigt at forlænge indeværende Aftale om redningsberedskabet i 2011 til også at 
gælde i 2012.  
 
I forberedelserne til en ny aftale om redningsberedskabet vil der bl.a. blive fokuseret på red-
ningsberedskabets økonomi, værnepligt og bygninger samt redningsberedskabets evne til 
også fremadrettet at kunne løse et stigende antal komplekse hændelser såvel nationalt som 
internationalt, herunder med inddragelse af frivillige. Aftaleforberedelserne vil endvidere foku-
sere på hensynet til, at redningsberedskabet fortsat er dimensioneret netop tilstrækkeligt. 
 
Forlængelsen i 2011 indebar tilpasninger og effektiviseringer i redningsberedskabet i 2011 for 
ca. 20 mio. kr. Tilpasningerne og effektiviseringerne medførte ikke ændringer i Beredskabs-
styrelsens opgaver og struktur. Der er enighed om, at disse tilpasninger og effektiviseringer 
videreføres i 2012. 
 
I 2012 gennemføres som i staten i øvrigt tilpasninger og effektiviseringer for ca. 20 mio. kr., 
herunder en tilpasning af CBRN-instituttet som følge af en ændret organisatorisk indplacering 
af instituttet samt i form af en justering af indtaget af værnepligtige. Tilpasningerne gennem-
føres med jævn geografisk effekt og tilrettelægges på en sådan måde, at Beredskabsstyrel-
sens opgaveløsning påvirkes mindst muligt.  
 
Justeringen af indtaget af værnepligtige medfører, at det årlige indtag midlertidigt reduceres 
med 60. Der vil i forbindelse med den midlertidige reduktion af værnepligtsindtaget ske en 
omlægning af udrykningsvagten, således at antallet af værnepligtige pr. udrykningshold re-
duceres til 12, samtidig med at antallet af befalingsmænd øges fra 2 til 3. Denne omlægning 
kan generelt set bidrage til en styrket opgavevaretagelse, idet styrelsens assistancer kan 

Aftale om 
redningsberedskabet i 2012 
Nyt kapitel 
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medbringe yderligere en befalingsmand med specialuddannelse og erfaring i anvendelse af 
styrelsens materiel. 
 
Partierne er enige om, at den midlertidige reduktion i 2012 i værnepligtsindtaget ikke foregri-
ber fremtidige aftaler om redningsberedskabet og værnepligten. Værnepligtsindtaget vil kun-
ne tilbageføres til det hidtidige niveau uden at dette vil kræve investeringer i bygninger og 
uddannelsesmateriel, mv. 
 
Partierne er derudover enige om at nedlægge kriseinfo.dk, idet det er vurderingen, at behovet 
for krisekommunikation til befolkningen kan varetages uden kriseinfo.dk. Rettidig og korrekt 
krisekommunikation skal således tilvejebringes – som det allerede er tilfældet i dag – gennem 
de relevante myndigheders hjemmesider, i overensstemmelse med sektoransvarsprincippet. 
Desuden kan myndighedernes krisekommunikation til befolkningen viderebringes gennem 
medierne generelt. I den sammenhæng er der indgået en aftale om udsendelse af bered-
skabsmeddelelser mellem Beredskabsstyrelsen, DR, TV2/Danmark A/S og de regionale TV2 
virksomheder, som medfører, at disse medier er forpligtede til at udsende beredskabsmedde-
lelser for statslige myndigheder med beredskabsansvar.  
 
Aftalen medfører desuden, at visse ikke-obligatoriske kurser, som Beredskabsstyrelsen ud-
byder, fremover finansieres fuldt ud af kursusdeltagerne.  
 
Endelig er partierne enige om, at Beredskabsstyrelsens bidrag til sikkerhedssamarbejdet af-
vikles. 
 
Samlet set vil tilpasningerne og effektiviseringerne, herunder den midlertidige reduktion i an-
tallet af værnepligtige, kun i begrænset omfang få betydning for redningsberedskabets sam-
lede operative opgaveløsning.  
 
Tilpasningerne og effektiviseringerne vil ikke få fuld helårseffekt i 2012. Den manglende hel-
årseffekt samt et eventuelt restfinansieringsbehov inddækkes bl.a. gennem personale- og ak-
tivitetstilpasninger, begrænsning af merarbejde samt indførelse af et selektivt ansættelses-
stop. 
 
Der gennemføres under den tekniske forlængelse en samlet analyse af det, der i dag er det 
samlede redningsberedskab, med det formål at belyse mulighederne for generelle effektivise-
ringer og tilpasninger, en mere effektiv opgaveløsning samt en optimal udnyttelse af red-
ningsberedskabets samlede ressourcer. 
 
Analysen gennemføres med henblik på – i lyset af de økonomiske udfordringer samfundet 
står overfor – at sikre fastholdelsen af et tidssvarende og forsvarligt redningsberedskab. 
Dermed har analysen ikke alene til formål at identificere effektiviseringspotentialer, men skal 
også medvirke til at sikre, at redningsberedskabet samlet set er dimensioneret på den mest 
hensigtsmæssige måde. 
 
Analysen afsluttes senest august 2012 med henblik på at kunne indgå i grundlaget for en ny 
flerårig politisk aftale om redningsberedskabet. 
 



Aftaler om Finansloven for 2012 · November 2011 78 

Den samlede økonomiske ramme for redningsberedskabet i 2012 vil således udgøre 521,2 
mio. kr., hvoraf Beredskabsstyrelsens ramme udgør 507,3 mio. kr., og Beredskabsforbundets 
ramme udgør 13,9 mio. kr., heraf vedrører 3,0 mio. kr. den ekstraordinære bevilling til Bered-
skabsforbundet til rekruttering af deltidsansatte brandmænd. 
 

Tabel 1 

Det økonomiske grundlag i aftale om redningsberedskabet i 2011 og 2012   
 

Rammereduktion i aftale om  
redningsberedskabet i 2011  ca. 20 mio. kr.  

Effektiviseringer og tilpasninger 

ca. 12,3 mio. kr. 

Effektiviseringerne og tilpasningerne har 
ikke medført væsentlige ændringer i red-
ningsberedskabets opgaver og struktur.  

Udskydelse af genanvendelse af midler 
til befolkningsuddannelse ca. 3,0 mio. kr. Udskydelsen videreføres i 2012.  

Mindreforbrug fra 2010 ca. 5,7 mio. kr.  

Rammereduktion i aftale om  
redningsberedskabet i 2012 ca. 20 mio. kr.  

Ubalance fra 2011 

ca. -5,7 mio. kr. 

Der er en økonomisk ubalance efter 2011 
på 5,7 mio. kr., idet anvendelsen af min-
dreforbruget fra 2010 er en engangsfinan-
siering.  

Effektiviseringspotentiale fra  
budgetanalysen.  ca. 12,0 mio. kr. 

Fra 2013 forventes der at kunne opnås 
fuld helårsvirkning svarende til 17 mio. kr. 

Integration af CBRN-instituttet i  
Beredskabsstyrelsen  ca. 2,0 mio. kr.  

Justering i indtaget af værnepligtige   ca. 2,0 mio. kr.  

Afvikling af Kriseinfo.dk ca. 3,4 mio. kr.  

Afvikling af Beredskabsstyrelsens  
bidrag til sikkerhedssamarbejdet ca. 0,5 mio. kr.  

Kursusvirksomhed efter  
indtægtsdækket virksomhed ca. 0,9 mio. kr.  

Aktivitets- og personaletilpasninger  ca. 1,9 mio. kr.  

Forventet mindreforbrug i 2011 ca. 3,0 mio. kr.  
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Den økonomiske krise og dens eftervirkninger udgør fortsat en udfordring i bestræbelserne 
på at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal praktikpladser inden for erhvervsuddannelserne og 
erhvervsgrunduddannelsen (egu). Der er ca. 8.200 praktikpladssøgende elever, hvoraf ca. 
4.000 er i skolepraktik. Manglen på praktikpladser betyder, at for mange unge falder fra er-
hvervsuddannelserne.  
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 
på den baggrund indgået en Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012. 
Med aftalen afsættes der ca. 2,6 mia. kr., hvoraf knap 2,3 mia. kr. finansieres af private og of-
fentlige virksomheder via AER-ordningen. Dette kan skabe rammerne for, at der i 2012 opret-
tes 10.400 ekstra praktikpladser, jf. tabel 1.  
 

Tabel 1 

Oversigt over antal pladser og måltal på praktikpladsområdet  

 2009 2010 2011 2012 

Antal pladser ekskl. ekstraordinær praktikpladsindsats 39.721 41.642 41.730 41.730 

   

Nye pladser sfa. ekstraordinær praktikpladsindsats   

Kvoter for skolepraktikpladser 1.500 1.500 1.500 3.000 

Måltal flere uddannelsesaftaler (inkl. egu) – det private - 1.650 5.200 5.200  

Måltal flere uddannelsesaftaler (inkl. egu) – kommuner/regioner - 1.650 1.950 1.950 

Måltal flere uddannelsesaftaler (inkl. egu) – staten - 200 250 250 

I alt nye pladser sfa. ekstraordinær praktikpladsindsats 1.500 5.000 8.900 10.400 
 

1) Basis for praktikpladsindsatserne i 2010, 2011 og 2012 er angivet som aftaleniveauet for 2009. 

 
Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 består dels af en videreførelse 
af den hidtidige ekstraordinære praktikpladsindsats og dels af en række nye initiativer. 
 

Aftale om en forstærket 
indsats for flere 
praktikpladser i 2012 
Nyt kapitel 
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Videreførelse af den ekstraordinære praktikpladsindsats 
Flere centrale initiativer i Aftale om flere praktikpladser i 2011 udløber eller er ufinansierede 
fra 1. januar 2012. Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konserva-
tive Folkeparti er enige om at videreføre de centrale elementer i aftalen for at holde hånden 
under praktikområdet.  
 
Følgende elementer videreføres i 2012: 
 
 Præmie- og bonusordning på op til 70.000 kr. til private og offentlige arbejdsgivere, der 

indgår en uddannelsesaftale med en elev. Ordningen finansieres af Arbejdsgivernes 
Elevrefusion og er udgiftsneutral for arbejdsgivere under ét og understreger arbejdsgi-
vernes medansvar for at sikre uddannelse af fremtidens arbejdskraft. 

 Erhvervsgrunduddannelseselever (egu-elever) berettiger virksomheder til løntilskud på 
30 kr. i timen i de første 7 måneder af praktiktiden. 

 1.500 ekstra skolepraktikpladser på erhvervsuddannelser med adgangsbegrænsning til 
skolepraktik. 

 Regeringen vil søge at videreføre aftalen med KL og Danske Regioner, så kommunerne 
og regionerne også i 2012 forpligter sig til at tilvejebringe 1.950 ekstra praktikpladser i 
forhold til 2009-niveauet. 

 Staten forpligter sig også i 2012 til at oprette 250 flere praktikpladser end i 2009 gennem 
udmelding af ministerfordelte kvoter. 

 Styrket uddannelsesgaranti, så alle elever, der i 2012 påbegynder trin 1 i skolepraktik, 
får adgang til skolepraktik i uddannelsens øvrige trin. 

 Mulighed for, at elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale kan færdiggøre 
deres erhvervsuddannelse med mindst mulig tab af uddannelsestid. Det sker gennem 
løntilskud og optagelse i uddannelsens skoledele uden uddannelsesaftale. 

 Kampagnen for flere praktikpladser, som siden 2009 bl.a. har givet virksomheder bedre 
og lettere adgang til oplysninger om at ansætte elever, videreføres.  

 

Nye initiativer til at skaffe flere praktikpladser 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti er 
enige om tre nye initiativer, der yderligere skal forstærke indsatsen for flere praktikpladser. 

 
Flere skolepraktikpladser 
For at skabe flere uddannelsesmuligheder for de unge og for at kunne imødekomme den 
fremtidige efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft udvides antallet af elever, der kan opta-
ges i skolepraktik på erhvervsuddannelser, hvor der er adgangsbegrænsning til skolepraktik. 
 
Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har 
aftalt, at der oprettes yderligere 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2012 på uddannelser med 
adgangsbegrænsning til skolepraktik. Det giver i alt 3.000 ekstra skolepraktikpladser i 2012. 
Det er dobbelt så mange som i 2010 og 2011. 
 
Fordelingen af de ekstra skolepraktikpladser på uddannelser sker efter indstilling fra Rådet 
for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU). 
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Bedre skolepraktikpladser 
Der er behov for at sikre en højere kvalitet i skolepraktikken. Regeringen og Venstre, Dansk 
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har derfor aftalt, at der gennemføres 
forsøg med praktikpladscentre på erhvervsskoler. Centrene skal bl.a. oprette fællesskaber af 
praktikvirksomheder, som skal give skolepraktikelever mulighed for at komme på praktikop-
hold i flere virksomheder efter en forud fastlagt plan. Der skal bl.a. gøres forsøg med, om 
skolerne kan løfte ansvaret for elevens samlede uddannelse. 

 
Sociale klausuler om praktikpladser 
Sociale klausuler om praktikpladser i offentlige udbud kan bidrage til at tilvejebringe flere 
praktikpladser.  
 
Regeringen vil nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, som skal beskrive, hvordan der 
sikres en øget, ubureaukratisk og omkostningseffektiv brug af sociale klausuler om praktik-
pladser i offentlige udbud. 
 

Mere grundlæggende og langsigtede løsninger 
Aftalen skal ses i lyset af, at regeringen vil skærpe uddannelsesgarantien og sikre praktik-
pladser, så alle kan afslutte deres erhvervsuddannelse. Det vil kræve yderligere tiltag. Rege-
ringen vil ved de kommende trepartsdrøftelser komme med bud på, hvordan der kan sikres 
bedre kvalitet i erhvervsuddannelserne. Desuden vil regeringen drøfte med parterne, hvordan 
der kan skabes en grundlæggende og langsigtet løsning på praktikpladsområdet. 
 

Samlede økonomiske konsekvenser af den forstærkede 
indsats 
De samlede statslige udgifter ved forslagene udgør i alt ca. 350 mio. kr. over årene 2012-
2015, jf. tabel 2. Udgifterne finansieres bl.a. ved omprioritering af uforbrugte forsøgs- og ud-
viklingsmidler. 
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Tabel 2 

Oversigt over statslige udgifter og finansiering 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 I alt 

Udgifter   

3.000 ekstra skolepraktikpladser   151,6 117,9 52,6 14,8 336,9 

Opretholdelse af styrket uddannelsesgaranti  11,4 11,4 0,0 0,0 22,8 

Opretholdelse af muligheder for elever, der ufor-
skyldt mister en uddannelsesaftale 

-6,3 -5,4 1,4 0,0 -10,3 

Kampagne for flere praktikpladser 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 

I alt udgifter 157,3 123,9 54,0 14,8 350,0 

   

Finansiering   

Omprioriteringer inden for Ministeriet for Børn og 
Undervisnings ramme 

82 65 28 7 182 

Reduktion af tilskud til institutionsformål og institu-
tionsudvikling 

- 50 50 50 150 

Gennemgang af forsøgs- og udviklingspuljer på 
Ministeriet for Børn og Undervisnings område 

20 - - - 20 

I alt finansiering 102 115 78 57 352 
 

 
Herudover er der udgifter inden for AER-ordningen ved forslagene for i alt knap 2,3 mia. kr., 
jf. tabel 3. Dette finansieres ved en forhøjelse af AER-bidraget med ca. 390 kr. årligt i 2012-
2014. Dermed udgør AER-bidraget 2.922 kr. i 2012-2013, mens det udgør 2.628 kr. i 2014. 
 

Tabel 3 

Oversigt over AER’s udgifter og indtægter 

 2012 2013 2014 I alt 

Mio. kr., 2012-pl   

Præmie- og bonusordning på op til 70.000 kr.  
pr. uddannelsesaftale   956 928 354 2.237 

Løntilskud for egu-elever på 30 kr. pr. time i indtil 7 måneder 46 0 0 46 

Udgifter i alt 1002 928 354 2.283 

Indtægter fra midlertidig forhøjelse af AER-bidraget 2012-2014   

Indtægter i alt 761 761 761 2.283 

I alt, indtægter minus udgifter -240 -167 407 0 
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Der er den 18. november 2011 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2012. Ud-
møntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1. 
 
Aftalen indebærer, at der i perioden 2012-2015 udmøntes i alt ca. 3,6 mia. kr. til at forbedre 
vilkårene for svage og udsatte grupper mv. 
 
Ud af den samlede udmøntning vedrører 0,3 mia. kr. omprioriteringer af blandt andet 
uforbrugte midler fra tidligere år. 
 
Med aftalen afsættes midler til initiativer på følgende områder: 
 
 Psykiatrien skal opprioriteres. 
 Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper. 
 Udsatte børn og unge. 
 Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. 
 De mest udsatte skal have hjælp. 
 Bedre integration. 
 Øvrige (herunder handicap-, frivilligheds- og ældreområdet mv.). 
 
I bilag 1-3 ses aftaleteksterne fra de decentrale satspuljeforhandlinger i henholdsvis Social- 
og Integrationsministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Beskæftigelsesmini-
steriet.  
 
Parterne bag forhandlingsresultatet er regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. 
 

