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Aftale om Finansloven for 2004 
 
1. Den økonomiske politik 
Regeringen og Dansk Folkeparti bekræfter de overordnede rammer for fi-
nanspolitikken, som følger af bl.a. skatteaftalen: 
 
• En realvækst i det offentlige forbrug på 0,7 pct. i 2004 og 0,5 pct. år-

ligt i årene 2005 til 2010. 
• Fortsat skattestop. 
• Lettelse af mellemskatten og indførelse af et beskæftigelsesfradrag fra 

1. januar 2004, som medfører, at det bedre kan betale sig at arbejde. 
• Fortsat nedbringelse af den offentlige gæld for at sikre en holdbar fi-

nanspolitik. 
 
Samtidig konstateres, at aftalerne om uændret skat er overholdt i kom-
muner og amter i 2004. 
 
Med aftalen vil finanspolitikken samlet set bidrage ekspansivt til den 
økonomiske aktivitet i 2004 svarende til 0,4 pct. af BNP. Finanspolitik-
ken vil således medvirke til at styrke beskæftigelsen og reducere ledighe-
den i 2004 og dermed afhjælpe den aktuelle afmatning af konjunkturer-
ne. 
 
2. Flerårsaftale for politiet for 2004-2006 
 
Overordnede målsætninger for politiet 
Kriminalitet skal bekæmpes med fasthed og konsekvens. Borgerne skal fø-
le sig trygge. Der skal 720 flere betjente ”på gaden”. Desuden sker der i 
2004 en engangsudbetaling af overarbejde svarende til 250 årsværk. 
 
Politiet skal styrkes og moderniseres i den kommende tre-årige periode. 
Borgerne skal opleve et politi, der er synligt og til rådighed. Politiet skal 
skabe tryghed for borgerne. Politifolk skal anvendes til egentligt politiar-
bejde. De opgaver i politiet, der kan løses uden en politiuddannelse, skal 
løses af andre, men naturligvis med den nødvendige fleksibilitet i forhold 
til medarbejderne. 
 
Politiets indsats skal afbalanceres, således at der både sættes ind over for 
den tunge og alvorlige kriminalitet og samtidig sikres den nødvendige 
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indsats over hele landet også i forhold til hverdagens kriminalitetsproble-
mer.  
 
Politiet gives derfor et bevillingsløft på 523 mio.kr. i 2004, 567 mio.kr. i 
2005 og 717 mio.kr. i 2006. I alt tilføres 1.807 mio.kr. i aftaleperioden. 
 
Politiets bevillinger 2004-2006 
Mio.kr. 2004 2005 2006 
Driftsbevilling ............................................ 6.803 6.763 6.789 

  
Særligt prioriterede indsatsområder 
Bekæmpelse af kriminalitet som røveri, vold og indbrud i villaer og som-
merhuse styrkes. Der gennemføres en målrettet indsats mod kriminalitet 
og mod utryghed fra synlige grupper af unge i gadebilledet. 
 
Bekæmpelsen af organiseret, økonomisk og grænseoverskridende krimina-
litet intensiveres.  
 
Nærpolitiindsatsen styrkes – især i aften- og nattetimerne – og indgår som 
et led i beredskabet i forhold til områder, hvor der blandt andet på grund 
af beboersammensætningen er særlige problemer. 
 
Der etableres en frivillig ordning, der gør det muligt for alle landbetjente 
at få en tjenestehund. 
 
Indsatsen over for de hensynsløse trafikanter skærpes. Der indføres et 
klippekortsystem, så bilister og motorcyklister efter tre grove forseelser 
inden for en periode på tre år får førerretten frakendt betinget i tre år. For 
nye bilister skal der kun begås to grove forseelser inden for tre år, før fø-
rerretten frakendes. Politiets fokus på trafikfarlige færdselslovovertrædelser 
skærpes gennem en konsekvent indgriben. Til forbedring af færdselssik-
kerheden afsættes i alt 123 mio.kr. i aftaleperioden. 
 
Anklagemyndigheden styrkes med et rejsehold på 12 politijurister svaren-
de til 18 mio.kr. i aftaleperioden, således at sager ikke forældes som følge 
af manglende ressourcer. Rejseholdet fordeles løbende til de regioner, 
hvor behovet for ekstra arbejdskraft er størst. 
 
Der afsættes i alt 257 mio.kr. i 2004-2006 til ansættelse af 450 nye be-
tjente. Heraf finansieres i alt 135 mio.kr. ved, at det internationale politi-
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beredskab fremover betales af de internationale reserver. Gennem effekti-
viseringer frigøres desuden 270 betjente til de prioriterede indsatsområ-
der. Endelig afsættes i alt 85 mio.kr. i 2004 til frigørelse af 250 årsværk til 
de prioriterede indsatsområder gennem en éngangsudbetaling af overar-
bejde. 
 
Modernisering af styring og IT-systemer 
Politiets styring moderniseres. Politiet skal fremover måles på resultater 
og effekten af indsatsen. Der fastsættes konkrete mål for politiets indsats, 
således at det løbende bliver muligt at følge resultaterne af alle væsentlige 
dele af indsatsen. Borgerne skal kunne få oplysninger om indsats og resul-
tater på internettet og sammenligne udviklingen i de enkelte politikredse. 
Der sker en årlig evaluering af politiets resultater, som forelægges aftale-
parterne. 
 
Politiets IT-systemer skal forbedres og moderniseres i flerårsaftaleperioden 
for at sikre borgerne en bedre og mere effektiv politibetjening. Der afsæt-
tes i alt 195 mio.kr. til en særlig IT-udviklingspulje til brug for påbegyn-
delse af et nyt sagsbehandlingssystem, et nyt personaleadministrativt in-
formationssystem, etablering af e-mail og internetadgang i hele politiet, 
anskaffelse af IT-systemer og bl.a. bærbart IT-udstyr til efterforsknings-
mæssige formål samt til en opgradering af sikkerheden og forbedring af 
driftsafviklingen af politiets IT-systemer. Der afsættes desuden i alt 117 
mio.kr. bl.a. til en styrkelse af driften af politiets IT-systemer. 
 
I den videre udvikling af politiets sagsbehandlingssystem benyttes i videst 
muligt omfang de fælles offentlige standarder (ESDH). Som et led i at 
sikre, at politiets IT-investeringer anvendes bedst muligt, skal udmønt-
ningen af politiets IT-projekter fremover løbende forelægges den fællesof-
fentlige bestyrelse for digital forvaltning. 
 
Der udarbejdes en ny og mere effektiv model for styringen af politiets 
overarbejde, der indebærer, at der ikke fremover opstår en overarbejds-
pukkel over længere tid. De enkelte politikredse skal afvikle merarbejde 
inden for en frist på 2-3 måneder. Overarbejde, der ikke afspadseres in-
den for denne frist, skal udgiftsføres. Politiets mulighed for at tilrettelæg-
ge arbejdstiden fleksibelt skal sikres. Der gennemføres samtidig en analyse 
af, hvordan styringen af politiets overarbejde kan tilrettelægges mere ef-
fektivt gennem ændringer i politiets arbejdstidsaftaler. 
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Effektiviseringer 
Som led i aftalen forpligtes politiet til løbende at effektivisere administra-
tive opgaver og reducere sygefravær med henblik på at frigøre i alt 210 
mio.kr. over aftaleperioden til prioriterede borgervendte indsatsområder i 
politiet svarende til ca. 0,5 pct. af politiets samlede bevillinger årligt. 
 
Til at understøtte effektiviseringerne gennemføres en analyse af effektivi-
seringsmulighederne bl.a. i form af ændrede arbejdsgange, indførelse af 
resultatkontrakter, bedre indkøb og øget anvendelse af udbud. 
 
Endvidere analyseres særskilt mulighederne for omlægninger af admini-
strationen af tilladelser, kørekort og hittegods samt en nyordning af ad-
ministrationen af nummerpladesystemet og opkrævning af afgifter på mo-
torområdet. I analysen indgår også politiets opgaver med modtagelse af 
pasbestillinger, mens kontrollen med udstedelse af pas og efterforskning 
af bortkomne eller stjålne pas fortsat skal være en politiopgave. 
 
Udmøntning af aftalen 
I forlængelse af flerårsaftalen udarbejdes en udmøntningsplan herfor, der 
forelægges forligskredsen til godkendelse. 
 
3. Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2004-2007 
Dømte skal hurtigere i fængsel. Der etableres ekstra fængselspladser, såle-
des at kriminalforsorgen kan håndtere flere og længere straffe som følge af 
strafskærpelser og sikre hurtigere afsoning af idømte straffe. 
 
Der skal være orden og konsekvens i de danske fængsler. De ansattes ar-
bejdsforhold og arbejdsmiljø forbedres. 
 
Der etableres i alt ca. 100 flere fængselspladser i aftaleperioden. Hertil 
kommer 45 nye pladser til unge kriminelle. 
 
Kriminalforsorgen får derfor et bevillingsløft på 338 mio.kr. i 2004 sti-
gende til 420 mio.kr. i 2007. I alt tilføres 1.486 mio.kr. i aftaleperioden.  
 
Kriminalforsorgens bevillinger 2004-2007 
Mio.kr. 2004 2005 2006 2007 
Driftsbevilling .................. 2.006 1.988 1.993 1.998 
Anlæg............................... 80 60 77 50 
I alt .................................. 2.086 2.048 2.070 2.048 
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Nyt fængsel i Østdanmark og udvidelse af Statsfængslet Østjylland 
Der opføres et nyt lukket fængsel med mindst 250 pladser i Østdanmark. 
Planlægning, projektering og udbud af det nye fængselsbyggeri sker i afta-
leperioden. Der afsættes i alt 80 mio.kr. hertil i forligsperioden. Selve 
byggeriet forventes gennemført i perioden 2008-2010. De konkrete an-
lægsplaner forelægges aftaleparterne. I forbindelse hermed vurderes det 
fremtidige kapacitetsbehov. 
 
Statsfængslet Østjylland udvides med en ekstra fløj med 48 lukkede fæng-
selspladser, således at det i alt får 228 pladser. Den nye fløj forventes fær-
dig senest i 2007. Der afsættes i alt 97 mio.kr. hertil. 
 
Strafskærpelser og hurtigere afsoning af idømte straffe 
For at sikre fængselskapacitet og de fornødne ressourcer til at håndtere 
strafskærpelserne for blandt andet vold mod tjenestemænd og vold mod 
vidner, groft tyveri og hærværk samt narkoforbrydelser tilføres kriminal-
forsorgen i alt 186 mio.kr. i 2004-07. Den fornødne kapacitet sikres ved 
ovennævnte 48 pladser samt etablering af yderligere 15 pladser. 
 
Herudover sikres en hurtigere afsoning af idømte straffe ved i 2004 at 
etablere ca. 35 pladser. Kapaciteten til at reducere antallet af dømte, der 
venter på at afsone deres straf, fordobles til 70 pladser. Der afsættes 76 
mio.kr. hertil. 
 
Nul-tolerance over for narko i fængsler og arresthuse 
Der vil blive slået hårdt ned på narko i fængslerne. Den fysiske sikring af 
kriminalforsorgens institutioner forbedres med net og hegn, som hindrer 
indsmidning af narko og mobiltelefoner. Antallet af narkohunde forøges. 
Der iværksættes forsøg med teknologisk narkobekæmpelse. Der gennem-
føres ved stikprøve daglig urinprøvekontrol af de indsatte. Kontrollen 
med kontanter skærpes. Til de nævnte initiativer afsættes 75 mio.kr. i 
2004-07. Herudover indgår der i satspuljeforliget for 2004 en oprustning 
af behandlingsindsatsen i fængslerne.  
 
Hård kurs over for unge kriminelle 
Kampen mod ungdomskriminalitet skal styrkes markant, herunder også i 
forhold til kriminelle under 15 år. Der skal gribes tidligt ind over for kri-
minelle unge generelt og sættes hårdt og konsekvent ind over for voldelige 
unge. Samfundets reaktion på kriminalitet skal være konsekvent og mærk-
bar. Under Socialministeriet oprettes 25 nye sikrede pladser, herunder 15 
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supersikrede pladser til meget voldelige unge og 10 sikrede pladser til un-
ge i alderen 12-14 år. Der oprettes herudover 20 særlige anbringelsesplad-
ser målrettet til unge med anden etnisk baggrund. Magtanvendelsesreg-
lerne på sikrede afdelinger skærpes mærkbart. Der afsættes i 2004 65 
mio.kr. til etablering af flere pladser og 35 mio.kr. til drift. Fra 2005 og 
frem afsættes ca. 73 mio.kr. årligt til drift. Reglerne om tiltalefrafald skal 
skærpes. 
  
”Noget for Noget” 
Indsatte, som gør sig fortjent til det gennem deltagelse i behandlingspro-
grammer, undervisning mv., skal kunne løslades før tiden, f.eks. mod at 
undergive sig et vilkår om fortsat deltagelse i behandling eller samfunds-
tjeneste. Herudover skal anvendelsen af samfundstjeneste udvides, idet 
denne sanktion skal kunne bruges som ”udslusning” fra en ubetinget fri-
hedsstraf, hvis den indsattes forhold begrunder det. Med henblik på, at 
styrke resocialiseringsarbejdet mv. afsættes yderligere 10 mio.kr. i 2004 og 
15 mio.kr. i de følgende år.  
 
En mere effektiv kriminalforsorg 
Endvidere prioriteres 24 mio.kr. til at forbedre kriminalforsorgens res-
source- og økonomistyring i aftaleperioden. Kriminalforsorgen effektivise-
rer samtidig administrative funktioner og opgaver mv. og nedbringer sy-
gefraværet. Med henblik på at understøtte effektiviseringen gennemføres 
inden udgangen af 2004 en gennemgribende konsulentanalyse af krimi-
nalforsorgen. I lyset af konsulentanalysen tages endelig stilling til de for-
udsatte effektiviseringer på 20 mio.kr. i 2005 stigende til 40 mio.kr. i 
2007.  
 
Kriminalforsorgen fortsætter desuden det målrettede arbejde med at ned-
bringe sygefraværet i aftaleperioden. Desuden vil den enkelte fængselsle-
delse få økonomiske incitamenter til at gøre en aktiv indsats på den enkel-
te arbejdsplads. Samtidig vil nul-tolerance over for narko, bedre mulighe-
der for at anvende disciplinærstraffe samt reduktion af belægget til 92 pct. 
hjælpe med til at forbedre arbejdsklimaet i fængsler og arresthuse. 
 
Brug af videoafhøringer med henblik på at begrænse antallet af fangetranspor-
ter 
Retsplejerådet har i betænkning nr. 1401/2001 om reform af den civile 
retspleje I fremsat forslag om brug af videomøder og telefonmøder mv. i 
retten. Kriminalforsorgen søger i samarbejde med politiet og domstolene 
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at etablere et forsøg med videoafhøringer allerede i aftalens første år. Her-
udover gennemføres i et samarbejde mellem kriminalforsorgen, Rigspoli-
tichefen og Domstolsstyrelsen i aftalens første år en analyse af, om en 
gennemførelse heraf samlet set kan forbedre ressourceanvendelsen, her-
under ved at begrænse fangetransporter. Analysen forelægges for forligs-
partierne.  
 
Udvikling af resultatmål for kriminalforsorgens virksomhed 
I aftaleperioden opstilles klare resultatmål for hele kriminalforsorgens 
virksomhed. Som en moderne og tidssvarende statsinstitution skal krimi-
nalforsorgen måles på sine resultater, der løbende offentliggøres. I aftalens 
første år udvikles en model for resultatmålinger, og i de følgende år fore-
tages en årlig skriftlig opfølgning på flerårsaftalens indsatsområder og re-
sultatmål. Forligspartierne orienteres om den årlige resultatopfølgning og 
i øvrigt løbende om forhold af væsentlig betydning for de områder, der er 
omfattet af aftalen. 
 
I forlængelse af flerårsaftalen udarbejdes en udmøntningsplan, der fore-
lægges forligskredsen til godkendelse. 
 
4. Hjemsendelse af afviste asylansøgere 
Afviste asylansøgere skal udsendes af Danmark så hurtigt som muligt.  
 
På baggrund af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indførtes 
den 1. maj 2003 en ny procedure for udsendelse af afviste asylansøgere, 
der bl.a. indebærer, at afviste asylansøgere, som nægter at medvirke til ud-
rejsen, sættes på den såkaldte ”madkasseordning” og overflyttes til Center 
Sandholm.  
 
Opgørelser fra Rigspolitiet viser, at opstramningerne har virket. Siden den 
1. maj 2003 og frem til den 1. oktober 2003 er der udrejst ca. 1.600 afvi-
ste asylansøgere fra Danmark. Der er imidlertid stadig ca. 2.600 afviste 
asylansøgere indkvarteret i Danmark. 
 
Handlingsplan for udsendelse af afviste asylansøgere  
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der skal udarbej-
des en samlet handlingsplan, som skal kortlægge den nuværende udsen-
delsesindsats og komme med forslag til, hvordan udsendelsesindsatsen 
kan forbedres yderligere. Handlingsplanen udarbejdes i samarbejde mel-
lem Integrationsministeriet og Rigspolitiet og færdiggøres senest 1. marts 



 13

2004, når den nye udsendelsesprocedure har virket i en periode. På bag-
grund heraf træffer forligspartierne beslutning om konkrete initiativer. 
 
Oprettelse af en udsendelsesenhed 
Der oprettes en særlig udsendelsesenhed i Integrationsministeriet. Udsen-
delsesenheden skal styrke koordinationen mellem politiet og myndighe-
derne på udlændingeområdet for at sikre en så hurtig og effektiv udsen-
delse af de afviste asylansøgere som muligt.  
 
Som en del af udsendelsesenheden oprettes to stillinger som udsendelses-
attacheer, der udstationeres i tilknytning til de danske ambassader i de 
lande, hvortil udsendelsesproblemet er størst. 
 
Hjemsendelse og dansk bistand 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at Danmark skal stille krav 
om, at modtagerlandene af dansk bistand ikke lægger hindringer i vejen 
for, at deres egne statsborgere kan udsendes fra Danmark. 
 
5. Grænsehandel 
 
Nedsættelse af emballageafgift for øl og mineralvand 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en nedsættel-
se af afgiften på emballager til øl og mineralvand med 80 pct. med virk-
ning fra 5. januar 2004. For yderligere at styrke konkurrencen og reduce-
re grænsehandlen omlægges ølafgiften provenuneutralt fra afgiftsklasser til 
glidende skala efter alkoholindhold (58,40 kr. pr. liter ren alkohol). 
 
