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Fremgang og velfærd i Danmark
Finanslovforslaget 2005

Finansministerens forord
Dansk økonomi er sund og robust. Der ventes i 2004 og
2005 fortsat faldende ledighed, stigende beskæftigelse og
overskud på de offentlige finanser. Regeringen har med
Forårspakken bidraget til fornyet vækst.
Forårspakken virker. Nedsættelsen af skatten på arbejde
har styrket det private forbrug og tilliden til dansk økonomi. Ledigheden er siden årsskiftet faldet.
En stærk økonomi giver et godt grundlag for regeringens
fjerde finanslovforslag. Med forslaget fortsættes linjen fra
de tidligere finanslove med gennemførelse af initiativerne i regeringsgrundlaget.
Resultaterne af regeringens indsats er tydelige: Der er
større aktivitet på sygehusene og ventetiderne er kortere.
Uddannelsessystemet er forbedret og forskningsbevillingerne er sikret. Der er frit valg på væsentlige velfærdsområder. Der er mere politi på gaden og flere fængselspladser.
Alt sammen resultater, der er nået, uden at skatter og afgifter er sat op. Tværtimod er skatten på arbejde sat ned,
og gælden ventes med udgangen af 2005 nedbragt med
30 mia. kr. siden regeringen trådte til.
Men regeringen stopper ikke her. Med finanslovforslaget
for 2005 fortsættes indsatsen for blandt andet at styrke
forskning og uddannelse for også derigennem at bidrage
til øget vækst og bedre velfærd.
Regeringen ønsker den bredest mulige opbakning til den
fortsatte fornyelse af det danske velfærdssamfund og inviterer derfor alle partier til forhandlinger om finanslovforslaget for 2005.
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Nye initiativer i 2005
Mio. kr.

2005

Staten:

3.525

1. Hovedlinjer i finanslovforslaget for 2005
Regeringen har siden sin tiltrædelse løbende gennemført
initiativer til fornyelse af det danske samfund.

- Forskning, Højteknologifond
og uddannelse

750

- Kortuddannede

100

- Fødevarer og børnefamilier

200

- Sundhed og ældre

550

- Svage grupper

600
75

- Kultur
- Styrket retspolitik

350

- Miljø, vand og natur

200

- Flere i beskæftigelse og bedre
integration

150

- Pulje til anlæg

200

- Øvrige initiativer
Kommuner og amter:
- Sundhed og sygehuse (inkl.
medicin)

350
1.650
800

650

området og undervisning
- København og Frederiksberg
I alt

Med finanslovforslaget for 2005 viser regeringen, at det
igen i år kan lade sig gøre at sikre målrettede forbedringer af den offentlige service og sænke skatterne.
Finanslovforslaget og kommuneaftalerne indeholder
samlet set nye initiativer for godt 5 mia. kr. i 2005, som
finansieres ved omprioriteringer og af det forudsatte råderum.
Hovedelementerne i finanslovforslaget:

- Øvrige områder i kommuner
og amter blandt andet social-

Langt størstedelen af initiativerne i det supplerende regeringsgrundlag ”Vækst, velfærd og fornyelse II” er enten
sat i gang eller gennemført. Finanslovforslaget og kommuneaftalerne for 2005 sikrer finansiering inden for
rammerne af sunde offentlige finanser.

•

Regeringen foreslår udmøntning af forskningsreserven mv. svarende til knap 3 mia. kr. i perioden
2005 til 2008, som forhandles med Folketingets
partier.

•

Regeringen påbegynder opbygning af Højteknologifonden med 3 mia. kr. i 2005.

•

Ud over det løbende afkast får fonden mulighed for
ekstraordinært at uddele yderligere 100 mio. kr. i
2005, som finansieres udover de 3 mia. kr.

•

På uddannelsesområdet gennemføres i perioden
2005 til 2008 nye initiativer for samlet 875 mio. kr.
blandt andet en styrkelse af naturvidenskaberne.

200
5.175

Opbygning af Højteknologifonden
Mio. kr.

2005

Indskud i Højteknologifonden

3.000

Ekstraordinær uddeling i 2005
finansieret udover de 3 mia. kr.

100
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•

Regeringen gennemførte i forbindelse med Forårspakken målrettede initiativer med henblik på uddannelse og opkvalificering af især kortuddannede.
Med finanslovforslaget afsættes en ramme på i alt
400 mio. kr. i perioden 2005-2008 målrettet initiativer for kortuddannede.

•

Regeringen ønsker sunde og sikre fødevarer. Derfor
styrkes den eksisterende indsats med yderligere i alt
90 mio. kr. i perioden 2005-2008.

•

Der afsættes i alt 400 mio. kr. i perioden 2005-2008
med henblik på bedre vilkår for børnefamilierne.

•

Den fremrykkede udmøntning af social- og sundhedspuljen i Forårspakken betød en udvidelse af
modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse og målrettede initiativer på sundhedsområdet for i alt 550 mio. kr. i 2005.

•

Regeringen vil ved udmøntning af satspuljen på
omkring 550 mio. kr. i 2005 søge opbakning til initiativer, der sikrer bedre vilkår for de svageste i det
danske samfund. Regeringen vil blandt andet prioritere udsatte børn og unge, handicappede, alkoholbehandling mv. Herudover afsættes yderligere i alt
200 mio. kr. over fire år til nye initiativer.

•

Der foreslås nye målrettede initiativer på kulturområdet, herunder fradrag for kulturdonationer og
bedre vilkår for danske forfattere, for i alt knap 200
mio. kr. i perioden 2005-2008.

•

Regeringen har løbende taget initiativer med henblik på sikring af flere fængselspladser ligesom rege5
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ringen har styrket Politiets Efterretningstjenestes
kapacitet. Samlet gennemføres initiativer på finanslovforslaget i 2005 for knap 350 mio. kr.
•

Regeringen afsætter 200 mio. kr. over fire år til naturprojekter i hele landet og godt 500 mio. kr. til en
afgiftsnedsættelse for miljøvenlig svovlfri benzin og
diesel.

•

Der foreslås en række initiativer på integrationsområdet, som skal sikre, at flere indvandrere og efterkommere kan klare sig i uddannelsessystemet og på
det danske arbejdsmarked. Der afsættes 100 mio. kr.
over fire år.

•

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en ny flerårsaftale for forsvaret, der
blandt andet fordobler kapaciteten til deltagelse i internationale operationer til 2.000 soldater.