 

Tabel 1 

Aftale om udmøntning af satspuljen 2012 

Nr. Initiativ 2012 2013 2014 2015 

 Psykiatrien skal opprioriteres   

1 Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme (P) 20,0 32,5 25,0 25,0 

2 Styrkelse af den nære psykiatri (P) 20,0 20,0 20,0 20,0 

3 Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen 
praksis (P) 25,0 25,0 25,0 25,0 

4 Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykolog-
behandling af personer med depression 50,0 50,0 50,0 50,0 

Aftale om udmøntning af 
satspuljen for 2012  
Nyt kapitel 
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5 Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af 
personer med angst, herunder OCD 10,0 10,0 10,0 10,0 

6 Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede (P) 13,5 13,5 13,5 13,5 

7 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af  
dobbeltbelastede (P) 13,0 13,5 13,5 13,5 

8 Flere sengepladser i psykiatrien (P) 20,0 40,0 40,0 40,0 

9 Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere 20,0 - - - 

10 Behandling af spiseforstyrrelser 5,0 5,0 5,0 5,0 

11 Erfaringsindhentning om behandling af BED 5,0 5,0 5,0 5,0 

12 Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats til  
mennesker med senfølger af seksuelle overgreb 25,0 4,0 21,9 16,1 

13 Isolerede sindslidende i egen bolig 2,0 2,0 4,0 - 

14 Psykologhjælp på kvindekrisecentre 8,0 8,0 - - 

 I alt 236,5 228,5 232,9 223,1 

    

 Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper   

15 Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4,0 4,0 4,0 4,0 

16 Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 4,0 4,0 4,0 4,0 

17 Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed 5,0 5,0 5,0 5,0 

18 Børn og unge med kronisk sygdom 3,0 3,0 3,0 3,0 

19 National handlingsplan for den ældre medicinske patient 56,6 54,6 54,6 34,6 

20 Oplysningskampagne om symptomer på demens 3,0 - - - 

21 Nationalt Videnscenter for Demens - 1,9 6,2 6,2 

22 Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination (P) 1,0 1,0 1,0 1,0 

23 Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af  
Rusmiddelskader hos Børn 4,5 - - - 

24 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7,0 7,0 7,0 7,0 

25 Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 4,5 4,5 4,5 4,5 

 I alt 92,6 85,0 89,3 69,3 

    

 Udsatte børn og unge   

26 Handlekraftig indsats (P) 28,1 18,6 19,2 18,2 

27 Efterværn 5,0 10,0 10,0 10,0 

28 PAS (Post Adoption Services) 5,0 - - - 

29 Børnehuse (P) 5,0 10,0 10,0 10,0 

30 Forebyggelsesstrategi (P) 30,0 20,0 25,0 25,0 

31 Børneattester (P) 0,6 0,6 0,6 0,6 

32 Startboliger  49,2 39,0 39,0 4,0 

33 Tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt 
sprogforståelsesvanskeligheder  4,0 3,0 2,0 - 

34 Indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og  5,0 5,0 3,0 - 
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fastholdelse på erhvervsuddannelserne 

35 TAMU (P) - - - 35,0 

36 En ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever 
med læse-stave og matematikvanskeligheder. 3,3 3,2 3,2 - 

37 Venskaberen 1,5 0,8 0,8 - 

38 Digitale læringsformer /pædagogik (pulje) 10,0 - - - 

39 Bogstartprogrammer 4,4 4,4 4,4 4,4 

 I alt 151,1 114,6 117,2 107,2 

    

 Helhedsorienteret beskæftigelsesindsats   

40 Nye veje til at øge arbejdsevnen for udsatte og svage grupper 
(NFA) 4,0 5,0 10,0 8,0 

41 Brug for alle - Håndholdt indsats til udsatte kontanthjælps-
modtagere 115,0 - - - 

42 Opsøgende indsats over for selvforsørgede 9,2 12,0 12,0 12,0 

43 CABI 10,5 3,0 - - 

44 High:Five (Virksomhedsforum for Socialt Ansvar) 11,0 3,0 - - 

45 Veteraner 10,0 10,0 7,5 - 

46 Pulje til socialøkonomiske virksomheder 8,8 14,9 16,3 2,6 

47 Pulje til bekæmpelse af ungeledighed 35,0 35,0 - - 

48 Sindslidende førtidspensionister (Jobbanken) 2,2 6,0 6,0 6,0 

49 Videns og dokumentationscenter (Jobbanken) - 1,4 1,4 - 

50 Huset Venture Flexicurity (Huset Venture Midtjylland) 0,1 0,2 - - 

51 Handicapidrættens Videnscenter - 4,9 4,9 4,9 

52 Fra uddannelse til job (TV-Glad) 1,0 0,9 0,9 0,5 

53 Et job til alle døve (Center for Døve) 0,8 0,7 - - 

54 Socialøkonomisk virksomhed Frederikshavn 4,7 3,7 3,7 3,7 

 I alt 212,3 100,7 62,7 37,7 

    

 De mest udsatte skal have hjælp   

55 Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social  
udsathed 43,5 36,5 25,0 25,0 

56 Digitalisering til udsatte grupper 2,0 2,0 2,0 2,0 

57 Exit prostitution 20,2 5,2 10,3 10,3 

58 Væk med volden inkl. interventionscentre 13,0 14,0 12,0 10,0 

59 Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre 0,5 0,8 - - 

60 Flere udsatteråd i kommunerne 3,0 - - - 

61 Rådet for Socialt Udsatte - midler til forskning mv. 2,0 - - - 

62 Omdannelse af halvåbne afdelinger til sædelighedsafdelinger 
(P) 4,3 2,3 2,3 2,3 

63 God løsladelse  1,3 1,3 0,7 0,7 
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64 Legepladser i fængsler 1,0 - - - 

65 Øget uddannelse af indsatte (P) 14,0 36,0 36,0 36,0 

66 Akut krisefunktion 6,0 6,0 6,0 6,0 

 I alt 110,8 104,1 94,3 92,3 

    

 Bedre integration   

67 National strategi mod æresrelaterede konflikter 7,0 7,0 5,0 5,0 

68 Dialog, medborgerskab og etnisk ligebehandling 5,0 5,0 5,0 5,0 

69 Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier 4,0 4,0 4,0 4,0 

70 Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at  
forebygge ekstremisme og polarisering  2,0 2,0 2,0 2,0 

71 Kortlægning af ekstremisme 6,0 - - - 

72 Forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen 7,0 11,0 11,0 11,0 

73 Fastholdelseskaravanen 1,5 - - - 

74 Lektier Online 2,6 2,6 2,6 - 

75 Nydanske kvinders vej til beskæftigelse 5,0 10,0 10,0 10,0 

 I alt 40,1 41,6 39,6 37,0 

    

 Øvrige   

76 Frivillighed   

77 Støtte til frivillige organisationer (P) 117,3 41,2 20,4 15,3 

78 Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og  
sundhedsmæssige område 12,0 12,0 - - 

    

 Mennesker med handicap mv.   

79 Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste (P) 35,6 102,4 122,2 135,4 

80 Sociale teknologier for mennesker med funktions-
nedsættelser – fra potentiale til gevinst 5,0 5,0 5,0 5,0 

81 Deltagelse og medbestemmelse for mennesker med  
handicap 5,0 4,0 - - 

82 Forslag til lov om ledsagelse til 12-15-årige med nedsat  
funktionsevne (P) 5,7 5,4 5,4 5,4 

83 Viden om mennesker med handicap 10,8 5,0 3,7 - 

84 Midlertidig driftsstøtte til RoBo Braille 2,0 2,0 - - 

 I alt   

    

 Ældreområdet   

85 Hverdagsrehabilitering 10,0 10,0 - - 

86 Digitalisering til ældre 5,0 5,0 10,0 - 

87 Opfølgning på kommission om livskvalitet og  
selvbestemmelse 10,0 10,0 10,0 10,0 
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88 Et aktivt ældreliv - udmøntning af EU-året 10,0 - - - 

89 Opdatering af SFIs ældredatabase 3,0 - - - 

    

90 Styrkelse af ankesystemet 5,0 - - - 

91 Efterreguleringer (P) 25,9 25,8 23,4 22,6 

 I alt 262,3 227,8 200,1 193,7 

    

 Omprioriteringer   

92 § 15.13.24.10. Nye og nemmere veje, inkl. PL -0,2 - - - 

93 § 15.13.25.10. Den fælles tolkeløsning, inkl. PL -38,9 - - - 

94 § 15.13.28.50. Udvikling af lokale frivilligcentre, inkl. PL -1,5 - - - 

95 § 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem 
målrettet metodeudvikling og formidling, inkl. PL -0,7 - - - 

96 § 15.16.01.10. Reservation til anbringelsesreformen, inkl. PL -4,2 - - - 

97 § 15.16.01.20. Efteruddannelse, inkl. PL -0,8 - - - 

98 § 15.16.01.30. Opfølgning på anbringelsesreformen, inkl. PL -0,4 - - - 

99 § 15.16.01.40. Styrkelse af kvaliteten i anbringelsesreformen, 
inkl. PL -4,9 - - - 

100 § 15.25.03.10. Udviklingsarbejde om kvalitet i dagtilbud (KID), 
inkl. PL -2,1 - - - 

101 § 15.25.09.15. Støtte til forældre til anbragte børn, inkl. PL -0,3 - - - 

102 § 15.51.18.20. Boliger til nedbringelse af kommunale venteli-
ster mv. Økonomistyrelsen, inkl. PL -0,6 - - - 

103 § 15.64.17.10. Forbedring og udbygning af handicappedes 
botilbud, inkl. PL -2,8 - - - 

104 § 15.64.18.10. Forebyggelse og behandling af seksuelle 
overgreb mod handicappede, inkl. PL -0,2 - - - 

105 § 15.64.42.10. Tilbud til demente og andre svage ældre, inkl. 
PL -0,9 - - - 

106 § 15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006, inkl. PL -4,5 - - - 

107 § 15.74.10.12. Videreførsel af projekter støttet af  
Psykiatriaftalen 2003-2006, inkl. PL -0,3 - - - 

108 § 15.74.10.13. Psykiatriaftale 2007-2010, inkl. PL -2,1 - - - 

109 § 15.74.10.20. Fremrykningspuljen, inkl. PL -40,1 - - - 

110 § 15.74.13.10. Sundhed til socialt udsatte, inkl. PL -6,2 - - - 

111 § 15.75.04.50. INSPLAD, inkl. PL -1,6 - - - 

112 § 15.75.04.75. BIT, inkl. PL -0,3 - - - 

113 § 15.75.06.10 Pulje til kvalitetsudvikling på ældreområdet, 
inkl. PL -4,5 - - - 

114 § 15.75.10.20. Tilskud til uddannelse og evaluering, inkl. PL -6,2 - - - 

115 § 15.75.10.30. Udvikling af behandlingstilbud til utilpassede 
unge, inkl. PL -0,1 - - - 

116 § 15.75.11.10. Opkvalificering af den tidlige indsats, inkl. PL -0,3 - - - 
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117 § 15.75.18.40. Forbedring af ungdomssanktionen, inkl. PL -0,8 - - - 

118 § 15.75.19.10. Bedre tværfaglig indsats – børn af udsatte, 
inkl. PL -1,9 - - - 

119 § 15.75.22.10. Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder, 
inkl. PL -3,0 - - - 

120 § 15.75.26.20. Videreførelse af indsats på  
prostitutionsområdet, inkl. PL -0,1 - - - 

121 § 15.75.26.30. Forøget kapacitet og kvalitet på  
kvindekrisecentre, inkl. PL -0,6 - - - 

122 § 15.75.26.32. Forstærket indsats for voldsramte kvinder og 
børn på kvindekrisecentre, inkl. PL -0,0 - - - 

123 § 15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere, inkl. PL -25,1 - - - 

124 § 15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere, inkl. PL -1,6 - - - 

125 § 15.75.26.50. Social indsats over for alkoholmisbrugere, inkl. 
PL -0,4 - - - 

126 § 15.75.27.21. Oplysnings- og debatkampagne om  
prostitution, inkl. PL -0,0 - - - 

127 § 15.75.27.30. Dialog mod vold, inkl. PL -0,1 - - - 

128 § 15.75.27.32. Flere behandlingsmuligheder for voldelige 
mænd, inkl. PL -0,3 - - - 

129 § 15.75.28.10. Social aktivering, inkl. PL -0,2 - - - 

130 
 

§ 15.75.30.10. Tilskud vedrørende ældre, inkl. PL 
-7,5 - - - 

131 § 15.75.30.41. Uddannelse af ledere og udførende personale 
på ældreområdet, inkl. PL -6,1 - - - 

132 § 15.75.30.50. Pulje til iværksættelse af forsøg med  
oprettelse af kommunale forebyggelses- og rådgivnings-
centre, inkl. PL -1,6 - - - 

133 § 15.75.30.60 Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation 
til ældre, inkl. PL -0,1 - - - 

134 § 15.75.30.61. Styrket indsats overfor ældre med anden  
etnisk baggrund end dansk, inkl. PL -1,5 - - - 

135 § 15.75.32.10. Med familien i centrum, inkl. PL -0,9 - - - 

136 § 15.75.36.10. Negativ social arv, inkl. PL -1,2 - - - 

137 § 15.75.37.10. Forebyggelse af kriminalitet blandt unge under 
15 år, inkl. PL -0,2 - - - 

138 § 15.75.70.17. Socialt Udviklingscenter og KFUM (Forum for 
brugerindflydelse), inkl. PL -0,2 - - - 

139 § 15.75.70.28. Hjemløsehuset, inkl. PL -0,3 - - - 

140 § 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus, inkl. PL -0,7 - - - 

141 § 15.75.74.10. Overgangsordning for bevillinger, der udløber i 
2008, inkl. PL -1,4 - - - 

142 § 15.75.74.20. Reserve til driftsstøtte og overgangsordning 
for bevillinger, der udløber i 2009, inkl. PL -0,2 - - - 

143 § 15.75.70.19. Kirkens Korshær, inkl. PL -0,2 - - - 

144 § 15.75.70.31. Foreningen Inside Out Aarhus, inkl. PL -0,4 - - - 
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145 § 16.11.01.20. Omprioriteringspulje, inkl. PL -3,8 - - - 

146 § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og  
cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige  
stofmisbrugsbehandling), inkl. PL -0,4 - - - 

147 § 16.21.47.10. Sundhedsplejen - og anden tidlig tværfaglig 
indsats, inkl. PL -2,1 - - - 

148 § 17.49.21.50. Opfølgning på førtidspensionsreform, inkl. PL -2,2 - - - 

149 § 17.49.22.10. Førtidspensionisters tilknytning til  
arbejdsmarkedet, inkl. PL -1,2 - - - 

150 § 15.25.09.14. Implementering og undersøgelser, inkl. PL -10,0 - - - 

151 § 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med 
psykiske vanskeligheder og deres familier, inkl. PL -1,0 - - - 

152 § 15.75.30.10. Tilskud til ældre, inkl. PL -10,0 - - - 

153 § 15.51.18. Forbedring og udbygning af boliger til personer 
med handicap, inkl. PL -22,0 - - - 

154 § 15.64.17. Forbedring og udbygning af handicappedes  
boltilbud, inkl. PL -3,0 - - - 

155 § 18.33.17.10. Forældreuddannelse, inkl. PL  -3,3 - - - 

156 § 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution, inkl. 
PL -4,0 - - - 

157 § 15.76.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed 
for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution, inkl. 
PL -10,0 - - - 

158 § 15.74.10.20. Fremrykningspuljen, inkl. PL -8,0 - - - 

159 § 15.76.26.22. Forsøg med behandlingstilbud med mulighed 
for overnatning til stofmisbrugende kvinder i prostitution -5,0 -5,0 - - 

160 § 15.75.12.10. Støtte til kvinder på vej ud af prostitution -4,0 -4,0 -4,0 - 

161 § 15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen - -3,0 -5,0 - 

162 § 15.74.15.50. Målrettet indsats overfor børn og unge med 
psykiske vanskeligheder og deres familier - -1,0 -3,0 - 

163 § 15.75.16.10. Center for Rusmiddelforskning -0,2 -0,2 -0,2 - 

164 § 16.11.79.40. Reserve vedr. det kommunale lov- og  
cirkulæreprogram (vedr. kvalitetssikring af den lægelige  
stofmisbrugsbehandling)  -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 

 I alt -271,9 -13,6 -12,6 -0,4 

    

 Samlet nettotræk i alt 833,8 888,7 823,5 759,9 

  

Anm.: Initiativ nr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 22, 26, 29, 30, 31, 35, 62, 65, 77, 79, 82 og 91 medfører et helt eller delvist 
permanent træk på satspuljen. 
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Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, har den 14. 
november 2011 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2012 på det sociale område.  
 
Aftalen i hovedtræk: 
 

Landsdækkende behandlings- og rådgivningsindsats over 
for mennesker med senfølger af seksuelle overgreb 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 67 mio. kr. over fire år til en styrket indsats over for 
mennesker med senfølger af seksuelle overgreb. Indsatsen skal bestå af tre regionale centre, 
som skal samle og koordinere den allerede eksisterende indsats på området, og sikre lands-
dækkende hjælp til målgruppen. Satspuljepartierne er endvidere enige om at videreføre det 
eksisterende tilbud om psykologbehandling til mennesker med senfølger af seksuelle over-
greb.  

 

Forebyggelsesstrategi 
Børn og unge med særlige behov skal altid have den hjælp, de har krav på. Men der er be-
hov for at styrke forebyggelsen, så vi så vidt muligt forhindrer, at børn kommer i alvorlige triv-
sels- og indlæringsproblemer og derved fratages muligheder for at få en uddannelse og 
komme i beskæftigelse, når de bliver voksne. Derfor har satspuljepartierne afsat 100 mio. kr. 
over fire år til en national forebyggelsesstrategi. Strategien omhandler to centrale indsatser: 
 
 Styrkelse af forebyggelse og inklusion i dagtilbud, skoler og tilknyttede fritidstilbud ved at 

indsamle og udbrede de bedste metoder til inklusion, yde konkret omstillingshjælp til 
kommuner og skoler i forhold til inklusionsindsatsen samt understøtte kommunernes 
strategiske brug af sundhedsplejen i deres forebyggelsesarbejde. 

Bilag 1  
Aftale om satspuljen på det 
sociale område 2012-2015  
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 Styrkelse af den målrettede forebyggelse i familien, herunder udbredelse af konkrete 
indsatser over for familier med børn i skolealderen, familier med utilpassede unge, fami-
lier med børn og unge med kriminel adfærd samt familier med børn og unge, som har 
ADHD. Der vil bl.a. blive iværksat uddannelse og kompetenceopbygning i metoder og 
indsatser over for disse grupper, etableret lokale indsatsteams i de enkelte kommuner 
og blive oprettet kommunale netværk på tværs af kommuner, som arbejder målrettet 
med forebyggelse i familien, således at kommunerne kan drage nytte af hinandens erfa-
ringer. 