Hermed bliver øl og mineralvand – især i engangsemballage – billigere, 
hvilket giver anledning til mere konkurrence på det danske marked fra 
udenlandske producenter. Lavere priser på det danske marked vil bl.a. re-
sultere i mindre grænsehandel. Desuden mindskes tilskyndelsen til eks-
port med afgiftsgodtgørelse af fyldte flasker, som derefter importeres pri-
vat og returneres gennem det danske pantsystem. 
 
Yderligere mulige initiativer vedrørende grænsehandel 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at følge udviklingen i græn-
sehandelen, herunder virkningerne af 24 timers reglens ophør, de gen-
nemførte afgiftsnedsættelser samt afgiftspolitikken i nabolandene. Rege-
ringen udarbejder årligt en statusrapport til brug for en vurdering af be-
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hovet for yderligere initiativer med henblik på at mindske omfanget af 
grænsehandel. 
 
6. Trafik 
Parterne fremhæver, at der er indgået aftale om trafikområdet, der sikrer 
en balanceret udvikling på både vej- og baneområdet. 
 
Aftalen vedrørende DSB og Banestyrelsen indebærer en udvidelse af tog-
trafikken, samtidig med at jernbanenettets kvalitet øges markant gennem 
merbevillinger til fornyelse af jernbanenettet på 9,2 mia.kr. Endvidere af-
sættes 800 mio.kr. til kapacitetsforbedringer på jernbanestrækningen vest 
for København. Hertil kommer som led i aftalen om investeringsplanen 
yderligere baneinvesteringer på i alt 0,3 mia.kr. 
 
Aftalen om investeringsplanen indebærer endvidere vejinvesteringer på i 
alt 3,4 mia.kr. 
 
7. Vækst i erhvervslivet og fastholdelse af et højt forskningsbevillingsni-
veau 
 
Forskningsbevillinger mv. 
Parterne er enige om vigtigheden af at sikre klarhed og stabilitet om de 
økonomiske rammer for forskningen fremover. 
 
Dansk Folkeparti tager til efterretning, at regeringen ønsker at drøfte den 
konkrete udmøntning af forskningsreserven og udestående finansiering 
med Folketingets partier til næste år, hvor man er tættere på udløbet af 
den nuværende forskningsaftale i 2005. 
 
Velfærdsforskning 
Der er enighed om at igangsætte et strategisk program for forskning i vel-
færd. Formålet er at sætte fokus på, hvordan effekterne af velfærdspolitik-
ken kan forøges, og hvordan udførelsen af det sociale arbejde kan forbed-
res. Der afsættes 25 mio.kr. årligt hertil i perioden 2004 til 2007. 
 
Velfærdskommission 
Dansk Folkeparti har noteret sig, at regeringen har nedsat en velfærds-
kommission. Til det formål afsættes knap 18 mio.kr. i 2004 og 14 
mio.kr. i 2005. 
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Forskning i sammenhængen mellem solaktivitet og klima 
Parterne er enige om at afsætte 3 mio.kr. årligt i perioden 2004 til 2007 
til Dansk Rumforskningsinstitut til øget forskning i sammenhængen mel-
lem solaktivitet og klima. 
 
Forskning i Gulag 
Der afsættes i alt 4 mio.kr. i 2004 og 2005 til en styrkelse af forskningen i 
Gulag/stalinismens udryddelseslejre. 
 
Bedre samspil mellem erhverv og videninstitutioner 
Dansk Folkeparti tilslutter sig regeringens udspil om en handlingsplan, 
der skal skabe nye og forbedrede rammer for samspil mellem erhvervsliv 
og videninstitutioner om forskning og innovation. 
 
Der afsættes 275 mio.kr. i alt i perioden 2004-2007 til samspilshand-
lingsplanen. De afsatte midler fordeler sig med 75 mio.kr. til at videreføre 
og udvide forsøgsordningen for forhøjet skattefradrag på 150 pct. til virk-
somheder for visse forskningsudgifter og med 200 mio.kr. til de øvrige 
initiativer i planen. 
  
Iværksætter- og selvstændighedskultur 
Rammerne for at starte og drive egen virksomhed skal forbedres. Derfor 
er der enighed om at afsætte 55 mio.kr. i 2004 og 50 mio.kr. årligt heref-
ter til en ligestilling af selvstændige og lønmodtagere med hensyn til fra-
dragsret for pensionsindbetaling, mere professionelle og erhvervsrettede 
væksthuse samt – med henblik på en styrket aktiekultur i Danmark – en 
forhøjelse af grænsen for medarbejderaktier fra 8.000 til 20.000 kr. årligt. 
 
Som led i indsatsen for en stærkere selvstændighedskultur i Danmark er 
regeringen og Dansk Folkeparti enige om at afsætte 10 mio.kr. årligt i 
2004-2007 til etablering af et Iværksætterakademi, som skal give stude-
rende viden om at starte og drive egen virksomhed som led i deres ud-
dannelse. Akademiet skal bl.a. udbyde meritgivende uddannelsesmoduler 
i iværksætteri og innovation til studerende på korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser. 
 
Erhvervsstøtte mv. 
Parterne er enige om regeringens indbudgetterede budgetforbedringer 
vedrørende reduktion af erhvervstilskud. Der er dog enighed om, at bud-
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getforbedringen vedrørende lægivende og biotopforbedrende plantninger 
på 2,2 mio.kr. årligt ikke gennemføres. 
 
Der er enighed om, at budgetforbedringen vedrørende tilskud til land-
brugets konsulentvirksomhed tilbageføres landbruget via en tilsvarende 
lempelse af jordskattebetalingen. 
 
Der er endvidere enighed om, at vikarordningen indenfor jordbruget fort-
sætter, og at de forudsatte jordskattelettelser begrænses svarende til mer-
udgiften. 
 
Containerscannere 
Med henblik på bekæmpelse af terrorisme forventes et krav om, at con-
tainere er kontrolleret inden afskibning.  
 
Da manuel kontrol af containere er stærkt ressource- og tidskrævende, er 
regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at staten reserverer 25 mio.kr. 
til evt. anskaffelse og drift af en containerscanner.  
 
Det undersøges, om anskaffelse og drift af scanneren helt eller delvist kan 
finansieres via et ekspeditionsgebyr. 
 
Forbrugerrådet 
Med henblik på at fastholde ordningen "forbrugernes principsager" samt 
sikre Forbrugerrådet stabile økonomiske rammer, og derved mulighed for 
en langsigtet planlægning, øges bevillingen til Forbrugerrådet med 3 
mio.kr. årligt i perioden 2004 til 2007. 
 
8. Regionalpolitik 
Parterne lægger vægt på, at Danmark udvikler sig i en fornuftig regional 
balance. Alle egne af landet skal være attraktive områder at bo og drive 
virksomhed i. Det skal blandt andet ske ved en målrettet indsats i forhold 
til yderområderne. 
 
Befordringsfradrag i udkantsområder 
Der er enighed om, at der gennemføres en forbedring af befordringsfra-
draget for langdistancependlere, der er bosat i 50 særligt udpegede ud-
kantsområder.  
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En målrettet forbedring af befordringsfradraget for langdistancependlere 
vil bidrage til at fastholde og tiltrække erhvervsaktive til udkantsområder 
og vil dermed modvirke faldet i befolkningstallet og antallet af erhvervs-
aktive i mange udkantsområder. 
 
Konkret er parterne enige om, at fradraget fordobles for denne gruppe for 
befordring over 100 km. pr. dag mellem hjem og arbejde til 1,60 kr. pr. 
kilometer (2003-niveau). Ordningen tages op til revision efter 2006.  
 
Genindførelse af strukturprojektordningen 
For at understøtte den regionale erhvervsudvikling i fødevareerhvervet, 
herunder særligt i yderområderne, er regeringen og Dansk Folkeparti eni-
ge om at genindføre strukturprojektordningen under EU’s landdistrikts-
program. 
 
Oprydning i kommunale råd og nævn 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at kommunerne skal have 
en større grad af frihed til at løse opgaverne så effektivt som muligt til 
gavn for borgerne.  
 
I overensstemmelse med anbefalingerne fra Udvalget vedrørende kom-
munale råd og nævn mv. er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at 
det fremover gøres frivilligt for kommunerne at oprette integrationsråd, 
folkeoplysningsudvalg, amtsmusikudvalg, museumsråd og grønne råd, og 
at koordinationsudvalgenes årlige redegørelse og den kommunale sund-
hedsredegørelse afskaffes. 
 
9. Bolig 
 
Bindende maksimumbeløb for anskaffelsessummen for alment nybyggeri 
Der indføres fra 1. januar 2004 et bindende maksimumsbeløb for anskaf-
felsessummen for alment nybyggeri, hvis byggeriet skal modtage offentlig 
støtte. Formålet er at stoppe tendensen til reale prisstigninger i anskaffel-
sesudgifterne for alment byggeri og samtidig undgå meget dyrt alment 
byggeri. 
 
Forsøg vedrørende lejeres mulighed for at overtage egen almen bolig 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at iværksætte en forsøgsord-
ning, hvor et antal kommuner eller boligorganisationer får mulighed for 
at søge om, at der i deres kommune eller boligorganisation gives mulig-
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hed for, at lejere i de almene boliger skal kunne overtage deres bolig. Må-
lene med forsøget er, at  
 
• give mulighed for at lejerne kan få et tilbud om at købe deres almene 

bolig som ejerbolig,  
• skaffe penge til byggeri af flere nye boliger og dermed øge antallet af 

boliger,  
• de tilbageværende lejere kan blive boende på uændrede vilkår og vil 

ikke blive dårligere stillet, fordi andre lejere benytter denne nye mu-
lighed. 

 
Aftaleparterne er enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning til 
forsøgets gennemførelse. 
 
10. Beskæftigelsesområdet 
Dagpengesystemet er grundlæggende velfungerende. På visse punkter er 
der behov for justeringer for at sikre et dagpengesystem, som er tidssva-
rende, og så mulighederne for at misbruge eller omgå reglerne begrænses. 
 
De gældende regler om timeoverførsel af overskydende timer betyder, at 
overarbejdstimer skal afspadseres, før der kan udbetales dagpenge. Regler-
ne kan omgås ved, at overarbejde udbetales som bonus eller gratiale i ste-
det for timebetaling, eller at man undlader at oplyse om overarbejdet. 
 
Et kortvarigt job kan være indgangen til et fast job. Dagpengene udmåles 
i dag på baggrund af indkomsten de seneste 12 uger med beskæftigelse i 
mindst 2/3 af overenskomstmæssig arbejdstid og afspejler derfor ikke 
nødvendigvis det mere permanente indkomstgrundlag. Det kan dels 
mindske gevinsten ved at tage et kortvarigt job til en lidt lavere løn, dels 
kan det medføre, at det er sværere at finde et varigt job til en løn, der kan 
matche dagpengene. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er på den baggrund enige om, at: 
• indtægter, der ligger udover 27.700 kr. om måneden, omregnes til 

timer (dog maks. 5 uger), som skal afspadseres, inden man kan få 
dagpenge svarende til det nuværende princip for personer med ukon-
trollabel arbejdstid. Forslaget indebærer, at en arbejdstager med en 
indkomst på op til 27.700 kr. om måneden vil få dagpenge fra første 
ledighedsdag, en arbejdstager med 35.200 kr. om måneden vil skulle 
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vente i 2½ uge og en arbejdstager med en indkomst på 42.700 kr. 
om måneden eller derover, svarende til en halv mio.kr. om året, vil 
skulle vente i 5 uger. 

• beregningsperioden, der lægges til grund for dagpengesatsen, hæves 
fra 3 måneder/12 uger til 12 måneder/52 uger, så dagpengeniveauet 
afspejler et mere varigt indkomstniveau. Dimittender bevarer den 
nuværende beregningsperiode.  

 
Arbejdsmiljøcertificeringsordningen 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om ikke at forlænge den hidti-
dige tilskudsordning, hvorefter virksomheder, der inden 1. juli 2003 er-
hvervede et arbejdsmiljøcertifikat, kunne opnå tilskud til dækning af ud-
gifter til arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøafgift. 
 
11. Mere behovsmæssig tildeling og opregulering af tilskud mv. 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om fra og med 2004 at ændre 
reguleringen af børnefamilieydelse samt satserne vedrørende beregning af 
boligsikring fra regulering svarende til lønudviklingen til regulering med 
forbrugerprisudviklingen. 
 
Den ændrede regulering er udtryk for, at regeringen og Dansk Folkeparti 
generelt ønsker at bevare tilskuddenes købekraft, men ikke finder stignin-
ger herudover velbegrundet. Disse ydelser er ikke indkomsterstattende i 
modsætning til eksempelvis efterløn, dagpenge mv. 
 
Parterne er enige om regeringens indbudgetterede afskaffelse af tilskuds-
ordningen til energibesparende foranstaltninger i pensionisters boliger, 
idet effekten vurderes at være for lille. 
 
Mere præcis beregning af børnefamilieydelsen 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om fra og med 2004 at afskaffe 
oprundingsreglen i beregningen af børnefamilieydelse. Det betyder, at 
børnefamilierne fremover modtager det nøjagtigt beregnede beløb. 
 
Justering af flerbørnstilskuddet 
Flerbørnstilskuddet tildeles i dag som to tilskud til tvillinger, tre til trillin-
ger osv., indtil børnene fylder 7 år. Tilskuddet er skattefrit og indkomst-
uafhængigt. Tilskuddet ydes udover børnefamilieydelsen og evt. øvrige 
børnetilskud. Familier, hvor børn er født tæt på hinanden, men ikke som 
tvillinger, får ikke et tilsvarende tilskud uanset antallet af børn. 
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Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at skabe større lighed mel-
lem børnefamilierne ved at justere flerbørnstilskuddet, således at der 
fremover kun ydes ét flerbørnstilskud ved tvillingefødsler, to ved trillinge-
fødsler etc. Hertil kommer børnefamilieydelsen og evt. øvrige børnetil-
skud, som ikke påvirkes. Justeringen indfases ved at aftrappe det ene af de 
hidtidige flerbørnstilskud over 4 år. 
 
Boligstøtte beregnes efter det faktiske indkomstgrundlag mv. 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at ændre reglerne for bereg-
ning af boligstøtte således, at den boligstøtteberettigede fremover får bo-
ligstøtte efter det faktiske indkomstgrundlag. 
 
Parterne er enige om, at lejeres betaling for teletjenester (bolignet, bred-
bånd mv.) udskilles fra huslejen, hvorved der ikke kan opnås boligstøtte 
til dækning af disse udgifter.  
 
Pensionister har som de eneste ret til boligstøtte til ejer- og andelsboliger i 
form af mulighed for optagelse af boligstøttelån på meget favorable vilkår, 
idet lånene alene forrentes med halvdelen af diskontoen. Regeringen og 
Dansk Folkeparti er enige om, at særrenten for denne gruppe justeres, så 
fremtidige boligstøttelån efter 1. januar 2004 forrentes med diskontoen. 
Der vil stadig være tale om favorable lånevilkår for pensionister, idet ren-
ten forsat vil være gunstigere end selv de billigste alternativer på det priva-
te lånemarked. 
 
12. Øget indsats for de ældre  
 
Supplerende pensionsydelse til økonomisk vanskeligt stillede pensionister 
Regeringen og Dansk Folkeparti har drøftet de ældres økonomiske situa-
tion på baggrund af det i FL03 aftalte analysearbejde om de Ældres Øko-
nomiske vilkår. 
 
Parterne er enige om, at der fremover udbetales en skattepligtig supple-
rende pensionsydelse på 5.100 kr. årligt til folkepensionister, der ikke har 
indkomster udover den sociale pensions grundbeløb og pensionstillæg.  
 
Parterne er enige om inden udgangen af juni 2006 at tage den suppleren-
de pensionsydelse og reglerne for denne op til overvejelse, bl.a. i lyset af 
Velfærdskommissionens til den tid afsluttede arbejde. 
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Ydelsen aftrappes med 100 pct. af indkomstgrundlaget udover den sociale 
pension. For folkepensionister, der er gift eller samlevende med en anden 
folkepensionist, aftrappes ydelsen dog med 50 pct. af parrets samlede ind-
komstgrundlag udover den sociale pension. Der gives et bundfradrag i 
opgørelsen af indkomstgrundlaget på 1.500 kr. pr. familie. Bundfradraget 
sikrer, at beskedne supplerende indtægter ikke medfører aftrapning af 
ydelsen. 
 
Den supplerende pensionsydelse er en del af de samlede skattepligtige 
pensionsydelser og indgår dermed, i lighed med grundbeløbet og pensi-
onstillægget, i indkomstgrundlaget for boligydelse mv. 
 
Ydelsen udbetales ikke til folkepensionister, hvis likvide formue (inkl. en 
eventuel samlever eller ægtefælles formue) overstiger 54.600 kr., svarende 
til de gældende regler om helbredstillæg. 
 
Der er en bagatelgrænse for udbetaling af den supplerende pensionsydelse 
på 200 kr. pr. person. Ydelsen og formuegrænsen for denne reguleres år-
ligt med satsreguleringsprocenten. 
 
Ydelsen skønnes at medføre en offentlig merudgift i 2004 på ca. 430 
mio.kr. 
 
Influenza-vaccination 
Den eksisterende ordning vedrørende gratis influenzavaccination for alle 
over 65 år videreføres. Såfremt det viser sig, at den samlede bevilling, som 
er til rådighed for influenzavaccination i 2003 og 2004, ikke er tilstrække-
lig, tager parterne spørgsmålet om finansieringen af merudgifterne op til 
drøftelse. 
 
13. Hospice 
Forligspartierne vil for yderligere at fremme og styrke indsatsen for be-
handling af alvorligt syge og døende på hospicer og via udgående hospice-
teams afsætte en pulje på 20 mio.kr. i 2004, som udmøntes efter aftale 
mellem aftaleparterne. 
 
Puljen kan også anvendes til fremme af samarbejdet mellem hospicete-
ams, hjemmesygeplejen og de praktiserende læger samt i en periode som 
driftstilskud til den forøgede hospicekapacitet – blandt andet med det 
formål at udbrede det frie valg. 
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I forbindelse med aftalerne om finansloven for 2003 afsatte regeringen og 
Dansk Folkeparti en pulje på 20 mio.kr. til oprettelse af hospicer. Parter-
ne er enige om, at evt. uforbrugte midler overføres til 2004. 
 
14. Bedre sundhed 
 
Ventetider på sygehusbehandling 
Siden regeringsskiftet er antallet af behandlinger på sygehusene steget be-
tragteligt, og ventetiden er faldet markant. Alene siden sommeren 2002 er 
antallet af opererede personer steget med over 40.000. Fokuseres der på 
18 udvalgte operationstyper, hvor ventetid betyder særligt tab af livskvali-
tet, er ventetiden faldet med 5 uger svarende til 20 pct. 
 
