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Aftale om finansloven for
2018
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om finansloven for 2018. Aftaleparterne
er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:

Bedre sundhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akutlægehelikopter – Kort responstid i hele Danmark
Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Trygge rammer for børn med livstruende sygdom
Strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet
Styrket indsats mod antibiotikaresistens
Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen
Frit valg for genoptræning
Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet
Styrket forskning i immunterapi
Styrket forskning i alternativ behandling
Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine
Bedre muligheder for at opkræve betaling fra tredjelandsborgere
Fællesregionalt center for akut videotolkning
Sundhedspulje

Styrket ældrepleje
•
•
•
•
•
•

Bedre vilkår for ældre
Bedre indsats mod sygefravær
Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen
Aflastning af pårørende
En værdig død
Forsøgsordning på ældreområdet

Udlændinge
•
•
•
•
•
•
•
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Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser
Skærpet indsats mod svig
Fokus på tilbagevenden til hjemlandet
Bedre og mere effektiv udsendelse
Udvisning af kriminelle udlændinge
Styrket nærområdeindsats
Lufthavnstilsyn
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Tryghed og sikkerhed
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrkelse af politiet
Strafskærpelser for grov vold mv.
Styrkelse af PETs rådgivningsindsats
Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol
Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse
Styrket grænsekontrol
Øget indsats mod bandekriminalitet
Karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle
Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder
National strategi for cyber- og informationssikkerhed
Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet
Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af
truede arter

Skatteinitiativer
•
•
•

Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing fjernes
Skatten på fri telefon fjernes
En permanent BoligJobordning

Infrastruktur
•
•
•
•
•
•
•
•

Udvidelse af motorvej på Vestfyn og takstnedsættelse på Storebælt
VVM-undersøgelse af E45
Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t
Pulje til støjbekæmpelse
Investeringer i jernbanen
Fremskudt havn ved Tårs
Udvidelse af Søby Havn
Pulje til mindre initiativer på transportområdet

Et bedre skattevæsen
•
•

Styrkelse af skattevæsenet
Kontrol og vejledning

Fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet
•
•
•
•
•
•

Videreførsel af den fælles myndighedsindsats
Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
Systematisk videnopsamling
EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet

Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og
videreuddannelse
•

Danskernes kompetencer skal styrkes gennem hele livet
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Styrkelse af dansk kulturarv
•
•

Styrkelse af dansk kulturarv
Vikingeskibsmuseum

Uddannelse
•
•
•

Styrkede erhvervsuddannelser
Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar
Fremrykning af FGU-ydelse til produktionsskoleelever

Grønland og Færøerne
•

Konkrete initiativer vedr. Grønland og Færøerne

Øvrige initiativer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grøn naturpulje
Kystbeskyttelse
Dyrevelfærdspulje til foreninger
Dyrenes vagtcentral
Økologisk landbrug
Retsområdet i Grønland
Sorgorlov
Lokale initiativer
Øvrige initiativer

Finansiering
•

10

Udmøntning af centrale reserver
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Bedre sundhed
Et stærkt og velfungerende sundhedsvæsen er en central del af det danske velfærdssamfund. Borgerne skal have hurtig adgang til behandling af højeste kvalitet, og der skal være en
nem og tryg indgang til sundhedsvæsenet. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at
gennemføre en række initiativer, som vil styrke sundhedsvæsenet med ca. 2 mia. kr. i perioden 2018-2021.

Akutlægehelikopter – Kort responstid i hele Danmark
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke akutberedskabet i områder, der har en
relativt lang responstid.
Der afsættes 45 mio. kr. fra 2019 og frem til at udvide den landsdækkende akutlægehelikopterordning med en ekstra akutlægehelikopter, der skal have base i den nordlige del af Danmark.
Akutlægehelikopteren forventes at nedbringe responstiden i den nordlige del af Danmark,
ligesom de øvrige akutlægehelikoptere i højere grad kan anvendes i det vestlige og sydlige
Jylland samt Fyn.
Udvidelsen af akutlægehelikopterordningen forudsætter en udbudsproces. På baggrund
heraf er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at akutlægehelikopteren skal idriftsættes
fra 1. januar 2019. Endvidere opfordrer aftaleparterne Region Nordjylland til, som den oprindeligt har tilkendegivet, at prioritere at opretholde den nuværende akutlægebil i Hjørring frem
mod idriftsættelsen af akutlægehelikopteren.

Udspil om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 216 mio. kr. i 2018, 212 mio. kr. i
2019, 210 mio. kr. i 2020 og 207 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til et sundhedspolitisk udspil.
Udspillet skal bl.a. følge op på udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
og sikre en mere sammenhængende behandling og pleje af ældre mennesker og mennesker
med kroniske sygdomme, jf. også regeringens arbejdsprogram for en sammenhængsreform.

Trygge rammer for børn med livstruende sygdom
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at løfte den palliative indsats målrettet børn
med livstruende sygdom. Der afsættes samlet set 10 mio. kr. i 2018 og 22 mio. kr. fra 2019
og frem fordelt som følger:
•

2,5 mio. kr. i 2018 og 12 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til aflastning af familierne og
palliative teams (bl.a. døgntelefon).

•

2,5 mio. kr. i 2018, og 5 mio. kr. årligt fra 2019 og frem til at oprette og drive hospicepladser for børn i Vestdanmark.
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•

5 mio. kr. fra 2018 og frem til Lukashusets Børne- og Ungehospice i Hellerup, som kombinerer en specialiseret palliativ indsats med fysiske rammer, der giver børn med livstruende sygdom mulighed for at have deres forældre og søskende omkring sig.

Strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at genindføre et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsnet for personer, som har været bosat i Danmark i mere end 3 år.
Herudover indføres egenbetaling for personer, der fravælger den tolk, som sundhedsvæsnet
har tilbudt.
Forslaget indebærer et samlet provenu på ca. 1,2 mio. kr. i 2018 og ca. 2,4 mio. kr. årligt fra
2019 og frem.
Aftaleparterne er enige om, at brugerbetaling for fremmedsprogstolkning bør udvides til flere
områder i den offentlige sektor. Der igangsættes derfor en undersøgelse af mulighederne for
at indføre brugerbetaling for fremmedsprogstolkning på andre velfærdsområder.
Aftaleparterne drøfter initiativer herfor senest 1. juni 2018.

Certificeringsordning for tolke på sundhedsområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at oprette en certificeringsordning for fremmedsprogstolkning inden for sundhedsvæsnet for at sikre en højere og mere ensartet kvalitet i
tolkningen.
Certificeringsordning udformes således, at et offentligt eller privat organ tildeles kompetence
til at certificere tolke i sundhedsvæsenet. Ved den konkrete udformning kan relevante parter
inddrages. Udgifterne til etablering og drift af certificeringsordningen gebyrfinansieres af
indtægterne fra certificeringen. Mulighederne for at udbrede certificeringsordninger til andre
områder i den offentlige sektor vil blive overvejet.
Aftaleparterne drøfter initiativer herfor senest 1. juni 2018.

Styrket indsats mod antibiotikaresistens
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke indsatsen mod antibiotikaresistens,
således at spredning af resistente bakterier minimeres og håndteres.
Der gennemføres bl.a. en styrket overvågning af infektioner med resistente bakterier samt
fremtidssikring af infektionsberedskabet mv.
Der afsættes 8 mio. kr. i 2018, 11 mio. kr. i 2019, 13 mio. kr. i 2020 og 16 mio. kr. årligt fra
2021 og frem.
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Ni-valent HPV-vaccine i børnevaccinationsprogrammet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke børnevaccinationsprogrammet.
Den eksisterende to-valente HPV-vaccine erstattes med den nye ni-valente HPV-vaccine i
børnevaccinationsprogrammet. Det vil styrke den forebyggende indsats mod livmoderhalskræft og andre HPV-relaterede sygdomme.
Der afsættes 8 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Videreførelse af partnerskab om mental sundhed på arbejdspladsen
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at minimere fravær fra arbejdsmarkedet pga. stress,
angst mv.
Der afsættes 1 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til at videreføre partnerskabet om mental
sundhed på arbejdspladsen.
Aftaleparterne er enige om at udmønte seniorinitiativerne fra Aftale om flere år på arbejdsmarkedet i foråret 2018. Det omfatter nedsættelse af en seniortænketank, gennemgang af
særregler og – praksis for seniorer i beskæftigelsessystemet, styrket information om muligheder for og økonomiske fordele ved senere tilbagetrækning samt udmøntning af seniorpuljen.

Frit valg for genoptræning
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre frit valg på genoptræning til borgere,
der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan.
Borgeren skal kunne vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan begynde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse.
Der afsættes 61 mio. kr. i 2018 og 50 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Midlerne skal bl.a.
dække udgifter til behandling af patienter, der aktuelt venter mere end 7 dage (pukkelafvikling) samt til at sikre den nødvendige kapacitetsudbygning i kommunerne.

Data og digitalisering på sundheds- og ældreområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der udarbejdes en strategi for digital sundhed 2018-2022. Strategien skal udstikke rammerne for en integreret og moderne tværgående
digital infrastruktur på sundheds- og ældreområdet.
En bedre digital infrastruktur kan forenkle arbejdsgange, sikre nemmere adgang til relevante
data samt vidensdeling mellem behandlingsansvarlige i borgernes forløb. Det vil frigive tid til
kerneopgaven til gavn for patienter og medarbejdere.
Samtidig skal borgerne fortsat have tillid til, at sundhedsvæsenet passer godt på deres oplysninger, og at oplysningerne kun tilgås af sundhedsmedarbejdere, som er relevante i forhold til patientens sygdomsforløb.
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Indsatsen skal prioriteres, således at synligheden om resultater i de nære tilbud styrkes og
mulighederne for deling af data forbedres. Desuden er det vigtigt, at cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet øges.
Der afsættes 34 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Styrket forskning i immunterapi
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke forskning i immunterapi. Med Kræftplan IV blev der afsat 5 mio. årligt fra 2017 og frem til etableringen af et forpligtende landsdækkende samarbejde om kræftforskning og udvikling inden for lovende forsknings- og behandlingsområder.
Der afsættes en pulje til forskning i immunterapi på 15 mio. kr. årligt i 2018-2021. Puljemidlerne administreres af Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter, herunder
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC).
Endvidere reduceres Lægemiddelstyrelsens gebyrer for ikke-kommercielle kliniske forsøg i
bl.a. immunterapi. Det vil forbedre rammevilkårene for kliniske forsøg i Danmark.
Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2018 og 7 mio. kr. i 2019 og frem til en gebyrfritagelse af ikkekommercielle kliniske forsøg, mens der afsættes 1,2 mio. kr. i 2018 og 2,3 mio. kr. i 2019 og
frem til en gebyrnedsættelse for kliniske forsøg i tidlig fase på hospitalerne.

Styrket forskning i alternativ behandling
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke forskningen i alternativ behandling.
Der afsættes 5 mio. kr. i 2018. Heraf prioriteres 4 mio. kr. til en pulje målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling, mens 0,2 mio. kr. afsættes til at styrke rådgivningen af
potentielle projektansøgere. Endelig afsættes 0,8 mio. kr. til Styrelsen for Patientsikkerheds
Råd for Alternativ Behandling.

Etablering af Nationalt Videnscenter for Hovedpine
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at oprette et Nationalt Videnscenter for Hovedpine. Centret skal have til formål at samle og udbrede ny viden på området i samarbejde med
almen praksis.
Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2018-2021 til videnscenteret. Videnscenteret etableres i tilknytning til det nuværende Dansk Hovedpinecenter i Region Hovedstaden.
Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til udarbejdelse af faglige anbefalinger vedrørende hovedpine, herunder migræne. Anbefalingerne udarbejdes af Sundhedsstyrelsen i
samarbejde med Nationalt Videnscenter for Hovedpine samt andre relevante parter.
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Bedre muligheder for at opkræve betaling fra tredjelandsborgere
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der bør gælde de samme muligheder for at
opkræve betaling for akut behandling, uanset hvilket land borgeren er fra.
Der udarbejdes et lovforslag i efteråret 2018 med henblik på at tilvejebringe det fornødne
retlige grundlag for, at udgifter for akut sygehusbehandling kan opkræves af borgere fra
tredjelande uden bopæl i Danmark.
Regeringen og Dansk Folkeparti lægger desuden vægt på, at regionerne anvender de eksisterende muligheder for at opkræve betaling for sundhedsbehandling fra udenlandske patienter. Regeringen vil drøfte brugen af de eksisterende muligheder med Danske Regioner.

Fællesregionalt center for akut videotolkning
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke mulighederne for videotolkning i sundhedsvæsnet. Øget brug af videotolkning kan mindske spildtid for patienter og personale og
sikre en mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse på hospitalerne.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2018 og 10,0 mio. kr. årligt i 2019-2021 til etablering og drift af ét
fællesregionalt center for akut videotolkning. Centret oprettes med udgangspunkt i de positive
erfaringer fra Region Syddanmark og skal sikre en tilgængelig og effektiv anvendelse af
tolkebistand og får ansvar for at drive akut-tolketjenesten for hele Danmark. Samtidig afsættes en pulje på 5,0 mio. kr. i 2018 til at øge brugen af videotolkning blandt det sundhedsfaglige personale i regionerne.

Sundhedspulje
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en sundhedspulje til højt prioriterede
indsatser på sundhedsområdet. Puljen udmøntes til sundhedsinitiativer i løbet af 2018.
Der afsættes 100 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.
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Styrket ældrepleje
Vore ældre medborgere har fortjent en tryg alderdom med størst mulig selvbestemmelse og
hjælp, når der er behov. Efter et langt liv på arbejdsmarkedet skal tilværelsen i den tredje
alder være tryg og med høj livskvalitet. Flere og flere ældre kan heldigvis klare sig selv længere op i alderen. Men for dem, der har hjælp og støtte behov, skal der være gode tilbud af
en høj kvalitet uanset, om den ældre bor i eget hjem, i ældrebolig eller på plejehjem.
Med finanslovene for 2016 og 2017 har regeringen og Dansk Folkeparti prioriteret markante
løft til ældreområdet for at understøtte en værdig ældrepleje og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. Sigtet er, at den enkelte borger kommer i centrum.
Med Aftale om finansloven for 2018 afsætter regeringen og Dansk Folkeparti yderligere ca.
2,7 mia. kr. i 2018-2021 til at understøtte en værdig ældrepleje gennem bedre bemanding i
hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem, en værdig død, bedre kommunale
forudsætninger for aflastning af pårørende samt en række andre initiativer.
Midlerne kommer oven i de betydelige løft af ældreområdet til en værdig ældrepleje i form af
værdighedsmilliarden, ekstra hjælp i form af klippekort samt bedre mad på 1,8 mia. kr. i 2017
og 1,4 mia. kr. årligt i 2018 og frem, som regeringspartierne og Dansk Folkeparti har prioriteret med finanslovsaftalerne for 2016 og 2017.
Det er afgørende, at der også i fremtiden kan tiltrækkes kompetente medarbejdere i ældreplejen, og at der er mange, som søger faget, så rekrutteringsproblemer undgås. Et godt
arbejdsmiljø er væsentligt for arbejdsglæden og medarbejdernes mulighed for at udfolde
deres faglighed og yde en værdig pleje med udgangspunkt i den enkelte ældre borgers behov. Med det afsatte løft bidrages der til at understøtte en positiv udvikling med mere tid og
overskud til gavn for medarbejderne og de ældre borgere.
Ambitionen om at løfte ældreområdet og reducere rekrutteringsproblemer understreger behovet for at kunne tiltrække studerende til SOSU-uddannelserne. Dette understøttes b.la. af,
at SOSU-uddannelsen vil være omfattet af den kvalitetspulje, som aftaleparterne er enige om
at afsætte mhp. at understøtte erhvervsuddannelserne, jf. Styrkede erhvervsuddannelser
s.47.

Bedre vilkår for ældre
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 500 mio. kr. årligt til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejehjem.
Aftalepartierne ønsker, at midlerne i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og
ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger på plejehjem mv. og i hjemmeplejen. Midlerne kan således anvendes til ansættelse af nye medarbejdere samt opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere og fordeles mellem kommunerne på baggrund af en
objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.
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Kommunerne skal primo 2018 indsende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet for
den planlagte anvendelse af 2018-midlerne.
Med henblik på at understøtte en lokal udvikling, hvor flere medarbejdere får mulighed for at
arbejde på fuld tid og bidrage med deres fulde potentiale, skal kommunerne derudover indsende en redegørelse for den lokale indsats for at sænke sygefraværet og øge den gennemsnitlige arbejdstid for medarbejderne på ældreområdet. Redegørelsen indsendes sammen
med dokumentationen for den planlagte anvendelse af 2018-midlerne, og kommunerne gør
status for indsatsen ved puljens overgang til bloktilskuddet. Som adgang til at få andel i puljen gøres det i 2018 obligatorisk for kommunerne at indsende redegørelserne.
For at sikre en smidig og simpel administration af ordningen, skal anvendelsen af 2019midlerne indarbejdes i den enkelte kommunes samlede redegørelse for anvendelsen af værdighedsmilliarden. Anvendelsen af midlerne i 2018 og 2019 indgår i den endelige status for
værdighedsmilliarden, som regeringen og Dansk Folkeparti skal have i foråret 2019.
For anvendelsen af midlerne i 2020 og 2021 indsendes der selvstændige redegørelser til
Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet og fordelt
gennem det generelle bloktilskud. Der skal for hvert puljeår indsendes revisorpåtegnede
regnskaber for anvendelsen af midlerne.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at de nye midler i videst muligt omfang skal gå
til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne, og ikke til øget administration. Derfor tilrettelægges udmøntning af puljen så administrativ enkelt som muligt i tråd
med udmøntningen af værdighedsmilliarden fra finansloven for 2016.

Bedre indsats mod sygefravær
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det er væsentligt at styrke indsatsen for at
reducere sygefraværet i ældreplejen til gavn for medarbejderne og de ældre borgere. Et
reduceret sygefravær går hånd i hånd med et godt arbejdsmiljø og kan bidrage til at forbedre
rekrutteringsgrundlaget til ældreplejen og til de relevante uddannelser, fx SOSU-uddannelserne.
Det er vigtigt, at der udvikles og spredes nye idéer til, hvordan fraværet kan mindskes.
Der afsættes en ansøgningspulje til nye kommunale initiativer, der systematisk skal nedbringe sygefraværet i ældreplejen, på 10 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. årligt i perioden 20192021.
I forbindelse med projektet nedsættes en følgegruppe bestående af Beskæftigelsesministeriet, Moderniseringsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, KL og FOA. Gruppen har indledningsvist til opgave at fastsætte kriterier for, hvilke projekter der kan ydes støtte til. Gruppen skal under og efter projektfasen bidrage til at sikre grundlaget for en systematisk vidensdeling med udgangspunkt i erfaringerne fra de støttede projekter.
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I foråret 2022 udarbejder følgegruppen en samlet opfølgning samt inspirationsmateriale på
baggrund af erfaringerne fra de gennemførte projekter. Dermed skabes der et grundlag for at
sprede gode idéer og tiltag, der virker på tværs af kommuner til gavn for medarbejderne og
de ældre borgere.
Ansøgningskriterierne for puljen skal foreligge i marts 2018 med efterfølgende kommunal
ansøgningsfrist medio 2018. Puljeadministrationen forankres i Beskæftigelsesministeriet.
Der stilles krav om indsendelse af en årlig status. Der skal herudover indsendes en samlet
evaluering af de støttede projekter i forlængelse af projekternes ophør.

Fokus på kvalitet og resultater i ældreplejen
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at de ældre borgere skal have mest muligt ud
af de penge, der anvendes på området. Aftalepartierne er enige om, at kvaliteten og resultaterne af den indsats, der leveres, bør være i fokus i fremtidens ældrepleje.
Vi anvender i dag mange ressourcer på ældreområdet. Det er positivt, at området prioriteres
højt, men det er samtidig også en konsekvens af, at antallet af ældre er steget. Regeringen
og Dansk Folkeparti er enige om, at der også i kommende år vil komme markant flere ældre,
og at uanset, hvor mange ressourcer der anvendes på området, er kvaliteten og resultaterne
af indsatsen på ældreområdet af afgørende betydning for de ældre borgeres livskvalitet.
Der foretages løbende målinger af tilfredsheden med indsatsen på ældreområdet. Målingerne
viser, at langt de fleste brugere er tilfredse med den hjælp, de modtager. Det er positivt. Med
henblik på at skabe grundlaget for en endnu bedre service for de ældre borgere er der samtidig igangsat flere initiativer, som skal bidrage til at styrke indsatsen på ældreområdet fremadrettet.
Som led i regeringens sammenhængsreform er der blandt andet igangsat en kulegravning af
ældreområdet. En af ambitionerne er, at medarbejderne får mere tid til de opgaver, der giver
værdi for borgerne. Resultaterne af analysen skal blandt andet danne grundlag for forslag til
afbureaukratisering og forenkling af lovgivning mv. Resultaterne skal også danne grundlag
for, at kommunerne forholder sig til arbejdsgange og bureaukrati, der er besluttet lokalt. Formålet er, at der bliver mere tid til den enkelte borger.
Med satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 er der igangsat en foranalyse af muligheden for at udvikle 3-5 overordnede kvalitetsindikatorer på ældreområdet.
Kvalitetsindikatorer skal være med til at holde fokus på det, som gør en positiv forskel for de
ældre. Udviklingen af indikatorer vil på sigt kunne bidrage til at sammenligne kvaliteten af den
hjælp, de ældre borgere modtager.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at de igangsatte initiativer kan bidrage til at
styrke indsatsen for de ældre borgere og vil følge konkret op på initiativerne. Regeringen og
Dansk Folkeparti vil i løbet af 2018 drøfte den videre vej frem for kvalitetsudviklingen af ældreområdet, herunder muligheden for løbende at følge udviklingen i kvaliteten og resultaterne
af indsatsen for de ældre.
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Aflastning af pårørende
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at ægtefæller og pårørende, der passer en
person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal have gode vilkår.
Aftalepartierne er enige om, at området fremover skal prioriteres og beskrives i kommunernes værdighedspolitikker, så kommunernes indsats for de pårørende kan styrkes.
Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

En værdig død
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte kommunernes arbejde med at
sikre ældre en værdig afslutning på livet. Uanset om den ældre bor på plejehjem eller i eget
hjem, har man krav på en værdig død.
Der afsættes 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Forsøgsordning på ældreområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke borgernes frie valg på ældreområdet
Der igangsættes en ny forsøgsordning for frit valg på ældreområdet i perioden 2018-2021,
der eksempelvis kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører i udførelsen af
rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgsbeviser på madservice.
Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til forsøgsordningen.
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Udlændinge
Vi skal værne om sikkerheden og trygheden i det danske samfund. Vi skal vide, hvem vi
lukker ind, og om vi gør det på et fuldt oplyst grundlag. Man skal som udlænding ikke kunne
snyde sig til en opholdstilladelse i Danmark, og vi tolererer ikke, at der er udlændinge, som
opholder sig uretmæssigt her i landet. Der skal således være styrket kontrol med, hvem der
opnår opholdstilladelse i Danmark samt med, om betingelserne for opholdstilladelsen fortsat
er opfyldt.
Danmark giver i dag ophold til en større gruppe af udlændinge, der har behov for beskyttelse.
Det er en midlertidig løsning, indtil de atter kan vende hjem. Det er alene udlændinge, som
fortsat opfylder betingelserne for deres opholdstilladelse, der har ret til at opholde sig her i
landet. Er betingelserne for opholdstilladelsen ikke længere til stede, skal tilladelsen inddrages hurtigst muligt, og udlændingen skal udrejse af Danmark.
Det er ambitionen, at Danmark til stadighed skal være blandt de lande, der er bedst muligt
rustede til at reagere, når der – som eksempelvis tilfældet har været i Somalia – sker ændringer i et asylproducerede land, der kan begrunde, at færre har brug for beskyttelse.
Vi skal dæmme op for tilstrømningen til Danmark, og det vil i den forbindelse have stor værdi,
at Danmark er kendt for, at vi har viljen og evnen til at agere hurtigt og effektivt, når muligheden for inddragelse af opholdstilladelser og efterfølgende hjemrejse opstår, så det kan sende
et signal til migranter og andre om ikke at rejse til Danmark.
Det skal endvidere have konsekvenser, hvis man ikke ønsker at samarbejde med myndighederne om hjemrejsen. Vilkårene for afviste asylansøgere skal derfor skærpes således, at de
understøtter myndighedernes arbejde med at sikre, at afviste asylansøgere udrejser af Danmark.
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Øget indsats for inddragelse af tidsbegrænsede asyltilladelser
I Danmark giver vi opholdstilladelse til udlændinge, der har behov for beskyttelse i en periode, fx på grund af krig i hjemlandet. De får beskyttelse ud fra en betragtning om, at det aktuelt
vil være for farligt for dem at vende hjem.
Vi lever i en verden, der hele tiden forandrer sig. Det er derfor vigtigt, at vi følger udviklingen
tæt i de lande, hvor disse udlændinge kommer fra og særligt i de lande, hvor vi de seneste år
har modtaget massive flygtningestrømme fra som fx Syrien.
Udlændingemyndighederne indhenter derfor allerede i dag betydelige mængder relevante
aktuelle baggrundsoplysninger om forholdene i de såkaldt asylproducerende lande. Oplysningerne anvendes både i sager om spontane asylansøgninger samt i inddragelsessager.
Er der ikke længere behov for beskyttelse i Danmark, skal udlændingene hurtigst muligt rejse
hjem. En tidsbegrænset opholdstilladelse er som navnet indikerer ikke permanent.
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at skærpe indsatsen for at inddrage
tidsbegrænsede opholdstilladelser gennem en række konkrete initiativer.
•

Grundigere gennemgang af indsatsen med tidsbegrænsede opholdstilladelser:
Tidsbegrænsede opholdstilladelser skal gennemgås og monitoreres grundigere. Det
skal desuden sikres, at udlændingemyndighederne har den nødvendige kapacitet til at
gennemgå større mængder opholdstilladelser, så snart nye oplysninger giver grundlag
for en fornyet vurdering af fx forholdene i hjemlandet. Der skal derfor afsættes yderligere
ressourcer til i endnu højere grad at fokusere på indsamling af asylrelevante baggrundsoplysninger, herunder overvågning af ændrede forhold i nærområderne, der bl.a. kan
anvendes i sager om inddragelse af midlertidige opholdstilladelser.

•

Udvidet kontrol med opholdsgrundlaget hos udlændinge fra udvalgte lande: Kontrollen med opholdstilladelse skal skærpes for personer fra den såkaldte landegruppe 3
(bl.a., Afghanistan (for personer udrejst efter den 1. januar 2010), Etiopien, Nigeria, Pakistan og Sydsudan). Det skal afdækkes, om der er tilkommet nye oplysninger, der kan
grundlag for inddragelse af opholdstilladelsen.

Grundigere gennemgang og styrket monitorering af midlertidige opholdstilladelser med
henblik på inddragelse
Det er vigtigt at sende et klart signal til flygtninge og andre udlændinge med behov for beskyttelse om, at man – så længe man har tidsbegrænset opholdstilladelse – skal være indstillet
på at vende hjem, når behovet for beskyttelse ophører.
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker derfor at afsætte yderligere ressourcer til at styrke
den nuværende indsats med at indhente baggrundsoplysninger om udlændinges hjemlande.
En styrkelse af indhentningen af baggrundsoplysninger vil bl.a. bidrage til at sikre, at udlændingemyndighederne har de fornødne oplysninger i forbindelse med sager om inddragelse/nægtelse af forlængelse af tidsbegrænsede opholdstilladelser.
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Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke mulighederne for løbende at vurdere
forholdene og forandringer heraf i de asylproducerende lande, således at der kan ske inddragelse af opholdstilladelser til flygtninge og hjemsendelse af disse, så snart betingelserne
herfor er opfyldt, herunder hvis der er relevante oplysninger om at andre flygtninge fra samme lande er begyndt at vende hjem.
De yderligere ressourcer skal bidrage til at sikre at asylmyndighederne løbende har de data
og værktøjer, der er relevante i forhold til at monitorere, kontrollere og reagere på ændrede
forhold i hjemlandene.
Aftaleparterne er endvidere enige om, at der afsættes ressourcer til at understøtte, at der er
styrket kapacitet til at håndtere kommende større sagsgrupper.
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Udvidet kontrol med opholdsgrundlaget hos udlændinge fra udvalgte lande
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at gennemføre en mere dybdegående vurdering af,
om flygtninge på forlængelsestidspunktet forsat opfylder betingelserne for at få asyl i Danmark.
Der gennemføres allerede i dag kontrol med opholdstilladelser til personer fra lande, hvor der
er indtrådt en forbedring af de generelle forhold.
Aftaleparterne ønsker at udvide den nuværende kontrolindsats til også at omfatte den såkaldte landegruppe 3, hvor det vurderes, at situationen er alvorlig og præget af vilkårlig voldsudøvelse og overgreb på civile, samt lande, hvor ophørsgrundene ikke generelt kan anses for at
være indtrådt, og hvor der heller ikke er sket mindre varige forbedringer af de generelle forhold. Landegruppe 3 omfatter pt. 27 lande, bl.a. Afghanistan (for personer udrejst efter den 1.
januar 2010), Etiopien, Irak (for personer udrejst efter den 1. januar 2005), Iran, Nigeria,
Pakistan og Sydsudan.
Der afsættes 4,8 mio. kr. årligt i 2018-2021.
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Skærpet indsats mod svig
Der skal sættes hårdere ind over for svig med oplysninger. Vi skal sikre, at udlændingen ikke
modtager beskyttelse i Danmark på et forkert grundlag. Og hvis en flygtning har fået asyl på
baggrund af svig, skal opholdstilladelsen som udgangspunkt inddrages.
Regeringen og Dansk Folkeparti er således enige om at styrke kontrollen med opholdsgrundlaget for flygtninge (og deres eventuelt familiesammenførte slægtninge), således at der kun
opholder sig udlændinge i Danmark, som har ret til at være her.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en række tiltag, der skærper indsatsen mod
svig.
•

Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet: Den biometriske
identitetskontrol på udlændingeområdet styrkes, herunder ved etablering af it-løsninger
og indkøb af teknisk udstyr.

•

Styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlaget (udgående teams): Der etableres et udgående team, som kan yde bistand til danske repræsentationer for at styrke
kontrollen med indrejse til Danmark. Endvidere styrkes sagsbehandlingen af familiesammenføringssager ved bl.a. at efterprøve ansøgeres oplysninger grundigere på de
danske repræsentationer, dvs. før de indrejser i Danmark.

•

Styrket kontrol med identitets og dokumentsvindel: Kontrolarbejdet rettet mod at
bekæmpe identitets- og dokumentsvindel styrkes. Hvis udlændinge har opnået opholdstilladelse ved dokumentsvindel, skal opholdstilladelsen som udgangspunkt inddrages.

•

Indsats mod svig med opholdsgrundlag: Der gennemføres en stikprøvekontrol målrettet de personer, der i forbindelse med deres asylsager i 2015 og 2016 blev vurderet til
at komme fra Syrien med henblik på at afdække svig i relation til flygtningenes nationalitet mv.

•

Øget kontrol af flygtninges ferierejser til hjemlandet: Hvis en flygtning rejser på
turist- eller ferierejse til hjemlandet, må det umiddelbart tolkes således, at flygtningen ikke frygter ophold i sit hjemland. Dette må indebære, at der med rette kan sås tvivl om
personens reelle grundlag for beskyttelsesstatus i Danmark. Vi vil afsætte midler til at
kontrollere flygtninges hjemrejser og derved sikre et bedre grundlag for at inddrage en
opholdstilladelse.

Øget brug af biometri til fastlæggelse af udlændinges identitet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke den biometriske identitetskontrol på
udlændingeområdet. Det aftales, at der etableres en it-løsning og indkøbes teknisk udstyr,
der kan medvirke til at sikre, at udlændingemyndighederne har de nødvendige værktøjer til
en hurtig, smidig og pålidelig identifikation og kontrol af udlændinges identitet.
Løsningen vil understøtte, at udlændingemyndighederne digitalt kan behandle og sammenholde biometriske data (fx fingeraftryk og ansigtsfoto) om udlændinge i udlændingemyndighedernes registre til brug for identifikation og identitetskontrol, bl.a. i forbindelse med ansøg-
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ninger om ophold i Danmark. Samtidig styrkes anvendelsen af biometri på en række områder, hvor der i dag ikke optages biometriske data, fx i forbindelse med asylsamtaler, udbetaling af ydelser på asylcentrene og kontrol ved besøg hos arbejdsgivere mv.
Der afsættes 19,5 mio. kr. i 2018 og 17,9 mio. kr. i 2019 til 2021.

Styrket kontrol med indrejse og opholdsgrundlag (udgående teams)
Vi skal vide, hvem der opholder sig i Danmark og derved værne om tryghed og sikkerhed her
i landet. De seneste to år har Danmark iværksat en række initiativer på de danske repræsentationer, der styrker kontrol- og sikkerhedsindsatsen på udlændingeområdet, inden ansøgere
indrejser i Danmark.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte og styrke den kontrol, som foregår på de danske repræsentationer i udlandet. Det aftales, at der etableres et udgående
team, som kan yde bistand til danske repræsentationer. Særligt vil teamet yde bistand på de
repræsentationer, hvor det vurderes, at risikoen for ulovlig indvandring er stor. Der afsættes
endvidere midler til en målrettet indsats på familiesammenføringsområdet ved at kortidsudsende medarbejdere til danske repræsentationer. Dette vil styrke sagsbehandlingen af familiesammenføringssager ved bl.a. at efterprøve ansøgeres oplysninger grundigere, inden
ansøgeren meddeles opholdstilladelse og indrejser i Danmark. Med initiativet bliver vi bedre
til at håndtere ulovlig indvandring, inden den når til Danmark.
Der afsættes 8,7 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Skærpet kontrolarbejde rettet mod at bekæmpe identitets- og dokumentsvindel
Udlændinge, som gemmer sig bag en falsk identitet, kan i sidste ende udgøre en reel sikkerhedsrisiko for vores samfund. Udlændingemyndighederne skal derfor hele tiden være et
skridt foran i kampen mod snyd og svig med bl.a. identitetspapirer. Aftaleparterne er derfor
enige om at styrke kontrolindsatsen i sagsbehandlingen i forbindelse med udstedelse af bl.a.
rejsedokumenter (pas) og opholdskort.
Den styrkede kontrolindsats skal bl.a. sikre, at sagsbehandlerne får de nødvendige værktøjer
til at opdage dokumentsvindel i deres daglige arbejde. Dette kan eksempelvis være forsøg på
look-a-like svindel i forbindelse med ansøgninger om rejsedokumenter, dvs. situationer, hvor
den person, hvis data og opholdstilladelse anvendes som grundlag for en ansøgning om pas,
ikke er den samme person, hvis billede indleveres i forbindelse med ansøgningen.
Initiativet vil omfatte øget kontrol af sager, hvor der udstedes rejsedokumentation og opholdskort i Danmark.
Der afsættes 6,4 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Indsats mod svig med opholdsgrundlag
Signalet skal være tydeligt. I Danmark tolererer vi ikke svig. I efteråret 2015 krydsede et
historisk højt antal flygtninge landets grænser. Mange af disse har fået asyl, fordi de kom fra
Syrien. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte en stikprøvekontrol målrettet personer, der i forbindelse med deres asylsager i 2015 og 2016 blev vurderet til at
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komme fra Syrien, med henblik på at afdække eventuelle sager om svig i relation til flygtningenes nationalitet mv.
Der afsættes 5,5 mio. kr. i 2018 til initiativet.