 

Startboliger 
En del unge har vanskeligt ved at etablere sig på det almindelige boligmarked og bo i egen 
bolig. Det drejer sig fx om udsatte unge og unge med psykiske problemer. Satspuljepartierne 
er enige om, at der skal skabes mulighed for etablering af startboliger til unge 18-24-årige, 
der har særligt behov for en ungdomsbolig med tilhørende voksenstøtte (social vicevært). 
Startboligerne vil kunne drives af enten boligorganisationer eller frivillige foreninger.  Der af-
sættes 131,2 mio. kr. i årene 2012-2015 til etablering af boligerne. 
 

Målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social 
udsathed 
Fattigdom og social udsathed er en barriere for, at det enkelte menneske kan tage aktivt del i 
samfundet. Satspuljepartierne har derfor afsat 130 mio. kr. over fire år til en række initiativer, 
som målrettet bidrager til at forbedre den enkelte udsatte borgers situation og levevilkår. De 
forskellige initiativer har bl.a. til formål at forebygge og afhjælpe de negative konsekvenser af 
fattigdom og social eksklusion. Der er bl.a. tale om: 
 
 En udvidelse af den frivillige gældsrådgivning, som skal bidrage til at forbedre de øko-

nomiske vilkår for mennesker med lav indkomst, gæld og et lavt rådighedsbeløb.  
 En styrket og forebyggende rådgivningsindsats i almene boligområder med henblik på at 

afværge udsættelser af lejere, som ikke har betalt deres husleje. For at sikre, at husleje-
betalingen så vidt muligt sker umiddelbart efter udbetaling af indkomst, vil parterne ar-
bejde på at fjerne lejelovenes løbedage. 

 Styrket indsats i udsatte boligområder, der skal skabe lige muligheder for børn i udsatte 
familier med økonomiske vanskeligheder. 

 Julehjælp, som giver frivillige organisationer mulighed for at hjælpe udsatte familier med 
at holde en god jul.  

 Sommerferiehjælp, der gør det muligt for udsatte familier at tage på sommerferie mv.  
 En nødovernatningspulje, som giver gadesovende hjemløse, der ikke kan få plads på et 

forsorgshjem/værested efter serviceloven, mulighed for at sove indendørs i den koldeste 
tid på året.   

 
Satspuljepartierne er enige om, at frivillig gældsrådgivning kan være et centralt element til, at 
borgere med gældsproblemer kan få et bedre overblik over økonomien samt rådgivning til at 
nedbringe gælden. Satspuljepartierne er desuden enige om, at det kan være vanskeligt at 
vurdere det faktiske behov for frivillig gældsrådgivning. Der er derfor enighed blandt partierne 
om, at der i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2013 tilvejebringes en status 
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for udvidelsen af den frivillige gældsrådgivning med henblik på at drøfte en eventuel yderlige-
re udvidelse.  
 

Akutte krisecentre for socialt udsatte stofmisbrugere – et 
modelprojekt 
For at styrke indsatsen over for kaotiske stofmisbrugere har satspuljepartierne reserveret 24 
mio. kr. i perioden 2012-2015 til at etablere et modelprojekt i form af et akut krisecenter for 
socialt udsatte stofmisbrugere. Formålet er gennem døgnophold at tilbyde et helle, der giver 
den ro og omsorg, som skal til for at stabilisere en til tider livstruende situation. Målgruppen 
henvises bl.a. i samarbejde med væresteder for stofmisbrugere, LVS (Landsforeningen af 
Væresteder for Stofmisbrugere) m.fl. 
 

Handlekraftig indsats 
I forlængelse af Barnets Reform er partierne enige om at afsætte midler til at gennemføre en 
række konkrete justeringer af lovgivningen. Der afsættes 84,1 mio. kr. over fire år til initiati-
ver, der bidrager til en mere handlekraftig indsats over for udsatte børn og unge. Initiativerne 
omhandler bl.a.: 
 

 Der gives mulighed for, at de sociale myndigheder kan få adgang til private hjem i sager, 
hvor der er stærk bekymring for et barn, og hvor familien modsætter sig at samarbejde 
om udredningen af barnets problemer. 

 Styrkelse af den mellemkommunale underretningspligt, så fraflytterkommunen skal med-
sende relevant sagsmateriale, når der foretages en mellemkommunal underretning, og 
at modtagerkommuner kvitterer herfor. 

 Understøttelse af adoption uden samtykke ved at forbedre vilkårene for at plejefamilier, 
der ønsker at adoptere deres plejebarn. 

 Styrke de børnefaglige kompetencer og ressourcer hos Folketingets Ombudsmand samt 
Børnerådets talsmandsfunktion. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste 
Satspuljepartierne er enige om at forbedre vilkårene for familier, der har behov for at passe et 
handicappet eller alvorligt sygt barn i hjemmet ved at hæve loftet for tabt arbejdsfortjeneste 
fra det nuværende månedlige niveau på 20.241 kr. til 27.500 kr. Forslaget indebærer samle-
de udgifter på 395,6 mio. kr. i 2012-2015. Finansieringen tilvejebringes hovedsageligt via 
omprioriteringer af uforbrugte satspuljemidler svarende til 279,2 mio. kr. 

 

Exit Prostitution 
Undersøgelser peger på, at prostituerede, der ønsker at forlade prostitution, ikke finder de 
eksisterende sociale tilbud tilstrækkeligt sammenhængende og relevante. Satspuljepartierne 
er derfor enige om at afsætte 46 mio. kr. over fire år til at identificere og implementere sam-
menhængende tilbud til målgruppen med henblik på effektive exit-muligheder. Indsatsen skal 
ske i samarbejde mellem Social- og Integrationsministeriet, relevante kommuner og frivillige 
organisationer. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i aktuelt bedste viden med henblik på at 
sikre en målbar indsats med mest mulig effekt for pengene. 



Aftaler om Finansloven for 2012 · November 2011 98 

Øget uddannelse af indsatte i danske fængsler og 
arresthuse 
Satspuljepartierne er enige om at styrke uddannelsesindsatsen for indsatte i danske fængsler 
og arresthuse. Der afsættes derfor 122 mio. kr. over fire år til formålet.  

 

God løsladelse 
Det er vigtigt at sikre gode overgange ved løsladelse fra kriminalforsorgens institutioner, og 
derfor afsættes der 4,0 mio. kr. over fire år til at styrke samarbejdet mellem kriminalforsorgen 
og kommunerne.  
 

Ledsageordning til børn og unge mellem 12 og 15 år 
Satspuljepartierne ønsker at give børn og unge med funktionsnedsættelser bedre mulighed 
for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Der er derfor enighed om at udvide led-
sageordningen for unge mellem 16-18 år til også at omfatte børn og unge mellem 12-15 år.  
 

Børnehuse 
Børn, der har været udsat for overgreb, er meget sårbare og har brug for den bedst mulige 
hjælp. I dag skal barnet ofte rundt til forskellige myndigheder – sygehusvæsen, politi, retsvæ-
sen og sociale myndigheder – for at få hjælp og fortælle om overgrebet, hvilket kan være 
yderst belastende for barnet. Derfor har satspuljepartierne besluttet at afsætte midler til etab-
lering af en landsdækkende ordning med børnehuse inspireret efter islandsk model, hvor 
hjælpen til barnet skal samles.  
 

Efterværn 
Overgangen fra barn til myndig voksen ved det fyldte 18. år kan være meget brat 
for anbragte unge - særligt for de unge, som ikke har haft mulighed for at opbygge netværk 
via ophold i plejefamilier mv. Derfor gives unge anbragt på eget værelse ret til en kontaktper-
son i et år i forbindelse med overgangen til voksenlivet.   
 

Psykologsamtaler til kvinder på kvindekrisecentre 
For at hjælpe kvinder på kvindekrisecenter med at bearbejde psykiske vanskeligheder som 
følge af voldsoplevelsen og forbedre deres muligheder for at skabe en tilværelse uden vold i 
familien, er satspuljepartierne enige om at afsætte 16 mio. kr. over to år til et forsøg med til-
bud om psykologsamtaler til kvinder, mens de opholder sig på kvindekrisecenter.  

 

Samfundsdeltagelse og medbestemmelse for mennesker 
med handicap 
Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for blinde og stærkt svagsynede gennem 
en række konkrete initiativer, der kan understøtte målgruppens deltagelse i samfundslivet, 
herunder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Der afsættes blandt andet midler til 
i samarbejde med Dansk Blindesamfund at gennemføre holdningskampagne, kurser mv. 
Satspuljepartierne er desuden enige om, at det er vigtigt at bekæmpe fordomme og skadelig 
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praksis over for personer med handicap gennem bevidstgørende kampagner om rettigheder 
for personer med handicap og en styrkelse af handicaporganisationernes arbejde med han-
dicapkonventionen. Endelig er satspuljepartierne enige om at understøtte deltagelse og selv-
bestemmelse gennem udvikling og udbredelse af tilgængelige sociale teknologier.  
 

Samlet strategi mod æresrelaterede konflikter 
Et stort antal nydanske unge er udsat for social kontrol, tvangsægteskab, genopdragelsesrej-
ser eller andre former for æresrelaterede konflikter. Satspuljepartierne har derfor afsat 24 
mio. kr. over fire år til en samlet strategi mod æresrelaterede konflikter. Strategiens initiativer 
skal forebygge æresrelaterede konflikter, hjælpe ofrene og opkvalificere de fagfolk, der har 
kontakten til de unge. Strategien vil blive drøftet med satspuljepartierne, inden den implemen-
teres. 
 

Rollemodeller og forældrenetværk som metoder til at 
forebygge ekstremisme og polarisering 
Der etableres et rollemodelkorps, som skal modgå den polariserede og ekstremistiske retorik, 
der foregår blandt grupper af unge. Rollemodellernes indsats skal målrettes unge primært i 
udslusningsklasserne i folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Der skal ligeledes viderefø-
res et mentorkorps målrettet unge, som er sårbare over for ekstremisme. Mentorer skal ar-
bejde målrettet med forældreinddragelse og opbygge et forældrenetværk til unge, hvor der er 
bekymringer for ekstremisme. Forældrene skal inddrages som en positiv ressource i kampen 
mod antidemokratiske holdninger og ekstremisme. 
 

Kortlægning af ekstremisme 
For at kunne målrette indsatsen med forebyggelse af ekstremisme og antidemokratiske 
grupperinger afsættes der 6 mio. kr. i 2012 til iværksættelse af en kortlægning af disse udfor-
dringer. Kortlægningen skal give en større viden om omfanget og karakteren af ekstremisme 
og antidemokratiske grupperinger og holdninger og skal medvirke til, at den forebyggende 
indsats målrettes til netop de områder og grupper, hvor der er konkrete udfordringer. 
 

Kvalificering, dokumentation og udbredelse af en 
hverdagsrehabiliteringsmetode på ældreområdet 
Siden den succesfulde implementering af ”Projekt længst muligt i eget liv” i Fredericia Kom-
mune og lignende tiltag i andre kommuner er mange af landets kommuner gået i gang med at 
afprøve tilsvarende metoder i deres ældrepleje. Da der imidlertid er stor variation i kommu-
nernes indsatser, er satspuljepartierne enige om, at der fra centralt hold skal arbejdes videre 
med at kvalificere, dokumentere og udbrede en hverdagsrehabiliteringsmetode i kommuner-
ne på baggrund af den aktuelt bedste viden.   
 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 20 mio. kr. over to år til et initiativ, der har til formål 
at skabe et grundlag for, at hverdagsrehabiliteringsmetoden så vidt muligt udbredes i alle 
landets kommuner, for derigennem at bevirke, at ældre borgere bliver mere selvhjulpne og 
opnår større tilfredshed, selvstændighed og øget livskvalitet.  
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Opfølgning på Kommission om livskvalitet og 
selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem  
Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes i alt 40 mio. kr. over fire år til opfølgning på 
Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem. Initiativerne skal 
tage udgangspunkt i kommissionens kommende anbefalinger og sikre en højere livskvalitet 
og selvbestemmelse for ældre beboere i plejeboliger og plejehjem.   
 

Et aktivt ældreliv – udmøntning af EU-året for aktiv 
aldring og solidaritet mellem generationerne 
Aftalepartierne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2012 til at gennemføre EU-året for aktiv 
aldring og solidaritet mellem generationerne i Danmark. Gennem en lang række forskelligar-
tede aktiviteter skal initiativet støtte en udvikling, hvor ældre mennesker får flere sunde, akti-
ve og indholdsrige leveår i et rummeligt samfund. Formålet skal nås ved at inddrage en bred 
vifte af aktører, bl.a. gennem en ansøgningspulje til projekter til at støtte årets formål. Initiati-
vet skal sætte fokus på ældre menneskers ressourcer og bidrag til samfundet samt fremme 
trivsel og livskvalitet. Der skal peges på værdien for både den enkelte og for samfundet af at 
holde sig sund og aktiv hele livet. Og der skal udvikles og afprøves nye måder til at nå et 
samfund, hvor ældre mennesker er sunde, aktive og ligeværdige deltagere i samfundslivet.  
 

Lige muligheder for ældre borgere og svage grupper i 
den digitale verden 
Samfundet stiller stigende krav om digital kommunikation, som forudsætter at borgerne har 
adgang til og er fortrolige med brug af computere. En stor gruppe af ældre borgere og visse 
socialt udsatte grupper har begrænset eller slet ingen forudsætninger for at håndtere disse 
krav og risikerer reelt at blive demokratisk marginaliseret. Satspuljepartierne er enige om at 
afsætte 20 mio. kr. over fire år til en målrettet styrkelse af ældre borgeres digitale færdighe-
der. Samtidig afsættes 8 mio. kr. over fire år til en særlig indsats rettet mod at styrke socialt 
udsatte gruppers adgang til den digitale verden.  
 

Støtte til frivillige organisationer mv. 
Satspuljepartierne har i lighed med tidligere år afsat midler til støtte til frivillige organisationer. 
Der er afsat 194,2 mio. kr. over fire år til støtte til frivillige organisationer. Af de afsatte midler 
går de 91,4 mio. kr. til drifts- og overgangsstøtte. Med de afsatte midler sikrer satspuljeparti-
erne midler til at videreføre og forankre indsatsen samt de gode erfaringer hos en række fri-
villige organisationer. Herudover afsættes der 102,8 mio. kr. over fire år til udviklingsprojek-
ter.  
 

Børneattester 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 0,6 mio. kr. årligt til udvidelse af persongruppen 
mv., der er omfattet af børneattester. Den nærmere udmøntning drøftes med kulturministe-
ren. 
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Øvrige initiativer 
Herudover er der indgået aftale om følgende initiativer: 
 
 Isolerede sindslidende i egen bolig 
 Væk med volden 
 Undersøgelse af indsatsen på mandekrisecentre 
 Flere udsatteråd i kommunerne 
 Forskningsmidler til Rådet for Socialt Udsatte 
 Omdannelse af halvåbne afdelinger til sædelighedsafdelinger 
 Legepladser i fængsler 
 PAS (Post Adoption Services) 
 Sociale teknologier til mennesker med funktionsnedsættelser 
 Viden om mennesker med handicap, herunder handicappede med anden etnisk bag-

grund 
 Midlertidig driftsstøtte til Robobraille 
 Opdatering af SFI’s ældredatabase 
 Indsats i forhold til traumatiserede flygtningefamilier 
 Dialog, medborgerskab og etnisk ligestilling 
 Uddannelsespulje for frivillige inden for det sociale og sundhedsmæssige område 
 Styrkelse af ankesystemet 

 

Udsatte grønlændere 
Satspuljepartierne er enige om, at udsatte grønlændere udgør en særlig gruppe, og det afta-
les derfor at drøfte den fremadrettede indsats over for udsatte grønlændere og deres børn til 
forhandlingerne om satspuljen for 2013, med henblik på at udarbejde en samlet strategi for 
området.  
 

Center for Boligsocial Udvikling 
Satspuljepartierne er enige om, at der også i fremtiden vil være behov for den dokumentation 
og viden om boligsociale indsatser, som CFBU har til formål at indsamle, producere og for-
midle.  Satspuljepartierne er enige om til næste år at drøfte Center for Boligsocial Udvikling 
med henblik på at sikre fremtidig finansiering.  
 

Statusmøde i juni 2012 
Satspuljepartierne mødes i juni 2012 med henblik på en status for udmøntningen af aftalen 
for 2012.  
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Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 1.166,2 mio. kr. i 
perioden 2012-2015 til:  
 
 Opprioritering af psykiatrien (830,0 mio. kr.) 
 Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper (336,2 mio. kr.) 
 

1. Prioritering af psykiatrien 
Mange danskere rammes af en psykisk sygdom med alvorlige helbredsmæssige og sociale 
konsekvenser til følge. Det er derfor vigtigt med en veludbygget indsats i psykiatrien, som 
rummer differentierede og sammenhængende tilbud af høj kvalitet til forskellige målgrupper. 
 
Satspuljepartierne ønsker med denne aftale at styrke indsatsen overfor personer med psyki-
ske sygdomme yderligere med fokus på såvel kvalitativ som kapacitetsmæssig udbygning. 
Der er i aftalen fokus på særlige målgrupper som børn og unge, personer med ikke-
psykotiske lidelser og personer med både psykisk lidelse og misbrug.  
 
Der er på den baggrund enighed om at afsætte 830 mio. kr. i perioden 2012-2015 til en styr-
kelse af indsatsen for personer med psykisk sygdom. Langt størstedelen af midlerne bliver i 
lighed med tidligere år afsat som permanente midler, så der kan skabes sikkerhed og tryghed 
for den langsigtede indsats for de psykisk syge. 
 

1.1 Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme 
Satspuljepartierne afsatte i perioden 2008 til og med 2011 488,4 mio. kr. til finansiering af 
indførelse af udvidede rettigheder til hurtig undersøgelse og behandling i børne- og ung-
domspsykiatrien. I forhold til 2011 blev der afsat yderligere 36,2 mio. kr. i 2012 til finansiering 
af den gradvise udbygning af behandlingskapaciteten i perioden 2008 til 2012.  
 
Regionerne har taget forskellige tiltag såvel kapacitetsmæssigt som organisatorisk for at 
nedbringe ventetiden. F.eks. har nogle regioner oprettet friklinikker, som udelukkende udre-
der og behandler. I andre er der indført ekstra tilskyndelse for de børne- og ungdomspsykia-
triske afdelinger til at øge aktiviteten.  