Med henblik på en yderligere indsats blev der i forbindelse med aftalen 
om amternes økonomi i 2004 tilført 1,1 mia.kr. ekstra til en styrkelse af 
den amtslige del af sundhedsområdet. Heraf er 650 mio.kr. reserveret til 
sygehusene i form af et generelt niveauløft på 500 mio.kr., som blandt 
andet skal dække merudgifter til kræftmedicin, samt en forhøjelse af den 
statslige pulje til meraktivitet med ca. 150 mio.kr. 
 
Høreprøver for nyfødte 
Screening af nyfødte for høretab vil gøre det muligt at diagnosticere med-
født permanent høretab, så behandling kan indledes tidligt. Der afsættes 
15 mio.kr. årligt i to år til gennemførelse af et forsøg i hele landet med 
tilbud om screening af alle nyfødte for hørenedsættelse. Forsøget evalueres 
ved periodens udløb. 
 
Alternativ behandling og medicin 
Med henblik på at styrke forskningen i alternativ behandling og medicin 
afsættes 10 mio.kr. i 2004 til Videns- og Forskningscentret for Alternativ 
Behandling. Uforbrugte midler kan overføres. Indsatsen evalueres ved til-
skuddets udløb. 
 
15. Svage grupper  
 
Satspuljeforlig 
Der er indgået forlig mellem satspuljepartierne, herunder regeringsparti-
erne og Dansk Folkeparti, om udmøntningen af satspuljen for 2004. 
Udmøntningen indebærer bl.a., at der afsættes:  
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• En samlet ramme på i alt 546 mio.kr. over tre år inklusiv en overfør-
sel på 96 mio.kr. fra to eksisterende puljer til forbedring og nybyg-
ning af handicapboliger mv. 

• Mellem 95 og 130 mio.kr. hvert år i perioden 2004-2007 til udsatte 
grupper og handicappede, ligesom puljen til socialt udsatte viderefø-
res med 147,0 mio.kr. årligt fra 2006 og frem. 

• Mellem 60 og 80 mio.kr. årligt i perioden 2004-2007 til gennemfø-
relsen af en styrket indsats for udsatte børn og unge med henblik på 
at bryde den negative social arv. 

• 55 mio.kr. i 2004 og 30 mio.kr. årligt i perioden 2005-2007 til en 
intensiveret indsats i kampen mod narkotikamisbrug i bl.a. fængsler-
ne samt, at der afsættes midler til finansiering af merudgifter i for-
bindelse med behandlingsgarantien for narkomaner. 

• 64 mio.kr. over fire år til initiativer for ældre og seniorer. 
• 188 mio.kr. over fire år til andre prioriterede initiativer.  
  
Med aftalen vil der ske en række konkrete forbedringer for udsatte grup-
per og handicappede, herunder forlængelse af forsøget med ’skæve huse til 
skæve eksistenser’, udvidelse af ledsageordningen for handicappede samt 
videreførelse af tolkebistand for døve. 
 
Satspuljepartierne har som målsætning på længere sigt at indføre en be-
handlingsgaranti for alkoholikere samt at udvide behandlingsgarantien for 
narkomaner til at omfatte indsatte i fængslerne. 
 
16. En bedre og tryggere opvækst for alle 
 
Forældreansvar 
Parterne er enige om at gennemføre initiativer, der effektivt styrker foræl-
dreansvaret. Formålet er at sikre, at forældrene tager ansvar for deres 
børns adfærd og velfærd. Der vil på baggrund af såkaldte forældrepro-
grammer blive udarbejdet forslag til initiativer. Forældreprogrammer kan 
bl.a. indebære, at forældre kan pålægges at modtage rådgivning og under-
visning, hvis børnene begår kriminalitet eller ikke møder i skolen mv. I 
visse tilfælde kan forældrene pålægges sanktioner, f.eks. hvis forældrene 
ikke overholder de aftaler, de har indgået med kommunen. 
 
Der afsættes et rammebeløb hertil fra reserven til svage grupper på 10 
mio.kr. i 2004 og 2005 og 15 mio.kr. i 2006. 



 24

Læreplaner i dagtilbud 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre læreplaner i alle 
dagtilbud. Formålet er at sikre, at børn bliver godt rustet både socialt og 
sprogligt, herunder børn fra udsatte miljøer, samt at give børn en mere 
harmonisk overgang fra børnehave til børnehaveklasse og skolen. Lære-
planerne udarbejdes i det konkrete dagtilbud. Der vil blive udviklet læ-
ringsguider til brug for dagtilbuddenes arbejde med læreplanerne.  
 
Der afsættes en ramme på 25 mio.kr. årligt i 2004 og 2005, 20 mio.kr. i 
2006 og 5,5 mio.kr. i årene derefter. Udgifterne skal forhandles med de 
kommunale parter. 
 
17. Undervisning 
 
IT i folkeskolen 
Parterne er enige om at udmønte reserven til styrket integration af IT i 
folkeskolen, således at den afsatte reserve på i alt 495 mio.kr. fordeles med 
75 mio.kr. i 2004, 120 mio.kr. i 2005 og 150 mio.kr. i hvert af årene 
2006 og 2007.  
 
Midlerne anvendes til tilskud til indkøb af computere til 3. klassetrin 
samt øget faglig brug af IT på alle klassetrin, herunder i specialundervis-
ningen, efteruddannelse af lærerne og udvikling af nye organisations- og 
undervisningsformer. 
 
Bedre uddannelse 
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en étårig aftale om udmønt-
ning af omstillingsreserven på undervisningsområdet på i alt 150 mio.kr. i 
2004 med henblik på at sikre bedre uddannelser. 
 
Videncentre 
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om at udmønte 42 
mio.kr. i 2004 stigende til 46 mio.kr. i 2007 til styrkelse af de regionale 
uddannelsesinstitutioners videncenterfunktion. 
 
Tillægsstipendium til studerende med handicap 
Regeringen og de øvrige partier bag SU-forliget (Socialdemokraterne, So-
cialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået aftale om, at 
der fremover som en del af SU-systemet ydes et tillægsstipendium til stu-
derende med handicap svarende til det laveste fribeløb. 
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Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne har efterfølgende 
tilsluttet sig aftalen. 
 
Handicappedes aftenskoleundervisning 
For at give aftenskolerne mulighed for at sænke niveauet for handicappe-
des deltagerbetaling genindføres det tidligere maksimum for tilskud til 
deltagere med handicap på 8/9 af udgifterne til aflønning af ledere og læ-
rere i forbindelse med denne undervisning. Ændringen gennemføres per-
manent. 
 
Udgifterne på 15 mio.kr. årligt finansieres i perioden 2004 til 2006 af 
puljen til svage grupper og i 2007 af omprioriteringsreserven på Under-
visningsministeriets område. 
 
Kaospilotuddannelsen 
Statstilskuddet til kaospilotuddannelsen afvikles i takt med, at de stude-
rende færdiggør deres uddannelse.  
 
18. Kulturområdet  
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en styrket og 
langsigtet indsats for kulturbevaringsområdet bl.a. ved etablering af mo-
derne og tidssvarende magasiner samt en øget satsning på bevaringen af 
den fysiske og elektroniske kulturarv.  
 
Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og Det Kongelige Biblioteks maga-
sinproblemer løses ved etablering af magasiner på Kalvebod Brygge i Kø-
benhavn. Derudover etableres et fællesmagasin i Århus for Erhvervsarki-
vet og Statsbiblioteket i Århus og midlertidige magasinløsninger for 
landsarkiverne i Aabenraa og Viborg. 
 
Som led i aftalen er regeringen og Dansk Folkeparti endvidere enige om 
at styrke vedligeholdelsen af bygningsmassen i Den Gamle By samt om en 
opprioritering af udbuddet af opera, ballet og teater uden for hovedsta-
den.  
 
Dansk Folkeparti noterer sig, at regeringen sammen med Socialdemokra-
terne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Kri-
stendemokraterne har indgået en flerårsaftale om Det Kgl. Teater, herun-
der en aftale om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab. 
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Nordatlantens Brygge 
Parterne er enige om, at der afsættes 0,5 mio.kr. årligt som et tilskud til 
den selvstændige kulturformidlende institution Nordatlantens Brygge, der 
udgør en ramme for aktiviteter inden for samfundsforhold, kultur, forsk-
ning og uddannelse samt repræsentation i et samarbejde mellem Grøn-
land, Island, Færøerne og Danmark. Det er en forudsætning for udmønt-
ningen af tilskuddet, at Nordatlantens Brygge til kulturformidlende akti-
viteter modtager tilsvarende støtte fra henholdsvis Island, Færøerne og 
Grønland af mindst samme størrelsesorden. 
 
19. En mere rimelig og effektiv offentlig sektor 
 
Skattefritagelse for findeløn 
Efter de gældende regler er findeløn fuldt skattepligtig, mens 85 pct. af 
dusører og belønninger, der overstiger et bundfradrag på 12.300 kr., ind-
går i den skattepligtige indkomst. 
 
Parterne finder det ikke rimeligt, at findeløn samt dusører og belønninger 
i forbindelse med redning af menneskeliv og opklaring af forbrydelser er 
skattepligtige. 
 
Derfor skattefritages findeløn samt dusører og belønninger med virkning 
fra indkomståret 2003. Der foretages endvidere justeringer af lovgivnin-
gen, som bl.a. tydeliggør skattefriheden for indsamlede midler til perso-
ner, som f.eks. har været udsat for en ulykke eller er kommet alvorligt til 
skade. 
 
Aftale om Øresundsbeskatning 
Regeringen har indgået aftale med den svenske regering om udveksling af 
provenu vedrørende grænsegængere mellem Danmark og Sverige. Samti-
dig fjernes en række skattemæssige barrierer for integrationen i Øresunds-
regionen.  
 
De væsentligste elementer i aftalen er, at: 
• Begge lande udveksler den gennemsnitlige primærkommuneskat op-

krævet fra grænsegængerne fra og med 2004. 
• Det sikres, at beskatningsretten til hele lønindkomsten tilkommer ar-

bejdsgiverlandet, selvom visse dele af arbejdet udføres som eksempel-
vis hjemmearbejde eller tjenesterejser i bopælslandet. Det forhindrer, 
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at skatteydere kan komme skattemæssigt i klemme på grund af f.eks. 
tjenesterejser i bopælslandet. 

• Begge lande indfører fradrag for grænsegængeres pensionsindbetalin-
ger til institutter i bopælslandet. Begge lande forpligter sig gensidigt 
til at give fradrag for broafgiften på Øresund.  

 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stemme for lovforslaget, 
som udmønter aftalen. 
 
Opsparingsordning for sportsfolk 
Der etableres med virkning fra indkomståret 2004 en opsparingsordning 
for professionelle sportsudøvere. Opsparingsordningen etableres som en 
ratepension, hvor indbetalinger ikke er personskattepligtige. Til forskel fra 
en almindelig ratepension kan op til 1,5 mio.kr. (2003-niveau) af de op-
sparede midler frigives til almindelig indkomstskat inden det fyldte 60. år 
i forbindelse med efterfølgende uddannelse eller etablering af selvstændig 
erhvervsvirksomhed. 
 
Forenkling af ankeinstanser 
Med henblik på at opnå en effektivisering og bedre ressourceanvendelse i 
sekretariatsbetjeningen af Den Sociale Ankestyrelse, Arbejdsmarkedets 
Ankenævn og Arbejdsmiljøklagenævnet er regeringen og Dansk Folkepar-
ti enige om, at sekretariaterne for de tre ankeinstanser samles i Den Socia-
le Ankestyrelse. Regeringen fremsætter lovforslag herom. 
 
Forenklet inkassoproces 
I dag skal man igennem to behandlinger ved retten i sager om krav på 
penge, selvom der ikke er uenighed om beløbet. Det koster tid og penge 
både for kreditorerne, skyldnerne og domstolene. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forenkle inkassoproces-
sen. Regeringen vil på den baggrund fremsætte lovforslag med virkning 
fra medio 2004. 
 
NemKonto 
Den offentlige betalingsforvaltning skal gøres nemmere for virksomheder, 
borgere og det offentlige. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige 
om at gennemføre forslaget om NemKonto. Endvidere skal offentlig beta-
lingsforvaltning ske elektronisk. 
 



 28

Merudgifter til nye systemer forventes stort set opvejet af tilsvarende min-
dreudgifter i 2004. Der kan opnås en forbedring af statsfinanserne fra 
2005 og med stigende profil i efterfølgende år. Så længe de nye systemer 
ikke er etableret, er skønnet for deres bidrag til effektivisering behæftet 
med en vis usikkerhed. 
 
20. Øvrige områder 
 
Dyrenes Beskyttelse 
Indsatsen for at hjælpe sårede og syge, herreløse og vilde dyr, der for ek-
sempel er blevet påkørt i trafikken, skal fastholdes. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er derfor enige om at videreføre statens tilskud til Dyrenes Be-
skyttelse på 5 mio.kr. Tilskuddet anvendes især til at transportere, be-
handle og pleje syge eller tilskadekomne, herreløse og vilde dyr. 
 
DMI/Grønland 
Med henblik på at muliggøre, at små skibe i Grønland fortsat kan modta-
ge varsler om isforekomster via kortbølgeradio, opretholdes denne service 
blandt DMIs aktiviteter i Grønland i 2004. 
 
Udviklingsbistand 
I forbindelse med finanslovaftalen for 2004 standses det statslige tilskud 
til Ulandssekretariatets NGO-bistand. Der frigøres hermed 44 mio.kr. år-
ligt til de i denne aftale prioriterede områder, idet dog allerede afgivne, ju-
ridisk bindende tilsagn overfor tredjepart skal respekteres. 
 
21. Finansiering 
 
Øget udbytte fra DONG 
Der er enighed om, at regeringen søger udbyttepolitikken i DONG A/S 
ændret, således at retningslinien for selskabets udbytte fra og med regn-
skabsåret 2003 øges fra en udbytteandel på 30 pct. til en udbytteandel på 
40 pct. af årets overskud efter skat. Det forventede merprovenu i 2004 
vurderes at udgøre 150 mio.kr. 
 
Scandlines AG 
Regeringen har sammen med den anden aktionær Deutsche Bahn beslut-
tet at fastsætte en udbyttepolitik i Scandlines AG, således at selskabet skal 
yde et årligt udbytte til ejerne. 
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Det udestår at fastsætte en endelig udbyttepolitik for selskabet, men ejer-
ne har foreløbigt bestemt sig for et udbytte på mindst 40 mio.kr. årligt til 
hver af ejerne. 
 
Overførsel fra FerieKonto 
Der overføres op til 100 mio.kr. af renteafkastet fra FerieKonto til staten i 
2004 for at undgå fortsat formueopbygning i Arbejdsmarkedets Ferie-
fond. Overførslen sikrer, at renteafkastet fra FerieKonto kommer alle 
lønmodtagere til gode. 
 
Der er enighed mellem parterne om, at der i forbindelse med ændrings-
forslagene overføres 350 mio.kr. i 2004 fra Hypotekbankens reserver til 
statskassen. 
 
I forbindelse med aftalen nedskrives den generelle reserve til finansiering 
af uforudsete udgifter i løbet af 2004 til 125 mio.kr. 
 
Endvidere nedskrives social- og sundhedspuljen til 570 mio.kr. årligt i pe-
rioden 2005 og frem ligesom den afsatte anlægsreserve i 2004 nulstilles. 
 
22. Afsluttende bemærkninger  
Parterne er enige om at stemme for regeringens finanslovforslag for 2004 
samt regeringens ændringsforslag hertil ved 3. behandlingen i Folketinget. 
Endvidere støtter parterne kun i enighed udgiftskrævende ændringsforslag 
fra andre partier. 
 
Parterne er enige om at stemme for den lovgivning, som udmønter afta-
lerne. 
 
 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre, efterfølgende til-

trådt af Dansk Folkeparti, Enhedslisten og  
Kristendemokraterne, om: 

 
Tillægsstipendium til studerende med handicap 

(6. november 2003) 
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Aftale om tillægsstipendium til studerende med handicap  
 
Regeringen og de øvrige partier bag SU-forliget (Socialdemokraterne, So-
cialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) har indgået aftale om, at 
der fremover som en del af SU-systemet ydes et tillægsstipendium til stu-
derende med handicap svarende det laveste fribeløb (5.771 kr. pr. måned 
– 2003-niveau). 
 
Med indførelsen af tillægsstipendiet til studerende med handicap i SU-
systemet sker der en afskaffelse af det dobbelte optag ved at give stude-
rende med handicap et økonomisk grundlag for at vælge uddannelse på 
SU på lige fod med andre.  
 
Merudgiften hertil er 25 mio.kr. årligt.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

tive Folkeparti), Dansk Folkeparti, Det Radikale  
Venstre og Kristendemokraterne om: 

 
Trafik 

(5. november 2003) 
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Aftale om trafik 
 
Der er mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgået 
en samlet aftale på trafikområdet, der sikrer en balanceret udvikling på 
både vej- og baneområdet. 
 
Den kollektive trafik får et markant løft, der indebærer udvidelser af tog-
trafikken og mærkbare forbedringer af jernbanenettets kvalitet. 
 
Der gennemføres endvidere en række vejprojekter, som forbedrer kapaci-
teten på en række trafikalt belastede strækninger. Samtidig forbedres for-
bindelserne mellem og inden for landsdelene. 
 
Trafikpakkens hovedpunkter Mia.kr. 
Bevillingsløft til udvidelse af togtrafikken og markant forbedring af 
jernbanenettet ....................................................................................... 9,2 
Forbedringer af kapaciteten på jernbanen vest for København................ 0,8 
Udbygning af S-togsnettet og bedre vilkår for godsbanetrafikken ........... 0,3 
Nye vejinvesteringer .............................................................................. 3,4 
 
Parterne vil udover investeringerne i vej- og baneområdet iværksætte en 
række analyser af yderligere jernbane- og vejprojekter med henblik på se-
nere beslutning, hvormed der ikke alene tilsikres balance mellem vej- og 
baneområdet, men også regional balance i trafikinvesteringerne. 
 
I den forbindelse udarbejdes der bl.a. beslutningsgrundlag for opgrade-
ring af jernbanestrækningen Næstved og Nykøbing F. (Sydbanen), mo-
dernisering af Nørreport Station, opgradering af jernbanestrækningen 
Hobro-Aalborg samt en række vejprojekter, bl.a. udvidelser af motorvejs-
nettet omkring Odense og trekantsområdet. 
 
Endelig er parterne enige om, at forlænge forsøgsordningen med godsfær-
ge til Bornholm frem til 1. oktober 2004, hvor rutestrukturen omlægges. 
 