Øget kontrol af ferierejser til hjemlandet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at man som flygtning i Danmark ikke skal
kunne tage på ferie i sit hjemland, uden at det har konsekvenser for ens opholdstilladelse i
Danmark. Det er udlændingemyndighedernes erfaring, at visse flygtninge foretager rejser af
kortere varighed til deres hjemland, efter de er meddelt asyl i Danmark.
Aftaleparterne er enige om, at kontrollen af flygtninges rejser til hjemlandet skal styrkes. Det
aftales, at der foretages en stikprøvekontrol af ca. 800 udvalgte ansøgninger om forlængelse
af tidsbegrænsede opholdstilladelser i 2018 med henblik på at afdække eventuelle sager om
flygtninges rejser til hjemlandet. Kontrollen indebærer bl.a. screening af flygtninges aktiviteter
på sociale medier. Vurderer udlændingemyndighederne, at der er behov for yderligere kontrol, udvælges ansøgningerne til en mere dybdegående kontrol, hvor rejsedokumenter mv.
inddrages i sagsbehandlingen. Søgningen på sociale medier og gennemgang af rejsedokumenter mv. forventes også at kunne afdække eventuelle sager om svig i relation til flygtningens nationalitet mv.
Der afsættes 17,5 mio. kr. i 2018 til initiativet.
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Fokus på tilbagevenden til hjemlandet
Danmark skal kun huse udlændinge, som har ret og vilje til at opholde sig her.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal være et større fokus på udlændinges mulighed for frivillig tilbagevenden til hjemlandet og ønsker at motivere flere til at repatriere. Repatrieringsordningen er særlig relevant for de udlændinge, som er dårligt integreret i
det danske samfund og har svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke repatrieringsindsatsen.

Styrket repatrieringsindsats
Regeringen og Dansk Folkeparti noterer sig, at der som led i Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017 var enighed om at styrke den nuværende repatrieringsordning og at
anvende en del af provenuet fra den reducerede integrationsydelse til dette formål. Styrkelsen indebærer bl.a. lempeligere krav for støtte til erhvervsudsyr til personer i den arbejdsdygtige alder, dækning af udgifter til anskaffelse af nationalitetspas, mulighed for at få en startpakke til køb af bohave i stedet for transportstøtte mv. Alle konkrete initiativer, der gør det
lettere og mindre omkostningsfuldt at repatriere. På den måde øges udlændinges herunder
flygtninges incitament til at tilbagevende til hjemlandet.
Der afsættes således 3,6 mio. kr. i 2018 og 6,7 mio. kr. i 2019 til 2021 til at styrke repatrieringsordningen med henblik på at gøre det mere attraktivt for udlændinge at flytte til hjemlandet.
Yderligere er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at ændre integrationsloven og den
generelle beskæftigelseslovgivning, så kommunerne forpligtes til en systematisk vejledning af
udlændinge om mulighederne for at repatriere. Den systematiske vejledning vil ske i forbindelse med den løbende opfølgning på integrationskontrakten og via jobcentrene.

Bedre og mere effektiv udsendelse
Det skal sikres, at der er en hurtig og effektiv udsendelsesproces. En effektiv udsendelsesproces vil bl.a. bidrage til at sikre, at afviste asylansøgere ikke kan gemme sig i indkvarteringssystemet med henblik på at udskyde deres udrejse.
Den diplomatiske indsats i udsendelsesarbejdet skal styrkes yderligere med henblik på at
flytte problemerne hen, hvor de retmæssigt bør løses - udenfor Danmarks grænser.
Regeringen har de seneste år styrket udsendelsesindsatsen betydeligt, men der kan fortsat
gøres mere for at sikre en bedre og mere effektiv udsendelse.
Regering og Dansk Folkeparti er enige om en række initiativer, der skal sikre en bedre og
mere effektiv udsendelse.

Etablering af hjemrejsecenter – skærpede vilkår for alle afviste asylansøgere
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at skærpe vilkårene for alle afviste asylansøgere.
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Der etableres derfor et hjemrejsecenter, hvor alle afviste asylansøgere overflyttes til, når de
har fået endelig afslag på asyl. Ved at samle de afviste asylansøgere bliver det lettere for
myndighederne at få kontakt til de pågældende. Der sendes samtidig et klart signal til alle
udlændinge om, at de har fået afslag på asyl og derfor ikke har en fremtid i Danmark. Der vil
således alene være cafeteria-ordning på hjemrejsecenteret, uanset om man medvirker eller
ej.
Der etableres endvidere en håndholdt udsendelsesprocedure, der sikrer korte sagsbehandlingstider og en hurtig afklaring af, om udlændingen vil medvirke eller ej.
De nærmere forhold vedr. hjemrejsecenteret vil blive drøftet mellem aftaleparterne.
Der afsættes 43,4 mio. kr. i 2018 og 33 mio. kr. i 2019 til 2021.

Styrket diplomatisk indsats
Aftaleparterne er enige om, at der skal lægges yderligere pres på lande, hvis statsborgere
opholder sig uønsket i Danmark. For at sikre at der kan ske tvangsmæssig udsendelse af
udlændinge, som opholder sig uønsket i Danmark, er det afgørende, at Danmark har mulighed for at indgå i tæt dialog med udlændingenes hjemlande.
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der ansættes yderligere én udlændingeattaché samt to udsendelsesrådgivere. Udlændingeattachéen skal bl.a. dække Iran og
Irak, der pt. er de lande, hvor flest afviste asylansøgere i udsendelsesposition kommer fra.
De to udsendelsesrådgivere skal bl.a. arbejde med at styrke mulighederne for tvangsmæssig
udsendelse samt muligheden for at forhandle diplomatiske forsikringer.
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2018-2021.

Udviklingsbistand og hjemsendelse
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at Danmark tager et stort ansvar for at skabe
udvikling og stabilitet i udviklingslandene. Danmark er blandt de få lande i verden, som lever
op til FN’s målsætning om at give 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Det er dog også nødvendigt, at Danmarks samarbejdspartnere tager ansvar for egne statsborgere.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at alle relevante udviklings- og handelspolitiske
instrumenter skal tages i brug for at udsende afviste asylansøgere til deres hjemlande. Aftaleparterne er enige om at nedsætte en følgegruppe, der løbende kan drøfte dette.

Afsoning i hjemlandet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at sætte hårdere ind over for udlændinge, der
afsoner en dom for kriminalitet begået under deres ophold i Danmark.
Kriminelle udlændinge hører ikke hjemme i Danmark. Flest mulige udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf i hjemlandet og ikke sidde unødigt længe i danske fængsler.
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Med aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021 lægges der bl.a. op til etablering af et
udvisningsfængsel i Ringe Fængsel, ligesom arbejdet med at etablere danske fængselspladser i udlandet fremmes.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at arbejdet med at sikre overførsel af udviste
kriminelle til afsoning i hjemlandet skal intensiveres. Der skal særligt fokus på udviste kriminelle fra Rumænien, som i dag repræsenterer den største gruppe af udvisningsdømte i danske fængsler og arresthuse.

Udvisning af kriminelle udlændinge
Regeringen vil som opfølgning på aftale om Bandepakke III iværksætte en række initiativer
og lovforslag for i højere grad at kunne udvise kriminelle udlændinge.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at arbejde aktivt med de nye anbefalinger, der
kan medvirke til, at Danmark kan udvise flere kriminelle udlændinge.
•

Administrativ udvisning og afvisning af hensyn til den offentlige orden: Rigspolitiet
og Udlændingestyrelsen skal afsøge mulighederne for i videre omfang end i dag at afvise og udvise bandemedlemmer af hensyn til den offentlige orden.

•

Præcisering af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge ved dom: Udlændingeloven ændres så det i lovbemærkningerne fastlægges, under hvilke omstændigheder kriminelle udlændinge i almindelighed kan udvises. I den forbindelse kan man bl.a.
fravige retten til respekt for familieliv, hvis det er nødvendigt af hensyn til at forebygge
uro eller forbrydelse.

•

Betinget udvisning: Reglerne om betinget udvisning præciseres, så det tydeliggøres,
at der ved en senere udvisningssag i højere grad skal lægges vægt på, om udlændingen
er idømt en betinget udvisning.

•

Indrejseforbuddets længde: Udlændingeloven ændres, så der kan meddeles indrejseforbud for en kortere periode, hvis dette indebærer, at der i så fald kan ske udvisning i
tilfælde, hvor dette ellers ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

•

Best practice: Udbredelse af best practice mellem involverede myndigheder, som bl.a.
sikrer, at oplysninger om alle relevante forhold ved domstolenes vurdering af udvisningsspørgsmålet, bl.a. dømtes tilknytning her til landet og til hjemlandet, er tilvejebragt.

Styrket nærområdeindsats
Den stramme og konsekvente udlændingepolitik virker, og antallet af asylansøgere er faldet
markant det sidste år. Men der er stadig mange mennesker, som er på flugt. Derfor er hjælpen i nærområderne fortsat en central udviklingspolitisk prioritering. Flere flygtninge kan
hjælpes for de samme penge via udviklingsbistanden i nærområderne end i Danmark.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke nærområdeindsatsen, så der i 2018
bl.a. afsættes 2,5 mia. kr. til humanitære indsatser særligt i nærområderne. Det er det højeste
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afsatte beløb på finansloven nogensinde. Den styrkede nærområdeindsats sikrer, at flere
flygtninge kan hjælpes for de samme midler.
Hovedparten af midlerne i 2018 gives til indsatser for internt fordrevne, flygtninge og berørte
lokalsamfund i og omkring konfliktramte lande og regioner. Formålet er at sikre stabiliteten i
de pågældende områder, så færre mennesker vælger at flygte. Flere af bidragene til de
akutte kriser udmøntes i og omkring Syrien, Somalia mv. Derudover styrkes Freds- og Stabiliseringsfonden med knap 50 mio. kr., således at der afsættes 325 mio. kr. i 2018, herunder til
et regionalt stabiliseringsprogram for Syrien og Irak for 110 mio. kr.
Der sker ligeledes en styrkelse af indsatsen i 2017, hvor der frigøres 2,1 mia. kr. under udviklingsbistanden som følge af mindreudgifter til modtagelse af flygtninge i Danmark. Den styrkede indsats i 2017 omfatter bl.a. bidrag til Madad-fonden (Syrien), en FN stabiliseringsindsats i Irak, modtagelses- og reintegrationsprogrammer i lande, hvortil Danmark har personer i
udsendelsesposition og et Afghanistan-nærområdeprogram med fokus på tilbagevendte
flygtninge og internt fordrevne.
Madad-fonden er et EU-initiativ, som har fokus på at imødekomme humanitære behov og
styrke modstandsdygtigheden blandt syriske flygtninge og lokale værtssamfund. Den støtter
flerårige indsatser på en lang række områder, herunder uddannelse, jobskabelse, sundhed,
vand og sanitet.
Der anvendes fra dansk side i alt mere end 800 mio. kr. til Syrien-relaterede indsatser i 2017
for bl.a. at sikre mulighed for, at flygtninge og internt fordrevne kan rejse hjem.

Lufthavnstilsyn
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at genindføre et lufthavnstilsyn rettet mod personer, der uberettiget har modtaget en ydelse under ophold i udlandet.
Tilsynet gennemføres som manuelle stikprøvekontroller i danske lufthavne af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering.
Der afsættes 2,2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.
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Tryghed og sikkerhed
Danmark skal være et trygt og sikkert samfund. Borgerne skal være trygge i eget hjem og
kunne færdes frit på gaden uden frygt for overfald, uroligheder og kriminalitet.

Styrkelse af politiet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en markant styrkelse af politiet
gennem tre forskellige initiativer. Samlet set styrkes politiets operative kapacitet med ca. 1,3
mia. kr. i perioden 2018-2021. Det skal øge trygheden og sikkerheden i Danmark.
Med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 blev det aftalt
at styrke politiets operative kapacitet gennem bl.a. et meroptag på i alt 300 politistuderende i
2016 og 2017. Regeringen og Dansk Folkeparti er i forlængelse heraf enige om at gennemføre et yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019. Meroptaget ligger
udover det hidtil forudsatte optag, som modsvarer den forventede afgang som følge af pension mv.
Politiets operative kapacitet er løbende blevet styrket gennem ansættelse af civile medarbejdere, dels ved at civile udfører opgaver, der før blev udført af betjente, dels i form af civile
specialistkompetencer som supplement til politiuddannede i løsningen af politiets kerneopgaver fx i sager i relation til økonomisk eller it-kriminalitet. Regeringen og Dansk Folkeparti er
enige om at afsætte midler til at fastholde en del af den midlertidige stigning i civile kompetencer i politiet, således at politibetjente fortsat kan friholdes til operativt arbejde.
Med flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021 overdrages størstedelen af
politiets arrestanttransporter til kriminalforsorgen. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige
om, at politiet skal fastholde de politiressourcer, som hidtil har været anvendt på opgaven.
Det indebærer en reel styrkelse af politiet med ca. 90 årsværk. Overdragelsen af arrestanttransporter kan ske gradvist til kriminalforsorgen fra efteråret 2018 med henblik på fuld overdragelse fra januar 2019.
Der afsættes samlet set 241,0 mio. kr. i 2018, 334,5 mio. kr. i 2019, 336,5 mio. kr. i 2020 og
347,1 mio. kr. i 2021 og frem til styrkelsen af politiet.
Denne styrkelse ligger udover den betydelige frigørelse af operative ressourcer i politiet, som
følger af at Forsvaret også fremadrettet vil aflaste politiet ved at varetage en række opgaver –
bl.a. i relation til grænsekontrol.
Aftaleparterne bemærker, at det betydelige løft af politiets ressourcer er med til at sikre, at
politiet har de nødvendige ressourcer til at varetage opgaverne på udsendelsesområdet –
herunder i relation til den tryghedsskabende indsats i lokalområdet omkring det nye hjemrejsecenter og ledsagede udsendelser.
Udbetaling af overarbejde i politiet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den ekstraordinært store indsats i politiet
fortjener at blive anerkendt.
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Politiet vil derfor i 2017 foretage en landsdækkende udbetaling af overarbejde til de betjente,
der ønsker det. Udbetalingen finansieres af midler, der er til rådighed inden for politiets budget for 2017.
Opgradering af overfaldsalarmer
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere midler til en teknisk opgradering af
de overfaldsalarmer, som politiet råder over.
Opgraderingen skal styrke beskyttelse af vidner, voldsramte kvinder bl.a. i parallelsamfund
og andre overfaldsudsatte. Desuden udvides den eksisterende tekniske platform for 112alarmcentralen, således at alarmcentralen kan modtage opkald fra overfaldsalarmer med
positionsangivelse.
Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.
Reetablering af rytterisektion i dansk politi
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at reetablere en rytterisektion i dansk politi. Der
etableres konkret en rytterisektion, som anvendes til honorære opgaver samt patruljering i
turistområder.
Der afsættes 8 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.

Strafskærpelser for grov vold mv.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det skal have mærkbare konsekvenser, når
borgerne bliver ofre for grov vold, overfald eller når borgernes tryghed i deres eget hjem
krænkes.
Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor skærpe straffen for grov vold, straffen for indbrud
begået, mens beboerne har været hjemme, samt straffen for digitale sexkrænkelser.
Der afsættes 65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Det betyder bl.a., at straffen for grov vold
skærpes med en tredjedel. Det indebærer, at der i en sag, hvor der i dag idømmes en straf
på 9 måneders ubetinget fængsel, fremover vil blive idømt en straf på 1 års ubetinget fængsel.

Styrkelse af PET’s rådgivningsindsats
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke PET’s rådgivningsindsats, således at
efterspørgslen på rådgivning i højere grad kan imødekommes.
De seneste par år har PET oplevet en stigende efterspørgsel på sikkerhedsrådgivning – både
fra politikredse, kommuner, brancheforeninger, større private virksomheder, lokale initiativtagere til større arrangementer og begivenheder, selvejende institutioner mv.
Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til formålet.
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Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige
grænsekontrol
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der hurtigst muligt skal skabes bedre faciliteter for det personale, som varetager den midlertidige grænsekontrol.
Der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, Rødby Havn
og Gedser samt overdækning af kontrolområderne i Rødby Havn.
Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.
Ved de øvrige 10 grænseovergange udføres grænsekontrollen af sektorpatruljer, som i uniformerede patruljebiler gennemfører stikprøvevise grænsekontroller.
Sektorpatruljeringen suppleres efter behov af særlige indsatser, der bl.a. omfatter patruljering
af politibetjente i civile køretøjer, overvågning fra luften samt patruljefartøj fra flåden.

Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansktyske landegrænse
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der fremover skal være fastmonterede
ANPG-kameraer (automatisk nummerplade genkendelse) ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved den dansk-tyske grænse, der kan passeres i køretøjer.
ANPG anvendes bl.a. til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder som
efterforskningsværktøj til at afdække kørte ruter for bestemte køretøjer samt til standsning af
eftersøgte køretøjer.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. i 2018 til
politiets grænseindsats målrettet særligt de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Puljen udmøntes af politiet på baggrund af en politifaglig vurdering. Puljen kan fx anvendes til patruljering, anskaffelse af mobile grænsekontrolkontorer og udstyr til registrering
af menneskelig tilstedeværelse i eksempelvis lastbiler.
Regeringen og Dansk Folkeparti er yderligere enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr.
årligt fra 2018 og frem til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder mod bl.a. Tyskland og Sverige. Puljen kan fx anvendes til yderligere patruljering og anskaffelse af yderligere udstyr

Styrket grænsekontrol
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at prioritere indsatserne i grænseområderne.
Der afsættes en reserve på 95 mio. kr. i 2018 til merudgifter som følge af ekstraordinære
indsatser i grænseområderne mv., herunder midlertidig grænsekontrol.
Endvidere afsættes der 90 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en styrket indsats ved Danmarks
ydre Schengen-grænser.
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Øget indsats mod bandekriminalitet
Bandepakke III fra marts 2017 har bl.a. givet politiet flere ressourcer og værktøjer til at bekæmpe bander. Bandepakke III indeholder i alt 35 initiativer rettet mod bandekriminalitet.
Regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte endnu hårdere ind mod bandekriminalitet bl.a.
gennem større lokal synlighed på Nørrebro, nyt overvågningsudstyr samt strafskærpelser for
vidnetrusler.
Der afsættes 60 mio.kr. årligt fra 2018 og frem til de 12 initiativer mod bandekriminalitet fra
sommeren 2017.

Karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at dømte bandekriminelle skal have begrænset
deres adgang til offentlige ydelser.
Der indføres en karantæneordning i ydelsessystemet målrettet dømte bandekriminelle. Sigtet
med ordningen er, at de dømte personer udelukkes fra at modtage bl.a. arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp i en karantæneperiode. Der udarbejdes en konkret
model, som drøftes mellem aftaleparterne mhp., at regelsættet kan træde i kraft medio 2018.

Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at øge brugen af videoovervågning i områder,
hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats.
Der afsættes en pulje til politiet til indkøb og efterfølgende drift og vedligehold af ca. 100
videokameraer på ca. 50 lokationer, hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder med
vold og uro. Det vil særligt være lokationer, som er præget af verserende bandekonflikter
eller lignende.
Der afsættes 3 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1 mio. kr. årligt fra 2021 og
frem til formålet.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte arbejdet med en ny national
strategi for cyber- og informationssikkerhed. Strategien skal gøre danske myndigheder og
private aktører bedre rustede til at beskytte den danske digitale infrastruktur.
Der afsættes 100 mio. kr. i perioden 2018-2021. Strategien bygger videre på erfaringerne fra
cyber- og informationssikkerhedsstrategien (2015-2016).

Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal sættes tidligt ind over for unge
kriminelle, så færre unge kommer ind på en kriminel løbebane
Der afsættes en samlet ramme på 70 mio. kr. i 2018, 120 mio. kr. i 2019, 123 mio. kr. i 2020
og 122 mio. kr. i 2021 til et udspil om ungdomskriminalitet.
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Midlerne afsættes så de muliggør en aftale om en styrket indsats mod ungdomskriminalitet.
Aftaleparterne vil drøfte konkrete modeller for udmøntning af rammen.

Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter
eller produkter af truede arter
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at skærpe straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af truede arter.
Der kan i dag idømmes fængselstraf i indtil 1 år, hvis der fx er opnået eller tilsigtet opnået en
økonomisk gevinst ved handel med truede arter eller produkter af truede arter.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at strafferammen hæves til fængsel indtil 6 år.
Det svarer omtrent til niveauet for strafferammen i andre sammenlignelige lande, bl.a. Holland. Den øgede strafferamme giver mulighed for at styrke efterforskningen, bl.a. med brug af
aflytning.
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Udligningsskatten på udbetalinger fra pensionsopsparing
fjernes
Med Forårspakke 2.0 blev der fra og med 2011 indført en midlertidig udligningsskat for store
pensionsudbetalinger. Udligningsskatten skal som udgangspunkt betales af de samlede
pensionsudbetalinger (inkl. folkepension), der overstiger et bundfradrag på 397.000 kr.
(2018-niveau). Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra aldersopsparing, kapitalpensioner, invalidepension, førtidspension eller efterløn.
Bundfradraget reguleres årligt. Ægtefæller kan overføre op til 132.400 kr. (2018-niveau) af et
eventuelt uudnyttet bundfradrag til hinanden. Udligningsskatten udgør 2 pct. i 2018 og 1 pct. i
2019 og er fuldt udfaset fra 2020.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afskaffe udligningsskatten fra 2018.
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Skatten på fri telefon og internet fjernes
En lønmodtager, der får stillet fri telefon og internet til rådighed af sin arbejdsgiver, skal betale skat af 2.800 kr. (2018-niveau). Hvis begge ægtefæller er omfattet af beskatningen, nedsættes den skattepligtige værdi med ægtefællerabat på 25 pct. Der gælder tilsvarende regler
for selvstændigt erhvervsdrivende. Anvendes arbejdstelefonen ikke privat, sker der ingen
beskatning.
Aftaleparterne er enige om at ophæve beskatningen af fri telefon og internet fra og med
indkomståret 2020. Ophævelse af beskatningen vil medføre en skattenedsættelse til en bred
gruppe af beskæftigede.
Der afsættes 540 mio. kr. i 2020, 570 mio. kr. i 2021, 600 mio. kr. i 2022, 630 mio. kr. i 2023,
660 mio. kr. i 2024, 700 mio. kr. i 2025.
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En permanent BoligJobordning
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at videreføre BoligJobordningen som en permanent ordning.
Aftalen indebærer, at der – som hidtil – gives et ligningsmæssigt skattefradrag (for arbejdsløn) ved både service- og håndværksydelser op til et loft på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr.
(2018-niveau). Begge lofter reguleres i henhold til personskattelovens § 20.
Med aftalen tilpasses de ydelser, hvortil der ydes fradrag. Herunder udvides ordningen til
også at omfatte installation af tyverialarm, der kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet.
Udvendigt malerarbejde fastholdes som en del af ordningen, jf. Bilag. En permanent BoligJobordning.
Den permanente BoligJobordning skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og
adfærd på ca. 455 mio. kr. i 2018 og ca. 445 mio. kr. fra 2019 og frem. Herudover afsættes
administrationsomkostninger på 2,9-6,5 mio. kr. årligt.
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Infrastruktur
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn og takstnedsættelse på Storebælt
I Aftale om 'omlægning af bilafgifterne' aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at udvide motorvejen på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V samt en takstnedsættelse på al vejtrafik og persontog over Storebælt på 25 pct.
I forlængelse heraf er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at iværksætte anlægsarbejdet, således at udvidelsen af motorvejen på Vestfyn står klar i 2022. Der afsættes 2,4 mia. kr.
svarende til den samlede anlægsudgift over årene. Anlægget finansieres via udbytter fra A/S
Storebælt samt midler, som tidligere var forudsat anvendt til etablering af kørsel i nødspor på
strækningen.
Taksterne over Storebælt nedsættes med 15 pct. pr. 1. januar 2018. Taksterne fastholdes
frem til færdiggørelsen af motorvejsudvidelsen på Vestfyn i 2022. Herefter foretages den
sidste takstnedsættelse den 1. januar 2023, således at den samlede takstnedsættelse er 25
pct. i faste priser. For personbiler nedsættes taksterne kun for kunder, som anvender automatisk betaling, fx BroBizz, eller som tilmelder sig det kommende automatiske nummerpladegenkendelsessystem i betalingsanlægget på Storebælt.

VVM-undersøgelse af E45
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der igangsættes VVM-undersøgelser af en
udbygning af E45 fra 4 til 6 spor på strækningerne Skanderborg S – Vejle (Hornstrup), vest
om Aarhus og Aarhus N – Randers N.
Der afsættes 78 mio. kr. til undersøgelserne.

Hastighedsopgraderinger til 90 km/t og 130 km/t
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre hastighedsopgraderinger til 90
km/t på udvalgte landeveje og 130 km/t på udvalgte motorvejsstrækninger.
Hastighedsopgraderingerne skal være trafiksikkerhedsmæssigt forsvarlige. Derfor vil størstedelen af investeringerne være til at gennemføre trafiksikkerhedsforbedrende tiltag som fx
rumleriller, fældning af vejtræer og opsætning af autoværn.
Der afsættes samlet 94 mio. kr. til hastighedsopgraderinger i perioden 2018-2021. Prioriteringen sikrer, at ca. 150 km statsveje opgraderes til en tilladt hastighed på 90 km/t, og ca. 70 km
motorvej opgraderes til den generelle hastighedsbegrænsning på 130 km/t.

Pulje til støjbekæmpelse langs eksisterende statsveje
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje til støjbekæmpelse. Med
puljen kan der iværksættes initiativer og forsøgsordninger, der reducerer støj fra de eksisterende statsveje. Udmøntning af puljen drøftes mellem parterne.
Der afsættes 50 mio. kr. i 2018.

38

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

Heraf afsætter aftaleparterne 25 mio. kr. til støjbekæmpelse ved motorvejen syd om Odense,
der så vidt muligt fortsat vil være anvendelig ved en senere udvidelse af motorvejen. Den
resterende udmøntning af puljen drøftes mellem aftaleparterne. Herudover er aftaleparterne
enige om at fremrykke udskiftning af slidlaget på strækningen, således at der udlægges et
nyt støjdæmpende slidlag i 2018.

Investeringer i jernbanen
Forligspartierne bag Aftale om Togfonden DK (Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten) har d. 7. september 2017 indgået aftale
om en fase 1 af Togfonden.
Regeringen og Dansk Folkeparti er på denne baggrund enige om at igangsætte anden etape
af hastighedsopgraderingen Hobro-Aalborg samt delstrækningen Aarhus-Langå af hastighedsopgraderingen Fredericia-Hobro, som er forudsat igangsat i 2018.
Der afsættes 24,1 mio. kr. i 2018, 60,1 mio. kr. i 2019, 216,8 mio. kr. i 2020, 372,8 mio. kr. i
2021 og 137,0 mio. kr. i 2022.
I overensstemmelse med forligspartiernes aftale af 7. september medgår udisponerede midler i Pulje til investeringer til forbedringer af den kollektive trafik til finansieringen af projekterne. Konkret disponeres 24,1 mio. kr. i 2018, 55,9 mio. kr. i 2019, 48,7 mio. kr. i 2020, 195,3
mio. kr. i 2021 og 486,8 mio. kr. i 2022, dvs. samlet 810,8 mio. kr. fra udisponerede midler i
puljen.

Fremskudt havn ved Tårs
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at regeringen med udgangspunkt i eksisterende viden vil afdække muligheder, konsekvenser og udgifter, herunder afledte udgifter, ved
etablering af en fremskudt havn i Langelandsbælt ud for kysten ved Tårs. Der afsættes 1 mio.
kr. i 2018 til at kvalificere anlægsomkostninger, nødvendige følgeinvesteringer samt samfundsøkonomiske gevinster ved etablering af en fremskudt havn mv.
En fremskudt havn vil kunne bidrag til at reducere rejsetiden mellem Langeland og Lolland.

Udvidelse af Søby Havn
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at undersøge mulighederne for en udvidelse af
Søby Havn.

Pulje til mindre initiativer på transportområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje til mindre transportinitiativer.
Puljen udmøntes af aftaleparterne og målrettes mindre transport- og infrastrukturinitiativer.
Puljen udmøntes af aftaleparterne.
Der afsættes 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.
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Et bedre skattevæsen
Vi skal have et skattevæsen, der er effektivt og driftssikkert, og som fokuserer på borgernes
og virksomheders behov og retssikkerhed. Borgerne skal have tillid til skatteopkrævningen.
Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik derfor i efteråret 2016 en aftale om en fælles forståelse om nødvendigheden af at opbygge et nyt skattevæsen.
På finansloven for 2017 blev der således afsat 5 mia. kr. over perioden 2017-2020 til investeringer i skattevæsenet med planen ”Et nyt skattevæsen”.
Regeringen har siden præsenteret en plan for reorganiseringen og placeringen af de opgaver, som i dag ligger hos SKAT. Det betyder, at SKAT den 1. juli 2018 ophører med at eksistere og erstattes af syv specialiserede styrelser med hver deres kerneopgave. Den nye
struktur vil gøre det muligt for medarbejderne at løse deres opgaver nemmere og bedre. Når
planerne er ført ud i livet, vil skatteforvaltningen være til stede i 26 byer fordelt over hele
landet og vil dermed bidrage til et Danmark i bedre balance.
Den fremtidige skatteforvaltning skal etableres med et stærkt fundament.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at tilføre skattevæsenet yderligere 438 mio. kr. i
2018, 1.153 mio. kr. i 2019, 1.448 mio. kr. i 2020 og 2.020 mio. kr. i 2021. Det er en samlet
styrkelse på 5,5 mia. kr., som kommer udover de betydelige ekstra midler, der blev afsat på
finansloven for 2017.
Regeringen og Dansk Folkeparti er konkret enige om at videreføre investeringsplanen ”Et nyt
skattevæsen” og dermed tilføre 1,7 mia. kr. i 2019-2020, så planen kan gennemføres i sin
helhed. Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere enige om at videreføre planen med 1,6
mia. kr. til 2021.
Derudover er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at tilføre yderligere 1,9 mia. kr. i
2018-2021 til genopbygning og styrkelse af skattevæsenet.
Regeringen og Dansk Folkeparti har dermed afsat mere end 10 mia. kr. til genopbygningen
af skattevæsenet frem mod 2021 over de sidste to år. Løftet indebærer, at der frem mod
2021 vil blive tilført mere end 1.000 ekstra medarbejdere i skattevæsenet.
Regeringen og Dansk Folkeparti er endvidere – i tillæg til ovenstående – enige om, at der
skal sikres en stærk kontrolindsats i skattevæsenet. Det gælder både på skatteområdet og på
toldområdet, herunder af internethandel.
Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor med et bredt flertal af Folketingets partier afsat
samlet 480 mio. kr. i 2018-2021 til en styrkelse af kontrollen og vejledningen på skatteområdet, jf. Aftale om styrket kontrol og vejledning af november 2017. Styrkelsen skal øge regelefterlevelsen på skatteområdet og sikre fair konkurrence mellem virksomhederne.
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Styrkelsen på kontrolområdet kommer oveni de midler, der blev tilført toldområdet ved finansloven for 2016, hvor der blev afsat i alt 90 mio. kr. til styrket toldkontrol frem mod 2019. Prioriteringen har bl.a. gjort det muligt at ansætte flere toldere. Det har øget opdagelsesrisikoen for
virksomheder og rejsende samt styrket kontrollen af bl.a. importen af våben og euforiserende
stoffer ved grænsen, i lufthavne og i pakker og breve.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke toldkontrollen yderligere gennem
ansættelse af flere toldere, anskaffelse af relevant udstyr mv. Kontrollen af rejsende og gods,
bl.a. fra øget internethandel, der skal ind i eller ud af Danmark, styrkes derved.
Indsatsen vil både sigte mod legale varer, fx med afregning af den korrekte told ved import,
og mod illegale varer, herunder fx euforiserende stoffer, våben mv. Styrkelsen vil både omfatte indsatser ved grænsen og indsatser andre steder.
Der afsættes 30 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til styrkelse af toldkontrollen.
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Fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked
Det er vigtigt, at der er en fair og lige konkurrence på det danske arbejdsmarked. Vi skal
konkurrere på kvalifikationer og ikke omgå de fælles spilleregler for det danske arbejdsmarked.

Med finansloven for 2018 prioriterer regeringen og Dansk Folkeparti en række initiativer, der
samlet set sikrer, at indsatsen til fair og lige konkurrence på arbejdsmarkedet fastholdes på
samme niveau som i 2016 og på et højere niveau end i 2017.

Videreførsel af den fælles myndighedsindsats
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet er central for at sikre fair og lige konkurrence på det danske
arbejdsmarked.
Der afsættes 72 mio. kr. til en videreførsel af indsatsen i 2019. Midlerne fordeles mellem
Arbejdstilsynet og SKAT. Politiets opgaver finansieres indenfor rammerne af flerårsaftalen
om politiets og anklagemyndighedens økonomi for 2016-2019.

Skærpet tilsyn ved større infrastrukturprojekter
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at videreføre Arbejdstilsynets skærpede tilsynsindsats ved større infrastrukturprojekter.
En videreførelse af indsatsen vil betyde, at Arbejdstilsynet bl.a. vil kunne føre skærpet tilsyn
med metrobyggeriet i København, indtil det står færdigt, og etableringen af de nye supersygehuse.
Der afsættes yderligere 6,3 mio. kr. i 2018 og 5,4 mio. kr. i 2019.

Tvangsbøder ved vedvarende nægtelse af anmeldelse i RUT
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at skærpe indsatsen overfor virksomheder, der
systematisk ikke anmelder sig i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).
Der etableres hjemmel til at udstede tvangsbøder rettet mod virksomheder, der vedvarende
uretmæssigt ikke anmelder sig i RUT.
Der afsættes 0,9 mio. kr. i 2018 og 1,1 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 til ekstra tilsynsbesøg og tilpasninger af it-systemer.

Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte ressourcer til politiet med henblik på
en kontrolindsats for sikring af ordnede forhold på transportområdet.
Kontrolindsatsen målrettes områder, herunder rastepladser, hvor politiet vurderer at kunne
finde tilfælde af uordnede forhold for chauffører.
Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019.
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Parkeringsrestriktioner på statslige rastepladser
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler
på de statslige rastepladser på motorvejsnettet. Det skal forhindre, at særligt udenlandske
lastbiler langtidsparkerer på danske rastepladser.
Der afsættes 14 mio. kr. i 2018 og 6 mio. kr. i 2019-2021 til opsætning af skilte og til Vejdirektoratets administration og kontrol med overholdelse af reglerne.