Bilag 2  
Aftale om satspuljen på 
sundhedsområdet for  
2012-2015  
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Der er imidlertid fortsat børn, der venter længe på såvel undersøgelse som behandling i bør-
ne- og ungdomspsykiatrien, og der er stadig forskel på ventetiderne regionerne i mellem. Det 
er afgørende, at børn og unge med psykiske problemer får hurtig hjælp, så de ikke mister 
kontakten til familie, skole og venner. Det er samtidig væsentligt, at børn og unge får den ret-
te støtte og vejledning, mens de venter på undersøgelse og behandling, fra egen læge og fra 
kommunen (f.eks. fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, sundhedsplejerske m.fl.). 
 
Satspuljepartierne ønsker derfor at igangsætte initiativer, som nedbringer ventetiden og styr-
ker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunerne om udred-
ning af, behandling af og støtte til børn og unge med psykiske sygdomme f.eks. ikke-
psykotiske lidelser. Satspuljepartierne peger samtidig på behovet for en evaluering af den 
nuværende lov om udvidede rettigheder til hurtig undersøgelse og behandling i børne- og 
ungdomspsykiatrien. Partierne imødeser evalueringen i september 2012. 
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 102,5 mio. kr. i perioden 2012-2015 til 
støtte af regionale initiativer, som tilskynder til øget aktivitet og nedbringer ventetiden og styr-
ker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien, praksissektoren og kommunen. Der vil ved 
vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på initiativer, der har vist sig velegnede til at øge 
aktiviteten og nedbringe ventetiden.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme (P) 20,0 32,5 25,0 25,0 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling 
fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne vil blive udmøntet med en flad profil fra 2013 til 2015. Mid-
lerne vil efter projektfasen på 4 år blive tilført regionerne som en permanent bevilling på 25 
mio. kr. med henblik på fastholdelse af indsatsen. Der vil i satspuljekredsen blive fulgt op på, i 
hvilket omfang midlerne har nedbragt ventetiderne. 
 

1.2 Styrkelse af den nære psykiatri 
I Sundhedsstyrelsens publikationer ”Den akutte indsats i psykiatrien” fra 2009 og i ”National 
strategi for psykiatri” fra 2009 anbefales det, at de subakutte, nære tilbud, f.eks. i form af di-
striktspsykiatri og anden ambulant psykiatri, udbygges og styrkes som følge af den større og 
varierende afstand til de psykiatriske akutmodtagelser på sygehusene. Samtidigt er det vig-
tigt, at kapaciteten er tilstrækkelig til at modtage selvhenvendere, ligesom det bør være mu-
ligt at følge op på udeblivelser f.eks. i form af opsøgende aktiviteter.  
 
Satspuljepartierne er enige om behovet for at udbygge de nære, regionale tilbud, så psykia-
triske patienter kan få hurtig støtte og opbakning i akutte situationer og dermed evt. undgå 
akut (gen)indlæggelse. Øget tilgængelighed i den nære psykiatri er med til at skabe tryghed 
for patient og pårørende samt sikre sammenhæng og kvalitet i den samlede indsats, ikke 
mindst gennem styrket samarbejde med den kommunale, sociale indsats. Der er samtidig 
behov for at udvikle metoder for tilrettelæggelsen af indsatsen.   
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De konkrete indsatser kan være forskellige afhængigt af behovene og forholdene i de enkelte 
regioner. Det kan f.eks. være i form af: 
 
 øget adgang til i distriktspsykiatrien at blive tilset af en læge fra psykiatrien også uden 

for almindelig åbningstid, 
 regionale akutpladser i distriktspsykiatrien evt. i samarbejde med socialpsykiatrien,   
 subakut indsats ved mobilteams, udrykningsteams, hjemmebehandlingsteams eller lig-

nende f.eks. i tilknytning til lokale psykiatricentre evt. døgnbemandende, 
 anvendelse af subakutte, ambulante besøg som alternativ til akut indlæggelse og/eller 

observation. 
 
Der er tale om indsatser, som skal foregå i tæt samspil med patienter, pårørende og deres 
sociale netværk. Og ikke mindst i tæt samarbejde med kommunerne, herunder socialpsykia-
triske akuttilbud, de praktiserende læger og patient- og pårørendeorganisationer.  
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 80 mio. kr. i perioden 2012-2015 til øget 
tilgængelighed og styrkelse af de subakutte tilbud i den nære psykiatri f.eks. ved øget brug af 
mobilteams for forskellige aldersgrupper. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt 
vægt på, at indsatserne gennemføres i nært samspil med akuttilbud i socialpsykiatrien og in-
volverer de praktiserende læger.  

 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Styrkelse af den nære psykiatri (P) 20,0 20,0 20,0 20,0 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling 
fra Sundhedsstyrelsen. Der vil inden periodens udløb ske en faglig erfaringsopsamling til 
brug for den fremadrettede indsats. Midlerne vil efter projektfasen på 4 år blive tilført regio-
nerne som en permanent bevilling med henblik på fastholdelse af indsatsen.  
 

1.3 Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen 
praksis 
Shared care er et af de mulige redskaber til at styrke samarbejde og sammenhæng på tværs 
af sektorer med henblik på bedre kvalitet og bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på 
området. Shared care er et vigtigt element i forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser 
og genindlæggelser. Forløbsprogrammer kan på samme måde være med til at styrke sam-
menhæng og samarbejde på tværs.   
 
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et generisk forløbsprogram til brug for regioner og kom-
muner, der anvendes ved lokal udarbejdelse af forløbsprogrammer for forskellige typer af 
sygdomme. Sundhedsstyrelsen er ved at videreudvikle det generiske forløbsprogram, så det 
tilpasses anvendelse på psykiatriområdet. Videreudviklingen færdiggøres i 2012. Implemen-
teringen af forløbsprogrammerne skal understøttes af sundhedsaftalerne mellem regioner og 
kommuner. Satspuljepartierne vil få en status for anvendelsen af forløbsprogrammer på psy-
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kiatriområdet i forbindelse med Sundhedsstyrelsens godkendelse af 3. generation sundheds-
aftaler.  
 
Sundhedsstyrelsen skriver i ”National strategi for psykiatri”, at samarbejdet mellem almen 
praksis og psykiatrien i form af shared care-modeller, supervision, konsulent- og rådgivnings-
ordninger mv. bør styrkes og udvikles for at udnytte kapaciteten i psykiatrien. 
 
Shared care er især relevant i forhold til personer med ikke-psykotiske lidelser som depressi-
on, angst og funktionelle lidelser. Det er lidelser, som kan være årsag til langtidssygemeldin-
ger, tabt arbejdsevne og førtidspension. Omkring halvdelen af disse patienter behandles af 
den alment praktiserende læge.  
 
Udover at patienten kan få en bedre behandling, vil samarbejde mellem sektorerne inden for 
rammen af shared care understøtte, at psykiske sygdomme af lettere eller moderat karakter 
behandles i praksissektoren og behovet for specialiseret behandling forebygges, hvormed 
kapaciteten i psykiatrien udnyttes bedst muligt.  
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 100 mio. kr. i perioden 2012-2015 til støtte 
af initiativer, som styrker samarbejdet mellem behandlingspsykiatrien og praksissektoren om 
behandling af patienter med f.eks. ikke-psykotiske lidelser inden for rammerne af shared ca-
re. Der vil ved vurdering af ansøgningerne blive lagt vægt på forløbskoordinering og –
beskrivelse samt forebyggende elementer ikke mindst overfor unge voksne.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis (P) 25,0 25,0 25,0 25,0 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne eller regionerne i fælles-
skab og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Udmøntning af midlerne vil ske med 
inddragelse af relevante parter, særligt med henblik på dokumentation af resultaterne. Mid-
lerne vil efter projektfasen på 4 år blive tilført regionerne som en permanent bevilling med 
henblik på fastholdelse af indsatsen. 
 

1.4 Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af 
depression 
Personer med psykiske problemstillinger henvender sig typisk til egen læge, der vurderer be-
hovet for indsats. Lægen kan i dag henvise personer mellem 18 – 37 år med let til moderat 
depression til behandling med tilskud ved privatpraktiserende psykolog.  
 
Satspuljepartierne var med satspuljeaftalen for 2011-2014 enige om at tage spørgsmålet om 
en eventuel ændring af tilskudsordningen op i forbindelse med forhandlingerne om udmønt-
ning af satspuljen for 2012. 
 
Der blev i juni 2011 offentliggjort en evaluering af ordningen med psykologbehandling af de-
pressionsramte, som bl.a. viser, at kun ca. 33 pct. af de henviste til ordningen tilhører mål-
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gruppen af personer med let til moderat depression. Evalueringen viser også, at effekten af 
psykologbehandlingen indenfor målgruppen er høj. 85 pct. havde således ingen eller reduce-
rede symptomer på depression ved endt behandling.  
 
Det er vigtigt, at kun den målgruppe, som har gavn af tilbuddet, og som ordningen er tiltænkt, 
modtager behandling under ordningen. På den baggrund besluttede satspuljepartierne i juli 
2011 at få udarbejdet praktisk anvendelige retningslinjer for henvisning til psykolog. Retnings-
linjerne skal også pege på indsatsmuligheder i forhold til patienter, som ikke opfylder kriteri-
erne for let til moderat depression/angst. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vil i 2012 
følge op på lægernes og psykologernes anvendelse af retningslinjerne. 
 
Satspuljepartierne ønsker at ophæve aldersgrænsen for adgangen til psykologordningen, så 
alle over 18 år med let til moderat depression efter lægehenvisning kan få tilskud til psyko-
logbehandling. 
 
På den baggrund afsættes 200 mio. kr. i perioden 2012-2015 til at ophæve aldersgrænsen 
for ordningen, så den fremover omfatter alle aldersgrupper fra 18 år og opefter. Af beløbet 
reserves 1 mio. kr. til gennemførelse af en evaluering af ordningen. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling 
af personer med depression 50,0 50,0

 
50,0 

 
50,0 

 

 
Midlerne udmøntes til regionerne som en midlertidig bevilling. Spørgsmålet om permanentgø-
relse kan tages op i forbindelse med bevillingens udløb i 2015. Ordningen vil inden da blive 
evalueret og drøftet i satspuljekredsen.  
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1.5 Udvidelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling af 
angst 
I dag kan personer mellem 18- 28 år med let til moderat angst, herunder OCD, efter henvis-
ning fra praktiserende læge få tilskud til behandling ved privatpraktiserende psykolog, der har 
overenskomst med regionen.  
 
Satspuljepartierne ønsker at udvide adgangen til psykologordningen, så flere med let til mo-
derat angst kan få tilskud til psykologbehandling.  
 
På den baggrund afsættes 40 mio. kr. i perioden 2012-2015 til at udvide den nuværende ord-
ning med tilskud til psykologbehandling til personer med let til moderat angst, herunder OCD. 
For disse midler forventes ordningen at kunne udvides med ca. 10 årgange.   
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling af  
personer med angst, herunder OCD 10,0 10,0

 
10,0 

 
10,0 

 

 
Midlerne udmøntes til regionerne som en midlertidig bevilling. Spørgsmålet om permanentgø-
relse kan tages op i forbindelse med bevillingens udløb i 2015. Ordningen vil inden da blive 
evalueret og drøftet i satspuljekredsen.  
 

1.6 Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede 
Mange patienter med psykiske sygdomme har et misbrug. Disse patienter har sjældent gavn 
af den psykiatriske behandling, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling af mis-
bruget.  
 
Kommunerne er ansvarlige for behandling af misbrug.  
 
Regionen har ansvaret for behandling i sygehusvæsenet og i praksissektoren. Det gælder 
også patienter med misbrug. Det regionale behandlingssystem må derfor ikke afvise at udre-
de eller behandle personer med en behandlingskrævende lidelse med den begrundelse, at 
de har et misbrug. 
 
Er patienten indlagt, er regionen ansvarlig for den samlede behandling af den psykiske syg-
dom og misbruget. Påbegyndes behandling for misbrug under indlæggelse på sygehus, skal 
sygehuset etablere forbindelse til det kommunale misbrugsbehandlingssystem med henblik 
på at sikre videreførelse af misbrugsbehandlingen efter udskrivning fra sygehus.  
 
Satspuljepartierne vil med denne aftale styrke såvel den regionale som den kommunale ind-
sats overfor personer med psykiske sygdomme og misbrug og ønsker samtidig at styrke 
samarbejdet.    
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Det fremgår af Sundhedsstyrelsens ”Nationale strategi for psykiatri” fra 2009, at den regiona-
le psykiatri bør kunne modtage patienter med psykisk sygdom og misbrug i sengeafsnit, der 
kan tilgodese deres særlige behandlingsmæssige og fysiske behov. 
 
Af rapporten ”Retspsykiatri - sikkerhed og kvalitet” udgivet i 2011 fremgår, at misbrug er ble-
vet et kerneproblem i retspsykiatrien, som skal håndteres – både gennem tilførsel af viden 
om misbrugsbehandling og gennem konkrete tilbud om og iværksættelse af misbrugsbehand-
ling. 
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 54 mio. kr. i perioden 2012-2015 til styr-
kelse af den regionale behandlingsindsats overfor personer med psykisk sygdom og misbrug, 
således at tilbuddene i almenpsykiatrien eller retspsykiatrien til målgruppen kan udbygges 
såvel kapacitetsmæssigt som kvalitativt. Der vil i udmøntningen blive lagt særlig vægt på do-
kumentation af det konkrete samarbejde herunder forløbskoordinering mellem behandlings-
psykiatrien og kommuner. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede (P) 13,5 13,5 13,5 13,5 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling 
fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne vil efter projektfasen på 4 år blive tilført regionerne som en 
permanent bevilling med henblik på fastholdelse af indsatsen. Ansøgerne vil konkret skulle 
beskrive, hvordan samarbejdet på tværs af sektorerne indgår i projektet.  
 

1.7 Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede 
Personer med en psykisk problemstilling og samtidigt misbrug har sjældent gavn af mis-
brugsbehandlingen, hvis ikke behandlingen samtidig omfatter behandling/håndtering af den 
psykiske problematik.  
 
Kommunerne er ansvarlige for misbrugsbehandling bortset fra, når misbrugeren er indlagt på 
sygehus. Kommunerne har valgfrihed til selv at etablere behandlingspladser, træffe aftale 
med region/en anden kommune eller træffe aftale med private udbydere af behandlingstilbud. 
Kommunen skal sikre, at der er et tilstrækkeligt udbygget behandlingstilbud, som også tilgo-
deser udsatte grupper af misbrugere, herunder personer med både psykisk sygdom og mis-
brug. 
 
Satspuljepartierne var med satspuljeaftalen for 2009 enige om at etablere en kommunalt ba-
seret godkendelsesordning for alkoholbehandlingssteder. Godkendelsesordningen blev etab-
leret i december 2010 med det formål at give kommunerne grundlag for at kunne tilbyde en 
kvalificeret alkoholbehandling. Ordningen vil blive evalueret i 2013 med henblik på at vurdere, 
om ordningen har haft den ønskede effekt på kvaliteten i alkoholbehandlingen. 
 
Kommunal behandling af personer med alkoholmisbrug sker ofte i ambulant regi. Imidlertid vil 
en gruppe med dobbeltbelastning og massive sociale og fysiske problemer sjældent have til-
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strækkelig gavn af et ambulant eller dag-alkoholbehandlingstilbud, men vil have behov for 
døgnbehandling. Antallet af personer i døgnbehandling for alkoholmisbrug har været falden-
de de seneste år. 
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 53,5 mio. kr. i perioden 2012-2015 med 
henblik på styrkelse af den kommunale døgnbehandling af personer med alkoholmisbrug og 
med psykiske problemstillinger. Kommunerne vil kunne søge midler til at oprette eller udbyg-
ge egne kvalificerede tilbud eller til at købe kapacitet på kvalificerede private behandlingsste-
der. Der vil i udmøntningen blive lagt særlig vægt på at opnå en udvidelse af kapaciteten ud 
over den eksisterende samt på det konkrete samarbejde mellem kommuner og behandlings-
psykiatrien og evt. inddragelse af pårørende. 

 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (P) 13,0 13,5 13,5 13,5 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstil-
ling fra Sundhedsstyrelsen. Hvordan midlerne permanentgøres vil blive taget op i forbindelse 
med projektperiodens udløb i 2015. Ansøgerne vil konkret skulle beskrive, hvordan samar-
bejdet på tværs af sektorerne indgår i projektet.  
 

1.8 Flere sengepladser i psykiatrien 
Udviklingen i psykiatrien er gået mod kortere indlæggelser og længere behandlingsforløb 
med bl.a. opfølgning i ambulant regi. Det er en god udvikling for nogle patienter, fordi patien-
terne derved bevarer tilknytningen til nærområdet og kan bo i vante omgivelser, samtidig med 
at de modtager behandling. Andre patienter har derimod behov for behandling under indlæg-
gelse.   
 
Sundhedsstyrelsen har i sin rådgivning til flere regioner i forbindelse med deres sygehuspla-
ner peget på, at der er behov for udbygning af den stationære kapacitet med hovedvægt på 
et større antal specialiserede senge. Samtidig har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at den stati-
onære kapacitet samlet set ikke reduceres, med mindre der med sikkerhed er konstateret et 
fald i behovet. 
 
Sundhedsstyrelsen skriver i sin nationale strategi for psykiatri, at tærsklen for indlæggelse ik-
ke bør sættes for højt. Patienter skal hurtigt og let kunne indlægges, hvis der er behov for 
det, og skal samtidig kunne være indlagt så længe, der er behov, og med mulighed for grad-
vis udslusning. Styrelsen vurderer desuden, at bedre mulighed for indlæggelse i tide forment-
ligt kan medvirke til at forebygge såvel behov for tvang som kriminalitet. Særligt grupper af 
patienter med svære og komplicerede lidelser, bør kunne modtages i sengeafsnit, der kan til-
godese deres særlige behandlingsmæssige behov. 
 
Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at der opretholdes solid og fagligt bæredyg-
tig indlæggelseskapacitet – akut såvel som planlagt. Den stationære kapacitet skal både 
imødekomme behovet for længerevarende indlæggelser, forebygge uhensigtsmæssige gen-
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indlæggelser og sikre intensive velplanlagte patientforløb. Den stationære kapacitet skal 
samtidig afstemmes med de indsatser, der sker i den nære psykiatri i såvel regionalt som 
kommunalt regi. 
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 140 mio. kr. i perioden 2012-2015 til etab-
lering af nye sengepladser i almen psykiatri udover den allerede eksisterende kapacitet. Mid-
lerne skal bygge videre på den allerede igangsatte indsats med henblik på at understøtte, at 
der også fremover er tilstrækkelig stationær kapacitet i psykiatrien, bl.a. i børne- og ung-
domspsykiatrien og til behandling af spiseforstyrrede.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Flere sengepladser i psykiatrien (P) 20,0 40,0 40,0 40,0 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra regionerne og efter faglig indstilling 
fra Sundhedsstyrelsen. Puljemidlerne vil blive fordelt til de regioner, som kan dokumentere, at 
midlerne vil medgå til finansiering af en yderligere udbygning af sengekapaciteten. Satspulje-
partierne vil blive orienteret om udmøntning af puljen. Midlerne vil efter projektfasen på 4 år 
blive tilført regionerne som en permanent bevilling under forudsætning af fastholdelse af den 
udbyggede kapacitet. Satspuljepartierne er enige om, at den med midlerne opbyggede kapa-
citet fastholdes ud over aftaleperioden. Partierne er på den baggrund enige om at perma-
nentgøre midlerne. 
 

1.9 Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere 
Et stort antal børn i Danmark vokser op i familier, hvor den ene eller begge forældre eller sø-
skende har psykisk sygdom eller misbrug. En opvækst i familier, hvor en eller flere har psy-
kisk sygdom eller misbrug kan betyde sorg, usikkerhed, angst, ikke alderssvarende ansvars-
følelse m.v. hos barnet. Børn som pårørende kan derfor have behov for særlig støtte og ind-
sats. 
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 20 mio. kr. i 2012 til støtte til børn som på-
rørende til psykisk syge eller misbrugere. Puljen vil blive udmøntet over 4 år.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere 20,0 - - - 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra private organisationer efter faglig 
indstilling fra Sundhedsstyrelsen. Beskrivelse af samarbejde med regioner og kommuner kan 
indgå i ansøgningen. 
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1.10 Behandling af personer med spiseforstyrrelser 
Satspuljepartierne har med tidligere aftaler styrket indsatsen over for personer med spisefor-
styrrelser. Det har medført en udvidelse af behandlingskapaciteten. Området følges løbende, 
og det er indtrykket, at antallet af henviste med en spiseforstyrrelse er let faldende, og at ho-
vedparten af de spiseforstyrrede venter under 2 måneder på behandling.  
 
Der er imidlertid grupper af spiseforstyrrede som f.eks. personer med bulimi og Binge-Eating 
Disorder (BED), hvor der efterspørges yderligere tilbud. Satspuljepartierne er derfor enige om 
at styrke behandlingsindsatsen overfor spiseforstyrrede samt indhente erfaringer om behand-
ling af BED.  
 
BED er en endnu ikke helt velafgrænset type spiseforstyrrelse. Den er karakteriseret ved epi-
soder med tvangsmæssig overspisning. Diagnosen indgår ikke aktuelt som en selvstændig 
WHO ICD-10 diagnose. 
 
Viden, erfaring og evidens vedrørende behandling af BED og effekt heraf er aktuelt meget 
begrænset. Der er således behov for erfaringsopsamling og evidens vedrørende effekt af til-
bud til denne patientgruppe, før eventuelle anbefalinger kan fremsættes. 
 
På den baggrund afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til udbygning af behand-
lingstilbud til patienter med spiseforstyrrelser, herunder bulimi.  
 
Samtidigt afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til erfaringsindhentende projekter 
med afprøvning af behandlingsforløb for personer med BED. Der afsættes midler til evalue-
ring af behandlingsforløb med henblik på at indhente ny viden og erfaring.  

 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Behandling af spiseforstyrrelser 5,0 5,0 5,0 5,0 

Erfaringsindhentning om behandling af BED 5,0 5,0 5,0 5,0 

   

 
Midlerne vil blive udmøntet efter ansøgning og efter faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen. 
Ansøgninger og indstillinger vil blive forelagt satspuljepartierne. Der vil blive taget stilling til 
permanentgørelse af midlerne efter periodens udløb.   
 
 

2. Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper 
 

2.1 Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge  
De fleste voksne rygere er begyndt at ryge i teenageårene. Et mål er derfor at forhindre unge 
i at begynde at ryge og hjælpe dem, der er begyndt med at ryge, til at holde varigt op igen. I 
2010 røg hele 25,7 % i alderen 16 til 24 år enten dagligt eller lejlighedsvist, mens 35,2 % i al-
deren 16-20 år ønsker at holde op med at ryge.  
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Rygning blandt unge er meget påvirkeligt af det sociale miljø. Unge med socialt dårligere vil-
kår begynder at ryge tidligere og ryger mere end deres jævnaldrende.  
 
Satspuljepartierne ønsker derfor, at der bliver udviklet og implementeret et fælles forpligtende 
nationalt koncept, der skal forebygge, at børn og unge begynder at ryge og hjælper unge ry-
gere med at stoppe igen. Fokus skal målrettes områder og grupper, hvor der findes den hø-
jeste koncentration af udsatte unge, der ryger. 
 
På den baggrund afsættes der i alt 16 mio. kr. i perioden 2012-2015 til bekæmpelse af ryg-
ning blandt unge, herunder til udarbejdelse af et fælles, nationalt forpligtende koncept. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4,0 4,0 4,0 4,0 
 

 
Af de 16 mio. kr. afsættes i alt 3 mio. kr. til centrale aktiviteter som fx metodeudvikling, mate-
rialer, kompetenceudviklingsforløb samt evaluering. 
 
Af de øvrige 13 mio. kr. etableres en ansøgningspulje, hvorfra kommuner, frivillige foreninger 
mv. kan søge om midler til projekter, som tager udgangspunkt i det nationale koncept. 
 

2.2 Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 
Særligt socialt udsatte borgere har i visse tilfælde ikke overskuddet til at benytte de eksiste-
rende tandplejetilbud. 
 
Gennem en opsøgende indsats kan kommunen sikre, at målgruppen opnår en forbedret 
tandsundhed og dermed bedre livskvalitet, og forhindre yderligere marginalisering.  
 
Den generelle, sociale indsats for målgrupperne varetages i forvejen af kommunerne. Det gi-
ver et godt grundlag for en opsøgende tandplejeindsats og for at tænke indsatsen ind i en 
bredere sammenhæng og trække på den viden, som kommunerne besidder om målgruppen 
generelt såvel som om den enkelte borger. 
 
Tandplejetilbuddet til borgeren kan bestå af forebyggende tandtjek, tandrensninger og oplæ-
ring i bedre egenomsorg samt behandlingsindsatser mod eksempelvis caries og paradentose 
udført i den kommunale tandpleje evt. med inddragelse af frivillige. Herunder kan den opsø-
gende indsats betyde, at kommunen gennem de eksisterende muligheder hjælper borgeren 
til at benytte tilbuddene i den almindelige voksentandpleje. 
 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 16 mio. kr. i perioden 2012-2015, som 
kommunerne kan søge med det formål gennem en opsøgende indsats at sikre særligt, socialt 
udsatte tandpleje.  
 

 



Aftaler om Finansloven for 2012 · November 2011 113 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 4,0 4,0 4,0 4,0 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af ansøgninger fra kommunerne og efter faglig indstil-
ling fra Sundhedsstyrelsen. Midlerne udmøntes som en midlertidig bevilling. Udmøntning af 
midlerne skal koordineres med eksisterende initiativer i Social- og Integrationsministeriet for 
at undgå overlap. 
 

2.3 Forøgelse af pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed 
I forbindelse med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2008 blev der afsat 4,8 mio. 
kr. årligt i 2008-2011 til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grup-
per, etniske minoriteter og unge. Med satspuljeaftalen for 2010 på sundhedsområdet blev der 
afsat yderligere 5 mio. kr. årligt i perioden 2010-2013. 
 
Satspuljepartierne er enige om, at indsatsen vedr. seksuel sundhed skal fortsætte på det hid-
tidige niveau. 
 
De nye midler bør som den nuværende pulje anvendes til en samlet forebyggelsesindsats 
med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og andre seksuelt over-
førbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, metoderne og problemstil-
lingerne på disse områder er overlappende.  
 
Der vil med de afsatte midler blive lagt særlig vægt på etablering og drift af aktiviteter i relati-
on til Sexlinjens informations- og rådgivningsaktiviteter målrettet unge mennesker, Aids-
fondets/Cross-Overs tilbud om støtte til foreninger for etniske minoriteter til at etablere fore-
byggende indsatser i samarbejde med kommuner, Faglig Netværk for Seksuel Sundheds ak-
tiviteter med henblik på at styrke og kvalificere den forebyggende indsats i kommunerne, 
gennemførelse af lokale aktiviteter i forbindelse med ”Kun Med Kondom”-kampagnen samt 
støtte til gennemførelse af et mindre antal kommunale projekter, som med udgangspunkt i 
bl.a. Holstebro Kommunes erfaringer med at styrke seksualundervisningen søger at udfolde 
denne model i andre kommuner efter en nærmere angivet metode. 
 
På den baggrund forøges ansøgningspuljen ”Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sund-
hed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge” med 20 mio. kr. i perioden 
2012-2015.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed 5,0 5,0 5,0 5,0 
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2.4 Børn og unge med kronisk sygdom 
Danske undersøgelser peger på et helt overordnet niveau på, at der er sammenhæng mel-
lem forældres sociale ressourcer og de helbredsproblemer, deres børn kan få som voksne. 
De viser for eksempel, at børn af arbejdsløse forældre, forældre på kontanthjælp og forældre 
med under ti års skolegang, i højere grad end andre rammes af kronisk sygdom. 
 
Disse undersøgelser er af så generel karakter, at der ikke kan udledes konkrete initiativer, 
der kan forbedre indsatsen for børn i disse familier. 
 
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at få en mere detaljeret viden om sociale 
forholds betydning for tidlig opsporing, behandling og rehabilitering af børn og unge med kro-
nisk sygdom samt udvikle og afprøve metoder til opsporing, opfølgning, kompetenceudvikling 
og tværfaglig og tværsektoriel behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at for-
bedre indsatsen for børn og unge med kronisk sygdom. 
 
På denne baggrund afsættes en ansøgningspulje på 12 mio. kr. i perioden 2012-2015, som 
forslås udmøntet til 3-4 projekter i regionalt og kommunalt samarbejde, som har fokus på de 
nævnte indsatser. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Børn og unge med kronisk sygdom 3,0 3,0 3,0 3,0 
 

 

2.5 National handlingsplan for den ældre medicinske patient 
Satspuljepartierne er enige om, at der afsættes en overordnet ramme på 200,4 mio. kr. til en 
national handlingsplan for den ældre medicinske patient.  
 
Satspuljepartierne er endvidere enige om, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter 
indgåelse af satspuljeaftalen udarbejder et oplæg over konkrete tiltag inden for rammen af 
200,4 mio. kr., der kan indgå i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. 
Dette oplæg og de konkrete initiativer drøftes snarligt i satspuljekredsen med henblik på, at 
der inden den 1. januar 2012 foreligger en samlet aftale om en national handlingsplan for den 
ældre medicinske patient. Oplægget bygger bl.a. videre på det arbejde, der er lavet i Sund-
hedsstyrelsen vedr. et fagligt oplæg til en national handlingsplan for den ældre medicinske 
patient.  
 
Satspuljepartierne er enige om, at der i oplægget til en national handlingsplan for den ældre 
medicinske patient arbejdes videre med konkrete initiativer inden for følgende områder: 
  
 Forebyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser, herunder tiltag i 

forhold til patienter, der er i behandling med flere lægemidler samt større kendskab til og 
bedre anvendelse af kommunale akutstuer.  

 Styrkelse af sammenhæng i og koordination af patientforløbet, herunder forløbskoordi-
natorer til særligt svækkede ældre medicinske patienter.  

 Analyse af de medicinske afdelinger, bl.a. med henblik på vurdering af sengekapacitet. 
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På den baggrund afsættes 200,4 mio. kr. i perioden 2012-2015 til en national handlingsplan 
for den ældre medicinske patient.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 56,6 54,6 54,6 34,6 
 

 

2.6 Oplysningskampagne om symptomer på demens 
Demens er en af de kroniske sygdomme, der rammer en stor del af den danske befolkning 
hvert år. Enten i kraft af, at man selv får en demenssygdom, eller i kraft af, at ens pårørende 
udvikler demens.  
 
Satspuljepartierne er enige om, at det er vigtigt, at befolkningen er oplyst om demenssyg-
domme, symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, hvis man selv, eller ens pårø-
rende viser tegn på demens, samt hvordan livet kan leves med en demenssygdom. 
 
Satspuljepartierne er enige om, at der iværksættes en oplysningskampagne målrettet infor-
mation om symptomer på demens, hvor man skal henvende sig, og hvordan livet kan leves 
med en demenssygdom. Kampagnen skal målrettes personer, der mistænkes for at have en 
demenssygdom, og deres pårørende.  
 
På den baggrund afsættes 3 mio. kr. til oplysningskampagnen, der udarbejdes med inddra-
gelse af relevante organisationer herunder Alzheimerforeningen. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Oplysningskampagne om symptomer på demens 3,0 - - - 
 

 

2.7 Nationalt Videnscenter for Demens 
Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i september 2007, som et udviklingsprojekt 
i perioden 2007-2011 med støtte fra satspuljen og Sygekassernes Helsefond. Med satspulje-
aftalen fra 2011-2014 blev der afsat i alt 8,8 mio. kr. i perioden 2012-2013 til videreførelse af 
centret. 
 
Nationalt Videnscenter for Demens har dels til opgave at styrke og koordinere den sundheds-
faglige forskning i forhold til udviklingen af konkrete sundhedsfaglige behandlings- og plejetil-
bud på demensområdet, dels at sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til regi-
oner og kommuner til gavn for behandling, pleje og rådgivning af personer med demens og 
deres pårørende. 
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Satspuljepartierne er enige om, at videreførelsen af Nationalt Videnscenter for Demens er 
helt afgørende i forhold til at sikre et fortsat højt fokus på forskning, udvikling og formidling af 
viden på demensområdet i Danmark.  
 
På den baggrund afsættes 14,3 mio. kr. i perioden 2013-2015 til en videreførelse af Nationalt 
Videnscenter for Demens. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Nationalt Videnscenter for Demens  - 1,9 6,2 6,2 
 

 

2.8 Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination 
Både børneundersøgelserne og vaccinationerne hos egen læge er vigtige.  
 
Børneundersøgelserne giver lægen mulighed for at drøfte vigtige spørgsmål som amning, 
kostvaner, begyndende overvægt og trivselsproblemer. Og der sker en værdifuld opsporing i 
forhold til tidlige tegn på sygdom, så der kan sættes tidligt og effektivt ind. Lægerne gør so-
matiske fund på ca. hvert tredje barn, de undersøger.  
 
Vaccinationerne er vigtige, fordi de sikrer høj vaccinationsdækning, således at der ikke opstår 
smittespredning i Danmark, også selv om et enkelt tilfælde af sygdomme som polio, difteri el-
ler mæslinger skulle importeres. 
 
Tilslutningen til børneundersøgelserne er mere end 90 pct. til de tre undersøgelser, der ligger 
inden barnet fylder 1 år, hvorefter den falder til ca. 65 pct. ved 4-årsundersøgelsen for at sti-
ge igen til 5-årsundersøgelsen. For vaccinationerne gælder, at vaccinationsdækningen ikke 
når op på de anbefalede 95 pct. dækning. Tilslutningen er markant lavere blandt forældre 
med kort eller ingen uddannelse end blandt højtuddannede. 
 
På den baggrund afsættes 1 mio. kr. årligt til at etablere systemer for indkaldelse/opfølgning 
for de børn, som ikke møder op til børneundersøgelser og børnevaccinationer hos den prak-
tiserende læge, og til at understøtte, at pigerne får 3 doser HPV-vaccine, inden de fylder 15 
år. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination (P) 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

 
Beløbet skal dække de omkostninger, som en systematisk indkaldelses og opfølgning for de 
ikke fremmødte, vil pålægge regionerne og de praktiserende læger. 
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2.9 Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader 
hos Børn 
Ved satspuljeforhandlingerne for 2008 blev der i tilknytning til etablering af familieambulatori-
er afsat midler (4,7 mio. kr. første år og 2 mio. kr. de følgende år) med henblik på at forpligte 
Region Hovedstaden til at etablere en telefonrådgivning (hotline) og anden formidling i regi af 
familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. Hvidovre Hospital har i tilknytning hertil oprettet 
”Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn”. 
 
Satspuljepartierne er enige om, at det er vigtigt at sikre en videreførelse af videnscentrets 
rådgivningsaktiviteter i 2012 og 2013.  
 
På den baggrund afsættes der 4,5 mio. kr. i 2011 til videreførelse af aktiviteterne i ”Vi-
denscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn” i 2012 og 2013. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af  
Rusmiddelskader hos Børn 4,5 - - - 

 

 

2.10 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 
Forekomsten af overvægtige og svært overvægtige voksne er steget siden 2000, og udviklin-
gen for børnepopulationen gennem de seneste årtier er gået i sammen retning. Tal fra 2010 
viser, at 11-12 pct. af de 11-15-årige drenge og 8-9 pct. af pigerne er overvægtige. Børn i fa-
milier med overvægtige forældre udvikler hyppigere overvægt, og 70 pct. af dem, der er 
overvægtige som unge, bliver det også som voksne.  
 
Satspuljepartierne er enige om at styrke den forebyggende indsats for overvægtige børn og 
unge og i den forbindelse støtte Julemærkehjemmene med 4 mio. kr. årligt i perioden 2012-
2015. Der vil ved udmøntningen af midlerne til Julemærkehjemmene blive lagt vægt på do-
kumentation af effekten.  
 