1. Investeringsplan 
Parterne har indgået aftale om investeringer på trafikområdet for de 
kommende ti år.  
 
Aftalen tager udgangspunkt i regeringens oplæg til investeringsplan (fe-
bruar 2003) og de heri beskrevne rammer og forudsætninger for de stats-
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lige anlægsinvesteringer for perioden 2003-2012. Investeringsplanen base-
rer sig på en realvækst i de statslige trafikinvesteringer på 2 pct. årligt. Der 
er på nuværende tidspunkt besluttet og igangsat et betydeligt antal pro-
jekter på trafikområdet, hvilket begrænser råderummet til nye investerin-
ger de nærmeste år. Med en forøget ramme til statslige investeringer er 
der imidlertid skabt grundlag for allerede nu at beslutte en række nye tra-
fikinvesteringer, der kan igangsættes fra 2005 og frem, når der igen er rå-
derum til nye projekter. 
 
Parterne har i prioriteringen lagt vægt på følgende principper: 
• De nye trafikinvesteringer skal skabe gode rammer for den fortsatte 

økonomiske vækst, bl.a. ved at afhjælpe trængselsproblemer samt ved 
at være samfundsøkonomisk fornuftige. 

• Samtidig er sikret en geografisk fordeling af de statslige trafik-
investeringer, som understøtter forudsætningerne for en balanceret 
regional udvikling. 

• Der skal være en god balance mellem investeringer i de kollektive og 
individuelle trafikformer, hvilket skal ses i sammenhæng med delafta-
len vedrørende jernbaneområdet. 

• Der kan ikke træffes endelig beslutning om projekter, hvortil der 
endnu ikke er udarbejdet et detaljeret beslutningsgrundlag. I sådanne 
tilfælde lægger aftalen alene op til, at der i første omgang udarbejdes 
et egentligt beslutningsgrundlag (typisk i form af en VVM-
undersøgelse). En endelig beslutning om sådanne projekter vil af-
hænge af, om beslutningsgrundlaget underbygger, at der er tale om 
trafikalt og samfundsøkonomisk fornuftige projekter. Der reserveres 
råderum til gennemførelse af sådanne projekter inden for den samle-
de trafikramme. 

• Der skal sikres råderum til nye beslutninger og prioriteringer i de 
kommende år.  

 
1. Nye trafikinvesteringer 
Parterne er enige om at igangsætte følgende trafikprojekter, der i alt belø-
ber sig til 4,5 mia.kr.: 
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Nye trafikinvesteringer Anlægsoverslag,
mio.kr. 04-PL 

Forventet anlægs-
periode 

Kapacitetsforbedringer vest for København........ 800 2005-2009 
Udbygning af S-togsnettet mellem Køben-
havns Hovedbanegård og Dybbølsbro station ....

 
153 

 
2007-2009 

Århus havnebane (statsligt bidrag) ..................... 65 2005-2006 
Overhalingsspor for godstog .............................. 46 2005-2006 
Forberedelse af nyt togkontrolsystem ................. 30 2008-2010 
Motorvej mellem Herning og Vejle, anlæg af 
etape mellem Brande og Riis..............................

 
266 

 
2004-2008 

Motorvej mellem Århus og Herning, anlæg af 
etape mellem Bording og Funder .......................

 
628 

 
2006-2012 

Frederikssundsmotorvejen, 1. etape mellem 
Motorring 3 og Motorring 4..............................

 
712 

 
2006-2012 

Udbygning af E 45 mellem Nørresundby og 
Bouet ved Limfjordstunnelen.............................

 
47 

 
2005-2006 

Udbygning af Kongevejen i Helsingør ............... 45 2005-2008 
Motortrafikvej mellem Holbæk og Vig, 2. og 
3. etape ............................................................. 602 2009-2012 
Motorvej mellem Søften og Skødstrup i Århus 
(statsligt bidrag).................................................

 
75 

 
2005-2008 

Udbygning af motorvej mellem Odense og 
Middelfart 1)..................................................... 1.000 2009-2012 
I alt .................................................................. 4.469  

1) Der er afsat en 1 mia.kr. i investeringsplanens periode.  
 
Aftalen vedrører gennemførelsen af de ovennævnte projekter inden for de 
fastsatte rammer. Hvis der senere træffes beslutning om at indstille pro-
jekterne, f.eks. på grund af fordyrelser eller tekniske vanskelighe-
der, ophører de aftalemæssige forpligtelser. 
 
2. Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet 
Parterne er enige om at afsætte en særlig pulje på 1 mia.kr. over årene 
frem til 2012 for at sikre, at der løbende er mulighed for fleksibelt at til-
passe vej- og banenettet, så det kan udnyttes bedre og mere sikkert. Puljen 
vil også kunne anvendes til statslig medfinansiering af lokale og regionale 
projekter, hvor der er tale om væsentligt sammenfald af statslige og regio-
nale interesser.  
 
Der afsættes 50 mio.kr. årligt i perioden 2004-2007. Puljen udmøntes år-
ligt mellem forligspartierne i forbindelse med finanslovforhandlingerne.  
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Det skal indgå i udmøntningen af anlægspuljen, at der reserveres 50 
mio.kr. til forbedring af handicaptilgængeligheden i den kollektive trafik, 
herunder ved etablering af elevatorer på stationer. 
 
Følgende er eksempler på projekter, der kan komme i betragtning i for-
bindelse med den årlige udmøntning af puljen: gennemførelse af Videbæk 
omfartsvej, anlæg af faunapassage ved Brande, 2. etape, ny bro over Hille-
rødmotorvejen (Vadstrupvej), Hedensted station, krydsombygning ved 
Vium, statsligt tilskud til niveaufri skæring af Grenåbanen samt den tidli-
gere besluttede etablering af elevatorer på stationerne i Nykøbing, Mid-
delfart og Støvring. 
 
3. Beslutningsgrundlag for nye trafikinvesteringer 
Parterne har indgået aftale om at iværksætte udarbejdelse af beslutnings-
grundlag med henblik på en senere beslutning om igangsættelse af føl-
gende projekter: 
 
• Der gennemføres en strategianalyse af fremtidige kapacitetsforbedrin-

ger på jernbanestrækningen København-Ringsted, der skal klarlægge 
mulige løsninger (Nybygning København-Ringsted over Køge eller 
udbygning i eksisterende trace). Analysen udarbejdes 2004-2005. 

• Ny linieføring af rute 15 ved Silkeborg, beslutningsgrundlag udarbej-
des 2004-2005. Herefter vil en række linieføringer være undersøgt og 
der kan således træffes beslutning om den endelige linieføring. 

• Beslutningsgrundlag vedrørende Frederikssundsvej udarbejdes 2004-
2005. Herefter vil en række linieføringer være undersøgt og der kan 
således træffes beslutning om den endelige linieføring. 

• Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Roskilde og Fløng til 6 
spor, beslutningsgrundlag udarbejdes 2003-2004.  

• Udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverød og Isterød til 6 
spor, beslutningsgrundlag udarbejdes 2006-2008. 

• Udbygning af E45 ved Vejle fjord mellem Herslev og Hornstrup til 6 
spor, beslutningsgrundlag udarbejdes 2005-2007. 

• Opgradering af jernbanen mellem Hobro og Aalborg til højere ha-
stighed, beslutningsgrundlag udarbejdes 2006. 

• Opgradering af Sydbanen mellem Næstved og Nykøbing Falster, 
beslutningsgrundlag udarbejdes 2006. 

• Motorvej mellem Herning og Vejle, resterende delstrækninger: Bran-
de omfartsvej, Brande-Ris, 2. etape, Ris-Ølholm og Ølholm-Vejle, 
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beslutningsgrundlag udarbejdes løbende for de enkelte delstrækninger 
2003-2008. 

• Udbygning af Motorring 4 til 6 spor, beslutningsgrundlag udarbejdes 
2005-2007. 

• Modernisering af Nørreport station, beslutningsgrundlag udarbejdes 
2005. 

• Nye togradioer, beslutningsgrundlag udarbejdes 2006. 
• Projekteringsarbejde, dobbeltspor Nordvestbanen (Lejre-Vipperød), 

udarbejdes 2005-2006. 
• Udbygning af motorvejsstrækningen Odense SØ - Odense V fra 4 til 

6 spor, beslutningsgrundlag udarbejdes 2009-2011. 
• Udbygning af motorvejsstrækningen E20/E45 mellem Kolding og 

Fredericia, beslutningsgrundlag udarbejdes 2009-2011. 
 
Undersøgelserne vil blive gennemført løbende inden for de næste 5 år og 
prioriteret ud fra en ressourcevurdering i Banestyrelsen, Trafikstyrelsen og 
Vejdirektoratet. Der afsættes 17 mio.kr. i 2004, 29 mio.kr. i 2005, 40,5 
mio.kr. i 2006 samt 13 mio.kr. i 2007 til forundersøgelser og projekterin-
ger. Disse beløb er eksklusiv forundersøgelser af kapacitetsforbedringerne, 
hvortil der afsættes 9 mio.kr. af de 800 mio.kr., jf. punkt 5. 
 
Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel 
igangsætning af projekterne. 
 
I forlængelse af beslutningen om igangsættelse af konkrete projekter og 
udarbejdelse af beslutningsgrundlag er der desuden indgået aftale om føl-
gende: 
 
4. Projektering af dobbeltspor på jernbanestrækningen Lejre-Vipperød 
Det er besluttet at igangsætte projektering af dobbeltspor på jernbane-
strækningen Lejre-Vipperød (Nordvestbanen). Parterne er enige om at 
træffe beslutning om eventuel realisering af dobbeltsporet ved udgangen 
af 2007. 
 
5. Kapacitetsforbedringer vest for København  
Der iværksættes en række kapacitetsforbedrende tiltag på strækningen 
København-Ringsted inden for en ramme på 800 mio.kr., hvilket øger 
kapaciteten væsentligt svarende til yderligere 2 ekstra persontog svarende 
til en kapacitetsudvidelse på 14 pct. mellem København og Roskilde.  
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Der er endvidere afsat en reserve til landanlæg (opgradering og udvidelse 
af jernbanenettet) i forbindelse med en Femern bælt-forbindelse på 5 
mia.kr. Heraf reserveres 800 mio.kr. til kapacitetsforbedringer på stræk-
ningen København-Ringsted, jf. tidligere aftale mellem regeringen, S og RV 
af 22. maj 2002. 
 
Parterne er frit stillet i forbindelse med beslutning om en Femern bælt-
forbindelse. 
 
6. Pulje til medfinansiering af forundersøgelser af offentlig private partner-
skabsmodeller for regionale trafikprojekter  
I mange kommuner og amter er der ønske om at undersøge mulighederne 
for anvendelse af offentlig-private partnerskaber om infrastruktur. Med 
henblik på, at staten kan bidrage til undersøgelser af, om regionale og lo-
kale trafikprojekter kan realiseres som offentlig-privat partnerskaber, af-
sættes en pulje på 25 mio.kr. fordelt med 10 mio.kr. i 2004 og 15 mio.kr. 
i 2005 til formålet. Midlerne afsættes af anlægspuljen, jf. pkt. 2. 
 
Af puljen reserveres midler til statslig medfinansiering af blandt andet un-
dersøgelse af en ny forbindelse over Roskilde Fjord ved Frederikssund, 
udredning vedrørende en letbane mellem Ishøj/Brøndby, Glostrup og 
Lyngby, en tunnel under Marselis Boulevard i Århus, samt omfartsveje 
ved Næstved mv. 
 
Trafikudviklingen i/på Limfjordsforbindelserne følges med henblik på at 
overveje senere udbygning af kapaciteten. 
 
Parterne har noteret sig, at regeringen i samarbejde med Københavns 
Havn og Københavns Kommune har igangsat et arbejde, der skal belyse 
en eventuel udbygning af en vejforbindelse mellem Nordhavnen og Lyng-
byvej i København. 
 
7. Vej- og Bromuseum 
Parterne er enige om, at der etableres et Vej- og Bromuseum for at bevare 
og sikre de eksisterende samlinger på området for eftertiden, herunder 
samlingerne fra det tidligere Danmarks Vejmuseum. Ideen med museet er 
at formidle viden om veje og broers kulturhistoriske betydning. 
 
Trafikministeriet vil nærmere undersøge mulighederne for lokalisering og 
indretning af museet. Der afsættes i alt 10 mio.kr. til anlæg af museet og 
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2 mio.kr. til den årlige drift. Mulighederne for private bidrag til etable-
ring og drift af museet undersøges nærmere. Statens bidrag til såvel etab-
lerings- som driftsudgifter afholdes inden for Trafikministeriets og Kul-
turministeriets rammer. 
 
8. Ændringer af besluttede projekter m.v. 
Siden fremlæggelsen af investeringsplanen er der konstateret fordyrelser 
og mulige projektændringer på to besluttede vejprojekter, nemlig udbyg-
ningen af Køge Bugt Motorvejen samt motorvejen mellem Odense og 
Svendborg. 
 
For Køge Bugt Motorvejen gælder, at der i forbindelse med den netop of-
fentliggjorte VVM-undersøgelse er udarbejdet et mere sikkert anlægsover-
slag på i alt 334 mio.kr. (2003 priser). Det er en forhøjelse af anlægsover-
slaget med 59 mio.kr. i forhold til den på FFL04 indbudgetterede total-
udgift. 
 
For motorvejen mellem Svendborg og Odense er det tilsvarende konstate-
ret, at projektet bliver dyrere end forudsat. Fordyrelsen beløber sig til 
157,5 mio.kr. 
 
Parterne er opmærksomme på, at der regionalt overvejes forskellige mu-
ligheder for forbindelse mellem rute 26 og det jyske motorvejsnet.   
 
2. Aftale vedrørende DSB og Banestyrelsen 
Parterne er enige om fra 2005 og de kommende år at gennemføre en mar-
kant forbedring af den kollektive trafik ved en betydelig udvidelse af 
togbetjeningen og en markant styrkelse af vedligeholdelsen af banenettet i 
hele landet. Borgerne vil herved komme til at opleve en hyppigere og me-
re regelmæssig togdrift samt kortere rejsetider. Aftalen er uddybet i bilag 
1. 
 
Indkøb af togtrafik 
Der indgås 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og 
DSB S-tog a/s for perioden 2005-2014.  
 
Kontrakten med DSB vil medføre et trafikeringsniveau i fjern- og regio-
naltrafikken, der ligger ca. 26 pct. højere end produktionen i 2003. Kon-
trakten med DSB S-tog a/s vil medføre et trafikeringsniveau, der ligger ca. 
13 pct. højere end produktionen i 2003.  
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Såfremt det i kontraktperioden viser sig, at der ikke er tilstrækkeligt 
grundlag for dele af udvidelserne, vil det være nødvendigt at trække disse 
dele tilbage. 
 
I perioden kan kontrakterne justeres ved indgåelse af tillægskontrakter in-
den for de i aftalen fastsatte økonomiske rammer. Der kan desuden ske 
delvis opsigelse af kontrakterne i perioden i forbindelse med udbud af 
togtrafik.  
 
Udbud af togtrafik 
I perioden gennemføres udbud af mindst en tredjedel af DSB’s nuværen-
de togkilometerproduktion ekskl. fjerntrafikken mellem landsdelene og S-
togstrafikken. De præcise strækninger, der udbydes, fastlægges senere. 
Desuden genudbydes trafikken i Midt- og Vestjylland fra ultimo 2010. 
 
I forbindelse med beslutning om de konkrete udbud vil erfaringerne fra 
udbuddet i Midt- og Vestjylland blive inddraget. 
 
Fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen 
På Banestyrelsens område indgås en 2-årig aftale for 2005 og 2006 med 
8-årige sigtelinier for perioden 2007-2014. 
 
Aftalen indebærer følgende udvikling af jernbaneinfrastrukturen for pas-
sagertog i hele landet: 
• Nettets trafikale ydeevne (kapacitet, hastighed og regularitet) fasthol-

des, hvilket er en udfordring henset til jernbanenettets alder.  
• I perioden 2005-2009 iværksættes en særlig indsats for at forbedre 

Banestyrelsens påvirkning af togenes rettidighed. Herved skønnes an-
tallet af forsinkelser forårsaget af Banestyrelsen at blive reduceret med 
6.500 fjern- og regionaltog samt 3.600 S-tog i 2009. 

• I perioden fra 2010 iværksættes en løbende genopretning af nettet. I 
perioden fra primo 2010 til ultimo 2014 medfører indsatsen, at gen-
nemsnitsalderen af Banestyrelsens spor reduceres med 0,8 år til 29,7 
år. Herved reduceres antallet af hastighedsbegrænsninger og driftsbe-
grænsninger i øvrigt i forhold til det nuværende aktivitetsniveau. 

 
Med aftalen forhøjes Banestyrelsens bevillinger til drift, fornyelse og ved-
ligeholdelse af jernbanenettet med 696 mio.kr. i 2005 og 704 mio.kr. i 
2006 i forhold til FFL04. Samtidig lægges der i henhold til aftalen og sig-
telinierne op til en forhøjelse af bevillingerne til drift, fornyelse og vedli-
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gehold af jernbaneinfrastrukturen med gennemsnitligt 920 mio.kr. årligt i 
perioden 2005-2014.  
 
3. Forlængelse af godsfærge til Bornholm 
Endvidere forlænges forsøgsordningen med godsfærge til Bornholm indtil 
sjællandsruten flytter til Køge den 1. oktober 2004 som led i forberedel-
serne til udbuddet. Godsfærgen forlænges for at sikre den ekstra kapacitet 
i højsæsonen, som godsfærgen giver. Forlængelsen koster 28 mio.kr. i 
2004. 
 
4. Finansiering 
Aftalen finansieres ved: 
• en reform af byfornyelsen, hvor der gennemføres en gennemgribende 

forenkling og modernisering af byfornyelsen, som reducerer den of-
fentlige støtteindsats og forøger den private egenfinansiering. Refor-
men gennemføres med virkning fra 1. januar 2004. 

• en målretning af hjemmeserviceordningen, hvorefter tilskuddet alene 
ydes til husstande med mindst én person over 65 år eller én førtids-
pensionist. 
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Bilag 1. Delaftale om jernbaneområdet 
 
Fra 2005 og de kommende år lægges op til en markant forbedring af den 
kollektive trafik ved en betydelig udvidelse togbetjeningen og en markant 
styrkelse af vedligeholdelsen af banenettet i hele landet. Borgerne vil her-
ved komme til at opleve en hyppigere og mere regelmæssig togdrift samt 
kortere rejsetider.  
 
Indkøb af togtrafik 
Der indgås 10-årige forhandlede kontrakter med henholdsvis DSB og 
DSB S-tog a/s om trafik udført som offentlig service i perioden 2005-
2014. Det forudsættes, at kontrakterne i perioden kan justeres ved indgå-
else af tillægskontrakter inden for de i aftalen fastsatte økonomiske ram-
mer. Det forudsættes desuden, at der kan ske delvis opsigelse af kontrak-
terne i perioden i forbindelse med udbud af togtrafik. 
 