Systematisk videnopsamling
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er behov for mere viden om, hvilke
indsatser der modvirker social dumping på det danske arbejdsmarked.
Der igangsættes et tværministerielt arbejde med henblik på en systematisk opsamling af
viden og erfaringer fra eksisterende indsatser for at sikre fair og lige konkurrence på det
danske arbejdsmarked.
Arbejdet har til hensigt at belyse udfordringer i indsatsen, omfanget af problemet og samarbejdet mellem myndighederne.
Arbejdet afrapporteres til partierne bag finanslovsaftalen i juni 2018.

EU-indsats for at hindre misbrug af regler på transportområdet
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at regeringen på EU-plan vil arbejde for, at der
ikke sker en yderligere åbning af markedet for cabotagekørsel, hvor udenlandske virksomheder udfører indenrigskørsel og transporterer varer inden for Danmarks grænser.
Regeringen vil endvidere arbejde for, at kravene om etablering i vejtransportsektoren strammes, så anvendelsen af såkaldte postkassefirmaer, som etablerer sig i et land uden at have
en reel aktivitet i landet, forhindres.

Ulovlige ansættelser af udenlandsk arbejdskraft
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det er uacceptabelt, at nogle arbejdsgivere
ansætter udlændinge uden ret til at arbejde.
Aftalepartierne er på den baggrund enige om en række initiativer:
•
•

Bøderne øges overfor de arbejdsgivere, der ansætter ulovlig arbejdskraft, når der foreligger skærpende omstændigheder.
Adviseringsordningen, som eksisterer i dag, styrkes, hvorefter skattevæsenet orienterer
arbejdsgivere om, at de skal huske at undersøge arbejdstilladelsen, når de trækker et
skattekort på en udenlandsk medarbejder.

Desuden målrettes og løftes udlændingemyndighedernes og skattevæsenets eksisterende
vejledningsindsats – især rettet mod arbejdsgivere, der har mange udenlandske ansatte.
Endvidere orienterer udlændingemyndighederne arbejdsgivere ved inddragelse, afslag på
forlængelse eller konstatering af bortfald af arbejdstilladelser, også i tilfælde hvor arbejdstilla-
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delsen ikke er stedfæstet til en bestemt arbejdsgiver, hvilket vil lette virksomhedernes byrder
med løbende at kontrollere arbejds- og opholdsgrundlag.
Aftalepartierne forelægges den konkrete bødemodel, forslag til tilpasning i adviseringsordningen mv.
Herudover er aftalepartierne enige om, at der skal udarbejdes en analyse af mulighederne for
at tilpasse og integrere systemerne og lovgivningen i skattevæsenet og udlændingemyndighederne med henblik på yderligere at hjælpe arbejdsgiverne, så de ikke uforvarende ansætter udenlandsk arbejdskraft ulovligt.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gøre status og følge op på aftalen ”En styrket
indsats mod socialt bedrageri” fra 7. november 2010.
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Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-,
efter- og videreuddannelse (2018-2021)
Regeringen har i oktober 2017 indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, der
understøtter et styrket og mere fleksibelt voksen-, efter- og videreuddannelsessystem. Aftalen gælder for perioden 2018-2021.
Aftalen indeholder en række initiativer for i alt ca. 2,5 mia. kr., herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Etablering af én indgang til voksen- og efteruddannelse
Et udviklingsprogram for videregående VEU
Løft af basale færdigheder hos den voksne del af befolkningen
Etablering af en omstillingsfond målrettet ufaglærte og faglærte
Styrket brug af test og prøver i AMU-systemet
Takstforhøjelse og kvalitetspulje til AMU
Øget SVU til forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Dertil kommer øget VEU-godtgørelse, der finansieres af VEU-bidragene. Udgifterne til forhøjet VEU-godtgørelse skønnes at udgøre 173 mio. kr. i 2018 og 222-226 mio. kr. årligt fra
2019-2021.
Der afsættes 190 mio. kr. i 2018, 307 mio. kr. i 2019, 334 mio. kr. i 2020 og 332 mio. kr. i
2021 til at finansiere initiativer i trepartsaftalen. Bevillingen til VEU-centrene udfases og indgår som finansiering til aftalen.
Aftaleparterne noterer sig, at der er enighed med arbejdsmarkedets parter om, at den resterende opsparing af midler til VEU-godtgørelse (’VEU-opsparingen’) udgør 1 mia. kr., og at
udmøntningen af denne drøftes og besluttes, når regeringen og arbejdsmarkedets parter
mødes i 2021.
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Styrkelse af dansk kulturarv
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke dansk kulturarv ved at prioritere en
række initiativer på kulturområdet. Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 36 mio. kr. i
perioden 2018-2021:
•

Retskrivningsordbogen. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til fri adgang
til sprogdata fra Dansk Sprognævn.

•

Der Nordschleswiger. Der gives et tilskud på 1,7 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 stigende
til 2,3 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 til Der Nordschleswiger med henblik på elektronisk
formidling for det tyske mindretal.

•

Flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder. Der ydes et tilskud på i alt 3,0 mio. kr. i
2018 til renovering af flyhangaren i Soldaterskoven ved Tønder.

•

Genforeningen med Sønderjylland. Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2018 og 4,0 mio. kr.
årligt i 2019 og 2020 til markering af jubilæet for genforeningen med Sønderjylland i
2020.

•

Kaj Munk Forskningscentret. Der afsættes 8,0 mio. kr. i 2018 til at finansiering af centeret i 2018-2023, svarende til ca. 1,3 mio. kr. årligt.

•

Middelaldercentret Nykøbing Falster. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt i perioden 20182020 til forsøg med nye aktiviteter ved centeret, der skal styrke kendskabet til middelalderen i Danmark.

Vikingeskibsmuseum
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at sikre vikingeskibene for kommende generationer. Der udestår fortsat en afgørelse om affredning af Vikingeskibsmuseet i Roskilde.
Der afsættes 5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. i 2019 til at undersøge mulighederne for at sikre
vikingeskibene mest hensigtsmæssigt.
Aftalepartierne er enige om, at de vil drøfte bevarelsen af vikingeskibene, når sagen om
affredning er afgjort.
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Uddannelse
Styrkede erhvervsuddannelser
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke erhvervsuddannelserne. Erhvervsuddannelserne skal være attraktive, så flere tager en erhvervsuddannelse, særligt efter grundskolen.
Aftaleparterne er enige om at afsætte en ekstraordinær kvalitetsudviklingspulje til erhvervsuddannelserne på 170 mio. kr. i 2018. Heraf reserveres 5 mio. kr. til en ansøgningspulje til
øget kendskab til erhvervsskolerne, herunder øget brobygning fra folkeskolerne til erhvervsuddannelserne. De øvrige midler fordeles efter aktivitet. Kvalitetspuljen understøtter arbejdet
med at implementere erhvervsuddannelsesreformen og sikre høj kvalitet i erhvervsuddannelserne. Afsættelse af puljen følger op på trepartsaftalen.
Aftaleparterne er enige om at opjustere investeringsrammen på Undervisningsministeriets
område med 250 mio. kr. i 2018 med henblik på at sikre, at erhvervsskolerne kan gennemføre alle planlagte investeringer i 2018.
Aftaleparterne ser med bekymring på, at EUD-reformens intentioner om blandt andet, at
mindst 25 pct. af unge i 2020 skal vælge en erhvervsskole, ikke ser ud til at blive realiseret.
Aftaleparterne vil følge udviklingen på området tæt med henblik på at vurdere, om der er
behov for at iværksætte yderligere initiativer for at styrke erhvervsuddannelserne. Aftaleparterne er enige om at gøre status på området i første halvår 2018.

Øget tilskud til frie grundskoler, der tager socialt ansvar
Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalerne om finansloven for 2016 og 2017 forhøjet
tilskudsprocenten (koblingsprocenten) for frie grundskoler fra 71 pct. til 75 pct.
Parterne er enige om at styrke det frie skolevalg yderligere. Koblingsprocenten øges derfor
med 1 pct.-point og udgør således 76 pct. fra 2018.
Tilskuddet øremærkes elever med særlige behov. Puljen til specialundervisning forhøjes med
40 mio. kr., mens grundtilskuddet til de frie grundskolers inklusionsindsats permanentgøres
og forhøjes med 31 mio. kr.
Der afsættes i alt 71 mio. kr. fra 2018.

Fremrykning af FGU-skoleydelse til produktionsskoleelever
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at hæve produktionsskoleydelsen til niveauet
for den kommende skoleydelse for ikke-forsørgere på den forberedende grunduddannelse.
Der afsættes 22 mio. kr. i 2018 og 13 mio. kr. i 2019.
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Grønland og Færøerne
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en række konkrete initiativer
rettet mod Grønland og Færøerne samt grønlændere og færinger i Danmark.

Grønland
Der afsættes 1 mio. kr. i 2018 i tilskud til Inuit Circumpolar Councils (ICC) interessevaretagelsesopgaver i international sammenhæng. Der afsættes bevilling til to initiativer rettet mod
grønlandske anstaltsbetjente. Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. i perioden 2018 til 2020 til et
efteruddannelsesforløb i arbejdet med personer med psykiske afvigelser samt 0,3 mio. kr.
årligt til efteruddannelse i konflikthåndtering.
Der afsættes i alt 2,1 mio. kr. i perioden 2018 til 2020 til at støtte kulturprojektet NUKIGA i De
Grønlandske Huse. Derudover afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til en undersøgelse af kendskabet
til Grønland og grønlandsk kultur blandt elever på ungdomsuddannelser og i udskolingen.

Færøerne
Der afsættes 3 mio. kr. i 2018 til investeringer i forbindelse med det færøske FarGen projekt.
Der afsættes derudover i alt 1,7 mio. kr. i 2018 og 2019 til digitalisering og offentliggørelse af
færøsk kildemateriale fra Rigsarkivet og Det Arnamagnæanske Institut.
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Øvrige initiativer
Grøn naturpulje
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en grøn naturpulje. Den grønne
naturpulje skal bidrage til at gennemføre indsatser på naturområdet, som skal understøtte det
videre arbejde med naturbeskyttelse frem mod 2020 og 2030. Herudover skal Naturkanonen
fra 2009 opdateres for at udbrede kendskabet til dansk natur, særligt til de unge.
Aftalepartierne er enige om at afsætte 21 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til en grøn
naturpulje, hvoraf 4 mio. kr. i 2018 går til en opdatering af Naturkanonen.

Kystbeskyttelse og klimatilpasning
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at Danmark skal sikres mod stigende havniveau og nedbør.
Aftalepartierne er derfor enige om at understøtte kommuner og grundejers etablering af forebyggende kystbeskyttelse, samt sikre at nye ansøgninger og klagesager om etablering af
kystbeskyttelse håndteres hurtigt og effektivt. Indsatsen ligger i forlængelse af aftalen om
kommunernes økonomi for 2018 mellem regeringen og KL.
Der afsættes 9 mio. kr. i 2018 og 2019, 6 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021.

Dyrevelfærdspulje til foreninger
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at øge tilskuddet til dyrevelfærdspuljen til foreninger, så foreningernes arbejde med dyrevelfærd fortsætter på samme niveau i 2019 som i
2018.
Der afsættes yderligere 7,5 mio. kr. i 2019, hvilket medfører en samlet bevilling på 10 mio. kr.
i 2019.

Dyrenes vagtcentral
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke indsatsen for udsatte dyr i regi af
Dyrenes Vagtcentral. Dyrenes Vagtcentral skal i højere grad være rustet til at kunne reagere
på henvendelser og give den nødvendige hjælp til nødlidende og udsatte dyr.
Der afsættes yderligere 4 mio. kr. i 2018 til Dyrenes Vagtcentral, således at bevillingen til
Dyrenes vagtcentral udgør 6 mio. kr. i 2018.

Økologisk landbrug
Regeringen og Dansk Folkeparti vil understøtte og videreudvikle en fortsat markedsbaseret
udvikling af økologien i Danmark.
Regeringen og Dansk Folkeparti ser positivt på den markante forøgelse af den økologiske
produktion og finder, at det er et godt afsæt for at fortsætte og accelerere udviklingen i retning mod en mere markedsbaseret sektor.
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Aftalepartierne er derfor enige om at afsætte 30 mio. kr. i 2019, 20 mio. kr. i 2020 og 10 mio.
kr. i 2021 til at forlænge indsatsen for fremme af økologi og afsætning i regi af Fonden for
Økologisk Landbrug. Herved vil det også være muligt at videreføre en indsats for omstilling til
økologi i professionelle køkkener.
Aftrapningen er udtryk for en intention om en gradvis overgang til, at sektoren er økonomisk
selvbærende.
For at understøtte en glidende overgang til markedsbaseret økologi vil aftalepartierne tage
initiativ til at sikre, at der er tilstrækkelige midler til at dække efterspørgslen efter tilskud til
økologiske arealer, såfremt udgifterne hertil overstiger de afsatte bevillinger på finansloven
for 2018. Aftalepartierne er enige om at reservere 50 mio. kr. årligt hertil i 2018 og 2019.

Retsområdet i Grønland
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt fra
2018-2021 til retsområdet i Grønland.
Udmøntningen af puljen til konkrete initiativer foretages af Justitsministeriet i samarbejde
med Grønlands Selvstyre.

Sorgorlov
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at give begge forældre samme ret til sorgorlov,
som mødre har i dag. Der indføres adgang til sorgorlov på 14 uger til begge forældre i forbindelse med spædbarnsdød, så de dermed ligestilles med mødrene fsva. mødrenes adgang til
sorgorlov.
Der afsættes 22 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

Lokale initiativer
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere en række mindre, lokale tiltag for i
alt 117 mio. kr. i perioden 2018-2021:
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•

Statens Museum for Kunst, Doverodde. Der gives et årligt tilskud på 1,5 mio. kr. i
perioden 2018-2021 og frem til etablering og løbende drift af en ny filial af Statens Museum for Kunst i Doverodde.

•

Østersklækkeri, Nykøbing Mors. Der afsættes 7,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021
til etablering af et storskalaprojekt til dyrkning af limfjordsøsters i Nykøbing Mors.

•

Modtagecenter til Østersturisme. Der afsættes 7 mio. kr. i 2018 og 4 mio. kr. i perioden 2019-2021 til at etablere og drive et modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden under hensyn til de naturbeskyttede områder.
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•

Marinemuseet i Aalborg. Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2018 til etablering af nye børnefaciliteter på Springeren Maritimt Oplevelsescenter i Aalborg.

•

Kattegatcenteret, Grenå. Det årlige driftstilskud til Kattegatcentret i Grenå forhøjes
med 2 mio. kr. i perioden 2018-2021.

•

AUHE Midtvest’s Støttefond. Der afsættes 3 mio. kr. i 2018 til AUHE Midtvest’s Støttefond, som skal understøtte samarbejdet mellem studerende ved AUHE og det lokale
erhvervsliv i Midt- og Vestjylland.

•

Center for Kyst- og Lystfiskerturisme, Assens. Der afsættes 8 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til et Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens.

•

Udviklingsmuligheder for Mosede Fort. Der afsættes 5,0 mio. kr. i 2018 til en opgradering af Mosede Fort, der er et kystværk opført ved Greve under Første Verdenskrig.

•

Bornholms lufthavn. Der afsættes 0,4 mio. kr. årligt over en 15-årig periode til finansiering af en udskiftning af lufthavnens ILS (Instrument Landing System).

•

Mindelunden. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til et løft af bl.a.
vedligeholdelsen af Mindelunden.

•

Støtte til Øresundsakvariet. Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til
Øresundsakvariet i Helsingør.

•

Etablering af satellit-kontor i Sorø. Der gives som forsøg 1 mio. kr. årligt i 2018 og
2019 til etablering af et satellit-kontor i Sorø, som gør det lettere at bo i Midtsjælland
men arbejde andetsteds.

Øvrige initiativer
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at støtte en række øvrige initiativer med 64 mio.
kr. i perioden 2018-2021:
•

Bocuse d’Or. Tilskuddet til Bocuse d'Or øges med 0,5 mio. kr. årligt i perioden 20182021 for at øge Danmarks muligheder for at præstere på den internationale gastronomiske scene. Aftalepartierne er enige om at undersøge muligheden for at afholde Bocuse d’Or i Danmark.

•

Forhøjelse af beløbsgrænse vedr. børneopsparing. Den årlige beløbsgrænse for
indbetaling til børneopsparing hæves fra de nuværende 3.000 kr. til 6.000 kr. Den samlede indbetaling fordobles til 72.000 kr. Der prioriteres 3,5 mio. kr. fuldt indfaset.

•

Digital ajourføring og ophavsret af den oprindelige kulturkanon. Der afsættes 1
mio. kr. i 2018 og 0,3 mio. kr. fra 2019 og frem til digital ajourføring af den oprindelige
kulturkanon med henblik på øget tilgængelighed og fornyelse af rettigheder.

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

51

52

•

Team Danmark. Der gives et supplerende driftstilskud til Team Danmark på 4 mio. kr.
fra 2018 og frem.

•

Forhøjelse af støtten til Dansk Arkitektur Center. Der gives et forhøjet driftstilskud til
Dansk Arkitektur Center (DAC) på 3 mio. kr. årligt fra 2018 og frem.

•

Dansk Skoleskak. Der gives et tilskud til Dansk Skoleskak på 2 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021.

•

Religiøse minoriteter. Religiøse minoriteter oplever i stigende grad forfølgelser i en
række lande. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke indsatsen mod forfølgelse af religiøse minoriteter, herunder kristne minoriteter. Der oprettes derfor en
særlig enhed i Udenrigsministeriet, som kan understøtte arbejdet. Der afsættes 2 mio.
kr. årligt i perioden 2018-2021.

•

LGBTI-koordinationsenhed. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at etablere
en koordinerende enhed i Udenrigsministeriet på LGBTI-området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede). Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden
2018-2021. Enheden skal drive og koordinere regeringens indsats på LGBTI-området
og understøtte arbejdet med en handlingsplan for LGBTI-området. Handlingsplanen
skal styrke LGBTI-personers inklusion i samfundet og forebygge diskrimination og
stigmatisering.
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Finansiering
Finansloven for 2018 er fuldt finansieret inden for ansvarlige økonomiske rammer. Med Aftale
om finansloven for 2018 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at gennemføre de
budgetforbedringer, der er indbudgetteret på regeringens forslag til finanslov for 2018.

Reserve til JobReform fase II
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at anvende 0,2 mia. kr. i 2020 og 0,3 mia. kr. i
2021 af reserve til JobReform fase II til finansiering af finansloven for 2018.

Regeringsreserve
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at anvende 0,3 mia. kr. i 2018 og 2019 og 0,6
mia. kr. i 2020 og 0,5 mia. kr. i 2021 af regeringsreserven til finansiering af finansloven for
2018.

Justering af budgetforbedringer
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at justere følgende budgetforbedringer:

Døvefilm
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at videreføre tilskuddet til Døvefilm uændret.
Det indebærer merudgifter på 7,1 mio. kr. i 2018, 7,0 mio. kr. i 2019, 6,8 mio. kr. i 2020 og
6,7 mio. kr. i 2021 og frem.

Delvis refusion af købsmoms til almennyttige foreninger
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at fastholde ordningen om delvis refusion af
købsmoms for almennyttige foreninger. Det indebærer merudgifter på 97 mio. kr. årligt i
2018-2021.

Forbrugerrådet – Tænk
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om ikke at nedsætte tilskuddet til Forbrugerrådet –
Tænk. Det indebærer merudgifter på 5 mio. kr. årligt i perioden 2018 og frem.
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Udgiftslofter 2018-2021
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stemme for lovforslag om ændrede
udgiftslofter for 2017-2020 og lovforslaget om udgiftslofter for 2021 (nyt fjerde år) med
tilhørende ændringsforslag, som følger af Aftale om finansloven for 2018 samt politiske
aftaler vedtaget i tilknytning hertil.
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Bilag. En permanent BoligJobordning
Med henblik på at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde er
aftaleparterne enige om at gøre BoligJobordningen permanent. Der gives skattefradrag for
både service- og håndværksydelser i hjemmet.
Skattefradraget er som hidtil et ligningsmæssigt fradrag, og de hidtidige lofter over skattefradragene for udgifter til serviceydelser og håndværksydelser på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr.
videreføres ligeledes. Begge lofter er i 2018-niveau og reguleres efter personskattelovens §
20, dvs. i takt med lønudviklingen.

Fradrag for serviceydelser
Aftaleparterne er enige om at videreføre fradrag for lønudgifter til samme serviceydelser i
hjemmet som i dag:
•
•
•
•

Almindelig rengøring
Vinduespudsning
Børnepasning
Almindeligt havearbejde m.m.

Fradrag for håndværksydelser
Aftaleparterne er endvidere enige om at justere de omfattede håndværksydelser, så bl.a.
følgende ydelser fortsat vil være omfattet:
•
•
•
•
•
•
•

Udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre
Isolering af tag, gulv og ydervægge
Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
Kloakarbejde på egen grund
Tilslutning til bredbånd
Fornyelse og etablering af dræn
Udvendigt malerarbejde

Som noget nyt gives der fremadrettet også fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm.
Fradrag for følgende ydelser udgår:
•
•
•
•
•
•
•

Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
Solafskærmning af vinduer og glasdøre
Energirådgivning
Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
Installation af ladestik til elbiler
Fjernelse af asbest, PCB og bly

Den samlede liste over fradragsberettigede service- og håndværksydelser i fremgår af boks 1
og 2.
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Boks 1
Omfattede serviceydelser
Almindelig rengøring
• Vask og aftørring af flader i boligen
• Rengøring af toilet og bad
• Støvsugning, gulvvask og boning
• Opvask, tøjvask og strygning
• Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
Vinduespudsning

• Indvendig
• Udvendig
Børnepasning

• Børnepasning i boligen
• Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter
Almindeligt havearbejde m.m.

•
•
•
•
•

56

Græsslåning
Klipning af hæk
Lugning
Beskæring af buske og træer
Snerydning
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Boks 2
Omfattede håndværksydelser
Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag), fx:
• Maling af vinduesrammer (udvendigt)
• Maling af døre (udvendigt)
• Maling af ydervægge (udvendigt)
Isolering af tag
Reparation og forbedring af skorsten, fx:

•
•
•
•

Indsættelse af isolerende foring
Indsættelse af filter
Montering af røgsuger
Ændring af skorstenshøjde

Udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas, fx:

• Nye ruder og vinduer
• Nye terrassedøre og franske altandøre, hvor størstedelen er glas
• Forsatsvinduer
Udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv., fx:

• Nye døre
Isolering af ydervægge, fx:

• Isolering
• Hulmursisolering
Isolering af gulv, fx:

• Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv
Afmontering af brændeovne
• Afmontering af eksisterende brændeovne
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg, fx:

•
•
•
•

Radiatortermostatventiler
Vejrkompenseringsanlæg
Urstyring
Udskiftning af radiatorer

Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller:

• Installation, reparation eller udskiftning af solfangere
• Installation, reparation eller udskiftning af solceller – dog ikke, hvis reglerne for erhvervsmæssig
virksomhed anvendes
• Installation, reparation eller udskiftning af husstandsvindmøller – dog ikke hvis reglerne for
erhvervsmæssig virksomhed anvendes
Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg,
pillefyr, biomassefyr og brændselskedler, fx:

• Solvarmeanlæg: Hele solvarmesystemet inklusive varmtvandsbeholder
• Vandvarmere i forbindelse med installation af kedler mv.
• Etablering af stikledning
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Boks 2 (fortsat)
Omfattede håndværksydelser
Udskiftning eller reparation af fjernvarmeunits
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper, fx:

• Varmepumper, herunder luft-til-luft varmepumper med og uden kølefunktion
• Jordvarme: Hele jordvarmesystemet, inkl. jordslange
Installation eller forbedring af ventilation, fx:

• Balanceret ventilationsanlæg med varmeindvinding
Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kloakarbejder på egen grund
Udskiftning af kloakrør
Fornyelse og etablering af dræn
Udskiftning af opsamlingstank
Nedsivningsanlæg
Minirensningsanlæg
Rodzoneanlæg
Højvandslukkere
Regnvandsfaskiner

Radonsikring, fx:

• Radonudsugning
Tilslutning til bredbånd:

• Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af
modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer)
Installation af tyverialarm
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Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om:
Fordeling af forskningsreserven
(herunder provenu fra reform af
førtidspension og fleksjob af juni 2012)
i 2018
(31. oktober 2017)
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Aftale om fordeling af
forskningsreserven i 2018
Med denne aftale udmønter partierne 1.010 mio. kr. i 2018 til forskning og udvikling.

Tabel 1
Fordeling af forskningsreserven i 2018
Mio. kr. (2018-pl)

2018

Forskningsreserve til udmøntning

1.010

1. Danmarks innovationsfond

1.1
1.2

Grønt vækst
Bedre sundhed

1.2.1

Heraf Et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen

1.2.2

Heraf Fertilitet og hormonforstyrrende stoffer

1.3 Nye teknologiske muligheder
2. Udviklings- og Demonstrationsprogrammer

2.1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
2.2 Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
2.3 Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)/Internationalt Center for
Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer

3. Danmarks Frie Forskningsfond
3.1 Mennesker og samfund
3.1.1

Heraf Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer

90
110

30
5
160
270

45
200
25

205
65
12

3.2 Sapere Aude og nationalt ERC-støtteprogram

50

3.3 Forskning i læring og uddannelseskvalitet

20

3.4 Forskning i tidlig indsats

20

3.5 Frie midler til Danmarks Frie Forskningsfond

50

4. ESS-fyrtårnsmiljø

35

5. Nye basisforskningsmidler til CBS, Aalborg Universitet og ITU.

40

5.1 Copenhagen Business School (CBS)

25

5.2 Aalborg Universitet

10

5.3 IT-Universitetet (ITU)

6. Markedsmodningsfonden

62

360
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5
31

Tabel 1 (fortsat)
Fordeling af forskningsreserven i 2018
Mio. kr. (2018-pl)

2018

7. Early Warning

4

8. Fonden for Entreprenørskab

25

9. Grundtvig Centeret

10

10. Eliteforsk

10

11. Internationalt forskningssamarbejde

12

12. EUopStart

6

13. Arktisk Universitet

3

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

1. Danmarks Innovationsfond
Der afsættes 360 mio. kr. til forskning i regi af Danmarks Innovationsfond. Midlerne afsættes
til forskning inden for områder, hvor forskningen kan bidrage til at løse samfundsudfordringer,
og/eller hvor offentligt-privat samarbejde om strategisk og udfordringsdrevet forskning kan
bidrage til at skabe flere forsknings-, udviklings- og innovationsaktive virksomheder – samtidig med, at de virksomheder, der allerede forsker, udvikler eller innoverer, skal øge deres
investeringer.
FORSK2025 udgør grundlaget og rettesnoren for Innovationsfondens udmøntning, og fordelingen inden for Danmarks Innovationsfond følger også hovedområderne i det nye
FORSK2025. Danmarks Innovationsfond får således større frihed til at realisere innovativ,
tværgående forskning inden for FORSK2025-hovedområderne. Forskningen skal herunder
understøtte Danmarks position som digitalt foregangsland og dermed også bidrage til regeringens kommende digitale vækststrategi.

1.1 Grøn vækst
Der afsættes 90 mio. kr. til hovedområdet "Grøn vækst". Teknologiske og videnbaserede
svar på store globale udfordringer skal bruges til at styrke dansk eksport, vækst og velfærd
samt bidrage til at værne om vores fælles natur og miljø. En forskningsindsats skal bidrage til
at udnytte det danske potentiale for at udvikle konkurrencedygtige miljø-, energi- og transportteknologier, der kan imødekomme fremtidens behov for energi og transport, mens belastning af vand, natur og klima reduceres. Forskningen skal samtidig bidrage til en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion af fødevarer og andre biologiske produkter, herunder
marine ressourcer og udvikling af præcisionslandbrug. Forskningen skal endvidere ruste os til
tilpasning til – og modvirkning af – klimaforandringer og inkludere arktisk forskning. Det skal
bl.a. sikres, at der tilvejebringes tilstrækkelige virkemidler til opfyldelsen af Danmarks mål for
reduktion af udledning af drivhusgasser fra den ikke-kvotebelagte sektor (herunder landbrug,
transport og byggeri) under hensyn til produktionen og erhvervet. Herudover skal forskningen
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bidrage til den fortsatte udvikling af bæredygtigt kvalitetsbyggeri, fysisk infrastruktur og attraktive byer, der fremmer livskvalitet, og hvor det er attraktivt for virksomheder at placere deres
aktiviteter. I udmøntningen skal der tages systemiske hensyn, således at der tænkes i både
arbejdsdeling og samarbejde med aktører og programmer (ikke mindst EUDP, MUDP og
GUDP), der understøtter andre dele af forsknings- og innovationsværdikæden.

1.2 Bedre sundhed
Der afsættes 110 mio. kr. til hovedområdet "Bedre sundhed". Sundhed er helt afgørende for
det enkelte individs livskvalitet, og sundhedsområdet udgør en stor del af de offentlige udgifter. Herudover står medicinal- og medicoindustrien for en stor del af dansk eksport og velstandsskabelse. De fleste OECD-lande, herunder Danmark, står overfor store udfordringer
med aldrende befolkninger. Det resulterer bl.a. i en stigning i forekomsten af kroniske sygdomme, multisygdomme og demens/Alzheimers, hvilket skaber et stort pres på udgifterne til
sundheds- og plejeområdet. Udviklingen skaber en betydelig dansk og international efterspørgsel efter forskning og ny viden, der medvirker til udvikling af nye løsninger til bedre og
billigere forebyggelse, diagnostik, behandling og rehabilitering inden for såvel somatikken
som psykiatrien og inden for området personlig medicin. Midlerne afsættes endvidere til
forskning i bedre arbejdsmiljø. Det er væsentligt, at arbejdsmiljøindsatsen med forebyggelse,
substitution, anvendelse af værnemidler, fastsættelse af grænseværdier etc. baseres på
forskning.

1.2.1 Et borgernært og teknologiunderstøttet sundhedsvæsen
Der afsættes 30 mio. kr. til anvendelsesorienteret og praksisnær forskning i et borgernært og
teknologiunderstøttet sundhedsvæsen. Forskningen skal bidrage til at udvikle og implementere teknologiske løsninger, som kan understøtte et velfungerende sundhedssystem og gøre
den enkelte borger mere selvhjulpen og dermed styrke den enkeltes personlige frihed.
Forskningen skal herunder give mulighed for at inddrage borgerne mere direkte i forebyggelse, behandling og rehabilitering gennem bl.a. nye teknologiske udviklinger. Endvidere skal
forskningen understøtte en effektiv indretning af et sammenhængende sundhedsvæsen, hvor
borgere og sundhedspersonale oplever gode forløb. Dette skal blandt andet bidrage til at
styrke det forskningsmæssige udgangspunkt for undervisning på sundhedsuddannelserne og
kompetenceudvikling i sundhedsvæsnet. Der lægges vægt på, at forskningen i relevant omfang sker i samarbejde mellem universiteter og andre uddannelsesinstitutioner.

1.2.2 Fertilitet og hormonforstyrrende stoffer
Der afsættes 5 mio. kr. til forskning i fertilitet og hormonforstyrrende stoffer.

1.3 Nye teknologiske muligheder
Der afsættes 160 mio. kr. til hovedområdet "Nye teknologiske muligheder", herunder ny
energiteknologi. Teknologiudviklingen forandrer vores samfund med stadig større hastighed,
og der er stor grund til at forvente, at tempoet, hvormed nye teknologier fremover forandrer
borgeres og virksomheders hverdag og vilkår, vil stige yderligere i fremtiden. Midlerne rettes
mod forskning inden for bio- og life science, materialeudvikling, produktionsteknologi og
–systemer, droneteknologi samt mod digitalisering og big data. Den teknologiske udvikling
skaber enorme muligheder, men også nye risici, hvorfor forskningen også skal bidrage til at
styrke cyber- og informationssikkerhed i Danmark. Midlerne skal endvidere understøtte etab-
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lering af fyrtårnsmiljøer omkring European Spallation Source (ESS), som beskrevet i
FORSK2025 og ESS-strategien.

2. Udviklings- og demonstrationsprogrammer
2.1 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
Der afsættes 45 mio. kr. til Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations-program
(MUDP). MUDP vil fortsat have fokus på at styrke Danmarks position i forhold til udviklingen
af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål inden for områderne klimatilpasning og
vand, ressourceeffektivitet og affald, støj og luftforurening samt kemikalier.

2.2 Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
Der afsættes 200 mio. kr. til Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram
(EUDP), der har til formål at støtte ny energiteknologi, som skaber vækst og arbejdspladser,
at øge forsyningssikkerheden og at bidrage til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i
2050. Midler understøtter samtidig målet for energiforskning i Mission Innovation.

2.3 Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)/Internationalt
Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS)
Der afsættes 25 mio. kr. til økologiforskning med fokus på at forøge produktiviteten i økologierhvervet og dermed understøtte fortsat vækst i den danske økologisektor. Midlerne udmøntes igennem Grønt Udvikling- og Demonstrationsprogram (GUDP) og i samarbejde med
Internationalt Center for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS).

3. Danmarks Frie Forskningsfond
3.1 Mennesker og samfund
Der afsættes 65 mio. kr. til hovedområdet "Mennesker og samfund". Den offentlige sektor
løfter en bred vifte af væsentlige opgaver – eksempelvis uddannelse af børn og unge, støtte
til socialt udsatte og omsorg for ældre. Der er væsentligt behov for viden, der understøtter
den offentlige sektors muligheder for effektivt at skabe mere velfærd og bedre rammer for
mennesker og samfund. Der er blandt andet behov for praksisnær forskning, der sigter på at
styrke professionernes arbejde med bl.a. børn og unge på eksempelvis daginstitutionsområdet og i uddannelsessektoren. Der lægges vægt på, at forskningen sker i samarbejde med
professionshøjskolerne. Der er endvidere behov for viden, der understøtter uddannelser, der
ruster den danske befolkning til fremtiden og globaliseringens behov, understøtter sammenhængskraften i Danmark ved at hjælpe de borgere, der har de største udfordringer, til et
meningsfuldt hverdagsliv og bidrager til udviklingen af en videnunderbygget, effektiv og digital offentlig sektor.
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3.1.1 Samfundsøkonomiske effekter af velfærdsinvesteringer
Der er begrænset viden om samfundsøkonomiske effekter af offentlige udgifter, jf. De Økonomiske Råds rapport ”Dansk Økonomi, forår 2017”. Der afsættes 12 mio. kr. til forskning,
der kan belyse samfundsøkonomiske og adfærdsmæssige effekter af offentlige velfærdsinvesteringer, herunder tidlig indsats, forebyggelse, bedre uddannelse og arbejdsmiljøindsats.

3.2 Sapere Aude og nationalt ERC-støtteprogram
Der afsættes 50 mio. kr. til at udvide forskertalentprogrammet Sapere Aude Forskningsleder
og til at etablere et nationalt ERC-støtteprogram, heraf op til 10 mio. kr. til et nationalt ERCstøtteprogram. Dette skal bidrage til at styrke indsatsen for fremtidens topforskere. Udvidelsen af Sapere Aude Forskningsleder skal støtte særligt talentfulde yngre forskere, som er
parate til at udvikle og styrke egne forskningsidéer og til at lede et forskningsprojekt med flere
deltagere på højt internationalt niveau. Samtidig skal etableringen af et nationalt ERCstøtteprogram styrke talentfulde yngre forskeres muligheder for at få bevillinger fra ERC
(European Research Council) til excellent og banebrydende forskning baseret på forskernes
egne ideer inden for alle forskningsfelter.