•

Danmark ligger fortsat helt i toppen internationalt
hvad angår ulandsbistand. Regeringen opprioriterer
inden for udviklingsbistanden indsatsen for demokrati, menneskerettigheder og miljø samt kampen
mod HIV/AIDS, som udover omprioriteringen tilføres yderligere 25 mio. kr. i 2005.

Hovedelementerne i kommuneaftalerne:
•

Med kommuneaftalerne er sygehuse og sundhedsområdet i amterne tilført ekstra 800 mio. kr.

•

De øvrige borgernære områder i kommuner og amter som f.eks. socialområdet, undervisning mv. er
tilført ekstra 650 mio. kr.
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•

Serviceudgifterne i København og Frederiksberg,
herunder til sundhed, forudsættes at stige med 200
mio. kr.
Bloktilskud til amter og kommuner,
2005

Dertil kommer blandt andet nedsættelsen af skatten på
arbejde og skattestoppet, der samlet har reduceret danskernes skattebetaling med knap 16 mia. kr. i 2005.

Mia. kr.

Staten betaler skattereduktionen mv., idet bloktilskuddet holder kommuner og amter under ét skadesløse for
skattestoppet, nedsættelsen af skatten på arbejde, de aftalte stigninger i serviceudgifterne, udviklingen i overførselsudgifterne mv. Dette ses også af, at der i 2005 er
ydet et balancetilskud på knap 9 mia. kr. udover den aftalte realvækst på 1,65 mia. kr.
Det er centralt for regeringen, at skattesystemet er så enkelt som muligt. Regeringen vil derfor fortsætte arbejdet
med forenkling af skattesystemet og lukning af skattehuller, når de opdages.
På skatteområdet er der løbende gennemført kontrolaktioner som led i bekæmpelse af sort arbejde mv. Regeringen vil fortsætte og styrke indsatsen mod sort arbejde
og socialt bedrageri.
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2005

Balancetilskud

8,8

Aftalt realvækst 1)

1,5

I alt
10,3
1) Desuden afsættes 0,1 mia. kr.
til forhøjelse af den statslige pulje til
meraktivitet på sygehusene.
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Gunstige offentlige finanser, 2005
Pct. af BNP

Pct. af BNP
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2. Finanspolitikken og konjunktursituationen
Dansk økonomi er sund og robust. I år og til næste år
ventes en pæn økonomisk vækst, rekordhøj beskæftigelse
og faldende ledighed, ligesom der fortsat ventes overskud på de offentlige finanser og overfor udlandet.
Sammenlignet med de øvrige EU-lande er Danmark
dermed kommet godt gennem perioden med lav vækst.
Flere i beskæftigelse – lavere ledighed
Den internationale afmatning medførte faldende beskæftigelse og stigende ledighed. Det er nu vendt.

Ledigheden falder, 2005
Pct. af arbejdsstyrken

Pct. af arbejdsstyrken
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Det solide overskud på de offentlige finanser og i samhandlen med udlandet har givet mulighed for at handle.
Med Forårspakken har regeringen gennemført en politik, som har bidraget til fornyet vækst.
Forårspakken indeholder blandt andet:
•

Fremrykning af den besluttede nedsættelse af skatten på arbejde, så den får fuld virkning fra 2004.

•

Suspension af indbetaling til Særlig Pensionsordning (SP) i 2004 og 2005.

•

Stimulering og fremrykning af boligbyggeri og offentlige investeringer.

•

Målrettede initiativer på arbejdsmarkedet med henblik på uddannelse og opkvalificering af ledige og
beskæftigede.

Store betalingsbalanceoverskud
Pct. af BNP

Pct. af BNP
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1
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Skattenedsættelsen, Forårspakken og de øvrige beskæftigelsesfremmende initiativer giver samlet et markant bidrag til at øge beskæftigelsen og reducere ledigheden.
Beskæftigelsen ventes i 2005 at nå et niveau på mere end
2.750.000 personer. Det er det højeste niveau nogensinde.
Ledigheden ventes ved udgangen af 2005 at nå ned på et
niveau, der er sammenligneligt med lavpunktet ved årsskiftet 2001/2002, når der korrigeres for aktivering.
Forårspakken er tilrettelagt, så stimulansen af den økonomiske aktivitet automatisk aftager efter 2005.
Forårspakken er gennemført uden at svække den offentlige gældsnedbringelse eller mulighederne for at fastholde en holdbar finanspolitik.
Nedsættelsen af skatten på arbejde
Regeringen har fra dag ét gennemført et skattestop, som
betyder, at ingen skat eller afgift er blevet sat op.
I foråret 2003 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en nedsættelse af skatten på arbejde med indfasning i perioden 2004-2007. Med Forårspakken fremrykkes den samlede virkning til 2004.
Nedsættelsen af skatten på arbejde er markant for familierne og sikrer øget købekraft og større tilskyndelse til at
yde en ekstra indsats:
•

En forhøjelse af mellemskattegrænsen på knap
50.000 kr. i 2004, der reducerer antallet af mellemskatteydere med omkring 750.000 personer.
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•

Indførelse af et årligt beskæftigelsesfradrag på 2,5
pct. af arbejdsindkomsten med et loft på 7.000 kr.

Hertil kommer virkningen af skattestoppet, den supplerende pensionsydelse og suspensionen af indbetalingen
til Særlig Pensionsopsparing.
Den samlede virkning for en gennemsnitlig familie med
2 børn i ejerbolig er en forøgelse af rådighedsbeløbet på
knap 13.850 kr. i 2005. Det svarer til en stigning på
godt 4 pct.
Med Forårspakken er antallet af pensionister, der modtager den supplerende pensionsydelse, udvidet til
170.000. Således er den samlede virkning for et pensionistpar i ejerbolig, der alene har folkepension og ATP,
en forøgelse af rådighedsbeløbet på knap 7.100 kr. svarende til 4 pct.
Finanspolitikken
Regeringens mellemfristede målsætninger fremgår af den
økonomisk politiske strategi frem mod 2010, som
blandt andet bygger på:
Aftagende vækst i offentligt forbrug
Pct.

•

Årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i
perioden 2005 til 2010.

•

Årlig realvækst i de offentlige investeringer på omtrent 2 pct. i 2004 til 2010.

•

Overskud på den offentlige saldo på i gennemsnit
1½-2½ pct. af BNP.