I forbindelse med de 10-årige kontrakter reduceres statens betalinger til 
DSB med gennemsnitligt 570 mio.kr. årligt i forhold til de hidtidige 
budgetforudsætninger for DSB. Dele af denne reduktion tilvejebringes via 
forventede, ekstraordinære udbyttebetalinger fra DSB. De økonomiske 
forudsætninger for de nye kontrakter med DSB er vist i tabel 1. 
 
Tabel 1. Økonomiske forudsætninger for nye DSB-kontrakter 
Mio.kr. 2004 PL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gns. 
FFL04 4.599 4.517 4.390   
Tillægskontrakt 1) 72 70 71   
FFL04 inkl. tillæg 2) 4.671 4.587 4.461 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 4.390 
Baneafgifter3) 120 208 208 208 208 208 208 208 208 208 200 
Hidtidig til DSB 4.791 4.795 4.669 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.590 
Ny kontrakt 4.738 4.859 4.537 4.298 4.069 3.970 3.920 3.820 3.820 3.770 4.180 
Kontraktbesparelse 53 -64 132 222 451 550 600 700 700 750 409 
Ekstra udbytte 397 514 318 278 99 161 
Samlet besparelse 450 450 450 500 500 500 600 750 750 750 570 

1) Trafikministeriet og DSB forventer at indgå aftale om en ny tillægskontrakt med DSB i efteråret 2003, som 
vil blive forelagt Folketingets Finansudvalg ved aktstykke, jf. FFL04. Der vil være tale om regulering af tidlige-
re besluttede forhold, herunder momsregulering mv. 
2) fremskrivning for 2008-2014 
3) DSB kompenseres i øjeblikket for ekstra udgift til baneafgifter når DSB udvider trafikken og som tilsvaren-
de er en ren nettomerindtægt i Banestyrelsen. Baneafgiftssystemet forudsættes lagt om fra 2004 for at forenkle 
dette kompensationssystem. Overgangen til det nye system vil i sig selv medføre en anden kompensering, som 
vil påvirke kontraktbetalingen til DSB, men også denne regulering vil være neutral for statskassen.  

 
Kontrakten med DSB vil medføre et trafikeringsniveau i fjern- og regio-
naltrafikken, der ligger ca. 26 pct. højere end produktionen i 2003. Ud-
videlserne fordeles jævnt over nettet uden for myldretidsperioderne, idet 
lokaltoget mellem Roskilde og Kastrup dog indstilles. Kontrakten med 
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DSB S-tog a/s vil medføre et trafikeringsniveau, der ligger ca. 13 pct. hø-
jere end produktionen i 2003. Udvidelsen rettes primært mod hurtige S-
tog på strækningen mellem København og Høje Taastrup. 
 
Trafikudvidelserne i fjerntrafikken fordeler sig med ca. 10 pct. flere togki-
lometer i dag- og myldretidstimer og ca. 16 pct. på mere trafiksvage tids-
punkter i aftentimer, tidlige morgentimer og i weekender.  
 
DSB vurderer, at udvidelsen med de 16 pct. kan ske uden nettomerudgif-
ter for statskassen eller DSB selv. Med disse udvidelser er der tale om et 
markedsmæssigt sats fra DSB’s side. Såfremt det i kontraktperioden viser 
sig, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for udvidelserne på de trafiksvage 
tidspunkter, vil det være nødvendigt at trække denne del af udvidelserne 
tilbage. 
 
I perioden gennemføres udbud af mindst en tredjedel af DSB’s nuværen-
de togkilometerproduktion ekskl. fjerntrafikken mellem landsdelene og S-
togstrafikken. De præcise strækninger, der udbydes, fastlægges senere. 
Desuden genudbydes trafikken i Midt- og Vestjylland fra ultimo 2010. 
 
Fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen 
På Banestyrelsens område indgås en 2-årig aftale for 2005 og 2006 med 
8-årige sigtelinier for perioden 2007-2014. 
 
Banestyrelsens aktivitetsniveau udvides i henhold til aftalen og sigtelinier-
ne fra gennemsnitligt 2,1 mia. kr. årligt i perioden 2000-2004 til gen-
nemsnitligt 2,7 mia. kr. årligt i perioden 2005-2009 og gennemsnitligt 
3,1 mia. kr. årligt i perioden 2010-2014. Dele af aktivitetsudvidelsen fi-
nansieres ved effektiviseringer i Banestyrelsen. Effektiviseringerne medfø-
rer en gradvis billiggørelse, så Banestyrelsen kan gennemføre de ønskede 
aktiviteter med et bevillingsniveau, der løbende gennem aftaleperioden 
kan reduceres i forhold til aktivitetsniveauet. 
 
Banestyrelsens bevillinger til drift, fornyelse og vedligeholdelse af jernba-
nenettet forhøjes i henhold til aftalen med 696 mio.kr. i 2005 og 704 
mio.kr. i 2006 i forhold til FFL04. Samtidig lægges der i henhold til afta-
len og sigtelinierne op til en forhøjelse af bevillingerne til drift, fornyelse 
og vedligehold af jernbaneinfrastrukturen med gennemsnitligt 920 
mio.kr. årligt i perioden 2005-2014.  
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De bevillingsmæssige rammer for Banestyrelsen i perioden efter 2007 for-
handles i 2005. Forhandlingen sker inden for rammerne af de nuværende 
sigtelinier. Banestyrelsen kan dog planlægge den fremtidige fornyelses- og 
vedligeholdelsesindsats på baggrund af et bevillingsniveau til drift, forny-
else og vedligehold af jernbaneinfrastrukturen i sigtelinierne på gennem-
snitligt godt 2,4 mia. kr. årligt i perioden 2005-2014. 
 
Aftalens forudsætninger om Banestyrelsens aktivitet og økonomi er vist i 
tabel 2. 
 
Tabel 2. Banestyrelsens aktivitet og økonomi 
Mio.kr.      2005-2009 2010-2014 2005-2014 
2004 PL 2005 2006 2007 2008 2009 I alt Gns. I alt Gns. I alt Gns. 
BS Aktivitetsniveau 2.471  2.541  2.656  2.846  3.051 13.565 2.713 15.757 3.151 29.322  2.932  
Videreført effektiv. 191 191 191 191 191 954 191 1.106 221 2.060 206 
Korrigeret aktivitet 2.280  2.350  2.466  2.656  2.861 12.611 2.522 14.651 2.930 27.262 2.726 
2 pct. årlig effektiv 45 91 142 202 270 750 150 2.142 428 2.892 289 
Bevillingsbehov 2.235  2.259  2.323  2.453  2.591 11.861 2.372 12.509 2.502 24.370 2.437 
FFL04 1.540 1.554 1.510 1.510 1.510 7.624 1.525 7.550 1.510 15.174 1.517 
Merbevillingsbehov 696  704  813  943  1.081 4.237 847 4.959 992 9.196 920 

Grå skrift: Sigtelinier 2007-2014. 

 
Forud for forhandlingen af rammerne fra 2007 og frem gennemføres en 
styrkelse af Banestyrelsens ledelsesstrukturer. 
 
Aftalen indebærer følgende udvikling af jernbaneinfrastrukturen for pas-
sagertog i hele landet: 
• Nettets trafikale ydeevne (kapacitet, hastighed og regularitet) fasthol-

des, hvilket er en udfordring henset til jernbanenettets alder.  
• I perioden 2005-2009 iværksættes en særlig indsats for at forbedre 

Banestyrelsens påvirkning af togenes rettidighed. Herved skønnes an-
tallet af forsinkelser forårsaget af Banestyrelsen at blive reduceret med 
6.500 fjern- og regionaltog samt 3.600 S-tog i 2009. 

• I perioden fra 2010 iværksættes en løbende genopretning af nettet. I 
perioden fra primo 2010 til ultimo 2014 medfører indsatsen, at gen-
nemsnitsalderen af Banestyrelsens spor reduceres med 0,8 år til 29,7 
år. Herved reduceres antallet af hastighedsbegrænsninger og driftsbe-
grænsninger i øvrigt i forhold til det nuværende aktivitetsniveau. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk Fol-

keparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og  
Kristendemokraterne om: 

 
Det Kongelige Teater og  

Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab (DST) 
(4. november 2003) 
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Aftale om Det Kongelige Teater og Det Storkøbenhavnske Teaterfæl-
lesskab (DST) 
 
1. Ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater  
Parterne er enige om en ny flerårsaftale for Det Kongelige Teater. Flerårs-
aftalen indebærer et samlet bevillingsløft på 148 mio.kr. i aftaleperioden 
2004 til 2007, herunder 12 mio.kr. i årlig aftalebevilling samt samlet 48,4 
mio.kr. som følge af fremrykningen af overdragelsen af operahuset fra 
A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til staten. Med 
aftalen er der opnået enighed om en række resultatkrav til Det Kongelige 
Teater. Aftalen er optrykt som bilag 1. 
 
2. Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab 
Med henblik på en styrkelse af teatret i hovedstadsområdet er parterne 
enige om at tilføre DST-teatrene en merbevilling på 6 mio.kr. årligt i 
2004, 2005, 2006 og 2007. 
 
Midlerne skal sikre, at DST-teatrene også i fremtiden kan yde et værdigt 
kunstnerisk modspil til Det Kongelige Teater.  
 
Midlerne skal blandt andet sikre: 
• At der på teatrene i DST findes åbne scener 
• At DSTs udbud også omfatter børneteater 
• At udbuddet af moderne dans styrkes i DST  
 
Aftaleparterne er enige om: 
At åbne scener på DST-teatrene skal skabe rum for nytænkning og større 
spredning i teater udbuddet i hovedstadsområdet og skal gøre det muligt 
for mindre etablerede grupper og unge talenter uden faste spillesteder at 
opføre forestillinger.  
 
Parterne er endvidere enige om : 
At der skal ske en styrkelse af børneteaterområdet, herunder muligheden 
for et nationalt børneteaterensemble til gavn for det samlede teaterliv og 
ikke mindst publikum.  
 
Endelig er parterne enige om:  
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At den moderne dans skal have mulighed for at udvikle og konsolidere 
sig, hvilket bl.a. kan ske gennem krav om mere dans på de københavnske 
scener.  
 
3. Finansiering 
Aftaleparterne er enige om, at aftalen om Det Kongelige Teater finansie-
res ved at justere forsikringsordningen for mindre virksomheder.  
 
Mindre private arbejdsgivere har via den statslige forsikringsordning mu-
lighed for at forsikre sig mod udgifter til sygedagpenge i de første to uger 
af medarbejderes sygdom. Ordningen er en fornuftig løsning for de min-
dre virksomheder. Dækningen fra første sygedag nedsætter imidlertid in-
citamentet til at begrænse sygefraværet. Forsikrede virksomheder har såle-
des generelt højere fravær pr. ansat end ikke-forsikrede.  
 
Parterne er på den baggrund enige om, at den første sygedag fremover ik-
ke skal omfattes af den statslige forsikringsordning for mindre virksom-
heder.  
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Bilag 1.  
 
1. En ny epoke 
Det Kongelige Teater er Gamle Scene og teatrets bygninger omkring 
Kongens Nytorv. Det Kongelige Teater er fra 2005 ligeledes det nye ope-
rahus på Dokøen i Københavns inderhavn og fra 2007/2008 det nye 
skuespilhus på Kvæsthusbroen ligeledes i inderhavnen. 
 
Geografisk spredt, men én samlet institution, der rummer de fire kunstar-
ter: Skuespil, opera, ballet og koncert. Nationalscenens særlige identitet 
skabt af generationer af kunstnere i teatrets fire ensembler. 
 
Det Kongelige Teater kan fra 2008 give landets publikum og teater-
kunstnere den helt unikke mulighed at opleve hver eneste forestilling på 
netop den af teatrets scener, der er mest velegnet og giver optimale mu-
ligheder for hver eneste forestilling. 
 
Med et kommende nyt operahus og et kommende nyt skuespilhus står 
Det Kongelige Teater i dag ved indgangen til en helt ny epoke i national-
scenens over 250-årige historie. 
 
Det Kongelige Teater har som kulturinstitution til opgave at bevare, for-
tolke, forny og udvide den danske kulturarv. Teatret skal leve med sin tid, 
men samtidig være sig bevidst, at det har et ansvar overfor kulturarven og 
er en vigtig del af vores historie og kulturelle bevidsthed. Det er en mar-
kant kulturpolitisk udfordring og opgave for nationalscenen på ypperste 
vis at forene fortid og fremtid i teatrets nye rammer.  
 
Det Kongelige Teater spiller og skal spille en afgørende rolle i udviklingen 
og synliggørelsen af dansk kultur.  
 
2. Aftaleparter og -forudsætninger 
Det Kongelige Teater overtager som nævnt i aftaleperioden Danmarks 
nye operahus som en gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney 
Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden). Et enigt Folke-
ting har tilsluttet sig modtagelsen af denne gave, jf. Akt 31 af 1/11-00. 
 
Byggeriet af det nye skuespilhus til Det Kongelige Teater igangsættes i 
2004 i overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem Det Kon-
servative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre 
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og Enhedslisten, jf. Akt 208 af 30/5-01. Det nye skuespilhus forventes at 
blive taget i brug medio 2008. 
 
Denne aftale om Det Kongelige Teater indeholder alene aktivitets- og 
kvalitetskrav, der kan opfyldes indenfor de bygningsmæssige og økonomi-
ske rammer, der er givet i denne aftale for perioden 2004-2007.  
 
Der indgås efterfølgende en aftale mellem Kulturministeriet og Det Kon-
gelige Teater om en periodisering af denne aftales krav og mål og om teat-
rets afrapportering af målopfyldelsen.  
 
3. Hele Danmarks nationalscene 
Med nye og større fysiske rammer kan og skal Det Kongelige Teater favne 
bredt. 
 
Den nye scenekapacitet i operahuset og de nye, tidssvarende rammer og 
faciliteter i både operahuset og skuespilhuset vil give Det Kongelige Tea-
ter mulighed for 
• yderligere at øge det kunstneriske niveau for alle fire kunstarter 
• et bredere repertoire 
• flere forestillinger 
• en høj grad af fleksibilitet med hensyn til både repertoire og spille-

tidspunkter 
• en forøgelse af antal tilskuere – både til teatrets ordinære forestillin-

ger og til særlige forestillinger for børn og unge. 
 
Målet er en forøgelse af Det Kongelige Teaters tilskuerantal i 2007 med 
130.000 - 150.000 set i forhold til antal tilskuere i 2002, der var på 
445.000. En forøgelse på mellem 29 og 34 pct. 
 
Antal forestillinger skal i 2007 være øget med ca. 165 set i forhold til 
2002, hvor antal forestillinger var 734. En stigning på 22 pct. 
 
Børn og unge 
Nationalscenen skal åbne sig for nye publikumsgrupper og i kontakt med 
en større del af den danske befolkning end i dag - først og fremmest børn 
og unge. 
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Gamle Scene skal være stedet, hvor teateroplevelsen på Det Kongelige Te-
ater starter, og børn møder nationalscenen. Det Kongelige Teater skal in-
spirere og præsentere børn og unge for den levende kunsts muligheder og 
den danske kulturarv inden for alle teatrets fire kunstarter - med specielt 
fokus på opera og ballet. 
 
Teatret skal tilbyde deciderede børneforestillinger og familieforestillinger 
på spilletidspunkter tilpasset netop disse grupper, f.eks. eftermiddags- og 
weekendforestillinger, ligesom nationalscenen skal se på mulighederne for 
samarbejde med skoler, børnehaver, institutioner m.v. 
 
Målsætningen i aftaleperioden er ca. 80 børne- og familieforestillinger  pr. 
år. 
 
Måle sig med det ypperste i Europa 
Det Kongelige Teater skal have en tydelig og høj profil med udgangs-
punkt i den danske kulturarv og den danske kulturelle egenart. 
 
Teatrets fire kunstarter skal profilere sig på et niveau, der kan måle sig 
med det bedste i Europa. Hver kunstart skal udvikle, skabe og opføre den 
fornemmeste kunst og på ypperste vis forene fortid og fremtid i Det Kon-
gelige Teaters nye rammer. 
 
De nye fysiske rammer og tekniske muligheder vil give nationalscenen en 
unik mulighed for at tiltrække de bedste både nationale og internationale 
scenekunstnere, instruktører, scenografer, sceneteknikere, kostume- og 
dekorationshåndværkere mv., der i samspil med teatrets ensembler og 
dansk tradition skal udfordre, udvikle og løfte teatret kunstnerisk kvalitet 
og ambitioner. 
 
Det bliver i aftaleperioden en markant personalemæssig udfordring for 
Det Kongelige Teater at tiltrække, fastholde og udfolde det kunstneriske 
og tekniske potentiale, der skal sikre og skabe nationalscenens kunstnerisk 
kvalitet og kunstneriske resultater med markante præstationer indenfor al-
le fagområder. 
 
Teatret skal i løbet af aftalens første år videreudvikle og ibrugtage instru-
menter til løbende måling af kvaliteten af teatrets samlede virksomheden. 
Resultatet af teatrets selvevalueringer fremlægges i aftaleperioden for afta-
lepartierne. 
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De klassiske traditioner 
På nationalscenen skal vi være i levende kontakt med forgangne tider, 
skikke og kunstneriske udtryk såvel som den nutidige scenekunst og nye 
udtryksformer. 
 
Som nationalscenen har Det Kongelige Teater en kunstnerisk forpligtigel-
se overfor historien og de store klassiske værker indenfor skuespil, opera 
og ballet. 
 
Skuespillet har en særlig opgave i forhold til de store klassiske fortællinger, 
balletten en særlig forpligtigelse overfor Bournonville-traditionen og ope-
raen et særligt ansvar overfor operatraditionen og en dansk identitet og 
særpræg. 
 
Den Kongelige Ballet er en af verdens ældste balletkompagnier og er ulø-
selig forbundet med navnet August Bournonville. Grundlæggeren af den 
danske ballettradition, som i dag er verdens ældst bevarede. Bournonvilles 
værker har været danset i Danmark i ubrudt tradition siden 1800-tallet. 
 
2005 er 200-året for August Bournonvilles fødsel og den tredje Bournon-
ville Festival i København. For Den Kongelige Ballet bliver det en særlig 
opgave i aftaleperioden på behørig vis at markere og synliggøre ballettens 
unikke kulturarv og levende, nutidige tradition som en både kunstnerisk 
og økonomisk satsning. 
 
Nyt operahus 
Aldrig før har Danmark haft et hus først og fremmest beregnet til opera. 
Det Kongelige Teaters nye operahuset vil betyde et betydeligt kvalitetsløft 
for ikke kun Den Kongelige Opera, men også Den Kongelige Ballet. 
 