3.3 Forskning i læring og uddannelseskvalitet
Der afsættes 20 mio. kr. i 2018 til strategisk og udfordringsdrevet forskning i læring og uddannelseskvalitet på de videregående uddannelser. Dette skal bidrage til forskningsbaseret
viden, der kan understøtte læring, kvalitet og relevans i de videregående uddannelser. Der
kan lægges vægt på forskningsprojekter, der sker i samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler.

3.4 Forskning i tidlig indsats
Der afsættes 20 mio. kr. i 2018 til forskning i tidlig indsats. Forskningen skal bl.a. bidrage til at
dokumentere, hvilke former for tidligere indsatser, som virker over for dysfunktionelle og
udsatte familie og børn, og som kan understøtte børns trivsel, udvikling og læring. Ny viden
kan kvalificere prioriteringer, pædagogik og tidlige indsatser og derigennem understøtte, at
alle børn får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. Der kan lægges vægt på forskningsprojekter, der sker i samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler.

3.5 Frie midler til Danmarks Frie Forskningsfond
Der afsættes 50 mio. kr. til fortsættelse af hovedaktiviteter i Danmarks Frie Forskningsfond
med henblik på at støtte og fremme de mest originale idéer og initiativer i dansk forskning og
at udvikle dansk forskning til højeste internationale niveau. Danmarks Frie Forskningsfond
bidrager til at sikre excellence og nybrud i dansk forskning og støtter den nysgerrighedsdrevne og forskerinitierede forskning inden for grundforskning såvel som anvendelsesorienteret
forskning. Danmarks Frie Forskningsfond spiller desuden en væsentlig rolle for hele forskningens fødekæde fra ph.d. til professor samt for internationaliseringen af dansk forskning.
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4. ESS-fyrtårnsmiljø
Der afsættes 35 mio. kr. i 2018 til etablering af ét internationalt førende forskningsmiljø i
tilknytning til European Spallation Source (ESS-fyrtårnsmiljø). ESS-fyrtårnsmiljøet skal etableres på et dansk universitet og skal bidrage til kapacitetsopbygning i den danske forskningsverden med henblik på at de danske forskningsinstitutioner og dansk erhvervsliv kan realisere de store potentialer, der er knyttet til det danske medværtsskab af ESS.

5. Nye basisforskningsmidler til CBS, Aalborg
Universitet og ITU
Der afsættes 40 mio. kr. i 2018 til nye basisforskningsmidler til Copenhagen Business School
(CBS), Aalborg Universitet og IT-Universitetet, heraf 25 mio. kr. til CBS, 10 mio. kr. til Aalborg
Universitet og 5 mio. kr. til IT-Universitetet.

6. Markedsmodningsfonden
Der afsættes 31 mio. kr. i 2018 til Markedsmodningsfonden, der støtter, at innovative små og
mellemstore virksomheder hurtigere og nemmere kan komme på markedet. Konkret yder
fonden tilskud til dels at teste om virksomhedens innovative løsning fungerer i et realistisk
miljø hos potentielle kunder, dels til at foretage de nødvendige tilpasninger, så de kommercielle muligheder styrkes, og tiden til markedet nedbringes.

7. Early Warning
Der afsættes 4 mio. kr. i 2018 til at videreføre Early Warning. Early Warning er et offentligt
forankret initiativ, hvor virksomheder i krise kan få gratis, uvildig og fortrolig vejledning af et
hold rådgivere bestående af omkring 100 frivillige, erfarne erhvervsfolk tilknyttet Væksthusene. Hvert år hjælpes 4-600 virksomheder i krise til en turn-around eller til at lukke ned så
tidligt, hurtigt og smertefrit som muligt.

8. Fonden for Entreprenørskab
Der afsættes 25 mio. kr. i 2018 til at videreføre Fonden for Entreprenørskab. Fonden for
Entreprenørskab er en selvstændig erhvervsdrivende fond, der arbejder for at styrke innovation og entreprenørskab i uddannelserne.
De afsatte midler skal primært bruges til at udvikle og udbrede undervisningsmateriale i entreprenørskab til elever og studerende på grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Desuden skal midlerne gå til efteruddannelse af lærere og undervisere, så
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det sikres, at de har de rette kompetencer til at undervise eleverne i entreprenørskab med
den fornødne kvalitet. Endelig vil midlerne gå til forskning i, hvordan entreprenørskabsundervisning kan tilrettelægges, så den får den største effekt.

9. Grundtvig Centeret
Der afsættes 10 mio. kr. i 2018 til at videreføre Grundtvig Centerets arbejde. Grundtvig Centeret blev oprettet ved Aarhus Universitet med finanslovaftalen for 2009 med henblik på at
gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digitalisering og kommenterede udgaver. Samtidig er formålet at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virkningshistorie
gennem forskning, undervisning og formidling.

10. EliteForsk
Der afsættes 10 mio. kr. i 2018 til at videreføre EliteForsk-initiativet, som har til formål at
synliggøre, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde unge forskere og
bidrage til at styrke unge talenters interesse for en karriere som forsker. EliteForsk belønner
og hædrer unge forskertalenter i Danmark ved en årlig begivenhed, hvor EliteForsk-priserne
overrækkes. Der iværksættes også formidlende initiativer, der synliggør årets prismodtagere
som rollemodeller for unge med interesse for forskning.

11. Internationalt forskningssamarbejde
Der afsættes 12 mio. kr. i 2018 til fortsat internationalisering af dansk forskning, så bevillingen til internationalt forskningssamarbejde udgør i alt 19 mio. kr. i 2018. Midlerne skal give
danske videnmiljøer bedre rammer og incitamenter for samarbejde med strategisk udvalgte
internationale partnere om forskning, uddannelse og innovation. Midlerne kan bl.a. anvendes
til forsknings- og studieophold på udenlandske uddannelses- og forskningsinstitutioner, afholdelse af videnskabelige workshops, konferencer og andre netværksaktiviteter samt understøttelse af aktiviteter på de danske innovationscentre.

12. EUopSTART
Der afsættes 6 mio. kr. i 2018 til EUopSTART, således at bevillingen udgør i alt knap 21 mio.
kr. i 2018. EUopSTART-ordningen understøtter danske virksomheders og videninstitutioners
adgang til forskningsmidler fra bl.a. EU ved at medfinansiere potentielle danske deltageres
forberedende arbejde rettet mod deltagelse i fælleseuropæiske og andre internationale
forskningsprojekter mv. Konkret kan der ydes tilskud til udarbejdelse af Horizon 2020ansøgninger, forhandling af tilskudsaftaler og andre længerevarende strategiske aktiviteter. I
2016 modtog ordningen i alt 382 ansøgninger fra danske forskere og virksomheder.
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13. Arktisk Universitet
Der afsættes 3 mio. kr. i 2018 til Arktisk Universitet, som har til formål at styrke cirkumpolar
mobilitet og faglige netværk for rigsfællesskabets arktiske uddannelses- og forskningsinstitutioner. Arktisk Universitet har været støttet med 3 mio. kr. årligt på finansloven siden 2010, og
der opleves en stigende interesse for Arktisk Universitet fra de relevante institutioner i rigsfællesskabet, som har gavn af de aktiviteter, der understøttes gennem bevillingen. Midlerne
anvendes til forsknings- og studiemobilitet, understøttelse af tværgående netværk, mindre
projektbevillinger og driftsstøtte til sekretariatet hos Arktisk Universitet.

14. Enklere forskningsadministration
Aftalepartierne er enige om, at det er vigtigt, at administrationen af midler til offentlig forskning og udviklings- og demonstrationsprogrammer sker så enkelt og smidigt som muligt.
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen i foråret 2018 vil fremlægge konkrete forslag til
forenkling.

15. Analyse af velfærdsteknologi
Aftalepartierne noterer sig, at Uddannelses- og Forskningsministeriet forud for forskningsreserveforhandlingerne for 2019 vil udarbejde en kortlægning og analyse af, hvordan forskningen kan understøtte en øget brug af velfærdsteknologi og vurdere teknologiens samspil med
borgerne.
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Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om:
Kriminalforsorgens økonomi 2018-2021
(28. november 2017)
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Aftale om kriminalforsorgens
økonomi 2018-2021
En moderne og stærk kriminalforsorg – et trygt og
sikkert samfund
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021. Aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk
kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.
Kriminalforsorgen står i dag over for en modsatrettet tendens i samfundet. Kriminaliteten har
igennem en årrække samlet set været faldende, hvilket har betydet færre indsatte og dermed
ledig kapacitet i kriminalforsorgens institutioner. Omvendt er der sket en ændring i sammensætningen af de indsatte.
De indsatte afsoner generelt længere domme, og banderne fylder mere i fængslerne. Desuden har øget brug af alternative afsoningsformer som f.eks. fodlænke og samfundstjeneste
for de mindst alvorlige forbrydelser betydet, at de mindst belastede kriminelle ikke længere
kommer i fængsel i samme grad.
Det betyder, at kriminalforsorgens ansatte flere steder oplever en stigende forråelse, idet en
del af de indsatte er blevet mere socialt og kriminelt belastede over tid. Det kommer blandt
andet til udtryk ved, at der er sket en stigning i antallet af magtanvendelser, ligesom der er
sket en stigning i antallet af vold og trusler mod de ansatte i fængslerne. Det er helt og aldeles uacceptabelt, at dygtige fængselsbetjente, der passer deres arbejde til gavn for samfundet, udsættes for overgreb. Det vil aftaleparterne ikke stiltiende se til.
Kriminalforsorgen skal tilpasses den nye virkelighed. Der er behov for at styrke sikkerheden i
fængslerne, så de ansatte kan gå trygt på arbejde, og der skal være en stærk indsats mod
blandt andet indsmugling af narkotika, våben og mobiltelefoner. Der skal slås konsekvent
ned, når det kommer til indsatte, som ikke vil respektere de regler, der er i fængslerne, og der
skal sættes konsekvent ind over for bandekriminelle i fængslerne, der i de senere år er blevet
en stigende udfordring for de ansatte.
Moderniseringen af fængsler og arrester skal fortsættes, så bygningerne løbende kan tilpasses de aktuelle kriminalitetsmønstre og ændringer i sammensætningen af de indsatte. Bygningerne skal indrettes til eksempelvis håndtering og placering af bandemedlemmer. Modernisering af fængsler og arrester vil betyde, at en række utidssvarende bygninger, hvor det
ikke er muligt at udnytte den nyeste sikkerhedsteknologi og skabe tilstrækkeligt trygge forhold
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for medarbejderne, kan lukkes. Herved løftes både sikkerheden og mulighederne for en
tidssvarende og effektiv drift.
For yderligere at understøtte en effektiv drift samt en modernisering af kriminalforsorgens
organisation skal der desuden gennemføres en række effektiviseringstiltag i aftaleperioden,
herunder tiltag som sigter på at styrke ledelsesindsatsen samt ensrette og standardisere
arbejdsprocesser på tværs af kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen vil udarbejde en implementeringsplan, som vil blive præsenteret for aftaleparterne.
Den resocialiserende indsats i kriminalforsorgen er et afgørende element i forhold til at sikre
mindre tilbagefald til ny kriminalitet og dermed færre ofre. De resocialiserende indsatser
iværksættes ikke kun for de kriminelles egen skyld – men for samfundets skyld. Derfor skal
de resocialiserende indsatser målrettes de indsatte, der reelt ønsker at forlade den kriminelle
løbebane – og dem som har en fremtid i Danmark.
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Boks 1
Flerårsaftale for kriminalforsorgen 2018-2021
Aftaleparterne er enige om at øge kriminalforsorgens bevilling med samlet over 600 mio. kr. i aftaleperioden. Med aftalen sker der i aftaleperioden en markant styrkelse af kriminalforsorgen på følgende
områder:
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•

Sikkerheden og trygheden i fængsler og arrester styrkes, så de ansatte, der hver dag løfter en vigtig
samfundsopgave, kan udføre deres arbejde sikkert. Der etableres blandt andet to forstærkningshold af
fængselsbetjente, som med kort varsel kan indsættes, hvor der er behov for et ekstra løft af
sikkerheden og trygheden. Der investeres desuden i nyt sikkerhedsudstyr til en bedre fysisk sikkerhed
i kriminalforsorgen.

•

Bandemedlemmer fylder mere og mere i fængslerne og er en stigende udfordring for de ansatte og
skaber også utryghed for de andre indsatte. Derfor styrkes indsatsen mod bandemedlemmer i
fængslerne. Der tilføres ekstra fængselsbetjente til de afdelinger, hvor bandemedlemmerne særligt
udgør en udfordring. Desuden øges sektioneringen, hvor det giver den største effekt for
opgavevaretagelsen og personalets sikkerhed.

•

Kriminelle udlændinge hører ikke hjemme i Danmark, og det er målet, at flest muligt udvisningsdømte
skal afsone deres straf i hjemlandet. Der etableres et udvisningsfængsel, som indrettes efter, at der i
fængslet udelukkende er indsat udvisningsdømte. Samtidig indføres der tvungen opsparing for de
indsatte, så de udvisningsdømte selv sparer op til at afholde udgifter til hjemtransport.

•

Der sættes konsekvent ind over for de indsatte, som ikke viser viljen til at komme ud af kriminalitet. Det
skal blandt andet sikres gennem mere effektive og tidssvarende disciplinærsanktioner og en
opstramning på udgangsmisbrug. Samtidig skal de indsatte, som kan og vil et liv uden kriminalitet,
gives de bedste forudsætninger herfor.

•

Kriminalforsorgens kapacitet tilpasses, så den giver mulighed for en mere moderne afsoning og er
rustet til fremtidens behov. Der etableres et nyt stort områdearresthus med en høj grad af sikkerhed og
effektive muligheder for sektionering. Der etableres også et kvindefængsel, så kvindelige indsatte kan
afsone under tryggere forhold end i dag.

•

De senere års modernisering af kriminalforsorgen fortsættes, så det sikres, at kriminalforsorgen drives
effektivt og professionelt.

•

Størstedelen af politiets arrestanttransporter overdrages til kriminalforsorgen, så kriminalforsorgens
samlede transportorganisation styrkes, og politiressourcer kan frigøres til operativt arbejde.

•

Der sættes med flerårsaftalen fortsat fokus på kriminalforsorgens arbejde i Grønland og på Færøerne.

•

Aftalen indeholder herudover en række initiativer mv. vedrørende blandt andet alenevagter,
supervision, erstatning for alvorligt tilskadekomne, sikkerheds- og efterretningsarbejde,
besøgsafskæring, exitarbejde, etablering af fængselspladser i udlandet, beskæftigelsesvederlag,
tandbehandling, evidensbaseret resocialisering, GPS-fodlænke og fængselsbetjentuddannelse.
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1. Styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte
Sikkerheden og trygheden i fængsler og arrester skal styrkes til gavn for hele samfundet og
for de ansatte, som hver dag løfter en vigtig samfundsopgave. Medarbejderne skal kunne gå
trygt på arbejde.
Kriminalforsorgens ansatte er i dag udfordret af blandt andet episoder med vold og trusler
samt bandegrupperinger, der ligesom i det øvrige samfund udfordrer de gængse spilleregler.
Der skal være nultolerance over for de indsatte, der udfordrer personalets tryghed ved at
fremsætte trusler eller udøve vold.
Der er allerede iværksat en række forbedringer i kriminalforsorgen blandt andet i form af de
21 tiltag mod indsmugling af mobiltelefoner og initiativerne i Taskforce Medarbejdersikkerhed
om eksempelvis ny teknologi, et styrket efterretnings- og analysearbejde samt skærpede
disciplinærstraffe for blandt andet upassende adfærd og sprogbrug mv. Ligeledes er der
indført initiativer om nultolerance ved håndteringen af vold og trusler mod de ansatte.
Aftaleparterne er enige om at bygge videre på disse initiativer med henblik på at sikre en intensiv, målrettet indsats for styrket sikkerhed og tryghed for de ansatte.
Kriminalforsorgen vil herudover sikre, at mulighederne for at tilbageholde eller anonymisere
oplysninger i bekymringsindberetninger vedrørende radikalisering og ekstremisme udnyttes
fuldt ud, så de ansatte ikke skal frygte for repressalier.

Nyt sikkerhedsudstyr til bedre fysisk sikkerhed i fængsler og arrester
De senere års teknologiske udvikling med f.eks. privatejede droner og meget små mobiltelefoner har udfordret den fysiske sikkerhed i kriminalforsorgen. Derfor skal ny sikkerhedsteknologi anvendes til at øge den fysiske sikkerhed i fængsler og arrester, så mulighederne for
indsmugling af ulovlige genstande som mobiltelefoner, våben, narkotika mv. svækkes. En høj
grad af fysisk sikkerhed vil også have en positiv betydning for de ansattes sikkerhed.
Der lægges derfor med aftalen op til følgende:
•

En styrket indsats mod droner
Der gennemføres en styrket indsats mod droner for at minimere risikoen for indsmugling
af ulovlige effekter. Indsatsen mod droner gennemføres faseopdelt, da det er et område
i rivende teknologisk udvikling. Kriminalforsorgen vil indkøbe dronedetekteringsanlæg,
som i første omgang vil blive installeret på de store lukkede fængsler, dvs. Enner Mark
Fængsel, Nyborg Fængsel, Storstrøm Fængsel og Herstedvester Fængsel. Hvis implementeringen af dronedetekteringsanlæg i disse fængsler afsluttes med et godt resultat,
vil tilsvarende udstyr kunne udbredes til andre relevante institutioner.

•

Fokus på sikkerheden ved indgange til fængsler og arrester
Med aftalen prioriteres øgede sikkerhedsforanstaltninger ved indgange til fængsler og
arrester. Konkret gennemføres ombygninger i Vestre Fængsel med henblik på indførelse af visitationsområde for køretøjer. Yderligere vil metaldetektorkarme i fængsler og arrester blive opgraderet til en nyere og teknisk bedre model, ligesom flere MSD-

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

75

detektorer (Magnetic Static Detector) vil blive taget i anvendelse. Sidstnævnte anvendes
eksempelvis i adgangskontrollen til detektering af mobiltelefoner.
•

Forsøg med dashcams og bodycams
For at forebygge og dokumentere alvorlige episoder er der som led i opfølgningen på
forslagene fra Taskforce Medarbejdersikkerhed i oktober 2017 igangsat et pilotprojekt
med bodycams og dashcams. Bodycams er små kameraer, der bæres på uniformen,
som med video og lyd kan optage hændelser. Dashcams monteres i fængslets biler og
skal filme, hvad der sker inde i bilen. Hvis erfaringerne fra det igangværende pilotprojekt
er positive, lægges der op til at udrulle ordningen til øvrige udvalgte fængsler og arrester.

•

Intensivering af videoovervågning
Med henblik på at understøtte de ansattes tryghedsfølelse, muliggøre en hurtig respons
ved konfliktsituationer og forbedre muligheden for at dokumentere eventuelle voldelige
episoder udvides den eksisterende brug af videoovervågning. Flere nye og bedre kameraer vil navnlig blive opsat på afdelinger, der er særligt præget af bandemedlemmer, ligesom allerede opsatte utidssvarende kameraer vil blive udskiftet.

Styrket personaleindsats for sikkerhed i fængsler og arrester
Det skal være muligt for kriminalforsorgen at styrke bemandingen på særligt belastede institutioner eller afdelinger, hvor der vurderes i kortere eller længere tid at være behov for et
ekstra løft af sikkerheden og trygheden. Der lægges med aftalen op til, at der i kriminalforsorgen oprettes to nye enheder af fængselsbetjente (forstærkningshold), der skal betjene henholdsvis Øst- og Vestdanmark med base i centralt placerede lukkede fængsler. Hvert forstærkningshold vil bestå af ca. 15 betjente. Det betyder, at kriminalforsorgen vil råde over ca.
30 fængselsbetjente, der med kort varsel kan sættes ind i kortere eller længere perioder til
eksempelvis at standse en negativ udvikling i vold og trusler eller håndtere risikoindsatte
såsom bandemedlemmer. Forstærkningsholdene vil endvidere kunne indsættes i perioder
med ekstraordinært sygefravær, eller hvor andre ekstraordinære omstændigheder nødvendiggør en midlertidig styrkelse af personaleindsatsen.

Øget fokus på alenevagter
Aftaleparterne er enige om, at indsatsen mod uplanlagte alenevagter skal fortsættes og forstærkes ved ensrettet og optimeret vagtplanlægning, omplacering af utryghedsskabende
indsatte og indsættelse af forstærkningshold. Uhensigtsmæssigt alenearbejde skal desuden
fortsat følges tæt, herunder ved indhentelse af kvartalsvise afrapporteringer om brugen af
alenearbejde og ved iværksættelse af eventuelle andre tiltag, hvor det vurderes nødvendigt.

Systematisk supervision og opfølgning efter voldsepisoder
Konstruktiv hjælp og støtte fra kolleger og ledelse efter en episode, hvor en medarbejder er
blevet udsat for vold eller trusler som led i sit arbejde, er ikke kun afgørende for medarbejderens bearbejdning af og reaktion på den konkrete hændelse, men har også en vigtig forebyggende effekt ved at reducere risikoen for fremtidige episoder med vold og trusler – både i
forhold til den enkelte medarbejder og som læring for hele organisationen.
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Derfor har kriminalforsorgen som led i opfølgningen på anbefalingerne fra Taskforce Medarbejdersikkerhed iværksat en afdækning af nuværende praksis for kollegial og ledelsesmæssig opfølgning efter episoder, hvor en medarbejder er blevet udsat for vold eller trusler, samt
praksis for supervision på området med henblik på at udvikle nye modeller for såvel systematisk opfølgning efter den enkelte hændelse og systematisk supervision. Samtidig har kriminalforsorgen styrket dataindsamlingen på området, som skal bruges til at styrke sikkerheden for
medarbejderne.
Aftaleparterne er enige om, at kriminalforsorgen skal styrke fokus på systematisk supervision
og opfølgning efter voldsepisoder.

Øget mulighed for erstatning til alvorligt tilskadekomne i
kriminalforsorgen
Der er i dag mulighed for at udbetale en særlig erstatning til ansatte i politiet, som invalideres
eller omkommer under varetagelsen af visse politiopgaver, som traditionelt er forbundet med
særlig risiko. Erstatningen er et supplement til erstatning efter de almindelige regler i blandt
andet arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven. Aftaleparterne er enige om, at
en sådan mulighed også skal gælde for ansatte i kriminalforsorgen.

2. Styrket indsats mod bandemedlemmer
Bandemedlemmer fylder ikke blot mere i gaderne, men også i fængslerne. Der skal sættes
konsekvent ind over for bandemedlemmerne, der i de senere år er blevet en stigende udfordring for de ansatte, og som også skaber utryghed for de andre indsatte.
Der er blandt andet behov for en bedre screening og placering af bandemedlemmer og en
øget brug af sektionering i kriminalforsorgens institutioner. For bandemedlemmer er et exitforløb afgørende for et liv uden kriminalitet, og derfor skal exit-arbejdet styrkes.

Intensiveret personalemæssig indsats over for bandemedlemmer
For at højne sikkerheden og skabe mere tryghed for personalet er aftaleparterne enige om at
iværksætte en intensiveret personalemæssig indsats over for bandemedlemmer. Den intensiverede indsats skal bestå i tilførsel af i alt ca. 40 fængselsbetjente, der fordeles på afdelinger i fængsler og arrester, der er særligt præget af bandemedlemmer.
Den styrkede personalemæssige indsats skal ud over at være med til at højne sikkerheden
på de pågældende afdelinger og skabe mere tryghed for personalet være med til at imødegå
vold og trusler mod personalet og begrænse konflikter samt vold og trusler mellem indsatte.
Implementering af indsatsen vil ske efter en risikobaseret tilgang, hvor der blandt andet ses
på antallet af fængselsbetjente på de konkrete afdelinger samt niveauet af fysisk sikkerhed.
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Bedre screening og placering af bandemedlemmer
For effektivt at kunne bekæmpe blandt andet organiseret kriminalitet og for at styrke de ansattes sikkerhed skal kriminalforsorgen løbende forbedre sin evne til at vurdere de indsattes
farlighed, kriminelle tilknytningsforhold, indbyrdes relationer mv., så blandt andet indsatte
med varierende grad af tilknytning til bandemiljøet kan placeres og håndteres under de rigtige
forhold.
Der lægges derfor med aftalen op til at styrke sikkerheds- og efterretningsarbejdet i kriminalforsorgen, som medio 2018 vil komme med et samlet oplæg til aftaleparterne om konkrete
tiltag på området.
I den forbindelse kan blandt andet mulighederne for nedenstående indgå:
•
•
•
•
•
•
•

En mere systematisk indsamling af viden om og sikkerhedsklassificering af de indsatte.
En udbygget model for sikkerhedsklassificering af kriminalforsorgens institutioner.
Et bedre match af indsatte og institutioner baseret på sikkerhedsrisici mv.
En mere konsekvent indgriben over for indsatte med negativ adfærd mv.
En bedre teknisk understøttelse og mulighed for indsamling af relevant viden.
En mere fokuseret uddannelsesindsats for personalet i de forskellige sikkerhedsklasser.
En yderligere intensivering af samarbejde og videndeling med andre relevante myndigheder.

Udvidelse af muligheden for besøgsafskæring for bandemedlemmer
Bandemedlemmer er i dag afskåret fra at modtage besøg fra medlemmer af den gruppering,
som de selv er en del af, hvis den pågældende gruppering er aktivt involveret i en verserende
voldelig konflikt mv. Aftaleparterne er enige om at udvide denne mulighed for besøgsafskæring til også at omfatte besøgende, som politiet skønner har en tilknytning til en anden bandegruppering. Det betyder, at bandemedlemmer fremadrettet som det helt klare udgangspunkt ikke kan modtage besøg fra andre bandemedlemmer under en verserende voldelig
konflikt mv.

Øget sektionering
Sektionering giver blandt andet mulighed for at begrænse bandemedlemmers muligheder for
at påvirke andre indsatte holdningsmæssigt, ligesom også kontrolmulighederne og personalets tryghed i håndteringen af denne gruppe af indsatte forbedres. Sektionering af bandemedlemmer er også med til at styrke sikkerheden og trygheden for de andre indsatte.
Der er allerede gennemført en lang række sektioneringstiltag i kriminalforsorgens eksisterende institutioner, men der kan fortsat etableres yderligere sektionering af f.eks. gårdtursarealer
og beskæftigelsesområder.
Kriminalforsorgen vil foretage sektionering, hvor dette i det daglige arbejde vil give den største effekt for opgavevaretagelsen og for personalets sikkerhed. Konkret vil det betyde, at
sektionering vil blive foretaget i institutioner i sikkerhedsklasse 1 og 2, der håndterer indsatte,
som udgør en særlig sikkerhedsmæssig udfordring, herunder indsatte med relationer til bandemiljøet.
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Derudover skal sektioneringsmuligheder og kommunikationsbegrænsninger indtænkes, når
der etableres nye institutioner.

Styrket exitarbejde i forhold til bandemedlemmer
Tilbud om deltagelse i exit-forløb er en vigtig del af kriminalforsorgens indsats over for indsatte med tilknytning til en bandegruppering. Vigtigheden er blevet yderligere aktualiseret med
Bandepakke III og kravet om, at indsatte, der er dømt efter bandebestemmelsen, skal deltage
i et exit-forløb for at blive prøveløsladt. Professionalisering og styrkelse af exit-arbejdet med
fokus på mere sammenhængende forløb – også efter løsladelse – skal ske ved udvidelse og
styrkelse af allerede eksisterende initiativer og aftaler i henhold til den nationale rammemodel
for exit-programmer og bandepakke I, II og III, herunder ved:
•
•
•

Styrkelse af visitationsproceduren og den efterfølgende monitorering af personer i exitforløb.
Styrkelse af myndighedssamarbejdet (med samlet overblik og styring forankret i Det
Nationale Exit-kontaktpunkt i Rigspolitiet).
Afklaring af muligheder for mere målrettet placering i kriminalforsorgens institutioner.

3. Styrket indsats over for kriminelle udlændinge
Der er hvert år mange udenlandske statsborgere, som dømmes for kriminalitet og i den forbindelse udvises af Danmark. Da en stor del af de udvisningsdømte skal afsone en fængselsstraf, inden de kan udsendes til deres hjemland, fylder kriminelle udlændinge meget i de
danske fængsler.
Aftaleparterne er enige om at sætte hårdere ind over for udlændinge, der afsoner en dom for
kriminalitet begået under deres ophold i Danmark.
Kriminelle udlændinge hører kort og godt ikke hjemme i Danmark. Det er således målet, at
flest mulige udvisningsdømte udlændinge skal afsone deres straf i hjemlandet. De skal ikke
sidde unødigt længe i danske fængsler.
I det omfang, det er nødvendigt at lade kriminelle udlændinge afsone i Danmark, er der ikke
behov for at bruge kræfter i fængslerne på resocialiserende tiltag, som retter sig mod en
fremtidig tilværelse i Danmark. Afsoningstiden skal bruges til at forberede dem på at vende
hjem.

Etablering af et udvisningsfængsel
Aftaleparterne er enige om at etablere et udvisningsfængsel i Ringe Fængsel, som vil skulle
huse de udvisningsdømte udlændinge, som i dag er indsat i de særlige udrejseafdelinger i
Nyborg Fængsel og Enner Mark Fængsel. Etableringen af et udvisningsfængsel vil betyde, at
fængslets indretning og ressourcerne til fængslets drift vil kunne indrettes efter, at der i
fængslet udelukkende er indsat udvisningsdømte. Det betyder, at der i overensstemmelse
med de skærpelser i afsoningsvilkårene for udvisningsdømte, der blev gennemført i foråret
2017, ikke vil skulle være de samme faciliteter eller ressourcer i fængslet til resocialiserende
tilbud i form af uddannelse, undervisning og programvirksomhed, som forefindes i de øvrige
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fængsler. Tilsvarende vil gælde i forhold til social behandling mod stofmisbrug. Det er forventningen, at Ringe Fængsel kan idriftsættes som udvisningsfængsel i løbet af 2018.

Overførsel til afsoning i hjemlandet
Aftaleparterne er enige om, at arbejdet med at sikre overførsel af udviste kriminelle til afsoning i hjemlandet skal intensiveres, særligt i forhold til Rumænien, som i dag repræsenterer
den største gruppe af udvisningsdømte i danske fængsler og arresthuse.

Etablering af fængselspladser i udlandet
Sideløbende med arbejdet med at sikre overførsel af udviste kriminelle til afsoning i hjemlandet er det aftaleparternes målsætning, at arbejdet med at oprette eller leje danske fængselspladser i udlandet, hvor udvisningsdømte skal afsone deres straf, fremmes. Aftaleparterne er
således enige om at afsætte midler til, at regeringen fortsætter den igangværende undersøgelse af de juridiske, økonomiske og administrative rammer for at etablere danske fængselspladser i udlandet. Er vigtigt led heri er dialogen med de relevante partnerlande, herunder
nedsættelse af bilaterale arbejdsgrupper.

Indførelse af tvungen opsparing for de indsatte
Alle indsatte skal efter de gældende regler selv afholde en række udgifter i forbindelse med
udgang. Udviste udlændinge skal herudover efter de gældende regler selv afholde udgifter til
hjemtransport i forbindelse med løsladelsen. Aftaleparterne er enige om, at der fremover skal
tilbageholdes 15 pct. af de indsattes beskæftigelsesvederlag som en tvungen opsparing med
henblik på at sikre, at de indsatte har midler til at betale de udgifter, som de selv skal dække i
forbindelse med udgang eller løsladelse. For udvisningsdømte indebærer det, at staten alene
skal afholde udgifter til hjemtransport, hvis det tilbageholdte beløb ikke er tilstrækkeligt.

4. Mere konsekvens og mindre tilbagefald
Der skal sættes mere konsekvent ind over for de indsatte, der ikke viser vilje til at komme ud
af kriminalitet, og som ikke forstår at indrette sig efter reglerne. Dette er allerede sket ved en
række skærpelser af disciplinærsanktionerne for blandt andet negativ stærk adfærd, vold og
trusler mod fængselspersonalet, upassende sprogbrug og besiddelse af mobiltelefoner.
For de indsatte, som gerne vil et liv uden kriminalitet, er det vigtigt, at kriminalforsorgen har
en effektiv og målrettet indsats, som giver de bedste forudsætninger herfor. Kriminalforsorgen skal inddrage den nyeste forskning i, hvad der virker, og anvende kræfterne på de dømte, der kan og vil motiveres til at ændre livsbane – og som har en fremtid i Danmark.
Aftaleparterne noterer sig, at kriminalforsorgen vil følge op på den tidligere igangsatte forskning om behandling af seksualforbrydere, herunder medicinsk kastrationsbehandling.
Derudover vil der blive udarbejdet en analyse af konsekvenserne ved en mulig øget brug af
forvandlingsstraf i tilfælde, hvor den pågældende ikke betaler en idømt bøde.
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Effektive og tidssvarende disciplinærsanktioner
Der nedsættes et udvalg af praktikere i kriminalforsorgen, der skal gennemføre et serviceeftersyn af de nuværende disciplinærstraffe og administrative reaktioner i fængsler og arresthuse. Udvalget skal belyse anvendelsen, oplevelsen og effekterne af reaktionerne i både den
åbne og lukkede sektor. Udvalget skal desuden undersøge, om reaktionerne opleves som
tilstrækkeligt hurtige, mærkbare og graduerede, og om de vurderes at have den ønskede
virkning. Hvis udvalgets arbejde viser, at det nuværende system ikke fungerer efter hensigten, vil kriminalforsorgen komme med forslag til de nødvendige justeringer samt undersøge
mulighederne for eventuelt at indføre nye former for disciplinærstraffe, reaktioner og incitamentsløsninger. Udvalgets arbejde og kriminalforsorgens forslag skal foreligge aftaleparterne
medio 2018.

Forenkling af reglerne om beskæftigelsesvederlag til indsatte
Beskæftigelsesvederlaget til indsatte består i dag af et grundbeløb samt en række forskellige
tillæg. Aftaleparterne er enige om at foretage en forenkling af reglerne om beskæftigelsesvederlag. Kriminalforsorgen skal derfor – i forbindelse med implementeringen af en ny beskæftigelsesstrategi – gennemgå de forskellige tillæg med henblik på en forenkling. Beskæftigelsesvederlag vil fortsat skulle anvendes som incitamentsskabende instrument.

Udgifter til tandbehandling til indsatte
For indsatte, som udstår fængselsstraf eller forvaring, og som skal opholde sig i kriminalforsorgens institutioner i tre måneder eller mere, afholdes udgiften til tandbehandling i dag af
kriminalforsorgen, i det omfang udgiften ikke afholdes af sygesikringen, og den indsatte ikke
selv har midler hertil.
Aftaleparterne er enige om at ændre de gældende regler for betaling af tandbehandling til
indsatte således, at de i højere grad flugter med de regler, som gælder i det omkringliggende
samfund. Der vil i den forbindelse blive taget udgangspunkt i, hvilke ydelser kontanthjælpsmodtagere har mulighed for at opnå. Indsatte, som ikke måtte have formue eller indtægter,
f.eks. på grund af arbejdsvægring, vil kun kunne modtage nødbehandling.
Endvidere gennemføres en undersøgelse af, om der inden for gældende ret vil være mulighed for at holde hjemlandet ansvarlig for finansiering af udgifter til eventuel tandbehandling af
udvisningsdømte kriminelle.