•

Stigning i den strukturelle beskæftigelse på 5060.000 personer frem mod 2010.
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Med målrettet udgiftsstyring er det lykkedes at nedbringe væksten i det offentlige forbrug siden 2001. Finanslovforslaget holder sig indenfor en realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. i 2005. Det er første år med en
forudsat permanent lavere forbrugsvækst på 0,5 pct.
Af den samlede realvækst i det offentlige forbrug på 2
mia. kr. i 2005 er 1,65 mia. kr. udmøntet i kommuner
og amter. Den resterende del er udmøntet til højt prioriterede initiativer på finanslovforslaget.

Overskud på de offentlige finanser

Samtidig lever finanslovforslaget op til den forudsatte
stigning i de offentlige investeringer på 2 pct.
Den offentlige beskæftigelse ventes i 2005 at stige med
2.500 personer.
Finanspolitikkens virkning på den økonomiske aktivitet
skønnes i 2005 at være neutral, hvilket vurderes at være
afstemt med den ventede konjunktursituation.
Der skønnes et overskud på de offentlige finanser på
godt 17 mia. kr. i 2004 og knap 30 mia. kr. i 2005 svarende til 1,2 pct. af BNP i 2004 og 2,0 pct. af BNP i
2005.
Overskuddet på de offentlige finanser indebærer en reduktion af ØMU-gælden, der forventes at udgøre knap
41 pct. af BNP i 2005, og af nettogælden korrigeret for
fonde, der forventes at udgøre godt 20 pct. af BNP i
2005.
Målt i kroner og øre ventes ØMU-gælden nedbragt med
30 mia. kr. fra udgangen af 2001 til udgangen af 2005.
Til sammenligning steg gælden med 36 mia. kr. fra udgangen af 1992 til udgangen af 2001.
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3. Fremgang og velfærd i Danmark
Regeringen vil søge opbakning til prioritering af en række hovedindsatsområder på finansloven for 2005, som
samlet vil styrke indsatsen for et moderne og tidssvarende samfund.
Udmøntning af forskningsreserver
Mio. kr.

05

06

07

08

Forskeruddannelse

19

88 190 280

Strategisk forskning

152 404 377 342

Innovation

100 303 328 365

Initiativer i alt

271 795 895 987

Forskningsreserven

220 400 500 600

Reserven til strategisk forskning og

51 395 395 387

Forskning, udvikling og innovation
Med forslaget til finanslov for 2005 fortsætter regeringen indsatsen fra tidligere år for, at Danmark skal udvikle sig til et af verdens førende højteknologiske lande.
For det første præsenterer regeringen sit forslag til udmøntning af forskningsreserven og reserven til strategisk
forskning og innovation på i alt knap 3 mia. kr. over fire
år.

innovation
Finansiering i alt

271 795 895 987

Med forslaget til udmøntning øges optaget af ph.d.studerende med 300 i 2005 stigende til 500 i de følgende år, hvilket svarer til en forøgelse med 50 pct.

Højteknologifonden
Højteknologifonden skal støtte fokuserede og
løfterige teknologiområder med:
•
•

Åbenbare erhvervsmæssige interesser
Samspil mellem videninstitutioner og

Regeringen prioriterer strategisk forskning i blandt andet nano- og bioteknologi, miljø, energi, fødevarer og
sundhed. Regeringen vil drøfte den konkrete udmøntning og finansiering med Folketingets partier.

virksomheder
•

Teknologioverførsel

Fonden ledes af en selvstændig bestyrelse, hvis
formand og flertal kommer fra erhvervslivet.
Støttemulighederne vil være bestemt af størrel-

Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om
Højteknologifonden, som får til opgave at satse strategisk inden for højteknologisk forskning og innovation i
Danmark.

sen af afkastet fra kapitalen. Det vil dog også
være muligt at udlodde ekstraordinært af
grundkapitalen. Medfinansiering fra de deltagende parter vil give indsatsen en betydelig volumen.

Opbygningen af fonden sættes i gang med indskud af 3
mia. kr. i 2005 og med et mål om en kapital på mindst
16 mia. kr. i 2012 finansieret af salg af statslige aktiver
og andre engangsindtægter mv.
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Indskuddet i fonden og størrelsen af fondens tilsagn i
2005 vil blive drøftet under finanslovforhandlingerne til
efteråret. Med henblik på fra starten at sikre volumen i
fondens tilsagn uddeles ekstraordinært yderligere 100
mio. kr. i 2005, som finansieres på finanslovforslaget.
Regeringens iværksætter- og innovationsindsats understøttes med yderligere midler til blandt andet "Kom-igang-lån" og lettelse af erhvervslivets administrative byrder.
Uddannelse
Gode fysiske rammer, tidssvarende undervisningsmateriale, større faglighed og tæt kontakt mellem erhvervsliv
og uddannelsesinstitutioner er vigtige indsatsområder
for at sikre, at Danmark kan leve op til intentionerne
om at være blandt de førende højteknologiske lande.
Regeringen præsenterer på finanslovforslaget en række
initiativer, som skal medvirke til at realisere intentionerne.

Samlet satsning på folkeskolen
Mio. kr.

05

06

07

08

I alt

Lærebøger

40

40

0

0

80

Renoveringspulje

50

125

125

125

425

Evaluering

15

7

5

0

27

4

7

7

7

25

Nye initiativer

109

179

137

132

557

Folkeskolereform

292

329

336

347

1.305

elever i 3. klasse

122

152

152

0

426

Initiativer i alt

523

660

625

479

2.288

Efteruddannelse

Computere til

Naturvidenskab og innovation styrkes med blandt andet
nye bøger i folkeskolen, renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler, fri efteruddannelse for lærerne
i naturfag, etablering af regionale videncenterfunktioner
inden for naturvidenskab og innovation samt naturvidenskabelige inspirationsordninger på gymnasier og htx.
Evalueringen i folkeskolen styrkes via nye midler til
udarbejdelse af vejledning om god evalueringspraksis og
udvikling af kurser i brugen af evalueringsredskaber.
Initiativerne betyder sammen med Folkeskolereformen
og de afsatte midler til computere til elever i 3. klasse, at
regeringen i løbet af perioden 2005 til 2008 tilfører fol-
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keskolen knap 2,3 mia. kr. svarende til ca. 3.750 kr. pr.
elev.
De videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område konsolideres med 165 mio. kr. i 2005. De
nye midler reserveres blandt andet til fortsat kvalitetsudvikling med fokus på partnerskab med virksomheder,
kompetenceudvikling og professionalisering samt implementering af University College-betegnelsen mv.
Samtidig indføres en stipendieordning for højt kvalificerede udlændinge.
Regeringen gennemførte i forbindelse med Forårspakken initiativer med henblik på uddannelse og opkvalificering af særligt kortuddannede.