Det Kongelige Teaters Gamle Scene vil fortsat være stedet for operaens og 
ballettens klassiske repertoire (som barokkens operaer, Mozarts operaer, 
Bournonvilles balletter, ballettens neo-klassiske og moderne repertoire, 
børneballetter og børneoperaer). 
 
I det nye operahus med dets tekniske faciliteter og kapacitet, store scene 
og orkestergrav skal opføres de store operaer og balletter. Operaens ro-
mantiske, senromantiske og moderne repertoire og ballettens storslåede 
værker. 
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Det nye operahus vil ligeledes betyde flere forestillinger og et bredere re-
pertoire.  
 
I aftaleperioden vil derfor ske en udvidelse af både Den Kongelige Ballet, 
Den Kongelige Opera og Det Kongelige Kapel. Det er desuden et krav til 
Det Kongelige Teater, at der i aftaleperioden sker en videreudvikling og 
udbygning af teatrets samarbejdsrelationer med andre orkestre, opera- og 
balletkompagnier i ind- og udland, f.eks. bl.a. Den Jyske Opera og Sjæl-
lands Symfoniorkester. 
 
Målet i aftaleperioden er i gennemsnit 165 balletforestillinger og 180 ope-
raforestillinger i alt på teatret pr. år.  
 
I det nye operahus med dets store og lille scene skal Det Kongelige Teater 
i gennemsnit opføre i alt ca. 80 balletforestillinger og ca. 145 operafore-
stillinger pr. år. Operahuset vil også danne ramme om opera- og balletfo-
restillinger for børn og familier, gæstespil samt et bredere originalprodu-
ceret musikdramatisk repertoire. Det er en forudsætning, at der er tale om 
originalt producerede forestillinger. 
 
Gæstespil og nye samarbejdsformer 
Det Kongelige Teater skal virke som en dynamo for hele landets teaterliv. 
 
Teatret skal give plads for gæstespil fra andre teatre, opera- og dansekom-
pagnier. Med teatrets nye fysiske rammer og store kunstneriske og admi-
nistrative ressourcer gives mulighed for at udbygge og videreudvikle sam-
arbejde og idéudvikling med andre ensembler fra ind- og udland, der kan 
give nationalscenens repertoire en yderligere spændvidde og give andre 
ensembler og teatre en mulighed for at præsentere forestillinger i nye 
rammer og for et nyt publikum.  
 
Nå bredere ud 
Det Kongelige Teater er hele landets teater. Teatret skal favne bredt og i 
kontakt med en større del af den danske befolkning end i dag: 
• til forestillinger i teatrets egne bygninger 
• gennem turnévirksomhed 
• til friluftsforestillinger i årets sommermåneder 
 
Publikums teatervaner har ændret sig igennem årene. Der er stor og sti-
gende publikumsinteresse for i årets sommermåneder at overvære forestil-



 55

linger også andre steder end på faste scener. Friluftsforestillinger, opera-
koncerter i ’sommerlandet’, udendørs balletopførelser mv.  
 
Nationalscenen skal spejle dette og møde publikum, hvor det er. 
 
Aktiviteterne på Det Kongelige Teaters faste scener er fortrinsvis fra sep-
tember til primo juni. I årets sommermåneder vil Det Kongelige Teater 
have kunstnerisk aktivitet både ude i landet og i København – såvel uden-
dørs som på egne scener. 
 
Teatret skal i den forbindelse i aftaleperioden yderligere udvikle nye for-
mer for frilufts- og turneforestillinger, herunder en ny turnéform i mindre 
skala i årets sommermåneder (mindre operakoncerter, danseforestillinger, 
oplæsninger mv.). Turnéforestillinger, der for første gang vil give teatret 
mulighed for at opføre forestillinger på også de mindre scener rundt i 
landet. Målet er at tilbyde minimum 25 af disse forestillinger årligt. 
 
Teatrets nuværende ordinære turnéaktivitet med tilbud om i alt ca. 120 
forestillinger årligt indenfor især skuespil, men også opera og ballet skal 
som minimum fastholdes i aftaleperioden. 
 
Det Kongelige Teaters turneforestillinger skal afspejle den spændvidde i 
repertoiret, der er nationalscenens forpligtigelse og kendetegn.  
 
Teatret skal sikre, at alle landets borgere kender til nationalscenen. Teat-
ret skal fokusere på både det nuværende kernepublikum, nye publikums-
grupper, en større geografisk spredning og generel synliggørelse af natio-
nalscenen som kulturbærende institution. 
 
Fonde og erhvervsliv 
Det Kongelige Teater har allerede i dag et udbygget samarbejde med fon-
de og erhvervsliv. Dels om sponsorering af teatrets produktioner og dels 
en række samarbejdsaftaler om teknologi. 
 
For at nå denne aftales målsætninger skal teatret i aftaleperioden konsoli-
dere og om muligt udbygge og videreudvikle dette samarbejde til gavn og 
udvikling for både teatret og dets samarbejdspartnere.  
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Målet er en forøgelse af teatrets sponsorindtægter med ca. 10 pct. i for-
hold til 2002, hvor beløbet var 21,2 mio.kr. De øgede sponsorindtægter 
skal bidrage til styrkelsen og udviklingen af teatrets kunstneriske kvalitet. 
 
Det Kongelige Teatrets uddannelser  
At sikre rekruttering af balletdansere fra hele landet er en forudsætning 
for Den Kongelige Ballets høje kunstneriske kvalitet. 
 
Det Kongelige Teater har derfor - foruden teatrets balletskole på Kongens 
Nytorv i København - skoler for balletbørn i både Holstebro og Odense. 
Balletskolens aspirantdel, hvor danserne kvalificerer sig til endelig optagel-
se i Den Kongelige Ballet, kan dog kun finde sted i København. 
 
Det Kongelige Teater skal derfor i løbet af aftaleperioden oprette en bal-
letkostskole for teatrets provinsballetbørn over 12 år. Det Kongelige Tea-
ter finansierer drift og anlæg af balletkostskolen (anlægsudgifterne evt. i 
samarbejde med private fonde). 
 
Det Kongelige Teater har ligeledes til opgave at medvirke til, at teatrets 
dansere foruden den optimale kunstneriske uddannelse gives mulighed 
for en også boglig uddannelse. Teatret skal i aftaleperioden arbejde for 
fortsat at fremme og understøtte dette og i aftaleperioden videreudvikle 
en plan herfor. 
 
Som nationalscene har Det Kongelige Teater en speciel forpligtigelse 
overfor den klassiske musik, for skærpelse af interessen herfor og for at 
medvirke til at sikre den optimale uddannelse af kommende operasangere 
og orkestermusikere. 
 
I forlængelse af rapporten om den musikalske fødekæde indenfor klassisk 
musik fra 2002 vil blive etableret en praktikordning for musikkonservato-
riestuderende hos landets symfoniorkestre. 
 
Det Kongelige Kapel har i en årrække modtaget konservatoriestuderende i 
praktik fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I aftaleperioden 
forpligtiger Det Kongelige Teater sig til at stille et antal praktikpladser til 
rådighed for konservatoriestuderende fra hele landet, jf. Kulturministeri-
ets rammeaftale om praktikordning for konservatoriestuderende. 
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I et samarbejde med Det Kongelige Danske Musikkonservatorium ud-
dannes sangere på Det Kongelige Teaters Operaakademi. I aftaleperioden 
skal nationalscenen ligeledes fokusere på en yderligere styrkelse af Opera-
akademiets uddannelse af fremtidens operasangere. 
 
4. Den økonomiske ramme for Det Kongelige Teater  
 
Operahuset 
Til drift af operahuset bidrager staten med 100 mio.kr. årligt (2004-
niveau) og Københavns Kommune med 40 mio.kr. årligt (2004-niveau) 
fra 2005 og frem. 
 
Det Kongelige Teater forventes at få overdraget operahuset 2. halvår af 
2004 med forventet åbning af operahuset primo 2005. Til drift af opera-
huset i 2004 bidrager staten med 23,4 mio.kr. og Københavns Kommune 
med 9,4 mio.kr. (2004-niveau). 
 
Øget egenindtjening 
Det Kongelige Teaters nye operahus vil fremover give større råderum på 
teaters Gamle Scene på Kongens Nytorv, der i dag er operaens og ballet-
tens hovedscene. 
 
Gamle Scene vil stadig være stedet for operaens og ballettens klassiske re-
pertoire. Gamle Scene skal ligeledes være stedet, teateroplevelsen på Det 
Kongelige Teater starter, og børn møder nationalscenen, men for at øge 
teatrets egenindtjening gives i aftaleperioden mulighed for, at teatret, hvis 
der er ledig scenekapacitet, kan udleje til ikke-teateraktiviteter som f.eks. 
virksomhedsarrangementer og konferencer. Teatrets bestyrelse fastsætter 
kriterierne herfor – med respekt for teatrets profil. 
 
I perioden 2005-2007 øges Det Kongelige Teaters indtægts- og udgifts-
budget således med 5 mio.kr. årligt (2004-niveau) for at give Det Konge-
lige Teater mulighed for at udleje til ikke-teateraktiviteter.  
 
Aftalebevilling 
Som nationalscene skal Det Kongelige Teater favne bredt og være en 
kunstnerisk stærk og synlig kulturinstitution. 
 
For at Det Kongelige Teater kan honorere aftalens krav om særlige ind-
satsområder, initiativer og resultatmål afsættes i denne aftaleperioden en 
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aftalebevilling på 12 mio.kr. årligt (2004-niveau). Merbevillingen anven-
des til opretholdelse og udvidelse af teatrets aktiviteter samt fortsatte kva-
litetsforbedringer. 
 
Det Kongelige Teaters administrative funktioner skal i aftaleperioden vise 
en produktivitetsforbedring. 
 
Vedligeholdelse af Gamle Scene mv. 
Gamle Scene er fredet. I aftaleperioden vil det være nødvendigt at foreta-
ge en række vedligeholdelses- og moderniseringsarbejder på Gamle Scene 
samt teatrets øvrige bygninger omkring Kongens Nytorv. Det Kongelige 
Teaters nuværende anlægspulje til større vedligeholdelsesarbejder videre-
føres derfor i aftaleperioden 2004-2007 med 5 mio.kr. i 2004, 6,5 
mio.kr. i 2005, 6,5 mio.kr. i 2006 og 5,0 mio.kr. i 2007 (2004-niveau). 
 
Det Kongelige Teaters samlede økonomisk ramme i aftaleperioden 
 
Det Kongelige Teater (driftsbevilling) 

Mio.kr. (2004-niveau) 2004 2005 2007 2006 
2004-07  

i alt 
Bevilling på FFL04 .............................. 327,7 393,5 393,2 390,7 1,505,1
Teknisk korrektion, ÆF04*................. - 2,8 2,3 2,3 7,4
Bevilling i alt…………………. …… 327,7 396,3 393,0 395,5 1,512,5
Heraf: 
  Ny aftalebevilling .............................. 12,0 12,0 12,0 12,0 48,0
  Bevilling til operahus ......................... 23,4 100,0 100,0 100,0 323,4
* Teknisk korrektion for manglende opregning 
 

Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget som følge af: 

Mio.kr. (2004-niveau) 2004 2005 2006 2007 
2004-07

i alt 
Bidrag fra Kbh. Kom. til operahus ....... 9,4 40,0 40,0 40,0 129,4
Anvend. Gl. Scene til ikke-
teateraktivitet.......................................

- 5,0 5,0 5,0 15,0

I alt korrektion af udg. og indtægter.. 9,4 45,0 45,0 45,0 144,4
 

Det Kongelige Teater ekskl. Nyt skuespilhus (anlægsbevilling) 

Mio.kr. (2004-niveau) 2004 2005 2006 2007 

2004-
2007 i 

alt 
Bevilling til mindre byggearbejder ....... 5,0 6,5 6,5 5,0 23,0
Ombygning ved lokalrokade................ 11,0 10,0 - - 21,0
Anlægsbevilling i alt............................. 16,0 16,5 6,5 5,0 44,0
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5. Det Kongelige Teaters bygningsmæssige rammer 
Med både et nyt operahus og et nye skuespilhus skal der ske en kapaci-
tetsmæssig tilpasning af Det Kongelige Teaters nuværende bygningsmas-
se. 
 
Stærekassen vil i aftaleperioden og frem til det nye skuespilhus står færdig 
være skuespillets hovedscene, hvorefter Stærekassens scene overgår til 
Slots- og Ejendomsstyrelsen. Stærekassens øvrige etager, der huser bl.a. 
balletprøvesale, balletskole mv. bibeholdes af Det Kongelige Teater. 
 
Som konsekvens af både det nye operahus og det nye skuespilhus skal Det 
Kongelige Teater desuden reducere teatrets nuværende bygningsmasse ved 
Kongens Nytorv med ca. 5.000 m2 brutto. 
 
Til ombygning af dele af teatrets nuværende bygninger til andre funktio-
ner i forbindelse med reorganisering af teatrets lokaleanvendelse afsættes - 
afhængig af den endelige løsning på reduktionen af Det Kongelige Tea-
ters bygningsmasse - i 2004 11 mio.kr. og i 2005 10 mio.kr. (2004-
niveau), der finansieres via salg af dele af teatrets bygninger. 
 
Nye værkstedsfaciliteter 
Store kulisser og tæpper til det nye operahus, flere forestillinger og mere 
effektive arbejdsgange ved produktion af forestillinger kræver, at Det 
Kongelige Teater etablerer en ny produktionshal/værkstedsbygning, der 
samler teatrets produktionsfaciliteter (ekskl. kostumeproduktion) i et 
samlet bygningskompleks. 
 
Den nye værkstedsbygning skal erstatte teatrets nuværende utidssvarende 
værkstedsfaciliteter, der fraflyttes, når den nye værkstedsbygning står fær-
dig. 
 
Værkstedsbygningen finansieres inden for teatrets ramme. 
 
De forbedrede produktionsprocesser som følge af den nye samlede værk-
stedsfunktion skal afspejle sig i en positiv udvikling i produktiviteten.  



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

tive Folkeparti) og Dansk Folkeparti om: 
 

Kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet 
m.v., Den Gamle By i Århus samt aftale om Den Jyske 
Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater  

(3. november 2003) 
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Aftale om kulturbevaring, herunder magasiner til Rigsarkivet m.v., Den 
Gamle By i Århus samt aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss 
Balletten og Aalborg Teater 
 
1. Aftale om kulturbevaringen, herunder magasiner til Rigsarkivet m.v. 
Kulturbevaring 
Baseret på ”Udredningen om bevaring af kulturarven” er der mellem par-
terne enighed om en langsigtet indsats for bevaringen af den fælles kultur-
arv. Aftalen omfatter to indsatsområder: 
 
1. Øget indsats for bevaring af den fysiske kulturarv. 
2. En samlet plan for bevaringen af den elektroniske kulturarv. 

 
Til formålet afsættes 40 mio.kr. årligt i perioden 2004-2007. Aftalen er 
optrykt som bilag 1. 
 
Magasiner 
Parterne er enige om etablering af tidssvarende magasiner til Statsbiblio-
teket og Erhvervsarkivet i Århus samt etableringen af midlertidige maga-
sinløsninger til landsarkiverne i henholdsvis Aabenraa og Viborg.  
 
Parterne er endvidere enige om, at der på DSB’s arealer ved Kalvebod 
Brygge etableres magasiner til Rigsarkivet, Landsarkivet for Sjælland og 
Det Kongelige Bibliotek.  
 
Aftalen er optrykt som bilag 2. 
 
2. Aftale om Den Gamle By i Århus 
Med henblik på primært at styrke museets muligheder for at finansiere 
vedligeholdelsen af museets bygningsmasse er parterne enige om, at Den 
Gamle By i Århus i perioden 2004-2007 tilføres en merbevilling på 4 
mio.kr. årligt. 
 
3. Aftale om Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg 
Teater 
Med henblik på at styrke teaterudbuddet også uden for hovedstaden af-
sættes samlet 10 mio.kr. årligt til Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Bal-
letten og Aalborg Teater. Aftalen er optrykt som bilag 3. 
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4. Finansiering 
Parterne er enige om, at ovenstående aftaler finansieres af det på finans-
lovsforslaget indbudgetterede bortfald af støtten til befordring af uge- og 
månedsblade. Forslaget træder i kraft pr. 1. marts 2004. 
 
Der er udsigt til en øget konkurrence blandt distributørerne. Afviklingen 
af portostøtten til uge- og månedsblade og den pågående postliberalise-
ring vil understøtte denne udvikling. Det forventes således ikke, at der vil 
ske en markant forøgelse af distributionstaksterne for de berørte blade. 
Forligsparterne har noteret sig, at regeringen vil følge udviklingen på di-
stributionsmarkedet nøje. 
 
Parterne er endvidere enige om, at der oprettes en ny pulje til støtte 
af almennyttige-, almenvelgørende-, humanitære-, miljø-,  kunst-, kul-
turelle-, idræts- og undervisningsblade. 
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Bilag 1.  Kulturbevaring 
 
Med henblik på at understøtte den fortsatte bevaring af vores fysiske og 
elektroniske kulturarv er der indgået følgende aftale om målsætningerne 
og den økonomiske ramme for den bevaringsmæssige indsats i perioden 
2004-2007. 
 
1. Bevaringsmæssige målsætninger og indsatsområder 
Aftalen om bevaring af kulturarven 2004-2007 bygger på regeringens 
”Udredning om bevaring af kulturarven”, der blev afleveret til Folketinget 
i foråret 2003 og behandlet på en forespørgselsdebat den 15. maj 2003. 
 
Aftalen er et samlet udspil til en langsigtet indsats for bevaring af vores 
fælles kulturarv. Med planen tilsigtes, at kulturarven kan nyttiggøres af 
nutiden og bringes videre til de næste generationer. Det er således et vig-
tigt element i indsatsen at understrege sammenhængen mellem bevarings- 
og formidlingsarbejdet på vores kulturinstitutioner. 
 
Aftalen omfatter to indsatsområder: 
 
1. Øget indsats for bevaring af den fysiske kulturarv 
2. Samlet plan for bevaring af den elektroniske kulturarv 
 
15 konkrete initiativer inden for de to områder har til formål, at der tages 
fat på at løse en række væsentlige problemer med at bevare kulturarven. 
 
Indsatser: 
Den fysiske kulturarv 
• Øget indsats for bevaringen af den fysiske kulturarv 
• Pulje til konservering af truede genstande af enestående national 
 betydning på det ikke-statslige museumsområde 
• Bevaring af industrisamfundets kulturarv 
• Masseafsyring af papir 
• Bedre bevaring og håndtering af genstande 
• Koordineret indsamling og kassation af genstande 
• Færdigudvikling af kulturhistorisk samlingsdatabase 
• Øget elektronisk samlingsregistrering 
• Manual for god magasinering 
• Øget anvendelse af fællesmagasiner og fælleskonserveringsværksteder 
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Den elektroniske kulturarv 
• Udvidet pligtaflevering 
• Indhentning af efterslæb af indsamling af materiale fra internettet 
• Styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af den  
 elektroniske kulturarv 
• Håndtering af tilvækst af elektroniske arkivalier på Statens Arkiver og  
 indhentning af efterslæb 
• Tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier 
 
Indsatserne er nærmere beskrevet nedenfor og vil blive understøttet af en 
række øvrige initiativer på kulturministeriets område. 
 