Fokus på evidensbaserede indsatser
Som led i kriminalforsorgens flerårsaftale for 2013-2016 er der implementeret en ny måde at
afdække, vurdere og visitere den indsattes eller den tilsynsdømtes risiko- og behovsområder
via det såkaldte LS/RNR-redskab (Level of Service/Risk Need Responsivity). Redskabet
kortlægger den dømtes risiko for tilbagefald til kriminalitet, og hvilken indsats der kan iværksættes for at imødegå risikoen.
Kriminalforsorgen er derudover ved at udrulle en databank, som i kombination med brugen af
LS/RNR fremover kan danne grundlag for yderligere at belyse de dømtes behov for resocialiserende indsatser, og hvor det bedst kan betale sig at sætte ind.
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På baggrund heraf er aftaleparterne enige om følgende:
•

Kvalitetsløft af modtagelsesproceduren
Der skal ske et kvalitetsløft af modtagelsesproceduren i fængslerne ved en øget inddragelse af øvrige myndigheder og andre eksterne aktører allerede i forbindelse med modtagelsen af den dømte i fængslet.

•

Målretning af beskæftigelsesindsatser
Ud fra behovsafdækningen via LS/RNR-redskabet skal kriminalforsorgen målrette
fængslernes beskæftigelsesindsatser og udbuddet heraf, så de retter sig mod de indsatte, der kan og vil et liv uden kriminalitet. Dermed prioriteres og allokeres ressourcerne til
de indsatser, der reelt bidrager til at bringe den indsatte videre til et liv uden kriminalitet.

•

Styrket myndighedssamarbejde i forbindelse med løsladelse
Der skal ske en yderligere styrkelse af løsladelsessituationen. Et nyt handlingskatalog
(udarbejdet af kriminalforsorgen under inddragelse af Socialstyrelsen) indeholder en
række anbefalinger, som kriminalforsorgen skal arbejde på at implementere internt og
sikre, at viden fra kataloget udbredes til kommunerne. Kriminalforsorgen vil samtidig gå i
dialog med KL om implementering af de anbefalinger i handlingskataloget, som er målrettet kommunerne.

•

Forankring af MOSAIK
Gennem øget lokal faglig og ledelsesmæssig forankring skal der i Kriminalforsorgen i
Frihed (KiF) ske yderligere styrkelse af den adfærdskorrigerende tilsynsmodel MOSAIK
(Motiverende Samtaleintervention i Kriminalforsorgen).

•

Styrket Mentorordning
Mentorordningen i KiF skal styrkes, således at de dømte, der har højest risiko for recidiv,
får mulighed for tildeling af en mentor. Mentorens opgave vil fremover blive at understøtte MOSAIK-arbejdet og at støtte den dømte, når vedkommende har brug for yderligere
indsats fra kommune, psykiatri eller behandlingssteder.

Udgangsmisbrug og brug af GPS-fodlænke til blandt andet
bandemedlemmer
Et vigtigt led i indsatsen for at mindske risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet er at give den
dømte mulighed for at bevare kontakten til familien under afsoning. Dette kan blandt andet
ske ved udgang fra fængslet. Udgang – og efterfølgende prøveløsladelse – giver derudover
mulighed for at sikre et kontrolleret forløb frem mod endelig løsladelse med mulighed for at
stille krav om overholdelse af konkrete vilkår mv.
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Et vellykket udslusningsforløb forudsætter samtidig, at den dømte selv viser vilje til at komme
ud af kriminalitet. Aftaleparterne er enige om at skærpe sanktionerne for udgangsmisbrug, så
det har mærkbare konsekvenser, hvis den dømte misbruger en udgang til at undvige eller
begå ny kriminalitet. Der skal på den baggrund tages følgende initiativer:
•
•
•
•

•

Markant længere udgangskarantæne til indsatte, der undviger eller begår ny kriminalitet
under udgang,
skærpet praksis for overførsel fra åbent til lukket fængsel, hvis en indsat begår ny kriminalitet under udgang,
skærpet praksis for prøveløsladelse, hvis en indsat begår ny kriminalitet under udgang
eller i forbindelse med undvigelse fra udgang,
skærpelse af regler og praksis over for indsatte, der gentagne gange har misbrugt en
udgangstilladelse, således at de kun undtagelsesvis kan få tilladelse til uledsaget udgang og som udgangspunkt først i slutningen af afsoningen og med vilkår om at blive på
udgangsadressen, og
indskærpelse af, at en udgangsledsager som det helt klare udgangspunkt ikke må lade
den indsatte ude af syne.

Det er i forbindelse med Bandepakke III desuden besluttet at igangsætte et forsøg med GPSfodlænke i forbindelse med prøveløsladelse og udgang for bandemedlemmer. GPSfodlænken skal skærpe kontrollen med, at den indsatte overholder vilkårene i prøveløsladelsen/udgangen. Der vil ved forsøgets afslutning blive udarbejdet en evaluering af forsøget.
Aftaleparterne er enige om, at regeringen på baggrund af evalueringen af forsøget skal overveje, i hvilket omfang der eventuelt skal ske yderligere udbredelse inden for kriminalforsorgens område og ramme af brugen af GPS-fodlænke.

5. Modernisering og fremtidssikring af afsoningen
Kriminalforsorgens institutioner skal give mulighed for en moderne afsoning, der kan justeres
efter de aktuelle behov, og bygningerne skal indrettes til eksempelvis håndtering og placering
af bandemedlemmer. Det udfordres i øjeblikket navnlig af en forældet bygningsmasse i arrestsektoren.

Et nyt områdearresthus
Arreststrukturen omkring København skal moderniseres, og der skal oprettes ét større og
mere tidssvarende arresthus, hvorefter en række utidssvarende, små og dårligt placerede
arrester kan afvikles. Herved vil flere hundrede arrestpladser i en lavere sikkerhedsklassificering kunne løftes til de højeste sikkerhedsklassificeringer.
Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres et nyt stort områdearresthus i nærheden af
København, hvor behovet er størst, med over 200 pladser. Områdearresthuset skal projekteres og planlægges i den indeværende forligsperiode og forventes opført og færdigbygget
efter forligsperioden.
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Den nærmere placering besluttes af regeringen på baggrund af et oplæg fra kriminalforsorgen som følge af blandt andet de operationelle hensyn og snitfladerne til kriminalforsorgens
interessenters arbejde, herunder politiets opgaveløsning. Det forudsættes, at områdearresthuset placeres centralt i forhold til vigtig infrastruktur, herunder navnlig det sjællandske motorvejsnet, så transporten til hele det sjællandske område kan nedbringes mest muligt. I
forbindelse med placeringen vil der blive taget højde for eventuelle transportmæssige konsekvenser for politiet.
Et nyt områdearresthus vil udgøre en væsentlig sikkerhedsmæssig forbedring og fleksibilitet i
forhold til den samlede arreststruktur omkring hovedstadsområdet, hvor en række af de farligste arrestanter er placeret, herunder bandemedlemmer. Et moderne, stort arresthus skal
give effektive muligheder for sektionering af risikoindsatte, flere sikrede pladser (sikkerhedskategori 1 og 2), forhindring af ulovlig kommunikation, bedre adgangskontrol samt bedre
vagtplanlægning og udnyttelse af storskalafordele i driften.
Aftaleparterne noterer sig endvidere, at der er ved at blive etableret en særligt sikret retssal i
tilknytning til Vestre Fængsel. Den særligt sikrede retssal har blandt andet til formål at sørge
for, at de mest risikofyldte retssager kan afholdes under særligt sikrede forhold, samt at politiet ikke skal anvende ressourcer på at transportere indsatte til retssager. Retssalen forventes
klar til brug ved årsskiftet 2020/2021.

Etablering af et kvindefængsel
Kvindelige afsonere og arrestanter er i dag enten indsat på samme afdelinger som mandlige
eller på særskilte kvindeafdelinger i institutioner med indsatte af begge køn. Der er en risiko
for, at dette kan kompromittere kvindernes sikkerhed. Aftaleparterne er derfor enige om, at
der – ligesom i Norge og Sverige – etableres et egentligt kvindefængsel. Kvindefængslet
etableres i Jyderup Fængsel. Et kvindefængsel vil udover bedre sikkerhed i forhold til at
undgå chikane og seksuelle og fysiske overgreb fra mandlige indsatte give mulighed for en
mere tilpasset indretning af aktiviteter og beskæftigelse for kvindelige indsatte. Det er forventningen, at Jyderup Fængsel kan idriftsættes som kvindefængsel i 2020.

6. Fortsat modernisering og bedre styring af driften
Generel udvikling af kriminalforsorgen som organisation
De senere års arbejde med modernisering af kriminalforsorgens organisation skal fortsættes
og styrkes, så det sikres, at kriminalforsorgen drives effektivt og professionelt.
Aftaleparterne er enige om, at der er behov for en modernisering af kriminalforsorgen. Det
skyldes blandt andet, at kriminalforsorgen i dag i vid udstrækning er præget af traditioner,
lokal praksis, manglende standarder og uensartede serviceniveauer.
I de senere år er der gennemført en gennemgribende reform af organisations- og ledelsesstrukturen i kriminalforsorgen, således at kriminalforsorgen har etableret fire regionale områder med selvstændig ledelse, som sammen med direktoratets ledelse udgør koncernledelsen.
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For at understøtte at kriminalforsorgen fortsat forbedrer sin opgaveløsning og bliver mere
effektiv, lægges der med aftalen op til at gennemføre en række effektiviseringsinitiativer, som
blandt andet tager udgangspunkt i en gennemført analyse af kriminalforsorgen.
Både de øvrige nye initiativer samt effektiviseringsinitiativerne skal tilsammen understøtte en
modernisering af kriminalforsorgen og blandt andet sikre, at der skabes en mere strømlinet
og effektiv kriminalforsorg, så opgaveløsningen i forhold til kerneopgaven med afsoning og
resocialisering bedst muligt understøttes.
Initiativerne vil blandt andet skulle sikre:
•

En styrket implementerings- og eksekveringskraft i kriminalforsorgen.

•

En optimeret anvendelse og tilpasning af kriminalforsorgens kapacitet, så den er bedre
rustet til fremtidens behov.

•

Anvendelsen af de mest effektive løsninger, herunder bedre vagtplanlægning, mere
effektiv beskæftigelse til indsatte samt læring og ensretning i forhold de gode eksempler
på tværs af kriminalforsorgens enheder.

•

En bedre styret drift med udgangspunkt i best practice på tværs af kriminalforsorgen,
herunder en mere effektiv bemandingsmodel, som kan frigøre betjente til andre prioriterede opgaver.

•

En mere effektiv indsats samt et større ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær.

•

En standardisering af arbejdsgange, herunder i fængsler og KiF samt i forhold til indkøb
og støttefunktioner med henblik på omkostningseffektivitet og en mere ensartet kvalitet
på tværs af kriminalforsorgen.

•

Kriminalforsorgen skal i aftaleperioden overveje brug af konkurrenceudsættelse, hvor
dette kan give en merværdi, herunder blandt andet på uddannelsesområdet.

På den baggrund er der enighed om, at kriminalforsorgen kan realisere effektiviseringer på
ca. 70 mio. kr. i 2018 stigende til ca. 260 mio. kr. i 2021.
Aftaleparterne er i forlængelse heraf enige om, at det er centralt, at kriminalforsorgen inden
for rammerne af flerårsaftaleøkonomien fortsat skal kunne tilpasse sin opgaveløsning og drift
til den konkrete situation og løbende udvikling.

Eftersyn af fængselsbetjentuddannelsen
Fængselsbetjentene er grundlaget for en effektiv og sikker kriminalforsorg. Fængselsbetjentene skal på den ene side stå for kontrol og sikkerhed af de indsatte og på den anden side
støtte og motivere de indsatte til et liv uden kriminalitet. Derfor skal det sikres, at fængselsbetjentenes uddannelse giver de rette værktøjer til arbejdsopgaverne i hverdagen.
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Der skal i løbet af 2019 laves et grundlæggende eftersyn af den eksisterende fængselsbetjentuddannelse, som blandt andet skal afdække kompetencebehovet i forhold til fængselsbetjentes opgaver, herunder i de forskellige sikkerhedsklasser, forbedre screeningen af
ansøgere og øge fokus på fortsat egnethed og robusthed under uddannelsen. I forbindelse
med eftersynet skal det endvidere overvejes, om der er mulighed for at sikre et øget samspil
med det samlede uddannelsessystem, samt om der er behov for at oprette særlige specialer i
uddannelsen til håndtering af specifikke opgaver, herunder i forhold til at øge rekrutteringsmulighederne.

Arrestanttransport
Med henblik på at frigøre politiressourcer til operativt arbejde samt at styrke kriminalforsorgens samlede transportorganisation er aftaleparterne enige om, at størstedelen af arrestanttransporterne overdrages fra politiet til kriminalforsorgen.
Kriminalforsorgen har allerede i dag ansvaret for transport af afsonere, ligesom Københavns
Fængsler varetager ca. halvdelen af arrestanttransporterne i Københavnsområdet. Opgavens
indhold er derfor kendt for kriminalforsorgen. Samtidig vil transportopgaven kunne optimeres
gennem en mere effektiv tilrettelæggelse, når opgaven samles på landsplan.
Overdragelsen af arrestanttransporter kan ske gradvist til kriminalforsorgen fra efteråret 2018
med henblik på fuld overdragelse fra januar 2019.

7. Grønland og Færøerne
Kriminalforsorgen i Grønland vil i de kommende år have fokus på at udnytte de muligheder,
som åbningen af en moderne, nybygget anstalt i Nuuk i 2019 vil skabe for hele det grønlandske samfund, herunder at ingen i Grønland fremover skal kunne dømmes til at afsone deres
foranstaltning i Danmark langt væk fra familie og pårørende. Som led i driften af både den
nye anstalt og de øvrige grønlandske anstalter vil Kriminalforsorgen i Grønland i de kommende år arbejde for at styrke det lokale samarbejde med øvrige myndigheder, erhvervslivet
og relevante uddannelsesinstitutioner.
Når den nye anstalt i Nuuk åbner i 2019, vil indsatte, der efter den grønlandske kriminallov er
dømt eller overført til anbringelse i Danmark, selv kunne vælge, om de fortsat ønsker at være
anbragt i Herstedvester Fængsel, eller om de ønsker at blive overført til den nye anstalt i
Nuuk. Der gælder i dag regler om, at grønlandske indsatte i Herstedvester Fængsel i begrænset omfang kan gives tilladelse til udgang til Grønland, hvor kriminalforsorgen betaler
rejseomkostningerne. Derudover kan pårørende til grønlandske indsatte én gang årligt få
betalt en rejse til Danmark for at besøge de grønlandske indsatte, som ikke kan eller vil benytte sig af muligheden for en udgang til Grønland. Aftaleparterne er enige om at afskaffe
betalt udgang til Grønland og betalte pårørendebesøg til indsatte grønlændere i Herstedvester Fængsel, som vælger at blive i Herstedvester Fængsel, når den nye anstalt i Nuuk åbner.
Aftaleparterne noterer sig endvidere, at der på forslaget til finansloven for 2018 er lagt op til
at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke retsområdet i Grøn-
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land. Den konkrete udmøntning af retspuljen vil skulle ske i samarbejde med Grønlands
Selvstyre.
For så vidt angår Færøerne er der behov for at opdatere de gældende regler om straffuldbyrdelse. Aftaleparterne er enige om, at den gældende danske straffuldbyrdelseslov inden for
aftaleperioden skal sættes i kraft for Færøerne ved kongelig anordning – efter udtalelse fra
Færøernes Landsstyre – med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

8. Opfølgning i aftaleperioden
Aftaleparterne er enige om, at den politiske opfølgning på aftalen skal ske halvårligt ved
forligskredsmøder mellem justitsministeren og retsordførerne fra aftaleparterne.

9. Økonomi
Aftaleparterne er enige om en ny flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021.
Den fremadrettede økonomi for kriminalforsorgen fremgår af tabel 1.

Tabel 1
Økonomi for kriminalforsorgens flerårsaftale 2018-2021
Mio. kr., (2018-pl)
Bevilling til kriminalforsorgen

2017

2018

2019

2020

2021

3.122,8

3.293,6

3.309,6

3.281,0

3.247,3

Anm.: 2017-bevillingen svarer til bevillingsniveauet på FL17 opregnet til 2018-pl. ved anvendelse af det
generelle pl-indeks. Bevillingen i 2018-2021 indeholder blandt andet midler afsat til skærpelse af
straffen for grov vold mv., som lagt til grund i regeringens finanslovsforslag for 2018.

Kriminalforsorgen er ligesom øvrige statslige institutioner i aftaleperioden omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med
finanslovsprocesser mv.
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Aftale om Fælles Kemiindsats
2018-2021
Oplyste forbrugere, fair vilkår for virksomhederne, reduktion af sundheds- og
miljøbelastningen og styr på den mest skadelige kemi – det er hovedlinjerne i
den nye aftale om kemi i produkter og fødevarer.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti vil værne danskerne og miljøet mod skadelige kemiske stoffer.
Vi udsættes for kemiske stoffer, uanset hvor og hvordan vi færdes i verden. Det er derfor
vigtigt, at der er fokus på både beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet samt på en
ansvarlig produktion og anvendelse af kemiske stoffer. Vi skal have fordelen af kemien uden
at blive udsat for skadevirkningerne.
Vi skal have ekstra fokus på de grupper, der er mest sårbare over for kemiske stoffer – ufødte, børn og unge – for kemiindsatsen peger ud i fremtiden. Derfor er der brug for en vedvarende indsats i forhold til forbrugerprodukter og fødevarer og for løbende at oplyse forbrugerne, så vi kan foretage et trygt valg.
Vi har brug for mere viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af anvendelsen af kemi i
de produkter, vi omgiver os med. Derfor skal der være fokus på at gennemføre risikovurderinger af forbrugerprodukter mv. Der skal gennemføres risikovurdering af kemi i forbrugerprodukter, ikke mindst til de sårbare grupper, og hvis det viser sig, at produkterne indeholder
stoffer, der kan udgøre en risiko, skal der sættes ind. Der skal være fuldt fokus på, at forbrugerprodukterne overvåges, undersøges og kontrolleres. I forhold til vores fødevarer og emballage til fødevarer skal beskyttelsen af forbrugere prioriteres højt, så alle danskere kan
være trygge ved, at deres fødevarer ikke indeholder skadelig kemi. Risikovurdering er et
administrativt værktøj, som anvendes til at fastsætte krav til det enkelte produkt eller fødevares indhold af kemiske stoffer med farlige egenskaber.
Sigtelinjen for den fælles kemiindsats er den langsigtede vision i EU’s 7. Miljøhandlingsprogram om et ikke-giftigt miljø, hvor borgerne beskyttes mod miljørelaterede belastninger og
risici for deres sundhed og trivsel, som forudsætter en særlig indsats i forbindelse med kemikalier i produkter og fødevarer. Danmarks position som et land, hvor innovation, miljø og
sikkerhed går hånd i hånd med en fair konkurrence, skal derfor styrkes. Produktion og handel
med kemiske stoffer og produkter sker globalt. En ambitiøs regulering af kemiområdet skal
derfor som udgangspunkt fastlægges i EU og så vidt muligt globalt. Danmark skal målrettet
arbejde for at få en stærk EU-regulering af de skadelige stoffer og aktive indspil til udviklingen
af EU’s kemikaliepolitik, så vi får den bedste forbrugerbeskyttelse og de mest lige konkurrencevilkår. Vi skal være med til at sikre et højt beskyttelsesniveau for alle borgere og miljøet.
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Sammenlægningen af Miljø- og Fødevareministerierne giver helt nye muligheder for en tværgående beskyttelsesindsats på kemiområdet, så en ny fælles aftale kan omfatte både industrikemikalier, forbruger- og biocidprodukter, fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. Indsatsen favner også forskning og videnopbygning, EU regulering, information og vejledning, samt
tilsyn og kontrolopgaver. Vurdering af effekten af kemikalieindsatsen 2014-17 giver det overordnede billede, at gevinsterne af indsatsen væsentligt overstiger omkostningerne. Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti ønsker derfor at videreføre og udbrede den hidtidige stærke indsats. Vi
skal være med til at sikre alle borgere og miljøet et højt beskyttelsesniveau.

Oplyste forbrugere
Forbrugere skal være trygge, når de køber produkter og fødevarer. Det stiller høje krav til
oplysningernes troværdighed. Ærlig information om kort- og langtidseffekter af kemiske stoffer i forbrugerkommunikation medvirker hertil. Særligt sårbare grupper i befolkningen har krav
på et ekstra fokus. Beskyttelsen af ufødte, børn og unge skal derfor i højsædet. Styrket,
enkel, sammenhængende og forebyggende information om kemi i produkter og fødevarer og
fødevarekontaktmaterialer skal hjælpe forbrugerne til at træffe et oplyst valg, eksempelvis
ved miljømærker. Indsatsen vil også på et overordnet niveau omfatte gode råd til forbrugere,
som ønsker at være ekstra forsigtige. Der skal være øget adgang til viden om kemiske stoffer
i fødevarer og forbrugerprodukter gennem udnyttelse af digitale muligheder.

Fair vilkår for virksomheder
Danske virksomheders styrkepositioner skal udnyttes. Skrappe EU-regler sikrer fair konkurrence, og virksomheder, der går forrest, får gode vilkår for vækst ved tidligt at substituere til
grønnere alternativer og træde ind i den cirkulære økonomi. Kemiindsatsen skal bidrage med
indspil til implementering af EU's plaststrategi. Det skal samtidig sikres, at der er tilstrækkeligt
gode data til at sikre forsvarlig brug og undgå substitution til stoffer, der ikke er bedre. Danmark skal arbejde for, at kvaliteten af virksomhedernes REACH-registreringer forbedres,
herunder blandt andet vedrørende data om anvendelser og eksponering og information om
stoffers farlighed ved vurdering af registreringer og testforslag, så tilstrækkelig viden er til
rådighed. Virksomhederne, især de små og mellemstore virksomheder, skal vejledes om
lovgivning, risikovurdering og -håndtering. Det gælder også nethandelsvirksomheder, som i
stigende grad gør sig gældende på markedet. Der skal arbejdes for at sikre, at produkter med
skadelige stoffer ikke kan importeres fra tredjelande til Danmark og EU, herunder også i
forhold til de importerede produkters genanvendelighed i den cirkulære økonomi. For at
hjælpe virksomheder til at overholde reglerne og undgå uønskede kemiske stoffer i fødevarer
og fødevarekontaktmateriale udvikles vejledningsmateriale til brancher og virksomheder.
For virksomhederne skal have de rette værktøjer og sikres forbedrede rammevilkår, som
sætter dem i stand til at agere konkurrencedygtigt i Danmark og internationalt. Vi skal medvirke til at øge væksten og samtidig sikre beskyttelsen af forbrugerne og miljøet.

De fem skadevirkninger i fokus
De værste kemiske stoffer skal ud af de produkter, danskerne møder i deres hverdag, og de
skal ligeledes undgås i fødevarer, hvis mængderne udgør en risiko for menneskers sundhed.
Ikke mindst for de særligt sårbare – ufødte, børn og unge. Den danske indsats skal fokuseres
inden for de mest skadelige og problematiske kemiske stoffer i forbruger- og biocidprodukter,
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fødevarer og fødevarekontaktmaterialer. Der skal udarbejdes en strategi for håndtering af
allergi, herunder i EU, som sikrer en styrket, koordineret regulering af allergifremkaldende
stoffer.
Der skal fortsat fokuseres på hormonforstyrrende stoffer, herunder arbejdes for en opstramning af kriterierne og sikres fortsat forskning og vidensopbygning på området og påvirkning af
EU-lovgivningen. Eventuelle nye sammenhænge mellem kemi og de såkaldt nye sygdomme
skal undersøges. Der skal også være fortsat fokus på udvikling og forbedring af testmetoder
og på forskellige relevante eksponeringsveje. Der skal ses på mulighederne for vurdering af
grupper af stoffer i stedet for af enkelte stoffer og herunder vurdering af stofgruppers cocktaileffekt og eventuelle nye sammenhænge mellem kemi og sygdomme. Der skal være aktiv
dansk deltagelse i det fælles arbejde i EU med at identificere stoffer til regulering under
REACH og CLP baseret på nyeste viden.
Forbrugerne skal særligt beskyttes mod stoffer, der:
•
•
•
•
•

giver kræft, skader arveanlæg eller vores forplantningsevne (CMR-stoffer)
påvirker hjernens udvikling,
er hormonforstyrrende,
kan give allergi, eller
udgør en risiko for miljøet.

Forskning og vidensopbygning
Der er behov for at udbygge viden og dataindsamling om kemiske stoffer, så vi kan sætte ind,
hvor og når en indsats er påkrævet for de mest skadelige og problematiske stoffer. Forskning, udvikling og vidensopbygning skal derfor fortsat prioriteres. Det gælder bl.a. allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer herunder deres betydning for nye sygdomme som fx
fedme, diabetes, kronisk træthed og effekter på hjernens udvikling. Der skal også mere fokus
på de enkelte stoffers effekt i kombination med hinanden.
Formålet med indsatsen er at begrænse udsættelsen for den skadelige og problematiske
kemi samt øge substitution til mindre skadelig kemi og til fremme af den cirkulære økonomi
uden utilsigtede miljø- og sundhedsproblemer. Ny viden og pålidelig dokumentation er en
vigtig forudsætning for gennemslagskraft i EU og internationalt og Danmark vil styrke vigtige
områder, hvor vi i forvejen er internationalt førende, fx på hormonforstyrrende stoffer.
Aftaleparterne er enige om at styrke forskning i hormonforstyrrende stoffer, bl.a. i sammenhæng med fertilitet og ved biomonitorering. Primo 2018 forelægges der et konkret forslag til
faglig konstruktion til aftalekredsen inden den konkrete udmøntning. Der bygges videre på de
kompetencer, som allerede findes på de nuværende viden- og forskningscentre Hormoncenteret (CeHoS) og EDMaRC.

EU-strategi
Danmark skal presse på og medvirke til fremdrift i EU med henblik på en stærk fælles kemiregulering, hvor de værste kemiske stoffer forbydes. Danmark skal gå forrest og udnytte
vores styrkepositioner, når der er et fagligt grundlag baseret på solid videnskabelig dokumentation for stoffers farlighed og den risiko, der er forbundet med anvendelse af stofferne. Der-
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for skal klassificering og begrænsning være styret af videnskabelig dokumentation, så ressourcerne bliver anvendt på en regulering af de stoffer, som udgør en væsentlig risiko. Der
arbejdes også for at regulere hele stofgrupper i stedet for udelukkende at regulere stoffer et
ad gangen. Når Danmark arbejder for, at der indføres EU-regulering, skal det baseres på
alliancer og samarbejder med de andre lande med samme tilgang til problematiske stoffer
som Danmark. Danmark skal spille stærkt ind til EU's Non Toxic Environment Strategi med
udgangspunkt i 7. Miljøhandlingsprogram og opfølgning på Kommissionens REACH Review.
Danmark vil i perioden arbejde for – i samarbejde med kommende EU formandskaber – at
afholde en konference på højt niveau og om muligt med deltagelse af ministre om en udbygget og forstærket kemikaliepolitik og kemikalieregulering. Aftalekredsen bag kemiindsatsen
2018-21 vil mødes primo 2018 med henblik på at drøfte, hvordan Danmarks styrkepositioner
kan bruges aktivt til at påvirke reguleringen i EU. Hvis der ikke kan eller bør etableres yderligere EU regulering fx pga. mangel på dokumentation, skal der iværksættes andre initiativer,
hvis der er mistanke om miljø- eller sundhedsskadelige effekter. Danmark arbejder fortsat
sammen med REACH-UP-landene.

Kontrol og overvågning
Kontrol og håndhævelse herunder sanktioner samt kortlægning og overvågning er nødvendig, og forventningerne til kontrol øges med øget import via e-handel og de nye forpligtelser
bl.a. på biocidområdet. Sanktionspraksis i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil blive evalueret i aftaleperioden med henblik på mulig skærpelse af sanktionerne overfor ikke mindst
gentagne overtrædelser af regler. Der vil være en øget importkontrol, herunder evt. også
fysisk kontrol ved grænseovergange af forbrugerprodukter. Kontrollen skal tilrettelægges
risikobaseret og skal anvende de virkemidler, som tilskynder til en vedvarende regelefterlevelse i virksomhederne. Overvågning skal give viden om kemiske stoffers tilstedeværelse og
skal omsættes til vejledning og læring i virksomhederne. Dette er med til at sikre et højt beskyttelsesniveau for danskerne og miljøet. Virksomheder skal ikke kunne få konkurrencefordele ved at overtræde reglerne og udsætte befolkningen og miljøet for unødvendige risici. Vi
sætter ind med målrettet kontrol af fødevarer, fødevarekontaktmaterialer, biocider og andre
forbrugerprodukter. Overvågningen skal udbygges, så vi bedre kan prioritere myndighedernes kontrolindsats og fødevarevirksomhederne kan styrke deres egenkontrol. Vi skal styrke
kontrollen, hvor risikoen er størst, og anvende de metoder og værktøjer, der opnår den største effekt. Vi skal også samarbejde med de europæiske kontrolmyndigheder, og kontrolindsatsen skal koordineres bredt i EU. Det er vigtigt for danske virksomheders konkurrenceevne,
at alle virksomheder overholder kemireglerne på lige vilkår.
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Økonomi
Der afsættes 284,8 mio. kr. til den nye fælles kemiindsats 2018-21.

Tabel 1
Finansiering af Fælles Kemiindsats 2018-2021 (mio. kr.)
Mio. kr., 2018 priser

2018

2019

2020

2021

I alt

I alt pr. år

71,2

71,8

70,9

70,9

284,8

Aftalen om en Fælles Kemiindsats 2018-2021 finansieres af:
1. Eksisterende bevillinger på Miljø-og Fødevareministeriets område
2. Yderligere 20,0 mio. kr. fra Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale
Venstre om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer af 12. november 2017
3. En reduktion af friplads/stipendier til udenlandske studerende
4. Afskaffelse af zone 4-censorrejser
Aftaleparterne vil mødes årligt for at følge op på aftalen. Der udarbejdes årligt en kort redegørelse for status.
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Bilag til aftale om Fælles
Kemiindsats 2018-2021
Oplyste forbrugere
Forbrugerinformation og kampagner
Informationen skal generelt hjælpe forbrugerne, så det bliver nemmere for dem at navigere i
valget af hverdagsprodukter og vaner i hjemmet med hensyn til ”hverdagskemi”.
•

Der gives konkrete råd via sociale medier, nyheder og hjemmesider om hvordan man
nedsætte sin udsættelse for fx mistænkte hormonforstyrrende stoffer i hverdagen eller
på andre områder, hvor der er grund til at anlægge en forsigtig tilgang. Målgrupper vil
primært blive fastlagt ud fra hensynet til at beskytte ufødte, børn og unge, da disse grupper generelt er mest følsomme overfor udsættelsen af kemiske stoffer.

•

Der kan gennemføres to større enkeltstående kampagner som eksempelvis kunne være
en kampagne, målrettet unge, der flytter hjemmefra eller et børnerådsmøde om kemi.
Disse kampagner kan suppleres med anden fokuseret information, på de sociale medier,
hjemmesider eller partnerskaber med andre aktører. Andre styrelser inddrages i udarbejdelsen af informationsaktiviteterne – fx Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen.
Der udvikles en løsning, der bygger bro mellem kemioplysningen på hovedhjemmesiderne for Miljøstyrelsen og Fødevarestyrelsen.

•

Tjek kemien app’en, der giver forbrugerne mulighed for at fravælge produkter med kandidatlistestoffer, vil blive fremmet og udbredt i EU.

Viden om biocider/sikker brug af biocider på jobbet
Med Miljøstyrelsens fortsatte informationsindsats vedr. biocider ønskes det sikret, at både
forbrugere og professionelle anvender biocider korrekt.
•

Forbrugere skal informeres om alternative bekæmpelsesmetoder, herunder giftfri løsninger samt indsatser for at undgå resistensudvikling i forbindelse med bekæmpelse af
skadevoldere i hus og hjem – især ift. desinfektions-, insekt-, alge- og træbeskyttelsesmidler.

•

Professionelle skal have undervisning og brancherettede vejledninger om korrekt og
bæredygtig anvendelse af biocider, især skadedyr- og insektbekæmpere, skadeservice
ved skimmel/fugt/vandskader, tagrensere, pleje- og ældresektoren m.fl.
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•

Derudover skal bekæmpelsesmiddeldatabasen udbygges, så det bliver nemmere at
orientere sig om, hvilke biocidprodukter der er lovlige at besidde og bruge.

Allergistrategi
Der skal udarbejdes en allergistrategi med det formål at styrke indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier for at øge beskyttelsesniveauet og reducere antallet af personer, som
udvikler hudallergi. Indsatsen skal styrke Danmarks indflydelse i det europæiske samarbejde
på området, herunder sikre påvirkning af ny regulering og fastsættelse af internationale
guidelines til vurdering af kemikaliers allergifremkaldende egenskaber.
•

Strategien og herunder Allergicentrets forskning og overvågning vil give input til forbrugerinformation om allergi, som særligt vil omfatte børn og unge.

•

Strategien vil bl.a. omfatte kortlægning af hvor mange eller få personer, der påvirkes i
nogen eller høj grad. De mest allergifremkaldende stoffer identificeres bl.a. gennem Videncenter for Allergi’s patientregistreringer og/eller befolkningsundersøgelser. Disse
stoffer skal håndteres via REACH eller produktspecifikke lovgivninger afhængig af, hvor
stofferne anvendes.

•

Strategien omfatter også initiativer til, at de mest allergifremkaldende stoffer klassificeres
efter den strengeste kategori, hvis der er tilstrækkelige data hertil, hvilket vil medføre et
klart øget beskyttelsesniveau for både forbrugere og arbejdstagere. Arbejdet omfatter
også metoder til at teste og vurdere kemiske stoffer for deres hudallergene egenskaber.

Miljømærker
Forbrugerne skal inspireres til at efterspørge miljømærkede produkter og udbuddet skal
øges, der hvor der er et lille udbud af miljømærkede produkter, fx babyprodukter, legetøj,
elektronik, tekstiler og tøj. Det kan ske ved, at fx Miljømærkning Danmark står for fx tematiserede kampagner og oplysningsindsats fx i samarbejde med detailhandlen og relevante myndigheder.
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•

Med henblik på at få flere produkter omfattet af miljømærkeordningen, samtidig med at
er skabes øget kendskab til ordningen, afsættes der 4 mio. kr. heraf afsættes 3,5 mio. kr.
til Miljømærkning Danmark.