Sunde fødevarer
Med henblik på en styrkelse af fødevaresikkerheden og ernæringsområdet afsættes
yderligere 90 mio. kr. over fire år til:
•

sammensætning – rejsehold.
Information til forbrugeren om indholdet i fødevarerne.
•

Kompetencerne hos ældre medarbejdere styrkes ved at
også aldersgruppen 60 til 64-årige får adgang til Statens
Voksenuddannelsesstøtte ved efteruddannelse.

Information og rådgivning om sunde
fødevarer og ernæringsrigtig kost-

•

For yderligere at styrke indsatsen for at opkvalificere
kortuddannede afsættes ekstra 400 mio. kr. i alt i perioden 2005-2008. Det svarer til 20.000 ekstra ugers uddannelse hvert år.

Bedre vidensgrundlag for kostanbefa-

For at forbedre praktikpladssituationen og sikre de unge
bedst mulige og varierede praktikpladsmuligheder afsættes midler til, at staten fra 1. januar 2005 yder internationaliseringstaxametre til uddannelsesinstitutionerne for
hver praktikaftale, der etableres med en virksomhed i
EU- og EØS-lande.

linger.
•

Bedre grundlag for risikovurderinger
i forbindelse med fødevaresikkerhed.

Sunde fødevarer, børn og familier
Regeringen ønsker med oprettelsen af Ministeriet for
Familie- og Forbrugeranliggender at styrke fødevaresik-
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kerheden og ernæringsområdet. Derfor afsættes yderligere 90 mio. kr. over fire år.

Initiativer mod svær overvægt
•

”Alt om Kost”-programmet videreføres med henblik på bedre information

Alene i perioden 1987-2003 er der blevet 75 pct. flere
svært overvægtige. Regeringen lægger derfor op til en
samlet og koordineret indsats i forhold til at forebygge
svær overvægt.

og rådgivning om kost og ernæring.
•

Der er afsat 100 mio. kr. årligt til folkesundhed, forebyggelse og sundhedsfremmende initiativer, herunder
indsatsen mod svær overvægt.

Regeringen vil sætte øget fokus på forskning i og oplysning om ernæring samt fremme af gode kost- og motionsvaner for børn.

•

Der er afsat i alt 24 mio. kr. i perioden 2004-05 til støtte af børns muligheder for at dyrke idræt efter skoletid, samt 5 mio. kr. til blandt andet

Den styrkede indsats skal realiseres gennem koordinering af eksisterende initiativer på tværs af ministerområder og ved flere midler til nye og målrettede initiativer.

fremme af en mere sund livsstil.
•

Der afsættes i alt 283 mio. kr. i perioden 2005-08 til forskningsinitiativer
indenfor fødevare- og sundhedsom-

Regeringen har siden sin tiltrædelse gennemført en række initiativer for at forny familiepolitikken, så den enkelte familie får bedre mulighed for at kombinere arbejdsog familieliv. Der er blandt andet indført et års fleksibel
barselsorlov, ret til deltid og tilskud til pasning af børn i
eget hjem.
Der reserveres i alt 400 mio. kr. i perioden 2005 til
2008 til yderligere initiativer til bedre vilkår for børnefamilierne.
Regeringen har i år sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået aftale om højere SU til forsørgere under
uddannelse, især enlige forsørgere, finansieret indenfor
SU-rammen.
Endelig ønsker regeringen at styrke den forebyggende
indsats mod seksuelle overgreb på børn. Derfor fremlægger regeringen lovforslag om anvendelse og udbredel-
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rådet.
•

Endelig vil regeringen søge satspuljepartiernes tilslutning til iværksættelse
af initiativer til bekæmpelse af svær
overvægt.
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se af relevante oplysninger om pædofile ved ansættelse i
job i f.eks. daginstitutioner og foreninger.

Stigende aktivitet og kortere ventetid på udvalgte operationer
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Sundhed og ældre
Regeringen har gennemført en omfattende styrkelse af
sundhedsområdet, indført udvidet frit valg og reduceret
ventetiderne.
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Kommuneaftalerne for 2005

Med aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen
om amternes økonomi i 2005 tilføres yderligere omkring 800 mio. kr. til sundhedsområdet (inkl. medicintilskud).

Aftalen med Amtsrådsforeningen indebærer en realvækst i amterne på 1,0 mia. kr. i
forhold til 2004.
I aftalen med KL indgår en realvækst i
kommunernes serviceudgifter på 450 mio.
kr. i forhold til 2004.
Samlet forventes en realvækst i kommuner
og amters serviceudgifter inkl. Købehavn
og Frederiksberg kommuner på 1,65 mia.
kr. i 2005.
Ældre medicinske patienter
Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med Forårspakken aftalt at udmønte 105 mio. kr. fra social- og sundhedspuljen i 2005 til en række initiativer

I alt 520 mio. kr. af de samlede midler til sundhedsområdet forudsættes afsat til en forstærket generel indsats
på sundhedsområdet. Løftet vedrører blandt andet det
medicinske område, herunder kræftbehandling og fosterdiagnostik samt den primære sundhedssektor. Herudover forhøjes den aktivitetsafhængige sygehuspulje
med 100 mio. kr.
Regeringen fremsætter lovforslag med udgiftsdæmpende
initiativer på medicinområdet, som har til formål at
målrette lægemiddelanvendelsen. Reglerne i dag indebærer blandt andet, at den enkelte apoteker har incitament
til at udlevere et dyrt frem for et billigt lægemiddel til
patienten. Budgetforbedringen foreslås at medgå til finansiering af den tidligere nævnte forskningsreserve.

målrettet forholdene for ældre medicinske
patienter. Initiativerne vedrører en øget
sammenhæng i indsatsen overfor ældre
medicinske patienter, en styrket indsats for
patienter med rygerlunger, øget sammen-

Aftalen om Forårspakken indebærer en fremrykket udmøntning af social- og sundhedspuljen til blandt andet
en udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende
pensionsydelse med 50.000 pensionister.

hæng i genoptræningsindsatsen samt en
styrket indsats for at skabe større kvalitet
og sikkerhed i medicineringen.