2. Økonomisk ramme  
Den angivne økonomiske ramme for den bevaringsmæssige indsats 2004-
2007 er baseret på regeringens finanslovforslag 2004. 
 
Den økonomiske ramme for bevaringsaftalen 

Mio.kr. 2004-priser 2004 2005 2006 2007 
2004-07  

i alt 
Kulturbevaring............................. 40,0 40,0 40,0 40,0 160,0

 
Inden for denne ramme understøttes bevaringsindsatsen som beskrevet i 
de 15 initiativer, i udgangspunktet med en overordnet fordeling på 75 
pct. til den fysiske kulturarv og 25 pct. til den elektroniske kulturarv.   
 
3. Konkrete bevaringsinitiativer 
 
Den fysiske kulturarv 
  
Øgede bevillinger til de statslige kulturbærende institutioner til konservering 
af nedbrydningstruede genstande af enestående national betydning  
Der afsættes et betydeligt beløb til forebyggende konservering og til at 
indhente af efterslæbet med konservering af genstande på centrale statslige 
museer, arkiver og biblioteker. 
 
Pulje til konservering af truede genstande af enestående national betydning på 
det ikke-statslige museumsområde 
Der afsættes en pulje i Kulturarvsstyrelsen, som kan søges af statsaner-
kendte museer til at løse påtrængende bevaringsopgaver for genstande af 
enestående national betydning. Bevaringsproblemer på museer, der mod-
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taget særligt tilskud i henhold til museumsloven (§16-museer) vil også 
kunne indgå i tilskudsfordelingen. 
 
Bevaring af industrisamfundets kulturarv 
”Udredning om bevaring af kulturarven” viste, at bevaringen af industri-
samfundets kulturarv udgør en helt særlig problemstilling.  
 
Kulturarvsstyrelsen udpeger derfor industrisamfundets kulturarv som et 
særligt satsningsområde. Satsningen er tværgående og involverer såvel ind-
samling af genstande/værker, dokumentation og forskning samt bevaring 
af bygningskulturen. Kulturarvsstyrelsen udarbejder inden udgangen af 
2004 et særskilt projektoplæg for industrisamfundets kulturarv, der om-
fatter bevaring af bygnings-kulturen, museernes indsamling samt debat-
skabende initiativer om kulturarven for de sidste 100 år. Kulturarvsstyrel-
sen iværksætter og koordinerer samarbejde med de mange museer, der be-
skæftiger sig med denne del af kulturarven. 
 
Masseafsyring af papir 
Kulturministeriet nedsætter en arbejdsgruppe bestående af specialister på 
papirafsyringsområdet, der skal udarbejde en handlingsplan for masseafsy-
ring af samlinger på arkiv- og biblioteksområdet. 
 
Arbejdsgruppen får som opgave at identificere behandlingskrævende sam-
linger og vejlede institutionerne i udarbejdelse af handlingsplaner for mas-
seafsyring af papir. Handlingsplanerne skal ligge klar inden udgangen af 
2007.  
 
Bedre bevaring og håndtering af genstande 
Kulturarvsstyrelsen udarbejder i samarbejde med Konservatorskolen, Bib-
lioteksstyrelsen og Statens Arkiver vejledende standarder for den daglige 
bevaring og håndtering af genstande. 
 
Koordineret indsamling og kassation af genstande 
Kulturarvsstyrelsen vil udarbejde retningslinjer for og forbedre koordine-
ringen af indsamling og kassation inden for det kulturhistoriske muse-
umsområde. 
 
Færdigudvikling af kulturhistorisk samlingsdatabase 
Kulturarvsstyrelsen er i gang med at udvikle en database, hvor landets 
museer kan registrere alle deres samlinger. Basen er forudsætningen for en 



 67

mere målrettet indsamlings- og kassationspolitik i fremtiden. Færdigud-
viklingen af databasen fremskyndes til primo 2004 for at skabe et grund-
lag for at få samlet overblik over de samlinger, som befinder sig på landets 
museer. 
 
Øget elektronisk samlingsregistrering 
Kulturministeriet opretter en pulje til fremme af den elektroniske registre-
ring på de kulturhistoriske museer. Puljen administreres af Kulturarvssty-
relsen. 
 
Manual for god magasinering 
Kulturarvsstyrelsen vil udarbejde en manual for god magasinering. Arbej-
det vil blive gennemført i samarbejde med relevante aktører på området. 
 
En manual om god magasinering skal omhandle krav til klimatisering og 
klima-styring, krav til brand- og tyverisikring, krav til evakueringsplaner 
samt krav til bemanding og tilsyn. 
 
Øget anvendelse af fællesmagasiner og fælleskonserveringsværksteder 
Fælles magasinløsninger gør det billigere for den enkelte institution at få 
de bedste opbevaringsforhold.  Kulturministeriet vil tilskynde til, at fælles 
magasiner og fælles konserveringsværksteder indgår i overvejelserne, når 
nye anlægs-projekter igangsættes. 
 
Den elektroniske kulturarv 
 
Udvidet pligtaflevering 
Kulturministeriet har iværksat arbejdet med en udvidelse af pligtafleve-
ringslovens anvendelsesområde. Lovforslaget forventes sendt i høring i lø-
bet af foråret 2004, således at det kan fremsættes i folketingssamlingen 
2004-05. 
 
Indhentning af efterslæb af indsamling af materiale fra internettet 
Kulturministeriet afsætter en pulje til indhentning af det indsamlings-
mæssige efterslæb på internettet.  
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Styrkelse af forsknings- og udviklingsindsatsen om bevaring af den elektroniske 
kulturarv 
Kulturministeren vil nedsætte en styregruppe for digital bevaring beståen-
de at repræsentanter for de centrale kulturbevaringsinstitutioner. Styre-
gruppen skal samarbejde om den fortsatte udvikling af hensigtsmæssige 
bevaringsmetoder og -strategier og deltage aktivt i den internationale vi-
dendeling på området. Kulturministeriet afsætter en pulje, som styre-
gruppen vil få til opgave at prioritere og fordele til forsknings- og udvik-
lingsarbejder på institutionerne. 
 
Håndtering af tilvækst af elektroniske arkivalier på Statens Arkiver og ind-
hentning af efterslæb 
I forbindelse med en kommende resultatkontrakt med Statens Arkiver for 
2005 afsættes midler bl.a. til konvertering af ældre elektroniske arkivalier 
med henblik på at sikre en billig langsigtet bevaring.   
 
Tilgængeliggørelse af elektroniske arkivalier 
Statens Arkiver skal sikre, at elektroniske arkivalier kan stilles til rådighed 
for offentligheden, uden at der stilles krav om væsentlige it-forudsæt-
ninger hos brugerne. For at ældre elektroniske arkivalier kan gøres tilgæn-
gelige, skal der afsættes midler til at udvikle et standardiseret søgeværktøj. 
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Bilag 2. Magasiner 
 
Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland 
Der afsættes 565 mio.kr. på FL04 til etablering af fælles magasiner for 
Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland på den nuværende Godsbane-
gårdsgrund langs Kalvebod Brygge. Rigsdagsgården brandsikres. 
 
Statsbiblioteket og Statens Arkiver i Jylland 
Der afsættes 60 mio.kr. på FL04 til et fælles magasin for Statsbiblioteket 
og Erhvervsarkivet i Århus, der løser de to institutioners magasinbehov 
frem til ca. 2020. Fraflytningen af Erhvervsarkivets og Statsbibliotekets 
midlertidige magasinlejemål i Brabrand og Ballerup m.m. vil frigøre 2,6 
mio.kr. årligt, som tilfalder statskassen, når den varige magasinløsning er 
etableret.  
 
Etablering af magasinløsning for de øvrige arkiver i provinsen udskydes. 
Der etableres kompaktreoler i Landsarkivet for Sønderjylland, samt mid-
lertidige lejemål for Landsarkivet for Nørrejylland. Udgiften hertil udgør 
ca. 7,3 mio.kr. i 2004 og herefter ca. 2,1 mio.kr. årligt i lejeudgift fra og 
med 2005, indtil en varig løsning er etableret. I 2004 finansieres 3,9 
mio.kr. indenfor Kulturministeriets eksisterende rammer. 
 
Nationalmuseet 
Der nedsættes ultimo 2003 en arbejdsgruppe, der skal belyse, hvordan 
Nationalmuseets magasinproblemer langsigtet kan løses. Arbejdsgruppen 
vil også kunne inddrage spørgsmål om løsning af magasinproblemer for 
andre institutioner under Kulturministeriet i hovedstadsområdet. Ar-
bejdsgruppen skal afslutte sit arbejde inden sommeren 2004. 
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Bilag 3. Den Jyske Opera, Peter Schaufuss Balletten og Aalborg Teater 
 
Det Kongelige Teater er som nationalscene landets store og dominerende 
udbyder af teater. Med teatrets nye opera/ballethus i Københavns Havn 
bliver denne situation yderligere forstærket. Der er derfor behov for at 
sikre, at der uden for hovedstadsområdet findes et opera- og ballettilbud 
på niveau med Det Kongelige Teater. 
 
For at styrke opera- og balletudbuddet også udenfor hovedstaden og sikre 
en balanceret teaterpolitik, der fokusere på hele landet, er der indgået 
aftale om følgende bevillinger for perioden 2004-2007: 
 
Provinsteatre 

Mio.kr. 2004-priser 2004 2005 2006 2007 
2004-07  

i alt 
Den Jyske Opera ....................... 5,7 5,5 5,2 5,1 21,5
Peter Schaufuss Balletten........... 3,9 3,7 3,6 3,4 14,6
Aalborg Teater *) ...................... 0,4 0,8 1,2 1,5 3,9
I alt ........................................... 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0

*) Der er på FFL04 allerede indarbejdet en merbevilling på 0,3 mio.kr. årligt i perioden 
2004-2006.  
 
Den Jyske Opera 
Særbevillingen til Den Jyske Opera for aftaleperioden 2004-2007 skal bi-
drage til og forstærke fokus på opera som kunstart, udviklingen og konso-
lideringen af Den Jyske Operas kor samt samarbejdsprojekter mellem 
Den Jyske Opera og Det Kongelige Teater. 
 
Peter Schaufuss Balletten 
Særbevillingen til Peter Schaufuss Balletten skal i aftaleperioden sikre en 
videreudvikling af ballettens imponerende arbejde med at opbygget en 
dansetradition i provinsen samt Schaufuss Ballettens vision om at produ-
cere nyskabende balletforestillinger, der appellerer til et nyt og stort pub-
likum. 
 
Aalborg Teater 
Aalborg Teater har af historiske årsager et markant lavere statsligt driftstil-
skud end de to øvrige landsdelsscener. Med henblik på en gradvis tilnær-
melse til de øvrige landsdelssceners forøges Aalborg Teaters driftstilskud i 
aftaleperioden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre  

og Kristendemokraterne om: 
 

Udmøntning af satspuljen for 2004 
(31. oktober 2003) 
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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2004 
 
Der er den 31. oktober 2003 indgået en samlet aftale om satspuljen for 
2004. Udmøntningen af satspuljen fremgår af vedlagte tabel. 
 
Partierne bag satspuljeforliget er regeringen (Venstre og Det Konservative 
Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepar-
ti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.  
 
Den samlede aftale består af initiativer på det sociale område (jf. bilag 1), 
Beskæftigelses-, Integrations- og Undervisningsministeriets område (jf. bi-
lag 2) samt narkotikaområdet (jf. bilag 3). 
 
Satsreguleringspuljen for 2004 udmøntes i overensstemmelse med føl-
gende tabel 
Nr.  2004 2005 2006 2007 
Narkoinitiativer 
1. Oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne........ 16,0 17,9 17,9 17,9
2. Indsats for unge hashmisbrugere................................. 9,0 9,0 9,0 9,0
3. Begrænsning af hepatitis-smitte .................................. 3,4 0,3 0,3 0,3
4. Vandampuller i sprøjtesæt .......................................... 1,0 1,0 1,0 1,0
5. Kvalitetsvurdering af metadonbehandlingen ............... 3,0 0,0 0,0 0,0
6. Støtte til fortsættelse og udbygning af DANRIS.......... 1,8 1,8 1,8 1,8
7. Modelkommuneprojekt ............................................. 20,8 0,0 0,0 0,0
8. Merudgifter vedr. behandlingsgaranti for narkomaner 64,1 31,5 31,5 31,5
I alt  119,1 61,5 61,5 61,5
     

Udsatte grupper og handicappede     
9. Ledsageordning .......................................................... 6,0 6,5 6,3 6,0
10. Tolkebistand til døve................................................ 13,0 13,0 13,0 13,0
11. Handicapportal ........................................................ 1,0 0,0 0,0 0,0
12. Vejen mod en alkoholbehandlingsgaranti ................. 20,0 40,0 40,0 40,0
13. Forlængelse af "Skæve huse til skæve eksistenser" ...... 10,0 10,0 10,0 10,0
14. Øvrige forslag fra Rådet for Socialt Udsatte .............. 8,0 8,0 8,0 7,5
15. Aborthandlingsplan/mødrehjælpen........................... 2,0 4,0 4,0 4,0
16. Center for voldtægtsofre ........................................... 0,0 5,0 0,0 0,0
17. Hjemløsehuset.......................................................... 2,5 2,5 2,5 2,5
18. Shalom..................................................................... 1,0 0,5 0,5 0,5
19. Blå Kors Danmark - 3 trivselsværksteder................... 3,2 3,1 3,1 0,0
20. Thora Center - ansøgning om tillægsbevilling........... 0,5 0,5 0,0 0,0
21. TV Glad .................................................................. 3,9 3,0 2,1 0,0
22. De svageste grupper på arbejdsmarkedet ................... 6,0 6,5 0,0 0,0
23. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats ...................... 0,0 3,0 9,0 9,0
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Nr.  2004 2005 2006 2007 
24. Aktiviteter for job på særlige vilkår ........................... 0,0 0,0 0,0 0,0
25. Pulje til virksomheders sociale ansvar........................ 4,0 4,0 0,0 0,0
26. Direkte i arbejde....................................................... 1,1 2,3 3,6 3,5
27. Unge enlige mødre ................................................... 0,7 0,8 1,0 0,0
28. Handicappede i arbejde ............................................ 2,1 2,1 2,1 2,1
29. Arbejdsmarkedstiltag for døve og hørehæmmede ...... 0,6 0,6 8,8 8,8
30. Integration af udviklingshæmmede........................... 3,0 3,0 3,0 0,0
31. Socialøkonomisk vejledning til landmænd med ned-

sat arbejdsevne .......................................................... 3,0 1,5 0,0 0,0
32. Botilbud for unge etniske piger, der udsættes for  

tvangsægteskab mv.................................................... 0,0 0,0 6,4 6,4
33. Botilbud for etniske minoritetspiger (Red Barnet) .... 1,3 0,0 0,0 0,0
34. Handicappede indvandrere i arbejde (DHF)............. 2,0 2,0 0,0 0,0
35. Initiativer til forbedring af vilkårene for svage grup-   

per ............................................................................ 0,0 0,0 147,0 147,0
I alt  94,9 121,9 270,4 260,3
     

Handicapboliger     
36. Forbedring og udbytning af handicappedes botilbud 150,0 150,0 150,0 0,0
37. Overførsel af ekstra midler fra eksisterende puljer ..... 0,0 48,0 48,0 0,0
I alt  150,0 198,0 198,0 0,0
     

Børn/unge social arv     
38. Handleplaner for unge misbrugere under 18 år samt 

pulje ......................................................................... 13,0 1,5 1,5 1,5
39. Lovforslag i medfør af B150 ..................................... 2,4 5,8 5,8 5,8
40. Bedre tværfaglig indsats - børn af udsatte .................. 20,0 20,0 20,0 20,0
41. Med familien i centrum (pulje)................................. 20,0 25,0 25,0 20,0
42. Forstærket indsats mod seksuelle overgreb mod børn 5,0 5,0 5,0 5,0
43. Digitalt børnepanel .................................................. 0,5 0,5 0,5 0,0
44. Forskningsprojekt om rumænske børn...................... 0,9 0,0 0,0 0,0
45. Børnecentret SIV - fortsat støtte til drift ................... 4,8 3,6 2,4 1,1
46. Jysk børneforsorgen/Fredehjem - aflastningsophold .. 0,4 0,4 0,0 0,0
47. Døgnplejeformidlingen - tillægsbevilling .................. 0,2 0,6 0,4 0,0
48. Styrkelse af kampagnen Brug for alle unge mv. ......... 3,7 2,0 2,0 0,0
49. Projekt vedr. utilpassede unge (Hang out) ................ 1,2 1,2 1,2 0,0
50. Merudgifter vedr. lov nr. 397 om handlekommuner. 8,2 8,2 8,2 8,2
I alt  80,3 73,8 72,0 61,6
     

Ældre og seniorer     
51. Et aktivt ældreliv - forebyggende og aktiverende ind-

sats............................................................................ 6,0 6,0 5,0 5,0
52. Omsorgsorganisationernes Samråd ........................... 1,4 1,4 1,4 1,4
53. Ældremobiliseringen "Op af stolen - ud på gulvet" ... 1,3 1,3 1,3 0,0
54. Ældremobiliseringen "Frivilligt på arbejde" .............. 0,6 0,7 0,8 0,0
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Nr.  2004 2005 2006 2007 
55. Videreførelse af Videnscenter på Ældreområdet ........ 4,5 3,5 2,4 1,4
56. Danske Døves Landsforbund - Ældrevejleder for 

døve.......................................................................... 1,8 1,6 1,6 0,0
57. Ældresagen - Frivillige med engagement ................... 1,4 1,2 1,1 0,0
58. Seniorer og arbejdsliv ............................................... 4,0 3,0 0,0 0,0
59. Seniornetværket........................................................ 1,0 1,0 1,0 0,0
I alt  22,0 19,7 14,6 7,8
     

Øvrige initiativer     
60. Landsforeningen til støtte ved spædbarnsdød - fort-

sat driftsstøtte ........................................................... 0,0 0,2 0,2 0,2
61. Kontaktudvalget - Videreførelse af uddannelsespul-

jen ............................................................................ 0,0 9,0 9,0 9,0
62. Arbejdsmiljøforskningsfonden .................................. 13,6 12,1 10,7 0,0
63. Motion på arbejdspladsen......................................... 1,0 1,0 0,0 0,0
64. Virksomhedsrettet integration af nydanskere ............ 8,0 7,0 6,0 6,0
65. Virksomhedsnetværk (Boruplund)............................ 2,4 2,4 2,4 2,4
66. Frivillighedsarbejde (Dansk Røde Kors).................... 1,4 1,4 1,4 0,0
67. Det frivillige integrationsarbejde (Dansk Flygtnin-

gehjælp) .................................................................... 0,0 15,0 15,0 0,0
68. KIT-Integration af etniske minoriteter ..................... 0,5 0,5 0,5 0,0
69. Integration af kvinder (Evas ark)............................... 1,0 1,0 0,0 0,0
70. Pulje til frivilligt integrationsarbejde ......................... 2,0 1,0 0,0 0,0
71. Videreførelse af forsøg med Voksen-Tamu ............... 4,0 4,0 4,0 4,0
72. Videreførelse af Unge-Tamu..................................... 0,0 0,0 0,0 28,4
73. Netværkslokomotivet ............................................... 0,4 2,1 2,4 2,4
74. Produktionsbaseret lærlingeuddannelse..................... 2,0 2,0 2,0 2,0
I alt  36,3 58,7 53,6 54,4
     

Omprioriteringer     
75. Omdisponering fra kto.nr. 15.13.40.30 - Styrket 

inddragelse af brugere og pårørende på det sociale 
område ..................................................................... -5,4 -3,1 0,0 0,0

76. Omdisponering fra kto.nr. 15.75.26.10 - Pulje til 
socialt udsatte grupper .............................................. -2,4 -9,0 -7,2 -1,4

77. Omdisponering fra kto.nr. 15.74.10.10 Psykiatriaf-
talen 2003-2006 ....................................................... 0,0 -26,3 -20,7 0,0

78. Omdisponering fra kto.nr. 15.64.16.10 Botilbud 
mv. til yngre fysisk handicappede .............................. 0,0 -46,0 0,0 0,0

79. Omdisponering fra kto.nr.15.64.16.20 Pulje til bo-
tilbud, herunder indhold og aktiviteter, imødegåelse 
af social isolation mv. ................................................ 0,0 -2,0 -48,0 0,0

I alt  -7,8 -86,4 -75,9 -1,4
     

I alt, nettotræk på satspuljen ......................................... 494,8 447,2 594,2 444,2
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Bilag 1. Aftale om satspuljen på det sociale område 2004-2007 
 
Der er den 28. oktober 2003 indgået aftale på det sociale område om 
udmøntning af satspuljen for 2004. Partierne er enige om at prioritere 
indsatsen for udsatte grupper og handicappede samt indsatsen for be-
kæmpelse af negativ social arv. På flere punkter ligger forliget i forlængelse 
af sidste års forlig. 
 