•

Der er i forvejen afsat godt 1 mio. kr. til en miljømærketilskudsordning uden for aftalen.
Denne ordning får yderligere 0,5 mio. kr.
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Fair vilkår
REACH og CLP
De danske bidrag til REACH og CLP med vurdering og regulering af stofferne vil have særlig
fokus på beskyttelsen af sårbare grupper – ufødte, børn og unge.
•

Arbejde for at forbedre kvaliteten af industriens REACH-registreringer ved vurdering af
registreringer og testforslag, og udarbejde stofvurderinger for strategisk prioriterede stoffer (de fem i fokus) for at afklare, om yderligere testning eller regulering er nødvendig.

•

Deltage i arbejdet med at finde den mest hensigtsmæssige EU-regulering af prioriterede
stoffer og udarbejde forslag til EU regulering:
• harmoniseret klassificering af farlige stoffer
• optag af relevante særligt problematiske stoffer på REACH-kandidatlisten
• anvendelsesbegrænsning af stoffer, som udgør en risiko for mennesker og/eller miljø
• Der arbejdes på at fremme reguleringen af hele stofgrupper i stedet for at regulere
stoffer et af gangen. Det kunne fx være grupper fluorerede stoffer, bromerede
flammehæmmere, bisphenoler og ftalater.
• Arbejdet med fælles stofgruppevurderinger vil blive søgt fremmet i regi af REACH Up
og andre relevante EU alliancer.

•

Deltage i ECHA-komitéerne som fastsat i REACH-forordningen og EUbeslutningsprocesser, inkl. indhentning af mandat fra regeringen og Folketing.

•

Virksomheder vejledes og rådgives gennem Help-desk om REACH og CLP.

•

Indspil til anden relevant EU-lovgivning, herunder forordningerne om kosmetik og legetøj.

Cirkulær økonomi og plast
•

Styr på kemikalierne er afgørende for at få en cirkulær økonomi til at fungere. Det gælder
fx i plast. Indsatsen er rettet specifikt mod EU’s plaststrategi, som kan supplere øvrige
indsatser, der skal fremme cirkulær økonomi i Danmark.

•

Der arbejdes med at udvikle konkrete initiativer vedrørende PVC.

Innovation i kemi
•

Indsatsen understøtter virksomhedernes innovation for at erstatte uønsket kemi i produktion og produkter med bedre alternativer – green chemistry. Den bygger videre på det
eksisterende substitutionspartnerskab ”Kemi i kredsløb”.

•

Miljøstyrelsen udarbejder en redegørelse for, hvordan det undgås, at sundheds- og
miljøskadelige kemikalier udgør en barriere for cirkulær økonomi, herunder vil der blive
set på, om det er relevant at inddrage enkelte brancher som fx tekstilbranchen.
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Information til virksomheder om og tilskud til biocider
•

Miljøstyrelsen vil udarbejde korte, handlingsorienterede branchespecifikke vejledninger
for biocider med praktiske eksempler i samarbejde med biocidpanelet, som fortsættes.
Helpdesk og deltagelse i informationsmøder prioriteres desuden.

•

Miljøstyrelsen vil tage principelle biocidspørgsmål fra virksomheder op med andre EUlande for at sikre harmoniserede løsninger.

•

Derudover ydes der fortsat tilskud til virksomheder, der har udviklet mindre belastende
biocider og har brug for støtte til produktgodkendelse efter den markant mindre omkostningskrævende og forenklede godkendelsesprocedure, der samtidig giver nemmere adgang til de øvrige EU landes markeder eller til godkendelse af mindre belastende aktivstoffer.

Vejledning til virksomheder om kemi i fødevarer
•

For at hjælpe virksomheder til at overholde reglerne og undgå uønskede kemiske stoffer
i fødevarer udvikles vejledningsmateriale til brancher og virksomheder. Materialet målrettes virksomhedernes behov for konkret viden om regler og risikoparametre for kemiske
stoffer i fødevarer. Materialet udarbejdes i samarbejde med brancher og tilsynsførende,
hvilket bidrager til fælles forståelse af krav og øget brugervenlighed. Materialet skal ligeledes bruges af Fødevarestyrelsens tilsynsførende, og vil dermed øge ensartetheden i
kontrollen.

PVC-indsats
Indsatsen over for skadelige stoffer i PVC skal styrkes, herunder ses på substitution til andre
materialetyper.
Der vil blive udarbejdet en række konkrete forslag, som vil blive forelagt aftalekredsen i 2018.
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De fem skadevirkninger i fokus
Globale konventioner
Kemikalier handles og spredes globalt, og Danmark vil være synlig i arbejdet for at få en
stærk regulering globalt.
•

Danmark vil i forhold til Minamatakonventionen (kviksølv), særligt bidrage til arbejde med
evaluering af indsatsens effektivitet og håndtering af kviksølv i affald og sikker opbevaring og rapportering.

•

Danmark er i 2017 indtrådt i Stockholmkonventionens (POP'er – persistente organiske
miljøgifte) centrale videnskabelige komite (POPRC), som udarbejder anbefalinger om
optagelse af stoffer under Stockholmkonventionen.

•

Vigtigheden af sikker håndtering af kemikalier er understreget i FN’s 2030 Dagsorden og
dens verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne). I perioden 2018-21 prioriteres aktiv dansk deltagelse i udformningen af et SAICM post 2020 regime, for sikker håndtering
af kemikalier og affald globalt efter 2020, og opfølgning på de nye verdensmål ift. kemikalier og affald. Danmark vil desuden i 2018-19 yde en særlig indsats for at understøtte
processer til at nå 2020 målsætningen.

Biocider
En aktiv dansk deltagelse i biocid EU-arbejdet er afgørende for vores muligheder for at sikre
at brugen af biocider i Danmark er sikker for både miljø og sundhed.
•

Miljøstyrelsens arbejde har desuden væsentlig betydning for de mange danske virksomheder og brancher inkl. landbruget, der er berørt af biocidreglerne. Dansk deltagelse i
arbejdet sikrer bedre vejledning og information til danske virksomheder om reglerne.

•

De vigtigste EU-opgaver er risikovurdering af biocidaktivstofferne, udvikling og vedtagelse af harmoniserede vejledninger for national godkendelse af biocidmidlerne samt unionsgodkendelse af et stigende antal biocidmidler, der kan markedsføres i hele EU uden
særlig national risikovurdering. I takt med, at flere aktivstoffer godkendes, og der ansøges om flere forskellige typer produkter og nye anvendelser, skal der udvikles vejledninger for godkendelsesarbejdet. Målet for Miljøstyrelsens aktive deltagelse i EU-arbejdet
på biocidområdet er at sikre danske interesser vedr. sundhed, miljø og danske virksomheders muligheder for vækst og beskæftigelse.

•

En målrettet indsats i EU-arbejdet med særlig fokus på aktivstoffer og unionsgodkendte
produkter, som sårbare grupper kommer i kontakt med (fx desinfektionsmidler, insektmidler og biocidbehandlede artikler) vil især have effekt for disse grupper.
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Forberede regulering af CMR, hormonforstyrrende, neurotox og
PBT/POP
Med dette initiativ fokuseres på at forberede regulering af stoffer, der kan skade hjernens
udvikling, virker hormonforstyrrende, er CMR (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionsgiftige) eller skader miljøet. Vi er nået lang med ftalat-indsatsen, som vi har haft gode
erfaringer med. Vi vil derfor bygge videre på de erfaringer i forhold til regulering af nye stoffer
som fx flourerede stoffer, bromerede flammehæmmere, bisphenoler. Disse stofgrupper forventes at være relevante i en systematisk reguleringstilgang.
Ud fra en løbende vurdering af, hvor der er det største behov kan rammen disponeres til
indsatser inden for følgende områder:
•

En liste over hormonforstyrrende stoffer udbygges sammen med andre lande med henblik på indspil til EU-regulering. Der kan udvikles værktøjer til at hjælpe forbrugere med
at undgå uønsket kemi.

•

Der udvikles og forbedres computermodeller (QSAR), for at forudsige, hvordan kemiske
stoffer påvirker mennesker og miljøet, og derved bidrage at identificere og regulere særligt bekymrende stoffer.

•

Initiativer vedrørende andre særligt problematiske stoffer, såsom CMR stoffer, stoffer der
skader hjernens udvikling (med særlig fokus på beskyttelse af gravide/fostre), stoffer der
er svært nedbrydelige og som kan ophobes i mennesker og andre levende organismer.

•

Bedre regulering og bedre information til forbrugerne om at undgå uønsket kemi har
fokus på beskyttelse af de særligt sårbare grupper, bl.a. gravide og småbørn.

Nano
Som led i aftale om finansloven for 2012 blev der afsat 24 mio. kr. i alt i 2012-15 til "Bedre
styr på nano". Som en del af denne indsats blev det danske nanoproduktregister oprettet for
at holde øje med udbredelsen af nanoprodukter i Danmark. Registeret forpligter producenter
eller importører af en række forskellige forbrugerprodukter med nanomaterialer til at indberette oplysninger om produkter, som frigiver nanomaterialer. Den tidligere indsats på området
skal følges op.
•
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Når resultatet af det igangværende nabotjek af nanoregistret foreligger, vil det blive
drøftet i aftalekredsen, om der er behov for ændringer af det danske nanoregister.
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Forskning og vidensopbygning
Forstærket forskningsindsats i hormonforstyrrende stoffer med styrket
fokus på effekter hos mennesker
Det foreslås at samle viden om hormonforstyrrende stoffer og styrke forsknings- og vidensopbygningen vedrørende observationer af hormonforstyrrende stoffer i mennesker, herunder
bl.a. belyse hormonforstyrrende stoffers betydning for nye sygdomme som fx fedme, diabetes
og effekter på hjernens udvikling og effekter sent i livet.
Der ønskes et bredere fokus end udelukkende humane studier for at sikre det bedst mulige
udgangspunkt for efterfølgende fælleseuropæisk regulering. Derfor vil arbejdet med dyremodeller og effekter i miljøet ligeledes indgå.
Formålet er at skabe den nødvendige viden og sikre kompetencer, der muliggør ny regulering
af hormonforstyrrende stoffer. Der bygges således videre på de eksisterende kompetencer,
som allerede findes på de nuværende viden- og forskningscentre Hormoncenteret (CeHoS)
og EDMaRC.

Aktiviteter under indsatsen kan fx være følgende:
•

Samle ekspertise vedrørende undersøgelser i mennesker, effekter i cellekulturer og
dyremodeller og effekter i miljøet for at sikre en helhedsbaseret tilgang til vurdering af
hormonforstyrrende stoffer og deres effekter.

•

Undersøge forekomsten af hormonforstyrrende stoffer ved biomonitering og deres effekter/kombinationseffekter i den danske befolkning.

•

Tilvejebringe viden om sammenhængen mellem niveauer målt i mennesker og risiko for
skadelige effekter.

•

Opbygge ny viden om hormonforstyrrende stoffer som understøtter myndighedernes
forebyggende arbejde for at undgå effekter i mennesker og miljø, herunder viden der kan
bidrage til:
• identificering af mistænkte hormonforstyrrende stoffer,
• vurdering af om stofferne er hormonforstyrrende og hvordan de kan grupperes,
• risikovurdering som basis for regulering af de identificerede hormonforstyrrende
stoffer.

•

Udvikle metoder til vurdering af hormonforstyrrende stoffer.

•

Yde videnskabelig rådgivning til myndighederne.

•

Dele informationer om hormonforstyrrende stoffer med andre forskere, myndigheder og
offentligheden, fx ved konferencer, informationsdage eller lign.
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Allergicenter
•

Allergicenterets videreføres de næste fire år. Formål med centeret er at forebygge allergi
over for kemiske stoffer. Centerets primære aktiviteter er vidensopbygning i form af
forskning, allergiovervågning med registrering af tilfælde af allergi over for kemiske stoffer i en national database, formidling af centrets viden og uddannelse, samt rådgivning af
nationale og internationale myndigheder.

•

Allergicenterets forskning i kemikaliers allergifremkaldende egenskaber og forbrugernes
udsættelse for disse stoffer er med til at skabe den nødvendige viden, der muliggør ny
regulering af allergifremkaldende kemikalier.

•

Forskere fra centeret sidder som eksperter i EU, WHO og OECD, hvor de er udvalgt på
baggrund af deres videnskabelige indsats. Centerets indsats kan derfor ad flere kanaler
være med til at styrke Danmarks indflydelse på diskussioner og beslutningsprocesser i
EU på allergiområdet.

•

Allergicentrets forskning og overvågning vil give input til forbrugerinformation om allergi,
som særligt vil omfatte børn og unge, da mange allerede udvikler allergi tidligt i teenageårene.

Forskningsprojekterne mellem DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen
Forskningsprojekterne i rammeaftalen mellem DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen
er en væsentlig forudsætning for al regulering, kontrol og vejledning om kemi i fødevarer,
miljø og forbrugerprodukter og udgør solide risikovurderinger baseret på viden om toksicitet
og eksponering.
Den viden, der er tilvejebragt under Fødevareforlig 3, skal anvendes i praksis. De igangværende projekter under Fødevareforlig 3 afsluttes i 2018. For at få det fulde udbytte af indsatsen og sikre en vis kontinuitet af Danmarks indsatsområder vedr. kemiske stoffer, er der
behov for at bygge videre på disse resultater. Indsatsen forventes at komme til at omfatte fire
områder:
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•

Videreudvikling af metoder til risikovurdering af kombinationseffekter af kemiske stoffer
fra miljø- og fødevare-eksponeringer. Forbedring og anvendelse af modeller til risikovurdering af kemiske stoffer, herunder kombinationseffekter.

•

Kvantificering af skadelige sundhedseffekter og økonomiske konsekvenser forårsaget af
kemiske stoffer ved brug af forskellige mål (”metrics”), herunder økonomiske. Udarbejdelse af helhedsvurderinger for flere fødevaretyper (risk-benefit).

•

Udvikling af strategier til identifikation og risikovurdering af nye risici i fødevarekontaktmaterialer og evt. andre forbrugerprodukter. Screening af flere kemiske stoffer samtidigt
fx ved brug af nye sensorteknikker.
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•

Ny viden om hvordan tarmens mikroflora påvirker den enkeltes reelle eksponering for
kemiske stoffer. Indsatsen fører til bedre risikovurdering for sårbare grupper fx børn og
gravide.

Årlig screening af forskningsindsats
Der vil i forlængelse af den almindelige forskningsindsats blive foretaget en årlig screening
om ny viden om stoffers farlighed, der gør, at der skal tages nye initiativer.
•

I forbindelse med den årlige statusdrøftelse mellem aftaleparterne vil dette være et tilbagevendende punkt.

Kontrol og overvågning
Kontrol i forhold til REACH og CLP
•

REACH-forordningen medfører en række kontrolforpligtelser, fx registrering af stoffer
over 100 tons, godkendelser af brug af særligt problematiske stoffer samt anvendelsesbegrænsninger. Fra juni 2018 skal alle stoffer, der produceres eller importeres i mængder mellem 1-100 tons, være registreret. Dette medfører en yderligere kontrolforpligtelse
i den kommende handlingsplanperiode.

•

CLP-forordningen medfører ligeledes en række kontrolforpligtelser, der også øges i den
kommende aftaleperiode, idet de fælles harmoniserede CLP-regler er trådt fuldt og helt i
kraft medio 2017.

Kontrol i forhold til biocidforordningen
•

Også på biocidområdet vil der i aftaleperiode være nye produktkategorier, som bliver
omfattet af godkendelseskravet, og som dermed skal kontrolleres (antifouling, veterinærhygiejne, desinfektionsmidler til fødevare- og foderindustrien, hygiejne for mennesker og desinfektionsmidler). Virksomheder, som bevidst ikke overholder kravene om
godkendelse (”free riders”), har stort incitament til at finde vej til markedet. Herudover er
der kontrol med de nye krav, som gælder for behandlede artikler (tekstiler, beklædning
m.m.), om at de kun må indeholde godkendte aktivstoffer.

Kontrol med forbrugerprodukter, herunder styrket importkontrol
•

En del af den proaktive kontrolindsats (kontrolkampagner) vil have særlig fokus på varer
og produkter fra ikke EU-lande. I det omfang det er muligt, tilrettelægges den proaktive
kontrolindsats med henblik på, at produkterne ikke når ud i butikkerne. Indsatserne prioriteres bl.a. ud fra på hvilke områder, der vurderes at være størst risiko.

•

Der vil være en styrket importkontrol, herunder evt. også fysisk kontrol ved grænseovergange af forbrugerprodukter. Kontrollen skal tilrettelægges risikobaseret og skal anvende
de virkemidler, som tilskynder til en vedvarende regelefterlevelse i virksomhederne.

•

Miljøstyrelsen vil evaluere sin praksis for indberetninger til RAPEX-systemet. Aftalekredsen vil blive orienteret om evalueringen.
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Sanktionspraksis i Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion på ovenstående områder vil blive
evalueret i aftaleperioden med henblik på evt. skærpelse af sanktionerne, herunder også
være fokus på gentagne overtrædelser.

Undersøgelse af forbrugerprodukter
•

Indsatsen indeholder en fortsættelse af indsatsen om systematisk kortlægning af kemiske stoffer i udvalgte forbrugerprodukter og genererer viden om, hvilke stoffer (primært
stoffer der er omfattet af de 5 i fokus) der findes i produkter, hvor det primære fokus vil
være produkter til børn og unge. Undersøgelserne giver en unik viden om, hvilke kemikalier forbrugere kan udsættes for, og resultaterne er vigtigt input til udarbejdelse af råd
til forbrugere/industri/brancher og til forslag til ny EU-lovgivning. Indsatsen dækker udover ca. fire projekter også deltagelse i standardiseringsarbejde og afholdelses af informationsdage for fx legetøjs- og kosmetikbranchen.

Kontrol og kompetenceudvikling af tilsynsførende mv.
•

Fødevarevirksomhederne finder det fortsat svært at inkludere kemiske stoffer i deres
egenkontrol pga. manglende viden. Indsatsen fra Fødevareforlig 3 med kontrol af uønskede kemiske stoffer i fødevarer fortsættes. Der fokuseres på, om ’kemi’ indgår i fødevarevirksomhedernes egenkontrol – fx om der er taget stilling til risikoen for dannelse af
procesforureninger, anvendelse af fødevarekontaktmaterialer og indhold af naturlige toksiner.

•

De tilsynsførendes viden om kemi skal øges. Der vil blive udviklet interaktive kurser, hvor
de tilsynsførende undervises i reglerne og ud fra cases og øvelser opbygger viden til at
kunne vejlede og kontrollere virksomhederne på et fagligt højt niveau. Der vil blive afholdt ”road-shows” i fødevarekontrolenhederne om relevante og aktuelle emner indenfor
kemilovgivningsområdet.

Ny kontrol af biocidrester i fødevarer
Der skal fastsættes grænseværdier for rester af biocider i fødevarer, hvor det er relevant, og
der skal føres kontrol med mærkningen og anvendelsen af biocider.
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EU-strategi (foruden midlerne under de øvrige
overskrifter finansieres aktiviteterne af Miljø- og
Fødevareministeriets FL-bevilling)
•

Den danske kemiindsats, der vedrører forskning og vidensopbygning målrettes og anvendes aktivt, så den bidrager til fremdrift i EU-reguleringen af fx allergifremkaldende,
hormonforstyrrende eller neurotoksiske stoffer. Det faglige grundlag er baseret på videnskabelig dokumentation, som giver belæg eller væsentlige indicier for skadelige effekter
på mennesker eller i miljøet.

•

Hvis der findes et fagligt grundlag, vil Danmark arbejde for at være på forkant gennem
forslag til EU-regulering, herunder også arbejde for at få relevante særligt problematiske
stoffer optaget på begrænsningsbilaget samt at begrænse produktion, markedsføring eller anvendelse af stoffer, der udgør en risiko for mennesker eller miljø (godkendelseslisten).

•

Det danske pres for at tage hånd om de problematiske ftalater skal opretholdes og EU
processen skal påvirkes. Der arbejdes fortsat med at fremme regulering af ftalater i forbrugerprodukter og tekstiler.

•

For at understøtte arbejdet med EU regulering af de særligt problematiske stoffer vil
Miljøstyrelsen i 2018 udarbejde et oplæg til en strategi for, hvilke stoffer der skal sættes
ind over for, som der følges op på i forbindelse med den årlige screening af forskningsindsatsen.

•

Når Danmark arbejder for, at der indføres EU-regulering skal det baseres på alliancer og
samarbejder med andre lande med samme tilgang til problematiske stoffer som Danmark. Danmark arbejder fortsat sammen med REACH-UP-landene samt andre relevante
samarbejdsparter.

•

Danmark skal spille stærkt ind til EU's non-toxic environment strategi med udgangspunkt
i 7. Miljøhandlingsprogram samt opfølgning på Kommissionens REACH review, som forventes ultimo 2017.

•

Miljø- og fødevareministeren indkalder aftaleparterne til en drøftelse af det danske indspil til EU-Kommissionen om non-toxic environment strategi i januar 2018.

•

Mulighederne for afholdelse af en europæisk/international kemikonference på højt niveau/ministerkonference afsøges.

•

Miljø- og Fødevareministeriet har i en årrække støttet specifikke projekter udført af EEB
(European Environmental Bureau), da det er den NGO i EU, som vi er tættest i kontakt
med og drager størst fordel af at samarbejde med i forbindelse med politikudvikling og
konkrete sager.
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•
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Miljø- og Fødevareministeriet yder også tilskud for et år ad gangen til 92-gruppen, som
er et netværk af 25 danske miljø- og udviklingsorganisationer, der siden 1991 med udgangspunkt i Rio-konferencen i 1992 har koordineret miljø- og udviklingsorganisationers
arbejde.
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Økonomioversigt for Fælles Kemiindsats 2018-2021
Tabel 1
Økonomioversigt for Fælles Kemiindsats 2018-2021
Mio. kr., 2018-priser

I alt

1. Oplyste forbrugere

16,6

1.1 Forbrugerinformation og kampagner

4,3

1.2 Viden om biocider/sikker brug af biocider på jobbet

3,3

1,3 Allergistrategi

5,0

1.4 Miljømærker

4,0

2. Fair vilkår

67,0

2.1 REACH og CLP

46,1

2.2 Cirkulær økonomi og plast

4,1

2.3 Innovation i kemi

6,1

2.4 Information til virksomheder om og tilskud til biocider

5,7

2.5 Vejledning til virksomheder om kemi i fødevarer

1,0

2.6 PVC-indsats

4,0

3. De fem skadevirkninger i fokus

32,3

3.1 Globale konventioner

6,5

3.2 Biocider

20,7

3.3 Forberede regulering af CMR,hormonforstyrrende, neurotox og PBT/POP
4. Forskning og vidensopbygning

5,1
107,6

4.1 Forstærket forskningsindsats i hormonforstyrrende stoffer med styrket fokus på
effekter hos mennesker

34,3

4.2 Allergicenter

18,9

4.3 Forskningsprojekterne mellem DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen

54,4

5. Kontrol og overvågning

61,3

5.1 Kontrol i forhold til REACH og CLP

13,3

5.2 Kontrol i forhold til biocidforordningen

7,2

5.3 Kontrol med forbrugerprodukter, herunder styrket importkontrol

7,8

5.4 Undersøgelse af forbrugerprodukter

18,0

5.5 Kontrol og kompetenceudvikling af tilsynsførende mv.

13,0

5.6 Ny kontrol af biocidrester i fødevarer
I alt

2,0
284,8
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Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti
og Alternativet om:
Styrket kontrol og vejledning
(28. november 2017)
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Aftale om styrket kontrol og
vejledning
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) samt Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Alternativet er enige om at styrke kontrollen og
vejledningen på skatteområdet.
Aftalepartierne ønsker at øge regelefterlevelsen på skatteområdet for at styrke skatteindtægterne og sikre mere fair konkurrence mellem virksomhederne. Det gælder særligt virksomheder og selskaber. Der afsættes 120 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 med henblik på at
øge regelefterlevelsen på følgende områder:
•
•
•

Små og mellemstore virksomheder
Momsområdet
Organiseret svindel med skatter og afgifter

Indsatsen vil øge den oplevede og reelle risiko for at blive opdaget, hvis man snyder med
skatte- og momsafregningen. Udmøntningen af ressourcerne svarer til, at der kan fordeles i
alt ca. 135 medarbejdere samt gennemføres ca. 6.000 yderligere kontroller i 2018 på tværs
af skattevæsenet og Erhvervsstyrelsen.
For at øge regelefterlevelsen effektivt er aftalepartierne enige om at give skattevæsenet og
andre offentlige myndigheder mulighed for at prioritere en bred vifte af forskellige kontrol- og
vejledningsindsatser på tværs af skatte- og momsafregningsprocessen. Det skal bl.a. ske
gennem udvikling af nye digitale værktøjer samt generelt kompetenceløft, der skal understøtte skattevæsenets medarbejdere i at udøve mere effektiv kontrol og øge kontroltrykket.
Indsatsen prioriteres og tilpasses løbende ud fra et hensyn til risiko og væsentlighed inden for
de tre områder. Aftalepartierne er enige om at følge op på den konkrete udmøntning af de
afsatte midler samt effekten af de igangsatte initiativer. Den første drøftelse vil finde sted i
foråret 2019.

Styrket kontrol og vejledning af små og mellemstore virksomheder
Der er udfordringer med små og mellemstore virksomheders regelefterlevelse. Mere end
halvdelen af de små og mellemstore virksomheder havde i 2014 én eller flere fejl i selvangivelsen, som medførte en skattemæssig regulering. Samtidig er der i 1 ud af 10 tilfælde tale
om bevidste fejl.
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Aftalepartierne er derfor enige om at styrke kontrollen med og vejledningen af små og mellemstore virksomheder. Kontrol- og vejledningsindsatsen rettet mod de små og mellemstore
virksomheder tilføres 60 mio. kr. i 2018 og 70 mio. kr. årligt i 2019-2021.
For at øge virksomhedernes oplevede og reelle risiko for at blive opdaget prioriteres inden for
denne ramme en bred vifte af forskellige kontrol- og vejledningsindsatser og nye digitale
værktøjer i alle faser af skatte- og momsafregningsprocessen. Skattevæsenet vil fx kunne
udvikle flere digitale stopklodser.

Styrket indsats på momsområdet
Momsindtægterne udgør knap 200 mia. kr. svarende til ca. 20 pct. af de samlede skatte- og
afgiftsindtægter. Desuden berører momsområdet stort set alle virksomheder.
Skatteministeriets Koncernrevision og Rigsrevisionen har peget på en række konkrete muligheder for at forbedre momskontrollen.
Aftalepartierne er derfor enige om at styrke indsatsen på momsområdet. Der tilføres på den
baggrund 40 mio. kr. i 2018 og 30 mio. kr. årligt i 2019-2021.
Inden for denne ramme igangsættes en række forskellige initiativer, der vil bidrage til at
mindske fejl og snyd på området. Skattevæsenet vil kunne gennemføre en styrket efterkontrol som fx opfølgning på manglende momsangivelser for derigennem at sikre en styrket
indsats mod virksomheder, der ikke rettidigt indsender en ordinær momsangivelse. Samtidig
vil skattevæsenet kunne styrke vejledningen af alle de virksomheder, der ønsker at følge
reglerne, blandt andet gennem oplysningskampagner og mere fyldestgørende information.
De afsatte ressourcer skal ligeledes understøtte udviklingen af nye digitale værktøjer såsom
digitale stopklodser.

Styrket indsats mod organiseret svindel
Organiseret svindel er en udfordring for både skattemyndighederne og andre myndigheder
såsom politiet, Erhvervsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Blandt andet har grov momskriminalitet og svindel med punktafgifter været genstand for megen opmærksomhed de senere år.
Erfaringer viser samtidig, at de virksomheder, der bliver udtaget til kontrol af én myndighed,
ofte vil være relevante at kontrollere for andre myndigheder. Aftalepartierne ønsker derfor at
gennemføre forskellige tiltag fra den tværministerielle arbejdsgruppe omkring indsatser mod
svindel og kriminalitet med moms og afgifter. Der er enighed om at gennemføre:
•

Styrket registreringskontrol: Styrket kontrol i virksomhedsregistreringen i samarbejde
mellem Erhvervsstyrelsen og skattevæsenet.

•

Fælles risikobillede: Øget videndeling om svigtrends for at etablere et fælles risikobillede på tværs af de relevante myndigheder.

•

Nyt operativt kontrolsamarbejde: Operativt samarbejde på tværs af myndigheder om
konkrete indsatser mod svindel og svigtrends.
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Med afsæt i arbejdsgruppens forslag tilføres 20 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til styrket
kontrol ved virksomhedsregistreringen i Erhvervsstyrelsen. For hele perioden afsættes således i alt 80 mio. kr., hvoraf knap 70 mio. kr. går til ekstra faglige opgaver og årsværk, mens
den resterende del afsættes til it-investeringer mv.
Investeringen skal give Erhvervsstyrelsen mulighed for at anvende ny teknologi til at udsøge
virksomheder, der oprettes med henblik på svindel for derigennem at kunne foretage en mere
målrettet kontrol af virksomhederne. Investeringen vil bidrage til en mere effektiv og datadrevet kontrolindsats og således sikre bedre muligheder for at identificere nye typer af svigsmønstre.
Aftalepartierne vil samtidig implementere arbejdsgruppens forslag til et fælles risikobillede og
derigennem styrke de enkelte myndigheders muligheder for at målrette kontrollen mod svindel på deres respektive områder. Desuden gennemføres forslaget om et nyt operativt kontrolsamarbejde med henblik på at styrke myndighedernes samarbejde om komplekse svigsager, hvor svindel ikke kan afgrænses til ét bestemt område, men går på tværs af myndighedsområder og regelsæt.
Både forslaget om et fælles risikobillede og et nyt operativt kontrolsamarbejde afholdes inden
for myndighedernes egne rammer.

Moms- og skattetjek
Aftalepartierne er enige om at igangsætte en frivillig forsøgsordning med et moms- og skattetjek, som gennemføres for indkomstårene 2017-2018, og som efterfølgende evalueres. Evalueringen skal vise, om de deltagende virksomheders regelefterlevelse er blevet forbedret.
Aftalepartierne ønsker, at moms- og skattetjekket skal kunne pålægges som led i kontrollen,
og vil drøfte en konkret model herfor, når evalueringen foreligger.
Aftalepartierne er enige om, at det i sammenhæng hermed undersøges, om og hvordan der
kan indføres gebyrfinansieret kontrol i forbindelse med genbesøg hos virksomheder, så virksomheder, der fx gentagne gange er blevet pålagt såkaldte colabøder, bidrager til finansieringen af omkostningerne ved kontrollerne.

Tiltrækning af specialiseret arbejdskraft
Aftalepartierne er enige om, at skattevæsenet skal være i stand til at føre en lønpolitik, der
gør det muligt at tiltrække specialiseret arbejdskraft til områder, hvor der er særligt behov, fx
på transfer pricing-området.

Sammenhæng mellem skattegabsmål og offentlig saldo
Aftalepartierne noterer sig, at det som led i Aftale om et nyt skattevæsen fra november 2016
blev besluttet, at Skatteministeriet skulle se nærmere på mulighederne for at etablere en
tættere sammenhæng mellem skattegabsmålet og den offentlige saldo. Aftalepartierne vil
blive indkaldt til en gennemgang og drøftelse af analysen i første kvartal 2018.
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Aftalepartierne opfordrer endvidere De Økonomiske Råd til at foretage en analyse af sammenhængen mellem ressourceanvendelsen til kontrol og vejledning i bred forstand og den
offentlige saldo.

Finansiering
Der tilvejebringes 92,5 mio. kr. i 2018 og 85 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 fra råderummet til aftalen om en styrket kontrol og vejledning på skatteområdet.

Justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet
Aftalepartierne er enige om at tilvejebringe 7,5 mio. kr. 2018 og ca. 15 mio. kr. årligt fra 2019
gennem en justering af adgangen til befordring på sundhedsområdet. Det svarer til ca. 1 pct.
af de årlige udgifter på ca. 1,4 mia. kr. til offentligt finansieret befordring på sundhedsområdet. Konkret gennemføres en pris- og lønregulering af beløbsgrænserne, der giver adgang til
offentligt finansieret befordring til læge og speciallæge, genoptræning og siddende sygehusbefordring, så grænserne, der ikke er blevet reguleret siden 1996, opjusteres til aktuelle
prisniveauer. I perioden 2016-2023 vil reguleringen være mindre end den almindelige pris- og
lønregulering, svarende til mindrereguleringen af en række offentlige ydelser som led i Skattereform 2012. Fra 2024 vil reguleringen på ny svare til den almindelige pris- og lønregulering.
Der er enighed om at få belyst mulighederne for at indføre en eventuel maksimums-grænse
for egenbetaling inden for en uændret finansieringsramme.

Justering af renten ved opkrævning af personers skat
Som led i Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer fra november 2017 forhøjes restskattetillægget og godtgørelsen af overskydende skat mv. nedsættes. Dag-til-dag renten og
restskattetillægget forhøjes med 0,5 pct.-point fra 2018, mens minimumsgodtgørelsen ved
overskydende skat nedsættes til 0 pct. fra 2018.
Aftalepartierne bag Aftale om styrket kontrol og vejledning på Skatteområdet er enige om at
foretage en yderligere justering af rentesatser ved opkrævning af personers skat, så der
tilvejebringes ekstra 10 mio. kr. årligt.

Pulje fra udlodning fra spillehaller
Aftalepartierne er endvidere enige om at tilvejebringe 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021
via den afsatte pulje til udlodning fra spillehaller.
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Kapitel 0

Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og
Radikale Venstre om:
Styrket tilsyn med de frie grundskoler
(7. november 2017)
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Kapitel 0

Styrket tilsyn med de frie
grundskoler
Aftalepartierne bakker op om den frie skoletradition som en central mulighed i det danske
uddannelsessystem og anerkender, at størstedelen af de frie grundskoler gør et godt stykke
arbejde.
Aftalepartierne ønsker med en ny godkendelsesprocedure at sikre, at nyoprettede frie grundskoler fra første dag kan forventes at leve op til friskolelovens krav om, at skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt friskolelovens krav om skolernes uafhængighed. Herudover ønsker aftalepartierne at styrke tilsynets
mulighed for at kontrollere, at de frie grundskoler driver skole på et fuldt demokratisk grundlag.
Regeringen har den 7. november 2017 indgået aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om styrket tilsyn med de frie grundskoler, der overordnet set består af en skærpet procedure for oprettelse af nye skoler, samt en
række initiativer, der skærper tilsynet med alle de frie grundskoler, jf. boks 1.