Herudover har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at
anvende 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til gavn for
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ældre medicinske patienter. Målet er at øge kvalitet,
sammenhæng, sikkerhed samt iværksætte målrettede initiativer mod ældrerelaterede sygdomme.
Endelig indeholder udmøntningen af social- og sundhedspuljen en videreførelse af den gratis influenzavaccine for alle over 65 år, en styrkelse af kræftforskningen og
yderligere midler til hospicer.
Svage grupper og handicappede
Det er afgørende for regeringen, at der tages hånd om de
svageste borgere i vores samfund. Regeringen vil derfor
ved udmøntningen af satspuljen på godt 550 mio. kr. i
2005 søge tilslutning til initiativer, som forbedrer vilkårene for de svageste grupper.
For det første vil regeringen søge tilslutning til initiativer, der forbedrer vilkårene for udsatte børn og unge.
Det gælder blandt andet finansiering af anbringelsesreformen, som sigter på større kvalitet i indsatsen for udsatte børn og børn anbragt udenfor hjemmet.
For det andet ønsker regeringen at følge op på satspuljeaftalen for 2004. Heri indgår, at målet for alkoholbehandling er, at alle, der henvender sig for at komme i
behandling, hurtigt får et tilbud.
Herudover ønsker regeringen blandt andet at fremme
initiativer til bekæmpelse af svær overvægt, oprettelse af
netværk af frivillige til integration af nyankomne danskere, udbrede projekt Dialog mod Vold mv.
Udover indsatsen som led i udmøntningen af satspuljen
afsætter regeringen et rammebeløb på 50 mio. kr. årligt i
2005-2008 til en yderligere indsats for de svageste grup-
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Prioritering af svage grupper
Regeringen vil ved udmøntningen af satspuljen prioritere blandt andet følgende
områder:
•

Udsatte børn og unge

•

Handicappede

•

Misbrugere

•

Svage grupper på arbejdsmarkedet

•

Integration

•

Ældre og seniorer

•

Bekæmpelse af svær overvægt

•

Øvrige initiativer, blandt andet udbredelse af projekt dialog mod vold.
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Fradrag for kulturdonationer
Der fremsættes lovforslag om en donati-

per blandt andet som opfølgning på anbefalinger fra Rådet for socialt udsatte.

onsordning, hvorefter:
•

Virksomheder kan fradrage pengegaver til kulturinstitutioner, der i det
foregående år har modtaget offentligt
driftstilskud.

•

Virksomheder og personer kan fradrage værdien af donationer i form af

Bedre vilkår for kulturen
Regeringen ønsker at fremme erhvervslivets kulturengagement og kunstens vilkår og har allerede indført skattefradrag for erhvervslivets kunstkøb. For yderligere at
styrke samarbejdet mellem kulturinstitutionerne og erhvervslivet foreslås det at gøre virksomheders donationer
til kulturinstitutioner fradragsberettigede.

kunst- og kulturhistoriske genstande
til kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt
driftstilskud.

Bedre vilkår for forfatterne
Med henblik på forbedring af vilkårene for
forfattere og oversættere afsættes 10 mio.
kr. årligt i 2005-2008, som blandt andet
udmøntes til:
•

Rejse- og arbejdslegater til unge talenter

•

Forsøgsordning med pr-rådgivning
for forfattere

•

Udvidelse af den eksisterende ordning med forfatterarrangementer.

•

Som led i Forårspakken blev det besluttet at igangsætte
flere nye anlægsprojekter på kulturområdet.
For det første gennemføres en nødvendig brandsikring
på Statens Museum for Kunst for i alt 40 mio. kr. i
2004, ligesom der ekstraordinært ydes et statsligt anlægstilskud til en tilsvarende nødvendig brandsikring på
kunstmuseet Louisiana i Humlebæk.

Udbygning af Kunstfondens tre-årige
litterære legater

•

Regeringen vil herudover forbedre vilkårene for forfattere og oversættere. Derfor afsættes 40 mio. kr. over fire
år, som blandt andet kan gå til legater og udgivelsesstøtte til banebrydende ny litteratur.

Udgivelsesstøtte til banebrydende ny
dansk litteratur i udlandet

For det andet forbedres Nationalmuseets magasinforhold. Der er afsat i alt 40 mio. kr. i 2004 og 2005 til
formålet.
Styrket retspolitik og øget tryghed
Regeringen har siden sin tiltrædelse ført en håndfast og
konsekvent retspolitik. Der er sikret mere politi på gaden og flere fængselspladser gennem flerårsaftaler for politi og kriminalforsorg.
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Regeringen fortsætter med finanslovforslaget for 2005
indsatsen for en styrket retspolitik.
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at oprette
175 ekstra fængselspladser for at sikre hurtigere afsoning
af idømte straffe. De mange nye fængselspladser indebærer, at der i 2005 forventes at være omkring 4.150 fængsels- og arresthuspladser mod omkring 3.550 ved udgangen af 2001.
Regeringen lægger vægt på, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) – som ansvarlig for landets indre sikkerhed
– til stadighed kan leve op til de krav, som den sikkerhedspolitiske situation stiller. Det gælder ikke mindst på
terrorbekæmpelsesområdet.
Regeringen har derfor indgået aftale om at styrke PETs
kapacitet til overvågning, efterforskning og analyse særligt på terrorområdet. Aftalen omfatter både en tilførsel
af yderligere medarbejdere, herunder med akademisk,
analytisk og administrativ baggrund og anskaffelse af ny
teknologi.

Flere fængsels- og arresthuspladser
Pladser
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Styrkelse af PET
Politiets Efterretningstjeneste tilføres i alt
135 mio. kr. med henblik på en yderligere
styrkelse af indsatsen mod terrorisme. Forhøjelsen muliggør ansættelse af yderligere
60-65 medarbejdere i PET, samling af
størstedelen af personalet i efterretnings-

Den teknologiske udvikling har øget mulighederne for
succesfuld efterforskning. Især har anvendelsen af DNAprofiler øget politiets muligheder for at identificere gerningsmænd betydeligt. Samtidig er politiet blevet i stand
til hurtigere end tidligere at udelukke uskyldige, der ellers ville være kommet i politiets søgelys.
Regeringen vil derfor fremsætte forslag om at udvide
muligheden for at anvende DNA-profilregisteret, så det
bliver vor tids genetiske fingeraftryksregister.
Udviklingen i det internationale samfund har skabt øget
fokus på sikkerheden ved rejser. Til efteråret introduce19

tjenestens hovedkvarter samt en IT-mæssig
styrkelse.
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Forenklet inkassoproces
I 2000 besluttede den tidligere regering at

res derfor et nyt pas, som er bedre sikret mod forfalskning end det nuværende.

gennemføre en forhøjelse af retsafgiften i
civile sager. Regeringen ønsker retsafgiften
i civile sager sat ned. Derfor har regeringen
gennemført en forenkling af inkassoprocessen, som samtidig indebærer en lettelse
af afgifterne i forbindelse med sådanne sa-

Også sikkerheden omkring rejser med børn skal forbedres. Det skal ske ved at ændre de nuværende regler om
indskrivning af børn i andres pas. I stedet skal børn – ligesom voksne – rejse med eget pas. Prisen på børnepas
nedsættes i den forbindelse fra 150 kr. til 115 kr.

ger. Afgiftslettelserne i inkassosager skal efter regeringens opfattelse ikke stå alene.
Der er behov for en grundlæggende fornyelse af afgiftssystemet i civile sager, hvis der
kan findes finansiering hertil.