Partierne bag satspuljeforliget er Venstre, Socialdemokraterne, Det 
Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. 
 
Aftalen i hovedtræk: 
 
Satspuljepartiernes plan for forbedring og udbygning af handicappedes 
botilbud – 546 mio.kr. over 3 år 
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en ekstraordinær stats-
lig indsats for at sikre bedre og flere boliger til mennesker med handicap. 
Der afsættes derfor i alt 450 mio.kr. samt overføres 96 mio.kr. fra to eksi-
sterende puljer. De statslige midler er et ekstraordinært incitament til am-
ter og kommuner for dels at få løst problemerne med for små og utidssva-
rende boliger, dels at få nedbragt ventelisterne til handicapboliger. Parti-
erne er enige om, at der ud over tilskud til anlæg også ekstraordinært kan 
gives tilskud til driften af botilbudene inden for en ramme på godt 20 pct. 
af de afsatte midler. 
 
Partierne er samtidig enige om, at der skal skabes bedre incitamenter i 
kommuner og amter til at opføre et tilstrækkeligt antal handicapboliger. 
Der skal derfor igangsættes en nærmere undersøgelse af problemet med 
manglende incitamenter med henblik på at finde løsningsmuligheder, så 
man på sigt har det nødvendige antal boliger. Regeringen vil derfor igang-
sætte et udredningsarbejde, som vil blive forelagt partierne i marts 2004 
med henblik på en drøftelse af løsningsmuligheder.  
 
Øget indsats på alkoholområdet – 20 mio.kr. i 2004 og 40 mio.kr. år-
ligt 2005-2007 (vejen mod en behandlingsgaranti) 
Satspuljepartierne er enige om, at målet for alkoholbehandling er, at alle, 
der henvender sig for at komme i behandling, får et tilbud inden for en 
kort frist. 
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For at få et godt grundlag for beslutning om den nødvendige udbygning 
på området er satspuljepartierne enige om, at der er behov for en grundig 
undersøgelse af udbygningsbehovet for at nå målet. Undersøgelsen skal 
være afsluttet forud for satspuljeforhandlingerne for 2005. 
 
På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes et egentligt beslut-
ningsgrundlag for at fastsætte tidspunktet for indførelse af en behand-
lingsgaranti. 
 
For at fortsætte den positive udvikling, der er i gang på området, afsættes 
midler til området. Midlerne skal bruges til øget behandlingskapacitet og 
en styrket social indsats omkring alkoholmisbrugere i behandling og mis-
brugerens familie. Den øgede behandlingsindsats skal omfatte både dag- 
og døgnbehandling. Der skal arbejdes på at udvikle og dokumentere kva-
liteten i de forskellige behandlingsformer. 
 
Anden indsats for udsatte grupper og handicappede 
Partierne vil videreføre forsøgsordningen med tolkebistand til døve ved 
sociale begivenheder med henblik på at ordningen skal lovfæstes.  
 
Partierne er enige om at skaffe finansiering til flere af forslagene fra Rådet 
for Socialt Udsatte. Ud over øget alkoholbehandling drejer det sig bl.a. 
om videreførelse af forsøgsordningen med ”skæve huse til skæve eksisten-
ser” og en øget indsats i forhold til udsatte grønlændere. 
 
Styrket indsats mod negativ social arv 
  
• Styrket tværfaglig indsats  

Partierne afsætter 20 mio.kr. årligt i perioden 2004-2007 til finansie-
ring af en bedre tværfaglig indsats over for børn af misbrugere og 
sindslidende. Midlerne skal sikre udbredelse af rutiner, således at de 
behandlende myndigheder altid undersøger, om der er børn i famili-
en, og at de bliver tilbudt den rette støtte. Derudover skal de gode 
eksempler, som bl.a. samtalegrupper for børn, udbredes endnu mere 
med henblik på, at der er tilbud over hele landet. 

   
• Styrket indsats mod misbrug for unge under 18 år 

Partierne vil indføre en pligt for kommunerne til at udarbejde  hand-
leplaner for unge under 18 år med misbrugsproblemer, ligesom der 
etableres en pulje i 2004 på 10 mio.kr. til en øget behandlingsind-
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sats. Inden satspuljeforhandlingerne for 2005 opgøres søgningen til 
puljen med henblik på en vurdering af den fremtidige indsats. 

 
• Familien i centrum – pulje 

Derudover er partierne enige om at støtte udvikling af initiativer, der 
sætter familien i centrum i arbejdet med udsatte børn og unge. Med 
udgangspunkt i ansøgning fra Københavns Kommune afsættes der en 
pulje på i alt 90 mio.kr. over fire år med henblik på udvikling af nye 
metoder og koncepter for indsatsen. 

  
Anbringelsesreform 
Satspuljepartierne er enige om nødvendigheden af en reform af anbringel-
sesområdet. Partierne vil derfor i det nye år indlede drøftelser om et ud-
kast til lovforslag med henblik på finansiering i næste års satspuljefor-
handlinger.  
 
Statusmøde i maj 
Med henblik på en drøftelse i maj 2004 vil satspuljepartierne modtage en 
status for den samlede udmøntning af forliget.  
 
Administrationsbidrag 
I forlængelse af den nye satsreguleringslov har Økonomistyrelsen udar-
bejdet et udkast til vejledning, der skal sikre større gennemsigtighed i for-
hold til administrationen af satspuljemidlerne mv. Det følger heraf, at ad-
gangen til at opkræve administrationsbidrag skal aftales i forbindelse med 
satspuljeforhandlingerne. Der henvises herom til bilag 1 Administrations-
bidrag (ikke optrykt). 
 
Realisering af aftalen forudsætter enighed om den samlede udmøntning af 
satspuljen 2004. 
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Bilag 2. Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2004 på Beskæftigel-
sesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets 
område 
 
Beskæftigelsesministeren og ministeren for Flygtninge, Indvandrere og In-
tegration har den 23. oktober 2003 afsluttet de decentrale forhandlinger 
med arbejdsmarkedsordførerne og integrationsordførerne om udmønt-
ning af satsreguleringspuljen for 2004. Der er for de tre ministerområder 
forhandlet indenfor en samlet ramme på 70 mio.kr. i 2004 og 75 mio.kr. 
om året i de efterfølgende år. 
 
Beskæftigelsesministeriet 
På Beskæftigelsesministeriets område er der for 2004 i alt afsat 40,1 
mio.kr. til projekter indenfor nedenstående hovedområder: 
 
Svage grupper 
I 2004 er der afsat 11,8 mio.kr. til initiativer for svage grupper. Midlerne 
skal blandt andet bruges til særlige indsatser inden for det rummelige ar-
bejdsmarked for at sikre, at de svageste grupper fastholdes og integreres på 
arbejdsmarkedet.  
 
Der er afsat to puljer vedrørende de svageste grupper og virksomhedernes 
sociale ansvar. Endvidere videreføres indsatsen i Centeret for Aktiv Be-
skæftigelsesindsats, og der anvendes midler til konkrete initiativer over for 
unge enlige mødre samt overfor særligt svage ledige. 
 
Handicappede 
I 2004 er der afsat 8,7 mio.kr. til initiativer for handicappede. Midlerne 
er afsat til at styrke indsatsen for handicappede i arbejde og arbejdsmar-
kedstiltag for døve og hørehæmmede herunder en permanent medfinan-
siering af aktiviteter forankret i Huset Venture og i det landsdækkende 
arbejdsmarkedscenter for døve og hørehæmmede, Castbjerggård.  
 
Der er endvidere afsat midler til et projekt rettet mod landmænd med 
nedsat arbejdsevne samt til etablering af uddannelsestilbudet Arbejdsmar-
kedsrelateret Grunduddannelse for Udviklingshæmmede, forankret i TV-
Glad. 
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Arbejdsmiljø  
Der er i 2004 afsat 13,6 mio.kr. og i perioden 2005-2006 yderligere 28,1 
mio.kr. til at styrke den Arbejdsmiljøforskningsfond, der blev etableret 
ved satspuljeaftalen 2003. Endvidere afsættes 1 mio.kr. til et projekt til 
fremme af motion på arbejdspladserne. 
 
Seniorer 
Der er i 2004 afsat 5,0 mio.kr. til aktiviteter, der sigter mod at fastholde 
og integrere seniorer på arbejdsmarkedet, herunder styrkelse af seniornet-
værkene. 
  
Integrationsministeriet 
På integrationsministeriets område er der for 2004 i alt afsat 23,5 mio.kr. 
til projekter indenfor nedenstående hovedområder: 
 
Flere nydanskere i arbejde  
Der er i 2004 afsat 10,4 mio.kr. til forsøg med integration af nydanskere 
på arbejdsmarkedet. Forsøgene tager udgangspunkt i de offentlige og pri-
vate virksomheder, hvor nydanskerne skal ansættes og vil fokusere på 
samarbejdet mellem de offentlige myndigheder og virksomhederne om 
den enkelte nydanskers integration.  
 
Frivillighedsarbejdet 
Der afsættes i 2004 2,9 mio.kr. til gennemførelse af en række projekter 
vedrørende det frivillige integrationsarbejde. Målet er at fremme flygtnin-
ge og indvandreres integration i lokalsamfundet og skabe dialog, forståelse 
og tolerance mellem landets nye borgere og den øvrige befolkning. Der 
etableres desuden en pulje på 2 mio.kr. under Integrationsministeriet til 
styrkelse af det frivillige integrationsarbejde. Af puljen kan der efter an-
søgning igangsættes og afprøves forskellige initiativer i frivillige foreninger 
og organisationer med henblik på at styrke flygtninge og indvandreres in-
tegration i det danske samfundsliv. 
 
Unge nydanskere 
Der er i 2004 afsat i alt 4,9 mio.kr. til indsatsen for unge nydanskere, 
herunder til styrkelse af kampagnen "Brug for alle unge", der blev igang-
sat i 2003. Kampagnen har til formål, at forbedre tilknytningen til ud-
dannelsessystemet og arbejdsmarkedet for unge med anden etnisk bag-
grund end dansk, således at de ligestilles med andre jævnaldrende unge.  
 



 80

Svage grupper af udlændinge 
Der er i 2004 afsat i alt 3,3 mio.kr. til aktiviteter for svage grupper, her-
under til etablering af et behandlings- og botilbud for unge kvinder med 
etnisk minoritetsbaggrund, der har behov for hjælp som følge af konflik-
ter med familien. Desuden afsættes midler til at udvikle det rummelige 
arbejdsmarked for handicappede indvandrere.  
 
Undervisningsministeriet  
På Undervisningsministeriets område er der i 2004 afsat 6,4 mio.kr. til 
undervisningsaktiviteter rettet mod blandt andet marginaliserede på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Forsøget med Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser for Voksne 
videreføres i en 4-årig periode. Samtidig er der afsat midler i 2007 til at 
videreføre aktiviteter forankret på Træningsskolens Arbejdsmarkedsud-
dannelser for Unge (TAMU). 
 
Endvidere afsættes der midler til aktiviteter for medarbejdere med læse-, 
stave- og regneproblemer forankret i Netværkslokomotivet. 
 
Endelig afsættes der midler til et forsøg med en produktionsbaseret lær-
lingeuddannelse forankret på 5 produktionsskoler rettet mod unge, der 
ikke er i stand til at gennemføre en ordinær erhvervsuddannelse. 
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Bilag 3. Aftaletekst vedrørende udmøntning af satspuljen 2004 på nar-
kotikaområdet   
 
1. Indledning 
Formålet med denne aftale er at tage en række væsentlige initiativer med 
det sigte kvalitativt og kvantitativt at fastholde og udbygge den eksiste-
rende indsats mod narkotikamisbruget. Regeringen og satspuljepartierne 
har en fælles ambition om med initiativerne i endnu højere grad at hindre 
tilgangen af nye stofmisbrugere og hjælpe nuværende stofmisbrugere gen-
nem behandlings- og skadesreducerende tiltag. 
 
Der er tale om en indsats over en bred kam. Der sigtes dels mod at inten-
sivere den forebyggende indsats gennem involvering af lokalsamfundene 
med henblik på at afholde – ikke mindst de helt unge – fra narkotika, 
dels mod at styrke både den sociale og den lægelige behandlingsindsats 
inden for såvel som uden for fængslerne. Samtidig tages der skridt til i 
endnu højere omfang at reducere skaderne forbundet med stofmisbrug. 
 
2. Indhold 
 

• Oprustning af behandlingsindsatsen i fængslerne 
I 2002 blev det i forbindelse med udmøntningen af satspuljemidlerne 
for 2003 besluttet at indføre behandlingsgaranti for stofmisbrugere. 
Garantien omfatter imidlertid ikke de indsatte i fængslerne. 

 
Med den målsætning at udvide denne garanti til også at omfatte de 
indsatte i fængslerne er der enighed om at opruste kriminalforsorgens 
behandlingsindsats overfor stofmisbrugere. Der afsættes således 16 
mio.kr. til initiativet i 2004 og 17,9 mio.kr. årligt i perioden 2005–
2007. 
 
Forud for satspuljeforhandlingerne i 2005 evalueres den øgede ind-
sats, og der udarbejdes et egentligt beslutningsgrundlag for at fastsæt-
te tidspunktet for indførelsen af behandlingsgarantien. 

 

• Indsats over for unge hashmisbrugere 
Med henblik på at understøtte behandlingsindsatsen over for unge 
stofmisbrugere, der har været et udviklingsfelt over de senere år i am-
terne, oprettes der en pulje til udvikling af tilbud målrettet unge 
hashmisbrugere. Der afsættes i hvert af årene 2004-2007 9,0 mio.kr. 
– i alt 36,0 mio.kr. – til initiativet.  
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• Begrænsning af hepatitis-smitte blandt stofmisbrugere 
For at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats 
samt reducere skaderne ved stofmisbruget med det sigte i endnu hø-
jere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere og deres pårørende 
indføres en ordning med tidlig og gratis vaccination mod både hepa-
titis A og B samt en ordning med gratis vaccination af pårørende til 
stofmisbrugere mod hepatitis B. Der afsættes 3,4 mio.kr. i 2004 og 
0,3 mio.kr. i hvert af årene 2005-2007 – i alt 4,3 mio.kr. – til initia-
tivet. 

 

• Vandampuller i sprøjtesæt 
For at styrke den skadesreducerende indsats indføres en ordning med 
indlæggelse af ampuller med rent vand i de værktøjssæt med sprøjter 
og kanyler, der uddeles 2 og sælges af amterne. Der afsættes i hvert af 
årene 2004-2007 1 mio.kr. – i alt 4 mio.kr. – til initiativet.  

 

• Kvalitetsvurdering af metadonbehandlingen 
For at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats med 
det sigte i endnu højere grad at hjælpe nuværende stofmisbrugere 
iværksættes og gennemføres en kvalitetsvurdering af metadonbehand-
lingen som grundlag for fremtidig kvalitetssikring og -udvikling på 
linje med indsatsen herfor i det øvrige sundhedsvæsen. Der afsættes 
3,0 mio.kr. i 2004 til projektet. 

 

• Fortsættelse og udbygning af DANRIS (Dansk Rehabiliterings- og Infor-
mations System) 
For at opnå en forbedret registrering og dokumentation af behand-
lingsforløb samt kvalitet og effekt af de forskellige behandlingsformer 
for stofmisbrug forlænges og udvides DANRIS på baggrund af de 
hidtidige erfaringer til også at omfatte registrering af det ambulante 
behandlingssystem på stofmisbrugsområdet. Der afsættes i hvert af 
årene 2004-2007 1,8 mio.kr. – i alt 7,2 mio.kr. – til initiativet.  

 

• Modelkommuneprojektet ”Narkoen ud af byen” 
Med henblik på fra statslig side at støtte og stimulere den lokale fore-
byggelsesindsats søges og ydes støtte til et målrettet samarbejde med 
én kommune i hvert amt. Samarbejdet skal finde sted indenfor ram-
merne af et treårigt modelkommuneprojekt. Der afsættes 20,8 
mio.kr. i 2004 til initiativet.  