Boks 1
Initiativer i aftale om styrket tilsyn med de frie grundskoler
Skærpede krav til dokumentation ved oprettelse af nye frie grundskoler
1. Ny godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler, herunder vurdering af personkreds og
lokaler
Styrkelse af tilsynet med nye redskaber og sanktioner
2. Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri grundskole, uden at skolen har
været placeret under skærpet tilsyn
3. Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed
4. Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger
5. Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler
6. Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole i en
tidsbegrænset periode
7. Større gennemsigtighed med skolekredsen
8. Whistleblower-ordning
9. Flere uanmeldte tilsynsbesøg
10. Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende
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Skærpede krav til dokumentation ved oprettelse af nye
frie grundskoler
1. Godkendelsesprocedure for nyoprettede frie grundskoler
Der indføres en godkendelsesordning, som skal sikre, at de opstillede betingelser for oprettelse af en ny fri grundskole er opfyldt. Ordningen ændrer ikke ved den fri etableringsret for
frie grundskoler inden for lovgivningens rammer, dvs. at der ikke skal foretages en hensigtsmæssigheds- eller behovsvurdering af den nye skole, men alene påses, at de opstillede krav
til skolens virksomhed er opfyldt.
Med godkendelsesordningen påses, at en nyoprettet fri grundskole kan forventes at tilrettelægge sin virksomhed, så den lever op til friskolelovens krav om, at nye skoler i hele deres
virke forbereder elever til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt
udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for
grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene, jf.
den gældende § 1, stk. 2, 2. pkt., i lov om friskoler og private grundskoler m.v. Endvidere
påses det, at en ny skole vil kunne opfylde uafhængighedskravet i friskolelovens § 5, stk. 2.
I forbindelse med behandlingen af ansøgninger om godkendelse af oprettelse af nye frie
grundskoler vil i så fald tillige skulle foretages en konkret vurdering af personkredsen omkring
skoleinitiativet. Både i forhold til, om de har været en del af en tidligere lukket skole (jf. også
initiativ nr. 6), men også bredere i forhold til, om en eller flere i kredsen ved ytringer eller på
anden måde har vist, at de har holdninger, sympatier eller lignende, som er uforenelige med
kravet om frihed og folkestyre, herunder demokratisk dannelse.
Endvidere kan der i godkendelsesordningen indgå en konkret vurdering af, om det kan have
betydning for den nye frie grundskoles uafhængighed, at skolen påtænker at leje lokaler fra
en udlejer, der tidligere har udlejet lokaler til en fri grundskole, der er blevet lukket på baggrund af manglende overholdelse af uafhængighedskravet pga. forholdet til udlejer. Hvis det
konkret vurderes at være af betydning, vil det kunne afvises at godkende den nye skole.
Godkendelsesordningen vil omfatte nye frie grundskoler, der anmeldes med henblik på at
starte undervisningen i perioden 1. august 2019 – 31. juli 2029.
Der nedsættes en ekstern arbejdsgruppe med henblik på at give input og rådgivning til, hvilke
grundlovssikrede rettigheders overholdelse en ny skole skal forholde sig til i forbindelse med
dens oprettelse. Arbejdsgruppens input vil efterfølgende blive forelagt aftalepartierne.
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Styrkelse af tilsynet med nye redskaber og sanktioner
2. Mulighed for afgørelse om, at skolen ikke længere kan være en fri
grundskole, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn
Der skal i sager om frihed og folkestyre-kravet være mulighed for at træffe afgørelse om, at
skolen ikke længere kan være en fri grundskole efter friskoleloven og dermed også om fratagelse af statstilskud, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn.
Det skal understreges, at de almindelige forvaltningsretlige krav om sagsoplysning, partshøring osv. stadig skal iagttages før sådan en afgørelse.
Ændringen skal sikre en hurtigere sagsbehandling i de sager, hvor der er helt åbenlyse og
tungtvejende grunde til at konkludere, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skole
opfylder kravet om frihed og folkestyre. Sådanne klare og tungtvejende grunde kan eksempelvis være:
•

at en eller flere af skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere og lærere har ytret støtte til fx
terror eller lignende forhold, som efter dekorumkravet åbenbart og i alvorlig grad er uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet

•

i tilfælde, hvor økonomisk støtte (donationer) til skolen fra fx fremmed magt og/eller
organisationer ligeledes er udtryk for en påvirkning, der er åbenbart og alvorligt uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet

•

at skolen på trods af et påbud fra tilsynet indgår salgs- og lejeaftaler i forbindelse med
flytning af skolen til lejede lokaler, hvor aftalerne rummer vilkår, hvorefter der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen overholder friskolelovens frihed og folkestyrekrav. Det
samme vil kunne gøre sig gældende med hensyn til indholdet af skolens undervisningsmateriale m.v. eller dele heraf.

3. Generel styrkelse af tilsynet med kravet om uafhængighed
Efter de gældende regler kan en fri grundskole, der modtager statstilskud, sættes under tilsyn
på baggrund af tvivl om skolens overholdelse af uafhængighedskravet. Der er ved tilsyn med
uafhængighedskravets overholdelse ikke mulighed for anvendelse af de samme redskaber
som et skærpet tilsyn iværksat på baggrund af tvivl om skolens overholdelse af frihed- og
folkestyrekravet med indsættelse af en observatør for tilsynet i bestyrelsen ved skærpet
tilsyn.
Forslaget medfører, at tilsynet med skolernes overholdelse af lovens krav om uafhængighed
skal have de samme værktøjer, som er indført med virkning fra 1. januar 2017 med tilsynet
med overholdelsen af lovens frihed og folkestyrekrav. Det vil fremgå af bemærkningerne til
lovforslaget, at der som led i tilsynet vil kunne indgå samtaler med forældrene og eleverne,
herunder også uden tilstedeværelse af skoleleder eller lærere. Endvidere vil det fremgå af
bemærkningerne, at tilsynet kan foretage undersøgelse af skole-hjem-samarbejdet ved gennemgang af evt. dagsordener og referater fra forældremøder mhp. at vurdere om uafhængighedskravet bliver overholdt.
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En udstrækning af de tilsynsværktøjer, som blev indsat i loven med virkning fra 2017, til også
at gælde tilsynet med overholdelsen af lovens uafhængighedskrav, vil derfor give tilsynet
bedre muligheder for at kunne gribe ind tidligere.
Ved forslaget lovfæstes det økonomisk-administrative tilsyn med de frie grundskoler, så det
fremgår af loven. Denne ændring er ikke omfattet af solnedgangsklausulen, jf. punkt 11.

4. Styrkelse af tilsynet med skolers leje af bygninger
Frie grundskoler er i modsætning til efterskoler og frie fagskoler (hvis vedtægt er indsendt
efter den 7. maj 1996) ikke omfattet af krav om, at de skal eje deres bygninger. En fri grundskole kan derfor i det hele benytte bygninger, som den lejer.
Der kan være en vis risiko for, at en fri grundskole kommer i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold til udlejeren ved fx en svag økonomi.
Der indføres krav om, at en fri grundskole, som modtager statstilskud og vil flytte hovedparten af sin skole- og undervisningsvirksomhed fra bygninger eller lokaler, som skolen ejer, til
lejede bygninger eller lokaler, skriftligt skal informere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
herom senest 4 uger før skolen indgår endelig salgs- og lejeaftaler. Tilsynet kan udstede
påbud til skolen om ikke at indgå aftalerne, hvis de ikke er indgået på vilkår, der er ringere for
skolen end sædvanlige markedsvilkår eller hvis de rummer vilkår, hvor der enten ikke er
tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder friskolelovens uafhængighedskrav eller, at
skolen ikke overholder friskolelovens frihed og folkestyrekrav.
Ordningen vil omfatte alle frie grundskoler, der modtager statstilskud, herunder frie grundskoler, der ikke er under økonomisk tilsyn.

5. Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler
Reglerne for donationer strammes, så frie grundskoler ikke længere kan modtage anonyme
donationer over 20.000 kr. ekskl. moms fra en donator.
Ordningen vil være tilsvarende den for politiske partier, der ikke må modtage anonyme tilskud
på over 20.000 kr. fra en tilskudsyder. Ligesom efter ordningen for politiske partier vil frie
grundskoler, der modtager anonyme donationer over 20.000 kr. ekskl. moms, inden 30 dage
fra modtagelsen skulle overføre midlerne til en konto hos Undervisningsministeriet, hvor
donator mod behørig dokumentation indtil 6 måneder efter beløbet er overført, kan kræve det
tilbagebetalt. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen, tilfalder statskassen.
Aftalepartierne vil drøfte spørgsmålet om udenlandske donationer yderligere, når der foreligger en rapport fra den tværministerielle Arbejdsgruppe om større gennemsigtighed med
udenlandske donationer til trossamfund mv. Desuden drøftes muligheden for at stille krav om
fuld gennemsigtighed med udenlandske donationer.
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6. Undersøgelse af mulighed for udelukkelse af visse personer fra at
virke på en fri grundskole i en tidsbegrænset periode
Det skal undersøges, om tilsynet med de frie grundskoler kan strammes, så det bliver muligt
at udelukke en eller flere personer - for eksempel medlemmer af skolebestyrelsen, leder og
eventuelt lærere - fra at virke på en fri grundskole i en årrække (fx 5-10 år), hvis de har været
en del af en skole, der bliver lukket, fordi den ikke har levet op til frihed og folkestyre-kravet,
og hvis de har været (med)ansvarlige for forhold, som har været medvirkende til, at tilsynet
har lukket skolen, jf. nedenfor. Muligheden for udelukkelse skal i givet fald gælde både i
forbindelse med at virke ved allerede etablerede skoler og ved oprettelse af nye frie grundskoler.
Det kunne eksempelvis være i tilfælde, hvor en eller flere af de pågældende bestyrelsesmedlemmer, ledere og evt. lærere under deres virke på en tidligere lukket skole har ytret støtte til
fx terror eller lignende forhold, som efter dekorumkrav åbenbart og i alvorlig grad er uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet, eller i tilfælde hvor den pågældende under sit virke på
den tidligere lukkede skole har medvirket til (f.eks. ved at formidle eller (stiltiende) accepteret
vilkår), at den har fået økonomisk støtte (donationer) fra fx fremmed magt og/eller organisationer på vilkår, der ligeledes er åbenbart og alvorligt uforenelige med uafhængighedskravet,
eller den pågældende har medvirket til (f.eks. ved at bruge det i undervisning eller som bestyrelsesmedlem/lederen har godkendt eller stiltiende accepteret det), at den lukkede skole har
brugt undervisningsmidler, hvis indhold var uforeneligt med frihed og folkestyre-kravet.

7. Større gennemsigtighed med skolekredsen
En fri grundskole skal i forbindelse med godkendelsesproceduren kunne redegøre for sammensætningen af en eventuel skolekreds. En skolekreds er en kreds af personer, der støtter
op omkring skolen, fx tidligere elever, samarbejdspartnere, forældre mv.
Fuld åbenhed om skolekredsens medlemmer vil give forældrene til evt. kommende elever
bedre mulighed for indsigt i, hvilke personer der som medlemmer af skolekredsen står bag
skolen. En sådan indsigt vil samtidig kunne være hensigtsmæssig for tilsynet med skolen.

8. Whistleblower-ordning
Enhver, herunder ansatte på frie grundskoler, forældre til elever på skolen og andre, skal
have mulighed for at rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis de har
kendskab til, at der foregår mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på skolen, og
have sikret deres anonymitet over for andre end styrelsen. En sådan whistleblower-ordning
kan tilskynde nogle til at rette henvendelse, som ellers ville have undladt det pga. frygt for
deres ansættelse, medieomtale mv. Samtidig vil ordningen kunne give styrelsen et bredere
og bedre grundlag for tilsynet.
Personer, der henvender sig til styrelsen, vil med en whistleblower-ordning kunne vælge at få
sikret anonymitet over for andre end styrelsen, uanset at deres identitet er kendt af styrelsen.
Styrelsen må i sådanne tilfælde ikke oplyse over for skoler eller andre, at den har modtaget
en sådan henvendelse. Det betyder, at den person, der henvender sig, er sikret anonymitet,
og at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre, herunder i
forbindelse med partsaktindsigt eller aktindsigt efter offentlighedsloven.
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Når styrelsen modtager en henvendelse om mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på en fri grundskole, skal styrelsen tage stilling til, hvilken reaktion henvendelsen giver
anledning til. Åbenlyst grundløse henvendelser vil skulle henlægges, mens styrelsen i forbindelse med andre henvendelser igangsætter de tilsynsmæssige undersøgelser, som sådanne
henvendelser giver anledning til.

9. Flere uanmeldte tilsynsbesøg
Antallet af uanmeldte tilsynsbesøg, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager som
led i et skærpet tilsyn med overholdelse af frihed- og folkestyre-kravet, skal forøges for dermed at bidrage til yderligere afdækning af eventuelle uregelmæssigheder på de udtagne
skoler.

10. Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende
Undervisningsministeriet igangsætter en undersøgelse af censorordningen og ordningen for
tilsynsførende på de frie grundskoler. Aftalepartierne vil efterfølgende få forelagt resultatet af
undersøgelsen med henblik på drøftelse af eventuelle tiltag.

11. Økonomi
Der afsættes 5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til løsning af de nye og mere omfattende tilsynsopgaver, herunder 2 mio. kr. til flere uanmeldte tilsynsbesøg.

12. Proces
Aftalepartierne er enige om, at initiativerne virkeliggøres i lovgivning med forventet fremsættelse i Jan II i indeværende samling og med ikrafttræden hurtigst muligt. Aftalepartierne får
forelagt udkast til lovforslag forinden den offentlige høring. Endvidere forelægges den konkrete udmøntning af indholdet i godkendelsesordningen, jf. pkt. 1, for aftalepartierne, når den
eksterne arbejdsgruppe har afleveret sit input til Undervisningsministeriet.
Det bemærkes, at initiativerne er omfattet af en såkaldt ”solnedgangsklausul”, hvorfor initiativerne bortfalder pr. 1. august 2029, medmindre Folketinger vurderer, at loven skal opretholdes og inden da vedtager dette ved lov.
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Aftale mellem regeringen,
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om:
Udmøntning af satspuljen for 2018
(20. november 2017)

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

125

Aftale om udmøntning af
satspuljen for 2018
Der er den 20. november 2017 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1-3 nedenfor.
Aftalen indebærer, at der i perioden 2018-2021 udmøntes i alt ca. 3,2 mia. kr. til at forbedre
vilkårene for udsatte grupper mv.
I bilag 1-5 ses aftaleteksterne fra de decentrale satspuljeforhandlinger i henholdsvis Børneog Socialministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Parterne bag forhandlingsresultatet er regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.
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Tabel 1
Økonomioversigt for satspuljen 2018

Nr. DUT Initiativ

1
2

D

I alt
20182021

2018

2019

2020

Perma2021
nent

Initiativer under socialområdet

274,1

244,9

271,9

317,2

154,6

1.108,1

Handlingsplan til bekæmpelse af
hjemløshed

36,3

18,1

37,1

62,5

5,0

154,0

Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre
opvækst for det anbragte barn

27,8

16,8

15,6

13,5

8,4

73,7

3

Strategi for et stærkere civilsamfund

16,4

13,4

19,9

46,9

-

96,6

4

Nye indsatser målrettet børn og unge med
handicap

9,7

9,4

11,9

12,9

-

43,9

5

D

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i
sagsbehandlingen på handicapområdet

17,2

11,4

12,3

12,5

12,5

53,4

6

D

Udvidet varslingsordning som led i
revisionen af servicelovens
voksenbestemmelser

50,0

60,0

60,0

60,0

60,0

230,0

7

D

Individuel handicapkørsel for blinde og
stærkt svagsynede

6,5

23,0

23,0

33,0

33,0

85,5

Forhøjelse af Handicappuljen

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

17,2

8
9

D

Socialt frikort

11,0

17,0

17,0

-

-

45,0

10

Den Sociale Investeringsfond

50,0

-

-

-

-

50,0

11

Børnerettighedspakke til forebyggelse af
mistrivsel og overgreb

6,0

6,0

6,0

6,0

2,0

24,0

12

Ramme til initiativer, der kan fremme
tryghed, trivsel og lige muligheder for
LGBTI-personer

8,0

5,0

5,0

7,0

-

25,0

13

Handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel

-

21,0

21,0

21,0

-

63,0

14

Støtte til julehjælp

4,0

-

-

-

-

4,0

-

-

-

-

5,0

15

Støtte til sommerferiehjælp

5,0

16

Videreudvikling af den Socialøkonomiske
Investeringsmodel (SØM)

0,5

3,8

2,7

3,0

-

10,0

17

Forebyggelse af gråzoneprostitution

-

2,0

4,0

4,0

-

10,0

Indsatser ift. komplekse sager,
konflikthåndtering og støtte af børn inden
for ét samlet familieretligt system

-

20,0

20,0

20,0

20,0

60,0

19

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer
mv.

10,0

-

-

-

-

10,0

20

Driftsstøtte til Brugerforeningen for Aktive
Stofbrugere

1,2

1,2

1,2

1,2

-

4,8

21

Tilgængelighedsrådgivning ved Statens
Byggeforskningsinstitut (SBi)

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

14,0

22

Driftsstøtte til Baglandet Vejle

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,0

23

Driftsstøtte til Peer-Netværket Danmark

0,8

1,5

1,5

-

-

3,8

24

Driftsstøtte til Bedre Psykiatri

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

9,6

25

Driftsstøtte til Folkehøjskolernes Forening i
Danmark (FFD)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

8,0

18

D
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Nr. DUT Initiativ

Perma2021
nent

I alt
20182021

2018

2019

2020

26

Forankringsstøtte til Fundamentet

-

1,2

-

-

-

1,2

27

Forankringsstøtte til Krisecenter for mænd i
Fredericia

-

0,4

-

-

-

0,4

Administration

6,3

4,6

5,4

4,7

1,8

21,0

28

Administrationsudgifter til små bevillinger
og driftstilskud

2,2

2,1

1,9

1,9

1,8

8,1

29

Administrationsudgifter til initiativer på
satspuljeaftalen for 2018

4,1

2,5

3,5

2,8

-

12,9

280,4

249,5

277,3

321,9

156,4

1.129,1

104,6

87,7

97,2

108,0

18,3

397,5

Socialområdet i alt

Initiativet under sundhedsområdet
En styrket indsats for mennesker med
psykiske lidelser
30

Afprøvning af en fremskudt regional
funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

58,3

42,1

51,3

62,9

-

214,6

31

Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og
unge

3,4

3,0

3,7

2,9

-

13,0

Forsøgsordning med vederlagsfri
psykologbehandling til unge ml. 18-20 år
med depression og angst

2,4

4,7

4,3

4,3

-

15,7

33

Fælles tværsektorielle teams med henblik
på nedbringelse af tvang

6,0

6,0

6,5

6,5

-

25,0

34

Styrket indsats for mennesker med
spiseforstyrrelser og selvskade

13,7

13,1

13,1

13,1

-

53,0

35

Undersøgelse af erfaringerne med og
alternativer til babyluger

0,5

-

-

-

-

0,5

32

36

D

D

37

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

73,2

Social ulighed i sundhed blandt børn og
unge – Fra viden til handling

2,0

0,5

-

-

-

2,5

En styrket indsats for mennesker med
kroniske lidelser

32,0

24,4

21,3

21,1

16,8

98,8

38

Mere viden om multisygdom

2,0

1,0

-

-

-

3,0

39

Udvidelse af godtgørelsesordningen for
andenhånds-eksponerede asbestofre

0,9

0,9

0,9

0,9

-

3,6

18,3

16,8

16,8

16,8

16,8

68,7

-

1,5

-

-

-

1,5

40

41
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Opfølgning på delaftale om udmøntning af
satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til
forebyggelse af vold på botilbud

D

Behandling af behandlingsafvisende varigt
inhabile somatiske patienter – etablering af
system for indberetning af tvang og
klagesystem
Pulje til patienter med skader som følge af
brug af lægemidlet Thalidomid
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Tabel 1
Økonomioversigt for satspuljen 2018

Nr. DUT Initiativ
42

D

43

Perma2021
nent

I alt
20182021

2018

2019

2020

Fodterapi til patienter med svær
psoriasisgigt

0,6

1,2

1,2

1,2

-

4,2

Kontrolleret studie af smertebehandling ved
nye behandlingsformer

3,4

3,0

2,4

2,2

-

11,0

44

Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed

0,5

-

-

-

-

0,5

45

Eftersyn af indsatsen mod epilepsi

0,5

-

-

-

-

0,5

46

Øget viden om brug og effekt af medicinsk
cannabis

5,0

-

-

-

-

5,0

47

Informationskampagne om støtte til
medicinudgifter for socialt udsatte m.v.

0,5

-

-

-

-

0,5

48

Små gaver til tapre børn på sygehuse

0,3

-

-

-

Administrationsbidrag

1,9

1,0

1,1

1,3

-

5,3

49

Administrationsbidrag

1,9

1,0

1,1

1,3

-

5,3

138,5

113,1

119,6

130,4

35,1

501,6

Sundhedsområdet i alt

Initiativet under ældreområdet
50
51

D

52

0,3

73,7

81,4

81,6

85,6

10,9

322,3

Videnscenter og rejsehold for en værdig
ældrepleje

8,3

15,5

14,6

21,8

-

60,2

Plejehjemsportal

6,5

2,0

2,0

2,0

2,0

12,5

-

-

-

19,7

-

19,7

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.

53

Styrket tilsyn på ældreområdet

15,0

15,0

15,0

15,0

-

60,0

54

Styrket rehabiliteringsindsats for de
svageste ældre

30,0

1,5

2,5

-

-

34,0

55

Fællesskabspulje: Ensomme
hjemmehjælpsmodtagere skal have
mulighed for civilsamfundsdeltagelse

4,5

7,9

7,9

8,5

-

28,8

56

National udbredelse af indsatsen LÆR AT
TACKLE hverdagen som pårørende

1,1

4,9

4,9

4,9

-

15,8

57

Informationskampagne om inkontinens

1,0

-

-

-

-

1,0

58

Pulje målrettet tværfaglige
ernæringsindsatser for underernærede
ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

1,7

3,9

3,9

4,0

-

13,5

59

Pulje til forsøgsordning med befordring af
mennesker med en demensdiagnose

0,7

21,3

21,9

0,8

-

44,7

60

Pulje til ældre ramt af sorg og
livsfortrydelse

1,9

-

-

-

-

1,9

Forebyggelse af konkurser i ældreplejen1

3,0

9,4

8,9

8,9

8,9

30,2

61

D
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Tabel 1
Økonomioversigt for satspuljen 2018

Nr. DUT Initiativ

62

Perma2021
nent

I alt
20182021

2018

2019

2020

Administrationsbidrag

1,3

0,5

0,3

0,8

-

2,9

Administrationsbidrag

1,3

0,5

0,3

0,8

-

2,9

75,0

81,9

81,9

86,4

10,9

325,2

47,2

28,8

35,6

48,5

-

160,1

2,5

0,9

35,6

48,5

-

87,5

6,4

3,2

-

-

-

9,6

Ældreområdet i alt

Initiativet under beskæftigelsesområdet

63

Flere borgere på kanten af
arbejdsmarkedet i job
Investering i udsatte og syge borgere på
kanten af arbejdsmarkedet – Flere skal
med 2

64

Privat projekt: Seniornetværk

65

Privat projekt: Landsforeningen LEV

10,3

5,2

-

-

-

15,5

66

Privat projekt: Jobbanken

6,2

6,3

-

-

-

12,5

67

Privat projekt: Handicapidrættens
Videnscenter

2,8

2,7

-

-

-

5,5

68

Privat projekt: Topvirk

69

Privat projekt: High:five

70

Privat projekt: Vold som udtryksform

Særlig støtte til udsatte unge i
uddannelse
Bedre støtte til elever med
funktionsnedsættelse

71
72

D

Tildeling af kontaktperson

1,9

-

-

-

3,7

6,6

-

-

-

19,8

4,0

2,0

-

-

-

6,0

7,5

44,5

90,4

84,4

84,4

226,8

-

18,5

44,4

44,4

44,4

107,3

-

20,0

40,0

40,0

40,0

100,0

73

Opfølgning på inklusionseftersynet

6,0

6,0

6,0

-

-

18,0

74

Foranalyse vedr. forebyggende
sprogindsats til udsatte børn i forbindelse
med skolestart

1,5

-

-

-

-

1,5

151,4

131,9

127,2

127,2

125,0

537,7

En ordentlig veteranindsats
75

Tryghed for veteraner

11,4

6,9

2,2

2,2

-

22,7

76

Styrkelse af indsatsen for de danske
veteraner - initiativer på veteranområdet.

15,0

-

-

-

-

15,0

77

Erstatning til veteraner diagnosticeret med
posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

500,0

78

130

1,8
13,2

D

Livstruede syges ret til sygedagpenge

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3,6

Livstruede syges ret til sygedagpenge

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

3,6
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Tabel 1
Økonomioversigt for satspuljen 2018

Nr. DUT Initiativ

79

80

2018

2019

2020

Udbredelse af virksomheders sociale
ansvar

10,0

5,0

15,0

15,0

-

45,0

Udbredelse af virksomheders sociale
ansvar

10,0

5,0

15,0

15,0

-

45,0

Administrationsbidrag

2,2

1,3

1,8

1,2

-

6,5

Administrationsbidrag

2,2

1,3

1,8

1,2

-

6,5

219,2

212,4

270,9

277,2

210,3

979,7

Initiativet under integrationsområdet

79,0

34,9

49,7

81,0

-

244,6

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

26,5

8,5

20,1

23,0

-

78,1

Beskæftigelsesområdet i alt

81

I alt
20182021

Perma2021
nent

82

Øvrige indsatser på integrationsområdet

6,0

12,0

13,0

21,0

-

52,0

83

En styrket indsats til tidlig forebyggelse af
bandekriminalitet

46,5

14,4

16,6

37,0

-

114,5

84

1)

Administrationsbidrag

1,7

0,9

1,4

1,8

-

5,8

Administrationsbidrag

1,7

0,9

1,4

1,8

-

5,8

Integrationsområdet i alt

80,7

35,8

51,1

82,8

-

250,4

Satspuljen for 2018 i alt

793,8

692,7

800,8

898,7

412,7

3.186,0

Udgifterne til ”Forebyggelse af konkurser i ældreplejen” udgør i 2018 4,4 mio. kr. Heraf udgør
satspuljeudgifterne 3,0 mio. kr. I tabel 1 er kun opgjort udgifter vedrørende satspuljen.
DUT: Det er angivet i tabellen, hvorvidt initiativerne eller dele af initiativerne skal DUT-forhandles (D).
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Tabel 2
Omprioritering af fremadrettede bevillinger
Nr.

2018

2020

2021

I alt

1

15.11.30.50. Satspuljeinitiativer

0,6

-

-

-

0,6

2

15.11.30.50. Satspuljeinitiativer

0,3

-

-

-

0,3

3

15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram (Aftale om revision af servicelovens
voksenbestemmelser)1

3,5

0,2

-

-

3,7

4

17.46.65.30. Omprioritering af restmidler fra
brobygning

5,5

-

-

-

5,5

5

17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det
rummelige arbejdsmarked

8,9

8,0

3,0

3,0

22,9

6

20.89.04.31. Krav på udredning af ordblindhed1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,7

7

20.89.04.32. Forebyggelse og bekæmpelse af
mobning1

0,9

0,9

0,9

0,7

3,4

8

35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift
Omprioritering af fremadrettet bevilling i alt

1)

2)

132

2019

2

5,0

-

-

-

-

24,9

9,3

4,1

3,8

37,1

Omprioritering af fremadrettet bevilling på § 15.11.79.20. Det kommunale lov- og cirkulæreprogram,
§ 20.89.04.31. Krav på udredning af ordblindhed og § 20.89.04.32. Forebyggelse og bekæmpelse af mobning omhandler
efterreguleringer som følge af, at DUT-kompensationen til kommunerne er blevet lavere end oprindeligt
forudsat.
Omprioritering på § 35.11.05.10. Reserve til aftale om psykiatrien, drift omhandler udmøntning af en reserve afsat
med Aftale om udmøntning af satspuljen for 2017. Udmøntning af reserven er af tekniske årsager registreret som en
”omprioritering”. Reserven er anvendt til at finansiere initiativ nr. 46 ”Øget viden om brug og effekt af medicinsk
cannabis”, jf. også beskrivelsen i Aftale om udmøntning af satspuljen på sundhedsområdet for 2018-2021 nedenfor.
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Tabel 3
Omprioritering af uforbrugte midler
Nr.

Omprioritering af uforbrugte midler

1

11.23.13.20. Tilbageførsel af satspuljemidler

2

14.62.09.20. Brancheorienteret tilgang

I alt
6,7
<0,1

3

15.11.30.50. Satspuljeinitiativer

2,2

4

15.11.30.50. Satspuljeinitiativer

0,6

5

15.13.23.25. Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

7,0

6

15.13.28.30. Uddannelse, kurser mv. for frivillige inden for det sociale felt

0,4

7

15.14.14.10. Handlekraftig indsats

2,7

8

15.74.10.20. Fremrykningspuljen

19,0

9

15.75.21.45. Ansøgningspulje til midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

1,8

10

15.75.26.40. Social indsats over for stofmisbrugere

6,0

11

15.75.44.10. Styrkelse af efterværnsindsatsen

0,9

12

16.21.03.10. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper

4,4

13

16.21.05.10. Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

0,3

14

16.21.05.20. Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici

0,3

15

16.21.07.20. Tilskud til PS Landsforening

0,5

16

16.21.07.40. Tilskud til Landsforeningen til støtte for børn og pårørende af misbrugere

0,1

17

16.21.10.10. Pulje til bekæmpelse af rygning blandt udsatte unge

2,3

18

16.21.11.10. Pulje til opsøgende tandpleje for særligt socialt udsatte

2,8

19

16.21.12.10. Pulje til børn og unge med kronisk sygdom

2,6

20

16.21.13.10. Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge

0,9

21

16.21.13.20. Tilskud til Julemærkehjemmene

0,9

22

16.21.14.10. Pulje til styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide

0,7

23

16.21.31.10. Seksuel Sundhed

2,0

24

16.21.38.10. Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen

1,0

25

16.21.58.10. Tilskud til vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

26

16.21.64.10. Modelkommuneprojekt om unge og narko

27

16.51.10.20. Pulje til flere opsøgende og udgående teams I psykiatrien

28

16.51.10.40. Pulje til forsøg med "Den gode psykiatrisk afdeling"

<0,1
0,2
11,3
1,9

29

16.51.14.10. "Lær at leve med" – program for angst og depression

0,4

30

16.51.15.10. Gennembrudsprojekt om nedbringelse af tvang

0,6

31

16.51.15.20. Videnscenter for Oligofreni

1,6

32

16.51.26.10. Fremme af unges mentale sundhed

1,0

33

16.51.29.10. Sygehusenes varmtvandsbassiner

0,1
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Tabel 3
Omprioritering af uforbrugte midler
Nr.

Omprioritering af uforbrugte midler

I alt

34

16.51.30.10. Pulje til hurtigere hjælp til børn og unge m. psykiske sygdomme

1,1

35

16.51.30.20. Pulje til styrkelse af den nære psykiatri

9,5

36

16.51.30.40. Pulje til styrket psykiatrisk indsats for dobbeltdiagnosticerede

3,3

37

16.51.30.60. Pulje til flere sengepladser i psykiatrien

8,1

38

16.51.30.80. Behandling af personer med spiseforstyrrelser

2,0

39

16.51.40.20. En koordineret indsats for dobbeltbelastede

40

16.51.75.30. Tilskud til udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner

41

16.51.77.10. Styrkelse af behandlingsindsatsen for personer, der har forsøgt selvmord

5,1

21.61.10.50. Alternative idrætsformer for børn og unge

4,5

42

I alt

0,9
<0,1

117,5

Anm.: Omprioriteringerne er afrundet til nærmeste hele 100.000 kr. Afrunding kan medføre, at tabellen ikke summer.
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Bilag 1. Aftale om
udmøntning af satspuljen på
socialområdet for 2018-2021
Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har den 10.
november 2017 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på børne- og socialområdet.
I hovedtræk er aftalens initiativer:

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen til bekæmpelse af
hjemløshed. Det er tragisk, når et menneske rammes af hjemløshed, og derfor skal flere
personer, der lever i hjemløshed eller er i risiko herfor, have en indsats, der gør en forskel.
Handlingsplanens formål er derfor at sikre en mere forebyggende og helhedsorienteret indsats på hjemløseområdet. Derfor har handlingsplanen fokus på at sikre, at de indsatser, vi
ved virker, udbredes til større dele af landet. Samtidig er der stadig flere unge, der har særlige sociale problemer, men som går under den sociale radar i for lang tid og ender i hjemløshed. Antallet af unge i hjemløshed er steget markant, og derfor har handlingsplanen også
fokus på en styrket forebyggelse af hjemløshed. Gruppen af hjemløse, der har levet i hjemløshed meget længe og boet på herberger og forsorgshjem i årevis, har komplekse problemer og er uden for fællesskabet. Derfor skal denne gruppe have en bedre og mere målrettet
indsats end hidtil, og handlingsplanen har derfor også fokus på en lettere vej ud af hjemløshed. Satspuljepartierne er endvidere enige om at støtte brugerorganisationer for at styrke
oplysningen og sikringen af de hjemløses rettigheder. Hver ansøgningspulje som led i initiativet udmøntes gennem én ansøgningsrunde. Der afsættes i alt 154,0 mio. kr. i perioden 20182021.

Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn
Knap 12.000 børn og unge er anbragt uden for hjemmet bl.a. på grund af mistrivsel eller
svære opvækstbetingelser. En stor del af dem er anbragt i plejefamilier. Satspuljepartierne er
enige om, at der er behov for et løft af plejefamilieområdet. Det skal sikre mere kvalitet i
plejefamilieanbringelserne, så børnene får den indsats, de har brug for. Derfor indføres der
nye plejefamilietyper, og der udvikles et koncept for godkendelsen af plejefamilier, der skal
sikre en mere ensartet godkendelse på tværs af de fem socialtilsyn sammen med et nyt
nationalt vidensbaseret grundkursus til plejefamilier. For at ruste plejefamilierne til den svære
start og minimere risikoen for sammenbrud intensiveres støtten til plejefamilier i begyndelsen
af en anbringelse, og der udvikles et tæt støttet opstartsforløb for plejefamilier. Kommunerne
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vil fremadrettet være forpligtede til at tilbyde en plejefamilie et intensivt opstartsforløb, når det
får et barn i pleje, og der indføres et krav om, at kommunerne skal have en særlig funktion,
der skal stå for at give plejefamilier løbende supervision, råd, og vejledning, typisk en familieplejekonsulent. Der afsættes samtidig midler til en pulje, der skal fremme samarbejder mellem døgninstitutioner og plejefamilier med mere behandlingskrævende børn, samt en pulje,
som organisationer, der tilbyder netværksskabende aktiviteter for anbragte børn og plejefamilier, kan søge. Aktiviteterne kan fx bestå i netværksgrupper, feriekolonier eller sommercamps, hvor der er fokus på faglig læring og socialt samvær med andre anbragte børn. Derudover afskaffes kommunernes mulighed for selv at godkende en plejefamilie til et konkret
barn, så alle professionelle plejefamilier fremadrettet er underlagt de samme krav til kvalitet.
Der afsættes i alt 73,7 mio. kr. i perioden 2018-2021.
Partierne er enige om at fortsætte drøftelserne af anbringelsesområdet i foråret. Drøftelserne
skal bl.a. omhandle aflønning af plejefamilier (i respekt for arbejdsmarkedets parter), netværksplejefamilier, matchning, stabilitet og kontinuitet i anbringelsen og anbringelsessituationens betydning for barnets biologiske forældre, familie og øvrige netværk samt plejeforældre.
Desuden ønsker partierne generelt at drøfte kvalitetsmodellen, der ligger til grund for godkendelsen af og tilsynet med de sociale døgntilbud mv., når evalueringen af Tilsynsreformen
foreligger. Eventuel opfølgning på drøftelserne kan ske i forbindelse med forhandlingerne om
satspuljen for 2019.