Der afsættes en ansøgningspulje på 3 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til styrkelse af den 
forebyggende indsats for overvægtige børn og unge forankret i de eksisterende forebyggen-
de ordninger med fokus på opsporing og tidlig indsats. 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

 Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7,0 7,0 7,0 7,0 
 

 

2.11 Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 
Der er social ulighed i forekomsten af graviditets- og fødselskomplikationer, og det har betyd-
ning for graviditetens udfald. Der er fundet øget dødelighed for både den udsatte mor og det 
nyfødte barn. Børn født i socialt dårligt stillede familier har hyppigere forekomst af for tidlig 
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fødsel, dødfødsler, lav fødselsvægt og spædbarnsdød. Særligt blandt kvinder med indvan-
drebaggrund ses en højere forekomst af dødfødsler og spædbarnsdød, og i denne gruppe 
ses også en højere forekomst af akutte obstetriske indgreb, men lavere forekomst af planlag-
te indgreb.  
 
Sundhedsstyrelsens nye rapport ”Ulighed i sundhed – årsager og indsatser” peger på, at en 
effektiv indsats til bekæmpelse af ulighed i sundhed hos gravide og børn består i at sikre, at 
alle kvinder nås af svangreomsorgens tilbud.  
 
Forslaget indebærer, at der udvikles og afprøves metoder til: 
 
 at inddrage og fastholde udsatte gravide, herunder gravide med anden etnisk baggrund 

end dansk, i svangreomsorgens tilbud, således at gruppen sikres tilbud i overensstem-
melse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen. 

 at styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde, herunder koordinationen mel-
lem regionens sygehuse, primærsektoren i kommunen og evt. socialforvaltningen. 

 at sikre en opkvalificering af det sundhedsfaglige personale ift. arbejde og kommunikati-
on med socialt dårligt stillede gravide. 

 
På den baggrund afsættes en ansøgningspulje på 18 mio. kr. i perioden 2012-2015.  
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 

Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 4,5 4,5 4,5 4,5 
 

 
Midlerne vil blive fordelt på baggrund af fælles ansøgninger fra region/kommmune(r) med 
henblik på at sikre den nødvendige koordinering regionalt/lokalt.  
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3. Oversigt over fordeling af satspuljen på 
sundhedsområdet 2012-2015 
 
 

 

Mio. kr., 2012-pl 2012 2013 2014 2015 I alt 

1. Opprioritering af psykiatrien   

1.1. Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdom-
me (P) 

20,0 32,5 25,0 25,0 102,5 

1.2. Styrkelse af den nære psykiatri (P) 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

1.3. Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og 
almen praksis (P) 

25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

1.4. Ophævelse af aldersgrænsen for tilskud til psykologbe-
handling af personer med depression 

50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

1.5. Udvidelse af ordning med tilskud til psykologbehandling 
af personer med angst, herunder OCD 

10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

1.6. Styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede (P) 13,5 13,5 13,5 13,5 54,0 

1.7. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dob-
beltbelastede (P) 

13,0 13,5 13,5 13,5 53,5 

1.8. Flere sengepladser i psykiatrien (P) 20,0 40,0 40,0 40,0 140,0 

1.9. Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere 20,0 - - - 20,0 

1.10. Behandling af spiseforstyrrelser 
 
1.11. Erfaringsindhentning om behandling af BED 

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0 
 

5,0 

20,0 
 

20,0 

2. Forebyggelse og sundhed for de svageste grupper   

2.1. Strategi for bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 

2.2. Opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte 4,0 4,0 4,0 4,0 16,0 

2.3. Pulje til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

2.4. Børn og unge med kronisk sygdom 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

2.5. National handlingsplan for den ældre medicinske patient 56,6 54,6 54,6 34,6 200,4 

2.6. Oplysningskampagne om symptomer på demens 3,0 - - - 3,0 

2.7. Nationalt Videnscenter for Demens - 1,9 6,2 6,2 14,3 

2.8. Indkaldelse til børneundersøgelser og vaccination (P) 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

2.9. Videreførelse af Videnscenter for Forebyggelse af 
Rusmiddelskader hos Børn 

4,5 - - - 4,5 

2.10. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

2.11. Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide 4,5 4,5 4,5 4,5 18,0 

I alt 294,1 299,5 296,3 276,3 1.166,2 
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4. Administration mv.  
Af bevillingen til de nævnte indsatsområder kan der reserveres op til 3 % til administration 
mv. (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer opgøres ved årets ud-
gang som de faktisk afholdte administrationsomkostninger, jf. Økonomistyrelsens vejledning. 
 

5. Dokumentation og opfølgning 
Overordnet set har aftalen til formål at sikre en målrettet anvendelse af de afsatte ressourcer 
til forankring, kvalitetsudvikling og fortsat udbygning af tilbuddene til sindslidende, handicap-
pede og andre særligt udsatte grupper. Derfor stilles der en række krav om mål og dokumen-
tation af de projekter, der søger om økonomisk støtte. 
 

Mål og dokumentation  
Projekter, der søger om puljemidler afsat med aftalen, skal opstille klare mål/succeskriterier i 
projektbeskrivelsen og heri redegøre for, hvordan de vil dokumentere de opstillede mål. 
 
I projektbeskrivelsen skal projekterne præcisere, hvordan de vil forbedre indsatsen og udvikle 
og anvende indikatorer, som dokumenterer resultaterne af indsatsen.  
 
Projekterne følger årligt op på projekternes resultater, og det er et krav at projektet afrappor-
terer om mål, effekt, gennemførelsen m.v. Det sker gennem statusrapporterne typisk midtvejs 
og ved afslutningen af et projekt. Inden for hvert projekt skal der efter projektperioden kunne 
påvises konkrete forbedringer for deltagerne i projekterne. Efter puljens udløb foretages en 
samlet evaluering af de iværksatte projekter i forhold til de opstillede mål.  
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Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med ar-
bejdsmarkedsordførerne om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2012 for beskæftigel-
ses-, undervisnings- og kulturområdet. 
  
Der er for de tre ministerområder forhandlet inden for en samlet ramme på 256,6 mio. kr. i 
2012, 140,7 mio. kr. i 2013, 99,7 mio. kr. i 2014 og 98,1 mio. kr. i 2015.  
 

Beskæftigelsesministeriet  
Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 er der på Beskæftigelsesministeriets område i perio-
den 2012 til 2015 i alt afsat 448,4 mio. kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder.  
 

Udsatte grupper  
Der er afsat 115 mio. kr. i 2012 til initiativet Brug for alle - Håndholdt indsats til udsatte kon-
tanthjælpsmodtagere. Initiativet har til formål at sikre en håndholdt opfølgning fra jobcenteret 
for borgere i matchgruppe 3. Initiativet er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
Der er afsat 9,2 mio. kr. i 2012, 12 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et initiativ om en Op-
søgende indsats over for selvforsørgede. Initiativet har til formål at forbedre integration og ar-
bejdsmarkedstilknytning for nydanskere, der forsørges af ægtefæller. Projektet er forankret i 
Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 
Der er afsat 10,5 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til Center for Aktiv BeskæftigelsesInd-
sats (CABI). CABI er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, der har til 
formål at formidle viden til jobcentre og virksomheder med henblik på at minimere overgan-
gen til overførselsindkomster og styrke virksomhedernes sociale engagement. 

Bilag 3  
Aftale om udmøntning af 
satsreguleringspuljen for 2012 
på beskæftigelsesområdet, 
undervisningsområdet samt 
kulturområdet  
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Det er besluttet, at der skal udarbejdes en evaluering af CABI med henblik på, at der forud for 
næste års satspuljeforhandlinger kan tages stilling til, om CABI fortsat skal finansieres af 
satspuljen.  
 
Der er afsat 11,0 mio. kr. i 2012 og 3,0 mio. kr. i 2013 til projektet High:Five. Projektet har til 
formål at sikre bedre job- og uddannelsesmuligheder for unge, der ellers ville være i fare for 
marginalisering på grund af kriminalitet. Projektet gennemføres i regi af Virksomhedsforum 
for Socialt Ansvar.  
 
Der er afsat midler til en evaluering af projektet High:Five med henblik på, at der forud for 
næste års satspuljeforhandlinger kan tages stilling til, om projektet skal forlænges yderligere. 
 
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2012, 10,0 mio. kr. i 2013 og 7,5 mio. kr. i 2014 til et projekt for Ve-
teraner. Projektet har til formål at sikre sammenhæng mellem veteraners behov og ønsker i 
forhold til arbejdsmarkedssystemets tilbud og krav samt at minimere de vanskeligheder man-
ge veteraner har med jobcentrene. Projektet er forankret i Forsvarsministeriet via Beskæfti-
gelsesministeriet. 
 
Der er afsat 8,8 mio. kr. i 2012, 14,9 mio. kr. i 2013, 16,3 mio. kr. i 2014 og 2,6 mio. kr. i 2015 
til en pulje til socialøkonomiske virksomheder. Formålet er at støtte etablering og fastholdelse 
af socialøkonomiske virksomheder. Puljen er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen.  
 
Der er afsat 35,0 mio. kr. i hvert af årene 2012 og 2013 til en pulje til bekæmpelse af ungele-
dighed for unge ledige i matchgruppe 2 og 3. Projektet har til formål at igangsætte initiativer, 
der målrettet kan bekæmpe ledigheden blandt unge, herunder at fastholde unge i uddannel-
se. Puljen er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 

Handicappede  
Der er afsat 2,2 mio. kr. i 2012 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt vedrø-
rende sindslidende førtidspensionister. Initiativet har til formål at videreføre en indsats, der 
skal forbedre og styrke sindslidende førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet. Pro-
jektet gennemføres i regi af Jobbanken.  
 
Der er afsat 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 til et Videns- og dokumentationscenter. 
Formålet er at indsamle og videreformidle viden om beskæftigelsesfremmende tiltag for 
sindslidende førtidspensionister. Projektet gennemføres i regi af Jobbanken. 
 
Der er afsat 0,1 mio. kr. i 2012 og 0,2 mio. kr. i 2013 til projektet Huset Venture Flexicurity, 
der har til formål at formidle nye ideer om jobmuligheder for personer med funktionsnedsæt-
telse. Projektet gennemføres i regi af Huset Venture Midtjylland. 
 
Der er afsat 4,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har til formål at forbedre 
handicappedes muligheder for at leve et selvstændigt aktivt liv med deltagelse på arbejds-
markedet. Projektet er forankret i Handicapidrættens Videnscenter. 
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Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2012, 0,9 mio. kr. i hvert af årene 2013-2014 og 0,5 mio.kr. i 2015 til 
et projektet, der har til formål at forbedre tilknytningen til arbejdsmarkedet for unge handicap-
pede med en særlig tilrettelagt uddannelse (STU). Projektet gennemføres i regi af TV-Glad. 
 
Der er afsat 0,8 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. i 2013 til et projekt, der har til formål at styrke 
indsatsen for at få døve i arbejde enten på ordinære vilkår eller i et fleksjob. Projektet gen-
nemføres i regi af Center for Døve. 
 
Der er afsat 4,7 mio. kr. i 2012 og 3,7 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til et projekt, der har 
til formål at etablere en projektvirksomhed, der har personer med fysiske og psykiske handi-
cap som hovedarbejdskraft. Projektet gennemføres i regi af Socialøkonomisk Virksomhed 
Frederikshavn. 
 

Nydanskere 
Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2012 og 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2013-2015 til en pulje om Ny-
danske kvinders vej til beskæftigelse. Puljen har til formål at støtte initiativer, der kan hjælpe 
nydanske kvinder, der er langt fra arbejdsmarkedet med at få en uddannelse og et arbejde. 
Projektet er forankret i Arbejdsmarkedsstyrelsen. 
 

Arbejdsmiljø 
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013, 10,0 mio. kr. i 2014 og 8,0 mio. kr. i 2015 
til et projekt, der har til formål at afprøve metoder til at forbedre arbejdsmiljøet via medarbej-
derinddragelse. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-
miljø. 
 

Omprioriteringer 
Der er omprioriteringer for i alt 3,4 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område. Ompriorite-
ringerne vedrører tidligere afsatte midler til 1) Opfølgning på førtidspensionsreform afsat ved 
satspuljeaftalen for 2000 2) Førtidspensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet afsat ved 
satspuljeaftalen for 2003. 
 

Ministeriet for Børn og Undervisning 
På Ministeriet for Børn og Undervisnings område er der i perioden 2012 til 2015 afsat i alt 
121,3 mio. kr. fordelt på 32,3 mio. kr. i 2012, 23,0 mio. kr. i 2013, 20,0 mio. kr. i 2014 og 46,0 
mio. kr. i 2015. Midlerne udmøntes til nedenstående projekter: 
 
Der er afsat i alt 9,0 mio. kr. fordelt på 4,0 mio. kr. i 2012, 3,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 
2014 til tidlig identifikation af læse- og regnevanskeligheder samt sprogforståelsesvanskelig-
heder.  
 
Der er afsat i alt 13,0 mio. kr. fordelt på 5,0 mio. kr. i 2012, 5,0 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. i 
2014 til en indsats for bedre overgang til ungdomsuddannelser og fastholdelse på erhvervs-
uddannelserne.  
 
Der er afsat 10,0 mio. kr. i 2012 til en pulje til Digitale læringsformer/pædagogik og redskaber 
rettet mod fagligt svage elever og elever med særlige behov i form af en ansøgningspulje for 
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kommuner, skoler og undervisnings- og forskningsinstitutioner, rettet mod fagligt svage ele-
ver og elever med særlige behov.  
 
Det er aftalt, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2014 til Træ-
ningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Parterne er enige om at 
permanentgøre TAMU’s finansiering på 35,0 mio. kr. fra 2015 og frem. 
 
Der er afsat i alt 40,0 mio. kr. fordelt på 7,0 mio. kr. i 2012, og 11,0 mio. kr. i hvert af årene 
2013-2015 til forlængelse og udvidelse af Tosprogs-Taskforcen.  
 
Der er afsat i alt 9,7 mio. kr. fordelt på 3,3 mio. kr. i 2012, 3,2 mio. kr. i 2013 og 3,2 mio. kr. i 
2014 til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-stave og ma-
tematikvanskeligheder ved Taleinstituttet Region Nordjylland. 
 
Der er afsat i alt 3,1 mio. kr. fordelt på 1,5 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. kr. i 2013 og 0,8 mio. kr. i 
2014 til Projekt Venskaberen.  
 
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2012 til en fortsættelse af Fastholdelse i erhvervsuddannelserne af 
frafaldstruede unge med minoritetsbaggrund og andre særlige udfordringer (Fastholdelseska-
ravanen). Det aftaltes endvidere at satspuljeforligskredsen ser positivt på, at der i forbindelse 
med satspuljeforhandlingerne for 2013 drøftes fortsat finansiering af Fastholdelseskarava-
nen. 
 

Kulturministeriet 
Ved satspuljeforhandlingerne for 2012 er der på Kulturministeriets område i perioden 2012 til 
2015 i alt afsat 25,4 mio. kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder.  
 

Nydanskere  
Der er afsat 2,6 mio. kr. årligt i perioden 2012-2014 til projektet Lektier Online, der er et inter-
netbaseret projekt, hvor unge kan få hjælp til lektielæsning. Projektet gennemføres i regi af 
Styrelsen for Bibliotek og Medier samt Statsbiblioteket. 
 

Svage grupper 
Der er afsat 4,4 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til projektet Bogstartprogrammer, der er 
målrettet småbørnsfamilier med svage læsetraditioner. Projektet gennemføres i regi af Sty-
relsen for Bibliotek og Medier. 
 
Handicappede 
Satspuljeordførerne har ikke taget stilling til det fremadrettede bevillingsniveau for handicap-
pedes transportudgifter til deltagelse i folkeoplysende virksomhed (Dansk Oplysnings For-
bund). Det er besluttet, at der skal ses positivt på videreførelsen af bevillingsniveauet ved 
næste års forhandlinger. 
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Aftale mellem regeringen, 
Venstre, Dansk Folkeparti,  

Liberal Alliance og  
Det Konservative Folkeparti om: 

 
Udmøntning af puljer til nye initiativer 

på transportområdet 
(17. november 2011) 
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Udarbejdelse af beslutningsgrundlag om 
Storstrømsbroen 

Parterne er enige om, at det er afgørende at få udført et gennemarbejdet beslutningsgrund-
lag, som medio 2012 kan danne grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Stor-
strømmen.  
 
Der har været planlagt en hovedistandsættelse af Storstrømsbroen som forberedelse af Fe-
mern-forbindelsen og på grund af broens tilstand. I den forbindelse har særeftersyn og omfat-
tende undersøgelser vist, at jernbanebroen ikke kan leve op til kravene, når Femern-
forbindelsen åbner i 2020.  
 
Der er derfor behov for en undersøgelse af, hvorledes vej- og banetrafikken kan opretholdes 
på den mest samfundsøkonomiske måde, herunder i forhold til prognoserne for udviklingen i 
jernbanetrafikken. Der udarbejdes på den baggrund et beslutningsgrundlag, hvor følgende 
belyses: 
 
 Scenarie 1: Broen forstærkes og bevares som jernbane- og vejbro.  
 Scenarie 2: Broen forstærkes og bevares som jernbanebro. I scenariet undersøges mu-

ligheden for nedlæggelse af vejforbindelsen på den eksisterende bro i lyset af, at vejtra-
fikken er begrænset, og istandsættelse vil være dyr. 

 Scenarie 3: Ny jernbanebro og opretholdelse af vej på den eksisterende bro.  
 Scenarie 4: Ny kombineret vej- og jernbanebro. I scenariet indgår nedrivning af den ek-

sisterende bro. 
 Scenarie 5: Ny jernbanebro og nedlæggelse af vejforbindelsen. I scenariet indgår ned-

rivning af den eksisterende bro.  
 
I scenarierne med nye anlæg undersøges både enkelt- og dobbeltsporede løsninger. 
 
Banedanmark vil endvidere udarbejde et notat om perspektiverne i en tunnelløsning, som 
kan danne grundlag for en stillingtagen til, om en sådan løsning bør indgå i det videre arbej-
de. 
 
Det vil indgå i forundersøgelsen at belyse mulighederne for og ekstraomkostningerne forbun-
det med at opretholde cykeltrafikken over Storstrømmen.  