Strategi mod ghettoer
Omdrejningspunktet for regeringens strategi mod ghettoer er tre centrale instru-

Regeringen ønsker retsafgiften i civile sager sat ned. Regeringen har derfor gennemført en forenkling af inkassoprocessen, som samtidig indebærer en lettelse af afgifterne i sådanne sager.
Bedre integration
Regeringen har siden tiltrædelsen gennemført væsentlige
reformer på integrationsområdet. Det skal sikres, at de
hidtil vedtagne reformer gennemføres effektivt i alle
kommuner.

menter:
•

En ny anvisningsmodel til almene
boliger - den kombinerede anvisningsret.

•

Etablering af en programbestyrelse
bestående af repræsentanter fra den
almene boligsektor, erhvervsliv og
kommuner, der skal følge udviklin-

Med henblik på at sikre endnu bedre rammer for, at
indvandrere og efterkommere opnår de uddannelsesmæssige kvalifikationer, som kræves for at klare sig på
det danske arbejdsmarked, præsenteres en pakke med
supplerende integrationsinitiativer i forbindelse med finanslovforslaget for 2005:
•

Fremme af det gode integrationseksempel, herunder
oprettelse af netværk af frivillige til integration af
nytilkomne indvandrere og etablering af lokale integrationspartnerskaber.

•

Styrkelse af danskkundskaber, herunder udvikling af
IT-baserede danskundervisningsprogrammer, tilbud
om dansk som andetsprog på erhvervsuddannelserne

gen i områderne og vurdere behovet
for forsøg og nye initiativer.
•

En række specifikke integrationsinitiativer målrettet mod de mest udsatte
boligområder (frivillighedsarbejde,
lektiehjælp mv.).
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og indførelse af en tidlig og intensiv danskundervisning for nytilkomne flygtninge – ”turbodansk”.

Vandmiljøplan III med bredere fokus
De tidligere vandmiljøplaner har primært
fokuseret på kvælstofudvaskningen, og

•

Mindre frafald i uddannelsessystemet, herunder
etablering af en etnisk mentorordning på erhvervsuddannelserne og tilskud til særligt praktikpladsopsøgende arbejde på erhvervsskoler med mange tosprogede elever.

Regeringen har endvidere fremlagt et ghettoudspil med
henblik på, at vedvarende ghettoiseringstendenser bremses. I udspillet lægges blandt andet op til en ny model
for anvisning til almene boliger, programbestyrelser,
som skal følge udviklingen i områderne, og yderligere
konkrete integrationsinitiativer.

målsætningen om at halvere udvaskningen
siden midten af 1980’erne er opnået. VMP
III bygger oven på denne indsats og vil
yderligere reducere udvaskningen af kvælstof fra landbruget.
I VMP III udvides fokus. Planen omfatter
derfor også en effektiv indsats overfor
landbrugets overskud af fosfor, lugtgener
og ammoniakbelastningen af følsomme
naturtyper. Der afsættes knap 500 mio. kr.
til en indsats vedr. vådområder og dyrkningsfrie randzoner under ordningen vedr.

Natur og miljø
På finanslovforslaget afsættes 200 mio. kr. i alt i perioden 2005 til 2008 til naturprojekter i hele landet. Projekterne vil gavne dyr og planter især inden for de særligt
værdifulde NATURA 2000 områder. Projekterne vil også have en forbedrende effekt på vandmiljøet.

miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger.
VMP III ledsages af en forskningsindsats
på 155 mio. kr., der skal skabe grundlaget
for en yderligere reduktion af lugtgener og
fosforoverskuddet samt en bedre gyllehåndtering. Der afsættes også øgede forsk-

Projekterne vil fokusere på en sammenhængende indsats
for at forbedre vandløb og ådale som levesteder for truede arter, genskabelse af tidligere søer mv. samt naturpleje for nogle af de vigtigste naturtyper langs kyster. Hertil
kommer beskyttelse af højmoser.

ningsbevillinger til økologien via et 5-årigt
initiativ på 200 mio. kr.
Aftalen er langsigtet og rummer tiltag, der
skal gennemføres over de næste 10 år. Aftalen skal evalueres i både 2008 og 2011,
og initiativerne vil blive igangsat løbende.

Endvidere fokuseres på skabelse af nye naturområder tæt
på byerne, hvor mange borgere kan få gavn af nye naturog skovområder med offentlig adgang i form af sammenhængende stiforløb og faciliteter til unge og børnefamilier.
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Med aftalen om Vandmiljøplan III får naturen bedre
vilkår i hele landet blandt andet ved nye mål for reduktion af udledningerne af kvælstof og fosfor til vandløb,
søer og kyster samt udlæg af beskyttelseszoner rundt om
sårbar natur.
Styrket indsats for vand og natur
Der afsættes 200 mio. kr. til naturprojekter i perioden 2005 til 2008. Projekterne
vil blandt andet fokusere på:
•

En sammenhængende indsats for at
forbedre vandløb og ådale, som levesteder for truede arter.

•

Genskabelse af tidligere søer, helt nye
søer og andre vådområder.

•

Naturpleje for nogle af de vigtigste

Fra 2005 skal det som følge af et EU-krav sikres, at
svovlfri benzin og diesel markedsføres. Regeringen foreslår, at brugen af svovlfri brændstof fremmes ved en afgiftsnedsættelse på 2 øre/l for svovlfri diesel og 4 øre/l
for svovlfri benzin.
Svovlfrie brændstoffer er til gavn for miljøet, fordi de
reducerer udslippet af blandt andet partikler. Hertil
kommer, at det vil være muligt at markedsføre mere
energieffektive motorer, som forudsætter brug af svovlfri
brændstof.

naturtyper langs kyster.
•

Beskyttelse af højmoser.

•

Skabelse af nye naturområder tæt på
byerne, hvor mange borgere kan få

Miljøindsatsen i udviklingslandene tilføres yderligere
godt 800 mio. kr. i 2005-2009. Dermed vil der i 20052009 blive anvendt i alt knap 14 mia. kr. til miljørelaterede aktiviteter under udviklingsbistanden.

gavn af større grønne områder.
•

Skabelse af sammenhængende stiforløb mellem forskellige naturområder
og beboelsesområder for dermed at
skabe nye og bedre oplevelsesmulig-

Regional udvikling og kollektiv trafik
Regeringen lancerede med Den Regionale Vækststrategi
fra 2003 en række initiativer med sigte på, at alle dele af
landet kan bidrage til væksten.

heder.

Regeringen ønsker en styrket og mere samordnet regional indsats på tværs af prioriterede mål og hensyn. Dette
er også et led i strukturreformen, hvor regionerne får ansvaret for tværgående udviklingsplaner.
Forslaget til finanslov for 2005 understøtter målsætningen med en gennemgående prioritering af den regionale
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udvikling og et klart regionalt sigte i forsknings-, erhvervs-, uddannelses- og vand- og naturinitiativerne.
På erhvervsområdet lanceres et nyt brobygningsprogram
som opfølgning på Den Regionale Vækststrategi, hvor i
alt ca. 70 mio. kr. finansieres af staten, EU-fonde og regionale parter fra 2005 anvendes til bedre sammenhæng
mellem yderområder og regionale vækstcentre.
Der afsættes endvidere 10 mio. kr. ekstra i hvert af årene
2005 til 2008 til erhvervsinitiativer målrettet yderområderne.

Styrket regional udvikling
•

Der afsættes samlet 70 mio. kr. fra
2005 til brobygning mellem yderområder og vækstcentre.

•

Der afsættes yderligere 40 mio. kr. i
alt ekstra i perioden 2005-2008
målrettet erhvervsinitiativer i yderområderne.

•

Der afsættes i alt 185 mio. kr. i perioden 2005-2008 til etablering af

På forskningsområdet indgår det i udmøntningen af
forskningsreserverne, at alle dele af landet skal være en
del af Danmark som højteknologisk samfund. På uddannelsesområdet etableres regionale videnfunktionscentre i naturvidenskab og innovation.

højteknologiske regioner og regionale videnfunktionscentre.
•

Der afsættes 200 mio. kr. i alt i perioden 2005-2008 til en øget naturindsats i hele landet.

Regeringen har med aftalen om amternes økonomi i
2005 sikret, at hvis taksterne i den kollektive trafik stiger
mere end den almindelige pris- og lønudvikling, så er
det udtryk for en lokal prioritering og dermed beslutning i det enkelte amt.
Såfremt der viser sig lignende problemer i den kollektive
trafik udenfor HUR – som i HUR – vil regeringen optage forhandlinger med Amtsrådsforeningen om håndteringen af disse.
Strukturreform og modernisering af den offentlige sektor
Regeringen vil videreudvikle og fremtidssikre den offentlige sektor, så den lever op til fremtidens udfordringer. Den offentlige sektor skal være enklere og sikre bedre vilkår for demokrati, kvalitet og effektivitet.
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Regeringen har indgået aftale om en reform af den offentlige sektors struktur. Med aftalen er fundamentet for
en bedre offentlig sektor lagt.
De væsentlige elementer i aftalen er:
•

Entydig ansvarsfordeling til gavn for borgere og
virksomheder.

•

Nedlæggelse af amterne og reduktion af skatteudskrivende niveauer fra tre til to.

•

Bæredygtige kommuner på ca. 30.000 indbyggere
bliver borgernes og virksomhedernes hovedindgang
til den offentlige sektor.

•

Kommunerne får ansvaret for flere opgaver, blandt
andet sociale tilbud, genoptræning, der ikke foregår
under indlæggelse, og opgaver på natur og miljøområdet.

•

Oprettelse af fem nye regioner med ansvar for
sundhed og regional udvikling.

•

Ansvaret for ungdomsuddannelser, skatteligning og
inddrivelse samles i staten.

Reformen vil give en mere effektiv offentlig sektor, f.eks.
vil samling af ansvaret på skatte- og inddrivelsesområdet
give mulighed for en mere effektiv opgaveløsning.
Reformen er udgiftsneutral. Reformen indebærer samlet
set ikke højere skatter eller øgede offentlige udgifter.
Pengene følger med opgaven. Personalet sikres trygge
rammer. De ansatte følger med opgaverne og alle over-
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enskomstansatte mv. omfattes af virksomhedsoverdragelsesloven.
Reformen træder i kraft den 1. januar 2007. På skatteog inddrivelsesområdet vil ændringerne ske i 2005.
Gennemførelsen af reformen kræver et stort lovgivningsarbejde i 2005. Alle Folketingets partier er inviteret
til at deltage i dette arbejde.
International indsats
Regeringen ønsker en aktiv og engageret udenrigspolitik,
baseret på en effektiv udenrigstjeneste, en internationalt
værdsat forsvarsindsats og et fortsat niveau for udviklingsbistand blandt de allerhøjeste i verden.

Forsvarsforlig
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Kristendemokraterne
indgik den 10. juni 2004 en aftale om for-

Det forventede danske medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd i 2005-2006 giver Danmark en særlig platform til at
bidrage aktivt til at fremme sikkerhed, stabilitet og bekæmpe terror i verdens brændpunkter. Udenrigstjenestens kapacitet til at løfte denne opgave styrkes ved intern omprioritering.

svaret fra 2005 til 2009.
Aftalen fastsætter en økonomisk ramme på
gennemsnitligt 19,5 mia. kr. årligt. Heraf
afsættes 900 mio. kr. på en særlig reserve
til finansiering af merudgifter i forbindelse
med forsvarets deltagelse i internationale
operationer. Dermed sikres det blandt an-

Regeringen har indgået en bred politisk aftale om forsvaret for perioden fra 2005-2009. Aftalen indebærer en
omfattende omstilling af forsvaret, så det sikres, at forsvaret forbliver et væsentligt og internationalt værdsat
virkemiddel i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og
bidrager til at fremme demokrati, frihed og menneskerettigheder i verdenen.

det, at forsvaret kan opretholde udsendte
styrker svarende til 2.000 soldater.
Værnepligtens længde nedsættes til 4 måneder og målrettes mod totalforsvaret.
Der oprettes to brigader, hvoraf den ene
hovedsageligt vil bestå af fastansat personel, mens den anden hovedsageligt vil be-

Blandt de væsentligste elementer er:
•

stå af personel på reaktionsstyrkekontrakt.