Aftale om udmøntning af  
puljer til nye initiativer på 
transportområdet 
Nyt kapitel 
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Parterne er enige om at afsætte 25 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlaget, som 
forventes færdigt før 1. juni 2012. De 25 mio. kr. finansieres med 14,1 mio. kr. fra puljen til 
nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning samt 10,9 mio. kr. fra puljen til bedre ka-
pacitet og bekæmpelse af flaskehalse. 
 

Øget antal buspassagerer  
Puljens formål er at støtte projekter, som fremmer innovative tiltag og tiltrækker flere passa-
gerer til bustrafikken. Puljen udløber i 2011.  
 
Der er 65,6 mio. kr. til udmøntning i 2011, inkl. tilbageførte midler fra tidligere runder.  
 
Parterne er enige om, at følgende projekter støttes:  
 
 Serviceforbedringer på rute 5A i København (8,7 mio. kr.) 
 Bedre forhold for buspassagerer i Horsens (0,5 mio. kr.) 
 Bedre rejsemiljø i mixtur-området (Silkeborg, Herning,  
 Skanderborg og Viby J) (5,5 mio. kr.) 
 ”Klar besked”-portal i Movias område (Sjælland) (0,8 mio. kr.) 
 Aalborg Busterminal - ombygning og bedre trafikinformation (3,2 mio. kr.) 
 Korrespondancesikring i ”X-bus” (Jylland) (1,8 mio. kr.) 
 Forbedring af stoppesteder i Aalborg Kommune (1,3 mio. kr.) 
 Målrettet information til kunderne i Nordjylland (8,0 mio. kr.) 
 Højklasset busløsning til Nørre Campus i København (information) (6,5 mio. kr.) 
 Opgradering af stoppesteder i Hørsholm Kommune (0,9 mio. kr.) 
 
I denne runde udmøntes i alt 37,1 mio. kr.  
 
Der resterer herefter 28,5 mio. kr., som overføres til pulje til bedre fremkommelighed for bus-
ser. 
 

Bedre fremkommelighed for busser 
Formålet med puljen er at yde støtte til projekter, som øger bussernes fremkommelighed og 
forbedrer sammenhængen mellem transportmidler, herunder på terminaler. Puljen løber frem 
til og med 2013.  
 
Der er 60,4 mio. kr. til udmøntning i 2011, inkl. tilbageførte midler fra tidligere runder. 
 
Der er overført 28,5 mio. kr. fra pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af 
buspassagerer. 
 
Der er således 88,9 mio. kr. til udmøntning i 2011, inkl. tilbageførte midler fra tidligere runder 
og overførte midler fra pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspas-
sagerer.  
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Parterne er enige om, at følgende projekter støttes:  
 
 Højklasset busløsning (BRT) til Nørre Campus i København (54,1 mio. kr.) 
 Kollektiv trafik til Gjellerupparken og Toveshøj i Århus (26,5 mio. kr.) 
 Silkeborg Trafikterminal (2,8 mio. kr.) 
 Fremkommelighed i nyt busnet i Horsens Kommune (1,1 mio. kr.) 
 Projekt ”+Way” i Roskilde (2,3 mio. kr.) 
 Busprioritering på Havnegade og Tørvebryggen i Randers (1,7 mio. kr.) 
 
I alt udmøntes for 88,5 mio. kr. i 2011.  
 
Der resterer herefter 0,4 mio. kr. (2011-niveau), der overføres til udmøntning i 2013. 
 

Bedre trafiksikkerhed 
Med aftale om Hypercard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse mv. af 5. maj 2011 
afsatte parterne 20 mio. kr. til trafiksikkerhedsmæssige forbedringer i årets trafiksikkerheds-
byer i 2012.  
 
Parterne er enige om at udpege Silkeborg og Svendborg til årets trafiksikre byer for 2012.  
 
Begge byer bidrager med en egenfinansiering på over 33 pct. af projektet. 
 
Silkeborg og Svendborg får hver 10 mio. kr. i statsligt bidrag til trafiksikkerhedsmæssige for-
bedringer.  
 

Cykelturisme på småøer 2011 
Med aftale af 5. maj 2011 blev parterne enige om at reservere 5 mio. kr. til en særlig indsats 
til at fremme udviklingen af cykelturisme med fokus på danske småøer med under 1.200 ind-
byggere.  
 
Med nærværende aftale er parterne enige om at udmønte 4,8 mio. kr. til 100 pct. statstilskud 
til lokale projekter, der kan forbedre cykelinfrastrukturen i bred forstand. Det drejer sig om 
følgende projekter: 
 
 ”NaTour de Endelave”, Horsens Kommune (1,8 mio. kr.) 
 Kyststier i Det sydfynske Øhav, Svendborg Kommune (0,8 mio. kr.) 
 Sammenhængende cykelsti til Sønder Strand på Rømø, Tønder Kommune (2,3 mio. kr.) 
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Aftale mellem regeringen,  
Venstre, Dansk Folkeparti,  

Liberal Alliance og  
Det Konservative Folkeparti om: 

 
Tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en 
styrket indsats i ghettoområderne og anvendel-
sen af den almene boligsektors midler om frem-

rykning af Landsbyggefondens  
investeringsramme til renovering 

(12. november 2011) 
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Tillæg til boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket 
indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene 
boligsektors midler om fremrykning af 
Landsbyggefondens investeringsramme til renovering 
 
Regeringen tilslutter sig boligaftalen af 8. november 2010 om en styrket indsats i ghettoom-
råderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler.  
 
Der er enighed om at fremrykke investeringer til renovering af den almene boligsektor, så 
nedslidte og udsatte boligområder hurtigere kan få et tiltrængt løft.  
 
Landsbyggefondens investeringsrammer til renovering fremrykkes derfor, således at det eks-
traordinære løft på i alt 2.500 mio. kr. i 2012 og 2013 udmøntes i 2011. Herudover er der 
enighed om at fremrykke yderligere 3.000 mio. kr. i alt fra årene 2013-2016, således at 
Landsbyggefondens samlede venteliste på 8 mia. kr. kan udmøntes allerede i 2011. Investe-
ringsrammerne vil herefter udgøre 10.640 mio. kr. i 2011, 2.640 mio. kr. i 2012 og i perioden 
2013-2016 1.890 mio. kr. årligt.  
 
Der er endvidere enighed om at følge udviklingen i Landsbyggefondens tilsagnsgivning med 
henblik på en løbende vurdering af fondens venteliste. Der udarbejdes en årlig status herom 
til drøftelse mellem forligspartierne, første gang i marts 2012. 

Aftale om tillæg til 
boligaftalen af 8. november 
2010  
Nyt kapitel 
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Aftale mellem regeringen,  
Venstre, Dansk Folkeparti,  

Enhedslisten, Liberal Alliance og  
Det Konservative Folkeparti om: 

 
Fordeling af forskningsreserven i 2012 

(15. november 2011) 
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Forskning er investering i fremtiden og en vigtig kilde til fornyelse og værdiskabelse. Det er 
en afgørende forudsætning for, at vi også fremover har højt lønnede job i Danmark. Derfor er 
partierne enige om at fastholde den offentlige forsknings- og udviklingsindsats på mindst 1 
pct. af BNP. 
 
Partierne er enige om, at forskningsreserven på 686 mio. kr. i 2012 forhøjes med 300 mio. kr. 
til 986 mio. kr.  
 
Partierne er samtidig enige om, at forhøjelsen af forskningsreserven med 300 mio. kr. finan-
sieres gennem de elementer, der fremgår af bilag 1 til denne aftale. 
 
Med denne aftale udmønter partierne 986 mio. kr. i 2012 til forskning og udvikling, jf. tabel 1. 
 
 

Tabel 1 

Fordeling af forskningsreserven 

 2012 

Mio. kr. i 2012 priser  

Forskningsreserve på finanslovsforslaget for 2012 686 

Forhøjet ramme 300 

Samlet ramme 986 

1. Basisforskningsmidler 234 

    - heraf basisforskningsmidler til universiteterne 229 

    - heraf basisforskningsmidler til sektorforskningsinstitutionerne m.v. 5 

2. Det Frie Forskningsråd 113 

3. Uddannelsesforskning 28 

4. Innovation 90 

5. Strategisk forskning 200 

     - heraf fremtidens energisystemer 120 

     - heraf miljøteknologi 40 

     - heraf fødevareforskning 40 

6. EUDP 321 

  

Anm.: Heraf anvendes 1,5 pct. af midlerne til administration af initiativerne. 

Aftale om fordeling af 
forskningsreserven i 2012 
Nyt kapitel 
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Basisforskningsmidler  
Der tilføres 234 mio. kr. i 2012 som basisforskningsmidler. Heraf tilføres universiteterne 229 
mio. kr. Universiteterne får hermed bedre mulighed for at sikre grundforskningen og udbuddet 
af uddannelser på et højt internationalt kvalitetsniveau. 
 
Der tilføres 5 mio. kr. som basisforskningsmidler til sektorforskningsinstitutioner mv. 
 
 

Tabel 2 

Udviklingen i universiteternes basisforskningsmidler 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Mio. kr. i 2012 priser  

Basisforskningsmidler til 
universiteterne (FFL12) 7.661 8.236 8.022 7.393 7.584 7.583 

Afsatte midler i aftalen - - 229 - - - 

Basisforskningsmidler 
i alt (FL12) 7.661 8.236 8.251 7.393 7.584 7.583 

Indeks (2009=100) 102 110 110 98 101 101 

  

 

Det Frie Forskningsråd 
Der tilføres 113 mio. i 2012 til Det Frie Forskningsråd med henblik på, at rådet kan fastholde 
aktivitetsniveauet fra 2011. Midlerne går til fortsættelse af karriereprogrammet Sapere Aude. 
 
De afsatte midler vil være med til at styrke kvaliteten og internationaliseringen af dansk forsk-
ning og vil indgå i Det Frie Forskningsråds udvælgelse og understøtning af de dygtigste for-
skertalenter – også blandt den unge generation af forskere. 
 

Uddannelsesforskning 
Der tilføres 28 mio. kr. i 2012 til styrket forskningsunderstøttelse af læringsprofessionens 
praksisfelt, således at initiativet fra sidste års globaliseringsaftale kan videreføres. 
 
Bevillingen udmøntes af det Ph.d.-råd ved Aarhus Universitet, der blev nedsat i medfør af Af-
tale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012. Bevillingen 
udmøntes gennem tildeling af ph.d.-stipendier, der skal være praksisnære. Med stipendiet 
følger en forskningsbevilling for, at ph.d.-uddannelsen kan gennemføres i forbindelse med et 
større forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem et universitet og professionshøj-
skole. 
 

Innovation 
Der tilføres 90 mio. kr. i 2012 til innovationsaktiviteter, der styrker rammerne for forsknings- 
og udviklingssamarbejde mellem videninstitutioner og dansk erhvervsliv. 
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Partierne understreger vigtigheden af, at der ved udmøntningen af innovationsmidlerne fort-
sat fokuseres på de virkemidler, der fremmer de regionale parters inddragelse i ordningerne. 
 

Innovationsmiljøer 
Der tilføres 25 mio. kr. til medfinansiering af innovationsmiljøerne. 
 
Midlerne anvendes i den helt tidlige fase af virksomhedens udvikling, hvor risikoen er størst 
og betingelserne for at tiltrække privat kapital vanskeligst. Der er behov for, at innovationsmil-
jøerne i højere grad kan bistå iværksættervirksomhederne med kapital, sparring og hjælp til 
at finde private investorer. 
 

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter 
Partierne er enige om at øge det beløb, der er afsat på finanslovsforslaget for 2012 til de 
Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter med 10 mio. kr. Bevillingen afsættes med henblik 
på yderligere at styrke den eksisterende forskning og kompetence, der findes på de God-
kendte Teknologiske Serviceinstitutter indenfor energieffektive teknologier til bæredygtigt 
byggeri med særlig fokus på integration af solenergiløsninger i bygningsmassen. 
 
Partierne noterer sig i øvrigt, at GTS-institutterne afslutter deres resultatkontrakter i 2012 og 
at de nye resultatkontrakter, der skal gælde fra 2013, skal færdiggøres efter indgåelse af fi-
nanslovsaftalen for 2013.  
 

Videnpiloter og ErhvervsPhD  
Der tilføres 15 mio. kr. til flere videnpiloter og ErhvervsPhD’er. Videnpilotordningen er et vir-
kemiddel, der er særligt egnet til at styrke innovationsindsatsen i små- og mellemstore virk-
somheder og derfor har ordningen effekt også i yderområderne. 
 
Der kan af midlerne anvendes op til 10 mio. kr. til offentlige ErhvervsPhD-forløb. Styrelsen for 
Forskning og Innovation vil løbende følge op på i hvilket omfang der udmøntes Erhvervs-
PhD’er inden for den offentlige sektor, herunder med særlig fokus på kommuner og regioner. 
 
Fordelingen mellem ErhvervsPhD’er og videnpiloter vil afspejle efterspørgslen på de to ord-
ninger. Partierne vil blive orienteret om udmøntningen. 
 

Styrket samspil via netværk og fælles projekter 
Der tilføres 40 mio. kr. til at styrke samspillet mellem virksomheder og videninstitutioner via 
fælles forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter mv. 
 
Prioriteringen retter sig mod iværksættelsen af nye strategiske platforme for innovation og 
forskning (SPIR), samt etableringen af nye samt konsolidering og kompetenceudvikling i de 
eksisterende 22 nationale innovationsnetværk. 
 

Strategisk forskning 
Der tilføres samlet set 200 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning inden for miljøteknologi, 
fremtidens energisystemer og fødevarer. Områderne er kendetegnet ved et stort potentiale 
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for global videnbaseret vækst, samt ved at dansk erhvervsliv og forskning står stærkt - også i 
en international sammenhæng. 
 

Fremtidens energisystemer 
Der tilføres 120 mio. kr. i 2012 til forskning i fremtidens energisystemer, heri indgår 5 mio. kr. 
til det nordiske topforskningsinitiativ for klima, energi og miljø. 
 
Formålet med forskning i fremtidens energisystemer er at reducere udslip af drivhusgasser 
og partikler samt mindske afhængigheden af fossile brændsler og dermed også styrke forsy-
ningssikkerheden. Forskningen skal understøtte udvikling inden for nyere vedvarende energi-
teknologier som f.eks. solvarme, solceller, bølgeenergi, geotermi og miljørigtig anvendelse af 
affald og andre energiteknologier, energilagring og energisamspil. 
 

Miljøteknologi 
Der tilføres 40 mio. kr. i 2012 til strategisk forskning i miljøteknologi, der kan skabe forsk-
ningsbaseret viden, som kan optimere tilpasning til klimaændringer, herunder afledning af 
regnvand, dimensionering af investeringer i kloakker og forebygge oversvømmelser o. lign. 
Midlerne kan også anvendes til forskning inden for vandteknologi, herunder avanceret spil-
devandsrensning, sikring af rent drikkevand, grundvandskortlægning og beskyttelse, samt 
teknologier til håndtering af ballastvand. 
 

Fødevareforskning  
Der tilføres 40 mio. kr. til fødevareforskning. Verdens stigende befolkningstal medfører en 
markant stigende efterspørgsel efter fødevarer. Samtidig vil der komme et øget pres på na-
turressourcerne. Det skærper behovet for nye bæredygtige måder at fremstille fødevarer og 
foder på og dermed behovet for forskning i produktion af sunde kvalitetsfødevarer under hen-
syntagen til minimering af miljøpåvirkninger. 
 

Fremtidigt prioriteringsgrundlag for strategisk forskning 
Partierne noterer sig, at der er igangsat en proces med henblik på at opdatere det nuværen-
de prioriteringsgrundlag for strategisk forskning – FORSK2015 – til et nyt grundlag 
FORSK2020. Oplægget forventes offentliggjort i foråret 2012. 
 

Energiteknologiske udviklings- og  
demonstrationsprojekter (EUDP) 
Der tilføres 321 mio. kr. i 2012 til energiteknologiske udviklings- og demonstrationsprojekter, 
samt forskningsprojekter, der understøtter forberedelse af udvikling og demonstration. 
 
Partierne konstaterer, at EUDP-programmet åbner mulighed for støtte til projektkonsortier in-
den for alle former for vedvarende energi, herunder også solvarme, solceller, bølgeenergi og 
geotermi og opfordrer til, at disse nye energiteknologier fremmes. 
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Der skal tilvejebringes finansiering for 300 mio. kr. i 2012 til forøgelse af forskningsreserven, 
jf. tabel 1. 
 

Tabel 1 

Forhøjelse af forskningsreserven  

 2012 

Mio. kr.   

Forhøjelse af forskningsreserven 300 

Finansiering   

6. fase af statens indkøbsprogram 100 

Afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år 391) 

Reduktion af puljer på beskæftigelsesområdet 96 

Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet 20 

Lavere priser for vacciner fra Statens Serum Institut 13 

Ophør af bevillinger til analyser og initiativområder på uddannelsesområdet 252) 

Bortfald af bevilling til Teknologirådet 6 

Finansiering i alt 299 

  

1) Afskaffelsen af fuldtidsaktivering tilvejebringer i alt 39 mio. kr., heraf 34 mio. kr. i 2012 og 5 mio. kr. 
i 2013. 

2) Ophør af bevilling til analyser og initiativområder på uddannelsesområdet frigiver godt 6 mio. kr. år-
ligt og i alt 25 mio. kr. i 2012-2015. 

 
Forhøjelse af forskningsreserven foreslås finansieret af følgende elementer: 
 

6. fase af statens indkøbsprogram 
Sjette fase af statens indkøbsprogram er igangsat. Der forventes at blive indgået en række 
fællesstatslige aftaler om blandt andet computere, datakommunikationsforbindelser, servere, 
rengøring, vagt og sikring samt udvikling og vedligeholdelse af hjemmesider. Udbuddene i 
sjette fase af Statens Indkøbsprogram skal resultere i indkøbsaftaler, der træder i kraft fra 1. 
januar 2012. Aftalerne vedrørende henholdsvis hjemmesider og sikringssystemer forventes 
dog først at kunne træde i kraft i løbet af første kvartal 2012. Der forventes et provenu på 
op imod 100 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 fra billigere indkøb i alle institutioner på sta-
tens område, herunder selvejende institutioner. Provenuet fra billigere indkøb i alle institutio-

Bilag
Finansiering 
Nyt kapitel 
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ner på statens område i 2012 foreslås at medgå til finansiering af en forhøjelse af forsknings-
reserven.  
 