Fordobling af kapaciteten til deltagelse i internationale operationer.
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Udviklingsbistand blandt de allerhøjeste
Pct. af BNI

Styrket evne til at imødegå terrorhandlinger og deres eftervirkninger.

•

Ændring af værnepligten – målrettet totalforsvar.

•

Nyt materiel til alle tre værn.

•

Reduktioner i forsvarets støttestruktur.

Pct. af BNI

FN mål 0,7 pct.

NOR
DK 2003
DK 2005
NLD
LUX
SWE
BEL
FRA
IRL
CHE
EU-gnst.
FIN
UK
DEU
USA

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

•

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Regeringen fastholder det nuværende niveau for udviklingsbistanden, så Danmark forsat vil ligge i det absolutte førerfelt internationalt med et højt bistandsniveau.
Regeringen styrker derudover blandt andet indsatsen på
følgende områder:
•

Miljøindsatsen i udviklingsbistanden styrkes med
yderligere ca. 800 mio. kr. i 2005-2009. Miljøindsatsen er hermed med samlede bevillinger på knap
14 mia. kr. i alt i 2005-2009 samlet set den største
tematiske indsats i udviklingssamarbejdet.

•

Der etableres en særlig HIV/AIDS pulje på 25 mio.
kr. årligt i 2005-2008 til NGO-indsatser. Samtidig
øges den danske bistand til global sundhed, herunder HIV/AIDS med 75 mio. kr. i 2005-2009.

•

I bestræbelserne på at styrke indsatsen mod HIV/
AIDS indskyder regeringen – udover omprioriteringen af udviklingsbistanden – ekstraordinært yderligere 25 mio. kr. i 2005 i Den globale fond for bekæmpelse af AIDS, tuberkulose og malaria.

•

Menneskerettigheds- og demokratibistanden opprioriteres med 250 mio. kr. i 2005-2009.
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•

Der afsættes 550 mio. kr. til Afghanistan i 20052009, 150 mio. kr. til Irak i 2005-2006 og 500 mio.
kr. til Sudan i 2005-2009. Fokus for disse midler er
nødhjælp, genopbygning samt hjælp til flygtninge
og internt fordrevne.

•

Den private sektors vilkår i udviklingslandene styrkes som et led i bestræbelserne på at fremme global
frihandel. Der afsættes blandt andet 150 mio. kr. i
2005-2009 til et nyt erhvervssektorprogram i Kenya. Samtidig styrkes sammenhængen mellem den
danske eksportfremmeindsats og de forskellige erhvervsinstrumenter, der indgår i udviklingsbistanden. Til gavn for udviklingslandene og danske virksomheder.
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4. Hovedtal på finanslovforslaget for 2005
Statens overskud
Statens budget dækker over drifts-, anlægs- og udlånsbudgettet, også kaldet DAU. DAU-saldoen er givet ved
forskellen mellem statens indtægter og udgifter.
Der er budgetteret med et DAU-overskud på finanslovforslaget for 2005 på 20½ mia. kr.
Statens udgifter

Indkomstoverførsler
Anlægsudgifter
Bloktilskud

Statens udgifter
Statens samlede udgifter forventes at blive ca. 456 mia.
kr. i 2005.

Driftsudgifter
Renteudgifter
Øvrige udgifter

Langt den største enkeltpost på statens budget er indkomstoverførslerne. Indkomstoverførslerne er overførsler
til personer i form af f.eks. folkepension, SU, arbejdsløshedsdagpenge mv. Det forventes, at indkomstoverførsler mv. vil udgøre ca. 226½ mia. kr. i 2005, hvilket
svarer til omtrent halvdelen af de samlede statslige udgifter.
De statslige driftsudgifter forventes at udgøre ca. 90 mia.
kr. i 2005 svarende til ca. 20 pct. af de samlede udgifter.
Driftsudgifterne dækker udgifterne, der skal til for at
drive de statslige institutioner, herunder forsvar og politi
mv.
Desuden ventes staten at bruge ca. 4½ mia. kr. på anlæg. Anlægsudgifterne går blandt andet til at forbedre
vej- og jernbanenettet.
Renteudgifterne på statens gæld skønnes til omkring
34½ mia. kr. næste år.
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Staten skal herudover bruge knap 58½ mia. kr. til bloktilskud mv. til kommuner og amter i 2005. Størrelsen af
bloktilskuddet fastsættes hvert år ved forhandlinger mellem staten, kommunerne og amterne.
Bloktilskuddet holder henholdsvis kommuner og amter
under ét skadesløse for skattestoppet, nedsættelsen af
skatten på arbejde, de aftalte stigninger i serviceudgifterne, udviklingen i overførselsudgifterne mv. Skattestoppet mv. kan dermed ikke bruges som begrundelse for, at
amter eller kommuner mangler penge til at finansiere
det aftalte serviceniveau i 2005.
Endelig udgør statens øvrige udgifter ca. 42 mia. kr. Det
omfatter blandt andet udgifter til Danmarks internationale indsats.
Statens indtægter
De statslige indtægter forventes at blive på 476½ mia.
kr. i 2005.
Den største indtægtskilde er momsen. Momsen forventes at give staten en indtægt på ca. 145 mia. kr. i 2004.
Det svarer til ca. 30 pct. af de samlede statslige indtægter.
Arbejdsmarkedsbidrag mv. ventes næste år at give en
indtægt på knap 82 mia. kr. Det er ca. 17 pct. af de
samlede indtægter.
Personskatterne skønnes at indbringe ca. 81 mia. kr. –
svarende til ca. 17 pct. af statens indtægter i 2005, mens
erhvervsskatterne forventes at udgøre ca. 43 mia. kr. eller ca. 9 pct. af statens indtægter i 2005.
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Herudover ventes afgifter, herunder på tobak og alkohol
mv. og pensionsafkastskatten samlet at bidrage med
godt 108 mia. kr. til statskassen i 2005 svarende til ca.
23 pct. af de samlede indtægter.
Endelig forventes de såkaldte "øvrige indtægter" at bidrage med ca. 18 mia. kr. næste år. De øvrige indtægter
er hverken skatter eller afgifter, men blandt andet Nationalbankens overskud, udbytte fra statens aktier og statens renteindtægter.
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