Afskaffelse af fuldtidsaktivering efter 2½ år 
Ordningen med fuldtidsaktivering for forsikrede ledige efter 2½ års sammenlagt ledighed er 
under udfasning som følge af afkortningen af dagpengeperioden. Ordningen vil være fuldt 
udfaset i 2014. Der lægges op til at udfase kravet om fuldtidsaktivering for forsikrede ledige 
med mere end 2½ års ledighed pr. 1. marts 2012. Det vil medføre en besparelse på 34 mio. 
kr. i 2012 og 5 mio. kr. i 2013. Det foreslås, at provenuet på i alt 39 mio. kr. medgår til finan-
siering af en forhøjelse af forskningsreserven i 2012. 

 
Reduktion af puljer på Beskæftigelsesministeriets område 
Beskæftigelsesministeriets puljebevillinger til beskæftigelsesfremmende aktiviteter er gennem 
de senere år gradvist blevet forøget. Puljemidlerne anvendes blandt andet til informations- og 
dialogaktiviteter, medarbejderuddannelse samt videnindsamling til metodeudvikling og im-
plementering af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Det foreslås, at en reduktion af pul-
jemidler på 96 mio. kr. i 2012 medgår til finansiering af en forhøjelse af forskningsreserven i 
2012. 
 

Forenklet prisberegning på hjemmehjælpsområdet 
I 2003 blev der indført et nyt regelsæt for frit valg af personlig og praktisk hjælp mv. på æl-
dreområdet. Det foreslås at forenkle de detaljerede regler om, hvordan kommunerne bereg-
ner en timepris, når de via den såkaldte godkendelsesmodel sikrer det frie valg af personlig 
og praktisk hjælp. Forenklingen af reglerne vurderes at frigøre administrative ressourcer i 
kommunerne svarende til 20 mio. kr. årligt. Det foreslås, at besparelsen i 2012 medgår til fi-
nansiering af en forhøjelse af forskningsreserven i 2012. 
 

Lavere priser for vacciner fra statens serum institut 
To af børnevaccinerne i det offentliges børnevaccinationsprogram produceres af Statens Se-
rum Institut. En analyse viser, at prisen for de to vacciner er ca. to til tre gange så høj som 
prisen på tilsvarende vacciner i Sverige og Norge, som køber via udbud. Priserne i Sverige 
og Norge har endvidere været faldende de seneste år - modsat Statens Serum Instituts pri-
ser. Det foreslås på den baggrund at ændre prisfastsættelsesprincipperne, så priserne fra 
2012 gradvist reduceres (lineært) frem til 2016 til svensk prisniveau. Det indebærer en be-
sparelse på 13 mio. kr. i 2012, der foreslås at medgå til finansiering af en forhøjelse af forsk-
ningsreserven i 2012. 
 

Ophør af bevillinger til analyser og initiativområder på 
uddannelsesområdet 
Det foreslås, at den særskilte bevilling på godt 6 mio. kr. til at afholde udgifter til analyser og 
initiativområder mv. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannel-
ser ophører. Ophør af bevillinger til analyser og initiativområder på uddannelsesområdet frigi-
ver i alt 25 mio. kr. i 2012-2015, der foreslås at medgå til finansiering af en forhøjelse af 
forskningsreserven i 2012. 
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Teknologirådet 
Det foreslås, at bevillingen til Teknologirådet bortfalder. Der er en årlig bevilling til rådet på 10 
mio. kr. Det vurderes, at nedlæggelse af rådet vil kunne give et provenu i 2012 på 6 mio. kr. 
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Aftale mellem regeringen,  
Venstre, Dansk Folkeparti,  

Liberal Alliance, Enhedslisten og  
Det Konservative Folkeparti om: 

 
Det Kongelige Teater for perioden 

2012-2015 
 (16. november 2011) 
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Der er enighed mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti om en fireårsaftale for Det Kongelige Teater. Aftalen indebæ-
rer, at Det Kongelige Teater skal have et varieret repertoire med et fortsat højt antal produkti-
oner og nyproduktioner, der sikrer opretholdelse af kunstneriske ensembler og forestillinger 
af høj kvalitet. Aktiviteterne skal fordele sig stabilt og jævnt over aftaleperioden. Teatret skal 
også i den kommende periode fastholde en publikumstilstrømning på et fortsat højt niveau og 
skal samtidig arbejde med at nå nye publikumsgrupper, herunder børn og unge. Det Kongeli-
ge Teater skal samarbejde med det øvrige teaterliv i Danmark og i udlandet, med vækstlaget 
inden for dansk scenekunst og med de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. 
 
Det Kongelige Teater udgør, som national institution og qua ensemblerne i sine fire kunstar-
ter, et stærkt fundament – uddannelsesmæssigt, kvalitetsmæssigt og aktivitetsmæssigt – for 
resten af dansk musik- og teaterliv. 
 
Det Kongelige Teater skal fortsat være det centrale sted for udøvelse af opera, ballet, musik 
og teater i Danmark. I samspil med det øvrige kulturliv skal teatret være sig bevidst om sin 
afgørende rolle i bevarelsen og udviklingen af opera, balletkunst og dansksproget scene-
kunst. Det Kongelige Teaters høje kunstneriske niveau bekræftes af den internationale eva-
luering, som blev gennemført i medfør af den politiske aftale om Det Kongelige Teater for 
2008-2011. 
 
Nationalscenen skal bevæge, berige og forandre gennem scenekunst på højt internationalt 
niveau – og virke for at sikre, at så mange som muligt får adgang til at opleve teatrets scene-
kunst, hvad enten dette sker på teatrets egne faste scener eller uden for. Med aftalen for 
2012-2015 er der opnået enighed om en række strategiske mål for Det Kongelige Teater, 
som skal medvirke til: 
 
 fastholdelse af det høje kunstneriske niveau 
 opretholdelse af et aktivitetsniveau, som muliggør en fortsat udvikling af de kunstneriske 

ensembler  
 fastholdelse af variation og udvikling igennem et fortsat højt antal produktioner og ny-

produktioner  
 at fastholde publikumstilstrømningen på et fortsat højt niveau  
 at bringe Det Kongelige Teaters kunst ud til flere forskellige målgrupper. 
 
De strategiske mål konkretiseres af Det Kongelige Teater i en handlingsplan.  

Aftale om Det Kongelige 
Teater for perioden  
2012-2015 
Nyt kapitel 
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Det Kongelige Teaters strategi for 2012–2015 
 

Kunstnerisk ambitionsniveau 
 

Skuespillet  
Skuespillet på Det Kongelige Teater skal være førende i Danmark ved en generøs kunstne-
risk virksomhed samt udveksling og samarbejde med dansk og international scenekunst. 
Skuespillet på Det Kongelige Teater skal vægte det klassiske skuespilrepertoire i afstemt ba-
lance med samtidsdramatikken – såvel den danske som den udenlandske. 
   
Skuespillet skal udvikle scenekunsten og skuespilkunsten – og har et særligt ansvar for lø-
bende at udøve talentudvikling i forhold til det faste skuespillerensemble, men også over for 
løst ansatte skuespillere, dramatikere, instruktører, scenografer m.m. – samt på kunstnerisk 
relevante tekniske og administrative områder. 
 
Skuespillet skal tiltrække udenlandske gæsteinstruktører samt etablere samarbejder med an-
dre teatre og festivaler, turneer samt internationale gæstespil af høj klasse. Der skal gennem-
føres et stigende antal koproduktioner. 
 

Operaen 
Den Kongelige Opera skal bevare og udvikle sin fine kunstneriske position i relation til sam-
menlignelige internationale operahuse. Operaen skal fortsat opføre de store kendte forestil-
linger, men skal også udforske operagenren og give plads til nye danske og internationale 
værker i både små og store formater, som kan være med til at udfordre opfattelsen af, hvad 
opera er.  
 
Operaen skal satse på høj kvalitet. Operaen er i sin natur en international kunstform og ar-
bejder derfor naturligt med kunstnere og andre operahuse fra hele verden både ved egne 
produktioner og koproduktioner. Operaen skal kunne tiltrække nogle af verdens bedste fortol-
kere af operagenren til at arbejde med sangere og musikere. Samtidig skal Operaen kunne 
gøre sig gældende på højeste internationale niveau. 
 

Kapellet 
Det Kongelige Kapel skal til stadighed kunne måle sig med de bedste orkestre i Europas ope-
rahuse og herunder være i stand til at tiltrække internationalt anerkendte dirigenter. Kapellet 
skal bl.a. styrke sin position gennem løbende koncert- og turnévirksomhed og kunne gøre sig 
gældende på højeste internationale niveau. 
 

Balletten 
Den Kongelige Ballet skal med udgangspunkt i det unikke Bournonville-repertoire løbende 
forny den klassiske ballettradition og udvikle repertoiret i relation til samtiden og de internati-
onale tendenser. Med udgangspunkt i det klassiske trinsprog er det ambitionen at tiltrække 
de bedste internationale koreografer, instruktører og dansere for derved at kunne præsentere 
det danske publikum for klassisk ballet af høj international standard. De store koreografiske 
oplevelser skal suppleres af et progressivt scenografisk og musikalsk udtryk, der respekterer 
og udfordrer et moderne publikum. 
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Internationale turnéer bør forsat være et vigtigt fokusområde for at forankre kompagniets po-
sition blandt verdens førende balletkompagnier og bane vejen for internationalt samarbejde 
og udveksling og understøtte danske aktiviteter i udlandet. 
 
Balletten skal løbende stræbe efter at løfte og raffinere det tekniske og kunstneriske niveau. 
Dette skal ske ved en forsat udvikling af Balletskolen og fødekæden til denne samt gennem 
udnyttelse af den nyeste forskning og ledelsesprincipper inden for elite og high performance. 
Ligeledes skal balletten medvirke til formidling af Bournonville-traditionen i international 
sammenhæng. 
 

Publikum 
Det Kongelige Teater har en ambition om at medvirke til en øget interesse for scenekunst og 
til udvikling af et stort fremtidigt teaterpublikum i hele Danmark.   
 
Det Kongelige Teater skal via sin kommunikation og involverende aktiviteter medvirke til at 
skabe engagement omkring teatrets kunstarter og samtidig arbejde fokuseret med at få ned-
brudt de barrierer og den distance, der for mange knytter sig til en, historisk set, elitær kunst-
institution. I dette arbejde skal Det Kongelige Teater også sikre, at publikumstilstrømningen 
fastholdes på et fortsat højt niveau. 
 
At børn og unge oplever teatret, er vigtigt, for at de senere bliver et interesseret teaterpubli-
kum. De enkelte kunstarter skal invitere børneteatre indenfor og udvikle forestillinger eller nye 
koncepter, der er målrettet børn og unge. Der skal etableres et langsigtet program hvor teat-
ret rykker ud af sine faste rammer og møder børn og unge, der hvor de er og lever inviterer et 
nyt publikum, herunder børn og unge, indenfor til arrangementer, hvor de kan blive klogere, 
inspirerede og nysgerrige i forhold til scenekunst åbner scenekunstens verden for både børn 
og voksne via højt kvalificeret digital formidling. 
 
Publikumsudvikling handler i det perspektiv om at tilbyde nogle platforme, som rejsen ind i 
scenekunstens verden kan startes på. Derfor skal ønsket om at række hånden ud til nye kul-
turforbrugere understøttes af et generøst program for involverende og inviterende aktiviteter, 
der kan bringe scenekunstens verden i øjenhøjde. 
 
Teatret skal fastholde et stort antal turnéforestillinger og samtidig forny turnébegrebet med 
nye og anderledes formater, som eksempelvis særlige visninger af forestillinger i biografer, 
så et stort antal danskere nås som publikum i nærheden af deres bopæl. Teatret skal endvi-
dere arbejde på at styrke samarbejdet med DR og TV 2 om flere tv-optagelser og transmissi-
oner.  
 
Teatret skal bruge sommersæsonen til at møde publikum såvel i hovedstaden som rundt i 
Danmark. Teatret skal endvidere i sommerperioden åbne sine scener for andre arrangører. 

 
Samarbejde med erhvervslivet og fonde 
Teatret skal søge at fastholde den relativt høje private finansieringsdel af teatrets aktiviteter, 
herunder arbejde for, at private fonde og virksomheder medvirker til at udnytte teatrets pro-
duktionsfaciliteter og til at skabe et højt kunstnerisk niveau i teatrets forestillinger og aktivite-
ter samt til at forny teatrets profil. 
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Ekspansiv udnyttelse af kapacitet 
Det Kongelige Teater har i international sammenhæng rådighed over helt unikke bygnings-
mæssige scenefaciliteter og produktionsforhold på Gamle Scene, i Skuespilhuset og i Ope-
raen. Visionen for den kommende fireårsperiode er at udnytte disse muligheder bedst muligt 
inden for de givne rammer. 
 
Det Kongelige Teater skal iværksætte flere kommercielle kunstneriske og erhvervsmæssige 
aktiviteter for at udnytte de bygningsmæssige investeringer bedst muligt. Samtidig skal teat-
ret indgå i produktionssamarbejder med andre parter for at udnytte den opbyggede produkti-
onskapacitet optimalt. 
 
Kulturministeriet vil i aftaleperioden lade driften af Det Kongelige Teaters bygninger overgå til 
Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme for at opnå driftsmæssige og økonomiske fordele for 
Det Kongelige Teater.  
 
Samarbejde med andre aktører i dansk scenekunst og de kunstneriske uddannelser 
Kapaciteten i Det Kongelige Teaters bygninger skal blandt andet udnyttes mere gennem 
samarbejde med vækstlaget inden for dansk scenekunst, herunder de scenekunstneriske 
uddannelser. Det Kongelige Teater skal derudover også samarbejde med de øvrige kunstne-
riske uddannelser, bl.a. kan teatrets faciliteter udgøre en markant platform for de studerendes 
værker og opførelser. Teateret skal herudover åbne sig for samarbejde med andre danske 
teatre og musikensembler på internationalt niveau.  
 

Økonomi i 2012 – 2015 
Publikumstilstrømningen til Det Kongelige Teater forudsættes at fortsætte på et niveau som 
ved udgangen af den foregående aftaleperiode. Det Kongelige Teater skal tilstræbe en jævn 
og stabil fordeling af sine aktiviteter over aftaleperioden. 
 
Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Det Kongelige Teater, idet 
bevillingerne er omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektivi-
seringsindsatser i forbindelse med finanslovsprocesser mv. 
 

Tabel 1 

Økonomiske rammer for Det Kongelige Teater i perioden 2012-2015 

 Mio. kr., 2012-prisniveau 2011 2012 2013 2014 2015  

 Bevilling (Nettoudgiftsbevilling) 546,5 535,8 527,2 523,4 519,8  

 Heraf:            

 Fradrag for indløst gæld fra 2008-2011   -6,6 -6,6 -6,6 -6,6  

 Tidsbegrænsede aftalemidler   16,5 16,5 16,5 16,5  

 Permanent videreførelse af bevilling til drift af Skuespilhuset   19,2 19,2 19,2 19,2  

  

 
I bilaget er finansieringen af nærværende aftale beskrevet. 
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I sine årsrapporter skal Det Kongelige Teater hvert år gøre rede for indfrielsen af de strategi-
ske mål beskrevet i nærværende aftale og konkretiseret i teatrets handlingsplan. I den forbin-
delse skal teatret særligt beskrive følgende: 
 
 udnyttelsen af kapaciteten på teatrets tre scener og produktionsfaciliteter  
 udviklingen i teatrets publikumstilstrømning  
 samarbejdet med vækstlaget inden for dansk scenekunst og med de kunstneriske ud-

dannelser 
 turnéaktiviteten  
 gennemførte effektiviseringsinitiativer 
 
Aftaleparterne og teatrets ledelse mødes årligt for at drøfte årets resultater. 
 
Der gennemføres herudover en analyse af udnyttelsen af Det Kongelige Teaters produktions-
faciliteter, der afsluttes senest 2013.  
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Bilag
Finansiering 
 
 
De samlede udgifter ved en ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater og yderligere fire store 
teatre kan opgøres til i alt 44 mio. kr. årligt i 2012-2015, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1 

Merudgifter ved en ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater mv. 

 2012 2013 2014 2015 I alt 

Mio. kr.    

Merudgifter ved en ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater mv.   

Ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater 29 29 29 29 116 

Ny aftale for fire store teatre 15 15 15 15 60 

I alt 44 44 44 44 176 

Finansiering    

Lavere priser for vacciner fra Statens Serum Institut - 27 42 57 126 

Omprioriteringer på Fødevareministeriets område 6 10 10 10 35 

TB-reserve - 5 5 5 15 

I alt 7 42 57 72 176 

  

 
En ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater mv. finansieres af følgende elementer: 
 

Lavere priser for vacciner fra Statens Serum Institut  
To af børnevaccinerne i det offentliges børnevaccinationsprogram produceres af Statens Se-
rum Institut. En analyse viser, at prisen for de to vacciner er ca. to til tre gange så høj som 
prisen på tilsvarende vacciner i Sverige og Norge, som køber via udbud. Priserne i Sverige 
og Norge har endvidere været faldende de seneste år - modsat Statens Serum Instituts pri-
ser. Det foreslås på den baggrund at ændre prisfastsættelsesprincipperne, så priserne fra 
2012 gradvist reduceres (lineært) frem til 2016 til svensk prisniveau.  
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Omprioriteringer på Fødevareministeriets område 
En række omprioriteringer fra Fødevareministeriets område kan samlet set frigive 6 mio. kr. i 
2012 og knap 10 mio. kr. årligt herefter. Det vedrører en reduktion af statskonsulenttjenesten 
og omprioritering af midler fra landlegatet.  
 

TB-reserven 
TB-reserven nedskrives med 5 mio. kr. årligt i 2013-2015 til finansiering af en ny flerårsaftale 
for Det Kongelige Teater mv. 
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