Strategi for et stærkere civilsamfund
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en strategi for et stærkere civilsamfund.
Borgere uden for arbejdsfællesskabet er ikke frivillige i samme grad som øvrige borgere.
Derfor skal initiativet være med til at bekæmpe ensomhed og fremme deltagelse i samfundets fællesskaber, så udsatte børn, voksne og ældre samt mennesker med handicap, som
ikke er en del af arbejdsfællesskabet, i højere grad bliver en del af de frivillige fællesskaber
som frivillige. Derudover skal initiativet bidrage til, at frivilligheden understøttes i alle egne af
landet, og at flere aktører på tværs af forskellige sektorer samarbejder om at løse samfundets
udfordringer med udgangspunkt i blandt andet Frivilligchartret og Task forcens anbefalinger.
Initiativet indeholder bl.a. en ansøgningspulje til samarbejder mellem kommuner, frivillige
foreninger og frivilligcentre der både skal bidrage til, at færre står uden for lokale fællesskaber samt at realisere flere lokale innovative sociale løsninger. Ansøgningspuljen udmøntes
gennem to ansøgningsrunder i hhv. 2018 og 2020. Desuden bidrager initiativet til at styrke
civilsamfundet i landdistrikterne, ligesom den lokale frivillige infrastruktur styrkes bl.a. i form
af flere frivilligcentre og udbud af kurser til frivillige i hele landet. Endelig har strategien fokus
på at understøtte mere viden om frivillige indsatser i form af bl.a. at følge udvikling og tendenser i den frivillige sociale indsats samt en undersøgelse, der skal bidrage til mere viden
om inklusion i frivillige foreninger. Desuden foretages en analyse af, hvordan der kan sikres
en statslig støttestruktur og puljeadministration på det frivillige sociale område, der understøtter sektoren uden unødigt bureaukrati. Der afsættes i alt 96,6 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Bedre indsatser og styrket retssikkerhed til mennesker med handicap
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en række nye initiativer, der skal medvirke
til bedre indsatser og styrket retssikkerhed for børn, unge og voksne med handicap.
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•

Nye indsatser målrettet børn og unge med handicap
Satspuljepartierne ønsker at forbedre forholdene for børn og unge med handicap og deres forældre. Børn og unge med handicap er mere udsatte for seksuelle overgreb end
deres jævnaldrende, og der er behov for en særlig målrettet indsats på området. Derfor
afsættes midler til en pulje til frivillige og private organisationer, som vil styrke børn og
unge med handicap i at sætte grænser og håndtere konflikter for at forebygge seksuelle
overgreb. Som opfølgning på afrapporteringen fra arbejdsgruppen til forenkling af hjælp
til børn med handicap, som blev nedsat i forlængelse af beslutningsforslaget B 143, afsættes der desuden midler til, at en række kommuner kan høste erfaringer med én koordinerende sagsbehandler (én indgang) på børnehandicapområdet, som efterfølgende
udbredes til inspiration og eventuelt implementering i alle landets kommuner. Der afsættes i alt 43,9 mio. kr. i perioden 2018-2021. Hermed har satspuljepartierne tilkendegivet,
at der er fulgt op på betænkningen til B 143.

•

Handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet. Handlingsplanen skal være med til at
styrke borgernes retssikkerhed, så man som borger i højere grad oplever at få den
hjælp, man har krav på efter lovgivningen, uden at det skal være nødvendigt at klage til
Ankestyrelsen. Handlingsplanen består af en udvidelse og udvikling af Task forcen på
handicapområdet, så Task forcen gøres permanent og bl.a. kan gennemføre flere forløb
i flere kommuner. Samtidig reserveres to længerevarende forløb pr. år til kommuner,
hvor der vurderes at være så store udfordringer, at der er behov for at kunne igangsætte
et målrettet Task force-forløb. Endvidere indgår videreudvikling og forankring af voksenudredningsmetoden samt udvikling af en ny ydelse i VISO med tilbud om yderligere rådgivning på myndighedsniveau. Desuden indgår der opfølgning på danmarkskortet over
omgørelsesprocenter, en styrket ankestatistik og fast track i Ankestyrelsen for behandlingen af klager over kommunernes nye afgørelser i hjemviste sager. Endelig afsættes
der midler til bistand til borgere, der ikke selv er i stand til at klage, og til afholdelse af en
retssikkerhedskonference, ligesom der indføres en pligt for kommunerne til at offentliggøre deres sagsbehandlingstider på kommunens hjemmeside. Der afsættes i alt 53,4
mio. kr. i perioden 2018-2021. Hermed har satspuljepartierne tilkendegivet, at der er fulgt
op på betænkningen til B 149.

•

Udvidet varslingsordning som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser
Satspuljepartierne er enige om at udvide varslingsordningen som led i revisionen af servicelovens voksenbestemmelser. Udvidelsen skal sikre, at borgere, der klager til Ankestyrelsen over kommunens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af de omfattede
typer af hjælp, kan beholde hjælpen uændret i perioden for klagesagsbehandlingen. Det
betyder i de tilfælde, hvor borgeren klager til Ankestyrelsen, at iværksættelse af kommunens afgørelse først påbegyndes, når varslingsperioden på 14 uger er udløbet. Hermed
skal en borger med fx en BPA-ordning eller andre ordninger, jf. servicelovens § 3a, ikke
opsige sine hjælpere i perioden. Der afsættes i alt 230,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.
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•

Individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en udvidelse af den eksisterende
ordning om individuel handicapkørsel, som i dag kun omfatter svært bevægelseshæmmede, således at den også kommer til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Ordningen indføres ved en lovændring, og der er således tale om varig finansiering. Der afsættes i alt 85,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 og 33 mio. kr. årligt herefter (permanent).
Herudover er satspuljepartierne som led i udvidelsen af ordningen enige om at omprioritere 30,0 mio. kr., der blev afsat til Transportordning for blinde og svagsynede med aftalen om satspuljen for 2017-2020.

•

Forhøjelse af Handicappuljen
Satspuljepartierne er enige om at forhøje Handicappuljen i perioden 2018-2021 til støtte
til aktiviteter i form af koloniophold, familieferier i ind- og udland samt kursusvirksomhed
for handicappede børn og unge samt deres søskende og forældre. Der afsættes i alt
17,2 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativet og herefter 4,3 mio. kr. årligt permanent.

Socialt frikort
Satspuljepartierne er enige om, at et socialt frikort skal give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets arbejdsfællesskaber, bidrage samt opleve værdi i hverdagen. Frikortet giver udsatte borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt ved at arbejde for virksomheder. Med frikortet kan udsatte borgere arbejde i det lokale erhvervsliv fx i småjobs og på den måde være en
del af arbejdsfællesskabet uden at skulle betale skat eller få fradrag i sociale ydelser. Hensigten er desuden, at det sociale frikort skal tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar
ved at engagere udsatte borgere. Der afsættes i alt 45,0 mio. kr. i perioden 2018-2020.

Den Sociale Investeringsfond
På de større velfærdsområder er der behov for at blive bedre til at sætte tidligere og mere
forebyggende ind. Udfordringen med forebyggelse er, at der indledningsvis både skal rådes
bod på de sociale begivenheder, der nåede at vokse sig for store og alvorlige, og samtidigt
skal man finansiere den forebyggelse, som er blevet efterspurgt bredt i samfundet i flere
generationer. Derfor er der behov for at skabe rammer for nye partnerskaber mellem den
offentlige, den private og den frivillige sektor ved at tiltrække ny kapital til investeringer i nye,
helhedsorienterede sociale investeringsprogrammer.
Dette arbejde skal tage udgangspunkt i den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM),
som giver kommunerne et bedre grundlag for at vurdere, om det kan betale sig at anvende
sociale investeringsprogrammer.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til at etablere Den Sociale Investeringsfond. Fonden skal bl.a. bidrage til at udvikle og udbrede tidlige og helhedsorienterede
indsatser i samspil mellem den offentlige, private og frivillige sektor, samt tiltrække ny ekstern
kapital til at løse udfordringer på de større velfærdsområder.
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Fonden har to overordnede formål:
1. Investere i udbredelsen af veldokumenterede indsatser på de større velfærdsområder. Et
krav for fondens investeringer i sociale investeringsprogrammer er, at der er en veldokumenteret ”business case” for den pågældende indsats. Der afsættes i alt 30,0 mio. kr. til
denne del af fonden. Samtidig åbnes der op for, at pensionsselskaber kan indskyde midler i fonden, der kan investeres sammen med de afsatte midler.
2. Udvikle og modne minimum tre nye indsatser på de større velfærdsområder til sociale
investeringsprogrammer. Udviklingen af indsatserne kan finde sted sammen med eksempelvis almennyttige fonde, kommuner, regioner og civilsamfundsorganisationer. Indsatserne kan enten finansieres af Den Sociale Investeringsfond, almennyttige fonde eller en
kombination af midler fra Den Sociale Investeringsfond og almennyttige fonde. Der er dog
afgørende, at alle de politisk prioriterede indsatser finansieres, således at det undgås, at
indsatser ikke bliver finansieret pga. manglende interesse fra investorer. Der afsættes i alt
18,0 mio. kr. til denne del af fonden.
De igangsatte indsatser må ikke bryde med borgernes retssikkerhed.
Der afsættes i alt 50,0 mio. kr. i 2018. Fonden vedtages ved lov i Folketinget. Fonden er ikke
forligsbundet. Aftalepartierne beslutter årligt i forbindelse med FL-forhandlingerne, hvilke
temaer fonden skal arbejde med det kommende år, såfremt der er frie midler i fonden, der
ikke er bundet op på igangsatte projekter.
Der afdækkes frem mod 1. januar 2018, hvorvidt der er eventuelle udfordringer ved at etablere Den Sociale Investeringsfond. I tilfælde af at det ikke er muligt at etablere fonden, pba.
udfordringer af eksempelvis juridisk karakter, tilbageføres de afsatte midler til satspuljen.

Børnerettighedspakke til forebyggelse af mistrivsel og overgreb
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en Børnerettighedspakke, der skal forebygge børn i mistrivsel og i risiko for overgreb. Der afsættes bl.a. midler til at permanentgøre
den udvidede åbningstid hos BørneTelefonen, ligesom det sikres, at børn får et bedre kendskab til deres rettigheder. Endvidere iværksættes der et initiativ til at styrke indsatsen i forhold
til underretninger i dagtilbud og sundhedspleje. Endelig afsættes der midler til at sikre en
bedre inddragelse af børn i deres egne sager, så børn høres og tages alvorligt. Der afsættes
i alt 24,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.
Vold i parforhold, hvor der er børn i hjemmet, er skadeligt for børnene. Satspuljepartierne er
derfor enige om, at der i foråret tages en drøftelse mellem hhv. børne- og socialministeren og
justitsministeren og de relevante folketingsudvalg herom.

Ramme til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder
for LGBTI-personer
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen i forhold til at øge
tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede (LGBTI). LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund er særligt udsatte. Partierne er enige om at afsætte en ramme til initiativer på LGBTI-området på 25,0 mio. kr. i peri-
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oden 2018-2021. Initiativerne vil indgå i en samlet handlingsplan. Partierne er desuden enige
om, at eventuelle yderligere initiativer på LGBTI-området, herunder fx i forhold til sundhed,
trivsel og andre udfordringer blandt gruppen, vil kunne drøftes i forbindelse med satspulje for
2019. Udmøntningen af rammen aftales efterfølgende mellem satspuljekredsen og ministeren
for ligestilling.

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en ny handlingsplan til bekæmpelse af
menneskehandel med henblik på at skabe kontinuitet og tryghed om indsatsen. Menneskehandel er en grov krænkelse af den enkeltes fundamentale ret til at bestemme over egen
krop og eget liv. Den nye handlingsplan bygger videre på erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner og sætter bl.a. fokus på, at indsatsen er fleksibel og tilpasset det enkelte offers
behov, og at de relevante aktører er parate til at møde nye udviklingstendenser og udnyttelsesformer, samt at de aktører fx gadeplansmedarbejdere, herberger, sundhedsklinikker og
udlejere, der allerede har eller kan komme i kontakt til målgruppen, kender tegn og signaler
på menneskehandel og dermed kan bidrage til at forebygge menneskehandel og indgå i det
opsøgende arbejde. Handlingsplanen er i overensstemmelse med Danmarks internationale
forpligtelser på området. Der afsættes i alt 63,0 mio. kr. i perioden 2019-2021.

Støtte til julehjælp
Satspuljepartierne er enige om at forlænge støtten til julehjælp i 2018. Initiativet udmøntes
som en ansøgningspulje, som landsdækkende frivillige foreninger kan søge i forbindelse med
uddeling af julehjælp til økonomisk klemte og socialt udsatte familier med børn. Der afsættes
i alt 4,0 mio. kr. i 2018.

Støtte til sommerferiehjælp
Satspuljepartierne er enige om at forlænge støtten til sommerferiehjælp i 2018. Initiativet
udmøntes som en ansøgningspulje, som kan søges af frivillige foreninger og almennyttige
boligforeninger, der giver udsatte familier med hjemmeboende børn mulighed for et ferieophold med opfølgende sociale aktiviteter. Der afsættes i alt 5,0 mio. kr. i 2018.

Videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM)
Der afsættes midler til videreudvikling af den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM).
Initiativet skal fremme investeringstankegangen på socialområdet, ved at modellen forankres
bredt og opleves som nyttig og anvendelig af modellens brugere. Det skal dels ske gennem
en videreudvikling af SØM, bl.a. ved at opdatere og udvide modellens vidensdatabase samt
indarbejde og opsamle viden og erfaringer fra konkrete projekter, dels ved at udbrede og
implementere SØM blandt modellens forskellige brugere i kommuner mv. Initiativet bygger
videre på de eksisterende aktiviteter vedr. SØM og skal samlet set bidrage til at forbedre
indholdet i og anvendeligheden af modellen samt understøtte en systematisk anvendelse af
SØM. Der afsættes i alt 10,0 mio. kr. i perioden 2018-2021.

Forebyggelse af gråzoneprostitution
Satspuljepartierne er enige om behovet for at forebygge, at unge etablerer prostitutionslignende relationer (gråzoneprostitution), samt at unge starter i egentlig prostitution. Med initiativet etableres en ansøgningspulje, som relevante organisationer på ungeområdet og organisationer med viden om unge i prostitutionslignende relationer kan søge med henblik på at

142

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

forebygge gråzoneprostitution. Ansøgningspuljen som led i initiativet udmøntes gennem én
ansøgningsrunde i 2019. Der afsættes i alt 10,0 mio. kr. til en ansøgningspulje i perioden
2019-2021.

Indsatser ift. komplekse sager, konflikthåndtering og støtte af børn
inden for ét samlet familieretligt system
Aftaleparterne er enige om at afsætte 20,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem fra satspuljen for
2018 til finansiering af et nyt familieretligt system. Forhandlingerne om et nyt familieretligt
system ventes dog først afsluttet efter indgåelse af en samlet aftale om udmøntning af satspuljen for 2018. Aftaleparterne er derfor enige om, at de resterende udgifter til en aftale om et
nyt familieretligt system – i dette ekstraordinære tilfælde – kan forudsættes finansieret ved
forhandlingerne om satspuljen for 2019, såfremt partierne er enige herom i forbindelse med
udmøntning af satspuljen for 2019. Hvis partierne ikke bliver enige om en aftale på det familieretlige område, vil de 20,0 mio. kr. årligt fra 2019 og frem blive udmøntet i forbindelse med
satspuljen for 2019 efter almindelig praksis.

Udviklingsstøtte til frivillige organisationer mv.
Der afsættes 10,0 mio. kr. i 2018 til en udviklingspulje, der støtter nye indsatser på socialområdet. Indsatserne udvikles og afprøves i regi af frivillige organisationer, NGO’er og andre
private aktører med henblik på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Målgruppen
for forslaget omfatter sårbare og udsatte børn og unge.
Derudover er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til følgende eksisterende indsatser:
•

BrugerForeningen for Aktive Stofbrugere
Der afsættes i alt 4,8 mio. kr. i perioden 2018-2021.

•

Tilgængelighedsrådgivning ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
Der afsættes i alt 14,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 og herefter 3,5 mio. årligt permanent.

•

Baglandet Vejle
Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 og herefter 1,5 mio. kr. årligt permanent.

•

Peer-Netværket Danmark
Der afsættes i alt 3,8 mio. kr. i perioden 2018-2020.

•

Bedre Psykiatri
Der afsættes i alt 9,6 mio. kr. i perioden 2018-2021 og herefter 2,4 mio. kr. årligt permanent.

•

Fundamentet
Der afsættes 1,2 mio. kr. i 2019.
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•

Krisecenter for mænd i Fredericia
Der afsættes 0,4 mio. kr. i 2019.

•

Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD)
Der afsættes 8,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 og herefter 2,0 mio. kr. årligt permanent.

Opfølgning på aftalen
Den samlede aftale har til formål at styrke indsatsen på socialområdet. En væsentlig forudsætning for dette er, at resultaterne fra enkelte initiativer opsamles og systematiseres med
henblik på, at gode og effektfulde indsatser kan implementeres i praksis. Satspuljeordførerne
vil forud for de årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for fremdriften af de
enkelte projekter, ligesom der vil ske en løbende orientering af satspuljeordførerne, såfremt
der sker væsentlige ændringer i de enkelte projekter.
Satspuljepartierne er desuden enige om i foråret 2018 at drøfte, hvordan der via en konkret
model kan følges op på driftstilskud fra satspuljen til organisationer på det sociale område
med henblik på, at sikre at pengene bliver anvendt bedst muligt.
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Bilag 2. Aftale om
udmøntning af satspuljen
på sundhedsområdet for
2018-2021
Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet er enige om at afsætte 496,6 mio. kr. i
aftaleperioden 2018-2021. Hertil kommer 5 mio. kr. fra en tidligere satspuljeaftale således, at
der i alt udmøntes 501,6 mio. kr. til følgende overordnede indsatsområder:
•

En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser

•

En styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser

1. En styrket indsats for mennesker med psykiske
lidelser
Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og
ungdomspsykiatrien
Flere og flere børn og unge kæmper med psykisk sårbarhed, mentale sundhedsproblemer og
psykiske lidelser. Derfor er der behov for en styrket tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression
og selvskadende adfærd mv.
Samtidig kan børn og unge have vanskeligt ved at få den rette hjælp i samspillet mellem den
regionale psykiatri og de kommunale indsatser. En styrket tidlig indsats skal understøtte, at
børn og unge udredes og behandles på den mindst muligt indgribende måde uden for psykiatrien. Den nære indsats skal sikre, at børn og unge samt deres familier bevarer tilknytningen
til hverdagslivet med skole, uddannelse og arbejde, og der sættes tidligt ind med indsatser.
Dette initiativ skal også ses i relation til initiativ 1.5, hvor satspuljepartierne styrker behandlingskapaciteten og screeningsredskaber til personer med spiseforstyrrelser og selvskadende
adfærd.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til afprøvning af modeller for fremskudt
regional psykiatri, som skal styrke den tidlige indsats for børn og unge med psykiske lidelser
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eller tegn på en psykisk lidelse, selvskadende adfærd eller lignende, som vil have gavn af at
blive udredt og behandlet tæt på deres nærmiljø og uden for psykiatrien. Der er ikke en central fastlagt øvre aldersgrænse for målgruppen, som i stedet skal vurderes af de deltagende
parter. Satspuljepartierne lægger vægt på, at den fremskudte funktion også omfatter unge ud
over teenageårene. Dette er for at undgå, at gruppen oplever for mange skift i deres indsatser fx i overgangen mellem børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.
Indsatserne skal tage udgangspunkt i evidensbaserede behandlingsformer som fx dialektisk
adfærds terapi (DAT), familieterapi, mindfulness, støtte til egenmestring mv. Indsatsen skal
varetages af medarbejdere fra den regionale børne- og ungepsykiatri og de kommunale
indsatser og eventuelt ved geografisk integration af indsatserne. Det kan fx være kommunale
medarbejdere tilknyttet de sociale indsatser, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller
lignende funktioner.
Samarbejdet mellem regioner og kommuner skal bidrage til en mere helhedsorienteret indsats med involvering af relevante parter for eksempel skole, PPR, forældre, socialforvaltning
mv. Der kan desuden samarbejdes med eksisterende kommunale og frivillige tilbud såsom
Headspace, Lær at tackle mv. Det bemærkes, at blandt andet Headspace også er målrettet
unge over 18 år og deres mistrivsel. De regionale modeller kan bygge videre på erfaringer fra
de tværfaglige udgående teams i børne- og ungdomspsykiatrien og andre lignende indsatser.
Puljen kan søges af regioner i samarbejde med kommuner, så midlerne anvendes både i
regionalt og kommunalt regi.
Indsatsen skal evalueres. Evalueringen af projektet tilrettelægges således, at regioner og
kommuner kan videreføre gode erfaringer fra projekterne fra 2022.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 213,6 mio. kr. til en pulje til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. Der afsættes herudover 1,0 mio. kr. til at Sundhedsstyrelsen gennemfører en ekstern evaluering i 2018-2021.
Der afsættes til Sundhedsstyrelsen 0,8 mio. kr. i 2018, 0,7 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt
0,8 mio. kr. 2021 til administration jf. punkt 3.

Tabel 1
Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021 Permanent

Pulje til afprøvning af en fremskudt regional
funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

58,0

41,9

51,1

62,6

0,3

0,2

0,2

0,3

Evaluering

-

Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge
Børn og unge er en afgørende ressource i samfundet. Men alt for mange oplever en hverdag
med stress, angst og depression, blandt andet fordi samfundet i dag præsenterer børn og
unge for mange informationer. Det er ikke alle vilkår, der kan ændres. Derfor er det vigtigt at
give børn og unge den nødvendige ballast og de rette redskaber til at kunne mestre udfordringer med stress og mistrivsel. Flere skal opleve en stressfri hverdag.
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En ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed om mental sundhed blandt unge
viser, at 9-10 pct. af de unge piger på ungdomsuddannelserne føler en meget lav grad af
livstilfredshed og har forskellige psykiske symptomer på ugentlig basis. Mange føler sig ensomme, har lavt selvværd og føler sig dagligt stresset.
Der er udviklet stressreduktionskurser med positive resultater for voksne med stress fx Mindfulness-Baseret Stress Reduktion. I dag er stressreduktionskurserne ikke i samme omfang
afprøvet og udbredt i forhold til børn og unge. De fagprofessionelle, der til hverdag er i kontakt med børn og unge, har muligheden for at udvikle og styrke børn og unges ballast, robusthed og mentale sundhed.
Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til uddannelse af fagprofessionelle,
som arbejder med børn og unge i alderen 11-18 år, til at anvende Mindfulness-Baseret
Stress Reduktion til denne aldersgruppe.
Uddannelsen af de fagprofessionelle skal skabe trivsel og stress-frie hverdage for børn og
unge og bidrage til, at børn og unge styrker opmærksomheden, opnår større balance og
overblik samt bedre evne til at prioritere nærvær i hverdagen.
Uddannelsen i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion forankres hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet. Det forudsættes, at uddannelsen tager hensyn til at sikre en
geografisk fordeling af fagprofessionelle. De fagprofessionelles videre brug af MindfulnessBaseret Stress Reduktion skal superviseres af Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, fx gennem en række supervisionsdage. Derudover er det et optagelseskriterium, at
kommunerne forpligter sig til at sikre den videre forankring og implementering af de fagprofessionelles uddannelse, bl.a. i form af medfinansiering og frikøb af medarbejdere under
uddannelse. Det skal sikre, at kompetencerne omsættes til praksisnære indsatser, der styrker
børn og unges trivsel og mestring af stress. Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, gives særskilte administrationsmidler til at følge kommunernes praksisnære forankring af
uddannelsen. Der afsættes desuden midler til en ekstern evaluering.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 12,5 mio. kr. til uddannelse af fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion hos Dansk Center for Mindfulness,
Aarhus Universitet, svarende til uddannelse af ca. 250-260 fagprofessionelle i hele perioden.
Der afsættes heraf 0,1 mio. kr. årligt til Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, til
administration af kommunernes praksisnære forankring. Herudover afsættes 0,5 mio. kr. til
evaluering i 2020.

Tabel 2
Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge
Mio. kr.
Uddannelse af fagprofessionelle i Mindfulness-Baseret
Stress Reduktion forankres hos Dansk Center for
Mindfulness, Aarhus Universitet
Evaluering

2018

2019

3,4

3,0

3,2

2,9

-

-

-

0,5

-

-

2020

2021 Permanent
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Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20
år med depression og angst
Mistrivsel og mentale problemstillinger fylder i stigende grad hos unge, og det kan føre til
psykiske helbredsproblemer i form af bl.a. let til moderat depression og angst. Angst og depressive symptomer er blandt de mest almindelige psykiske helbredsproblemer hos unge.
Unge mellem 18-20 år gennemgår store forandringer i livet. Mange flytter hjemmefra og
overgår fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Samtidigt er det ofte i disse år,
de unge flytter hjemmefra og i højere grad skal stå på egne ben. Sådanne overgange kan
medføre en risiko for, at de unge kan blive tabt mellem forskellige systemer. Derfor er det
vigtigt, at der er et landsdækkende tilbud til målgruppen.
I dag gives der 60 pct. tilskud til psykologbehandling af let til moderat depression og angst for
bl.a. unge mellem 18-20 år. Denne aldersgruppe har typisk et lavt rådighedsbeløb, fordi de
for eksempel er under uddannelse eller kun kortvarigt har arbejdsmarkedstilknytning. Derfor
er det aftalt i en forsøgsperiode at fjerne den nuværende egenbetaling på 40 pct. til psykologbehandling af let til moderat depression eller angst for 18-20 årige.
Aftaleparterne er forpligtede på om nødvendigt at tilvejebringe supplerende finansiering i
satskredsen, hvis det viser sig, at udgifterne til ordningen bliver højere.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 15,1 mio. kr. til en forsøgsordning til
vederlagsfri psykologbehandling af let til moderat depression og let til moderat angst af unge
mellem 18-20 år. Midlerne forudsættes overført til regionerne via bloktilskuddet. Herudover
afsættes der 0,6 mio. kr. til evaluering af forsøgsordningen, herunder vurdering af de økonomiske effekter af ordningen.

Tabel 3
Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml. 18-20 år med depression
og angst
Mio. kr.
Forsøgsordning til vederlagsfri psykologbehandling af
angst og depression til unge ml.
Evaluering

2019

2020

2021

2,2

4,3

4,3

4,3

-

0,2

0,4

-

-

-

2018

Permanent

Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
I 2014 blev et bredt flertal i Folketinget (S, RV, SF, V og K) enige om en målsætning om at
nedbringe brugen af tvang i psykiatrien frem mod 2020. De seneste opfølgningstal fra 2016
viser en bekymrende udvikling i særligt enkelte regioner. Der er sket en stigning i antallet af
børn og unge udsat for tvang, og der ses en uønsket substitutionseffekt mellem tvangsformer. Der er behov for at styrke indsatsen på området for at realisere 2020-målsætningen.
Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til samarbejde mellem regioner og
kommuner i tværsektorielle teams, der skal forebygge sværere tilbagefald og indlæggelser,
hvor der anvendes tvang. De tværsektorielle teams skal sikre en tidlig indsats og medvirke til
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at mindske unødvendige genindlæggelser. Det kan være indlæggelser med tvang eller konfliktfyldte indlæggelser, hvor tvang anvendes for at dæmpe urolige patienter, der er udadreagende i forbindelse med deres indlæggelse. Puljen kan søges af regioner i samarbejde med
kommuner og svarer til, at der kan etableres tværsektorielle teams i ca. 2-3 regioner.
De tværsektorielle teams skal både være målrettet indsatser i børne- og ungepsykiatrien,
voksenpsykiatrien samt mennesker med misbrugsproblemer og skal således understøtte
tvangsnedbringelsen for en bred målgruppe.
Sundhedsstyrelsen skal forud for udmøntningen af puljen til de tværsektorielle teams udarbejde anbefalinger til en model for udbredelse i alle regioner. Anbefalingerne skal tage udgangspunkt i allerede kendte evidensbaserede metoder og erfaringer og baseres på bl.a.
erfaringerne fra de udgående teams fra Region Hovedstaden, OPUS samt andre relevante
udgående funktioner, men med et målrettet fokus på tvangsnedbringelse. Erfaringerne fra de
brugerstyrede senge kan i relevant omfang også indgå i anbefalingerne. Anbefalingerne kan
både omfatte mulig intervention, opgaver og ansvar for teamet samt konkrete målgrupper,
organisering, videndeling og bemanding mv.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 23,5 mio. kr. til pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang, som kan ansøges af regioner i samarbejde med kommuner. Der afsættes herudover 0,5 mio. kr. (løn) i 2018 til Sundhedsstyrelsens udvikling af en model for udbredelse af de tværsektorielle teams til alle regioner. Der
afsættes derudover 1,0 mio. kr. i 2018-2021 til, at Sundhedsstyrelsen gennemfører en ekstern evaluering. Der afsættes herudover 0,3 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen i 2018, 0,1 mio. kr.
årligt i 2019-2020 samt 0,2 mio. kr. i 2021 til administration, jf. punkt 3.

Tabel 4
Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Pulje til fælles tværsektorielle teams med henblik på
nedbringelse af tvang

5,1

5,9

6,4

6,1

-

Sundhedsstyrelsens udvikling af model for udbredelse

0,5

-

-

-

-

Evaluering

0,4

0,1

0,1

0,4

-

Permanent

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
Siden 2006 er antallet af personer registreret med spiseforstyrrelser steget. Samtidig opleves
det, at antallet af især unge med selvskadende adfærd er stigende. Der er fortsat behov for at
sikre tilstrækkelig viden om indsatser og konkrete tilbud til denne patientgruppe, både i og
uden for psykiatrien.
Den fremskudte regionale funktion, jf. initiativ 1.1 er målrettet tidlige indsatser over for en
bred gruppe af diagnoser. Der er et særligt behov for en styrket indsats for mennesker med
spiseforstyrrelser og selvskade.
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Sundhedsstyrelsen har udarbejdet Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for både behandlingen af mennesker med moderat og svær bulimi samt mennesker med anorexia nervosa
(anoreksi). Der er derimod ikke samme grad af viden om effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade, da selvskade som oftest er koblet med andre psykiske problemer såsom spiseforstyrrelser eller borderline personlighedsforstyrrelser.
Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til en styrket indsats for mennesker
med spiseforstyrrelse og selvskade, herunder etablering af tilbud til patienter med anoreksi,
bulimi og selvskadende adfærd. Indsatsen skal sikre en specialiseret rådgivning, som mangler i dag, samt rettidig hjælp og specialiseret behandling.
Midlerne skal for det første anvendes til en erfaringsopsamling over effektive indsatser målrettet mennesker med selvskade. Opsamlingen skal både dække erfaringer fra regioner,
kommuner, private aktører og i relevant omfang erfaringer fra udlandet, herunder i særlig
grad erfaringerne fra Sverige.
For det andet skal midlerne anvendes til én pulje målrettet kommuner, regioner og private
aktører med følgende fokus:
•

Udvidelse af kapaciteten af tilbud til behandling af personer med spiseforstyrrelser og
selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. Kvalitetsudvikling af eksisterende behandlingstilbud fx gennem opkvalificering af personalet i forhold til at bruge
evidensbaserede metoder i behandlingen fx familieterapi eller DAT (dialektisk adfærdsterapi).

•

Afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade generelt set i kommunalt regi og i almen praksis.

Projekterne skal bygge videre på erfaringerne fra aftale om satspuljen på sundhedsområdet
2012-2015 og aftalen om satspulje for sundhedsområdet for 2014-2017, hvor der bl.a. blev
afsat midler til, at Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS) udviklede et
kommunalt screeningsredskab målrettet spiseforstyrrelse. Indsatsen skal desuden ses i lyset
af de forløbsprogrammer fra aftale om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 20172020, som Sundhedsstyrelsen i samarbejde med relevante parter udvikler, og som skal implementeres i regioner og kommuner i løbet af 2018-2020.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 50,5 mio. kr. til en pulje målrettet
kommuner, regioner og private aktører. De 40 mio. kr. går til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud, og 10,5 mio. kr. til afprøvning af
screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing. Herudover afsættes 1,5 mio. kr. i
2018 til, at der i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdes en opsamling over gode metoder og
viden om effektive indsatser. Der afsættes desuden 1 mio. kr. i 2018-2021 til, at der i regi af
Sundhedsstyrelsen gennemføres en ekstern evaluering. Til Sundhedsstyrelsen afsættes
herudover 0,3 mio. kr. årligt i 2018, 0,2 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 samt 0,3 mio. kr. i 2021
til administration, jf. punkt 3.
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Tabel 5
Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
Mio. kr.
Opsamling af gode metoder og viden om effektive
indsatser
Delpulje til behandlingskapacitet

2018

2019

2020

2021

1,5

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

Delpulje til afprøvning af screeningsredskaber og
andre indsatser

1,8

3,0

3,0

2,7

Evaluering

0,4

0,1

0,1

0,4

Permanent
-

Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger
For at forebygge forekomsten af hittebørn i Danmark er satspuljepartierne enige om, at der
gennemføres en ekstern analyse af de internationale erfaringer på området. Analysen skal
dels se på erfaringerne fra de lande, som har babyluger i dag, dels se på mulige alternativer
til babyluger, herunder øget forebyggelse og oplysning samt erfaringer med anonym svangreomsorg og fødselshjælp. Analysen skal derudover se på betydning af tilgængelighed –
både i forhold til babyluger og alternative tilbud. Analysen skal ligeledes belyse forskellen på
private og offentlige tilbud særligt i forhold til juridiske problemstillinger. Analysen skal således både forholde sig til erfaringer i lande med og uden babyluger fx Norge, Sverige, UK,
Tyskland og Holland.
Samtidig bedes Etisk Råd om at vurdere de etiske problemstillinger ved babyluger.
På den baggrund afsættes der 0,5 mio. kr. til departementet i 2018 til udarbejdelse af en
ekstern analyse af internationale erfaringer, der skal være færdig medio 2018.

Tabel 6
Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger
Mio. kr.
Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til
babyluger

2018

2019

2020

0,5

-

-

2021 Permanent
-

-

Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020:
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud
Med delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse af
vold på botilbud blev det besluttet at etablere 150 særlige pladser på psykiatriske afdelinger
til mennesker med svær psykisk sygdom og potentiel farlig samt udadreagerende adfærd.
De efterfølgende politiske forhandlinger om de nærmere rammer for de nye særlige pladser
ændrede dog væsentligt på udgangspunktet for pladserne i forhold til delaftalen for 20172020, hvilket medførte merudgifter til driften af de særlige pladser. Derfor er satspuljepartier-
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ne enige om at afsætte yderligere midler til driften af de 150 særlige pladser på psykiatriske
afdelinger med henblik på, at pladserne oprettes primo 2018 som forudsat i delaftalen.
De yderligere midler skal blandt andet ses i lyset af et øget kvalitetsløft på de særlige pladser, som følger af det endelige lovforslag. Kvalitetsløftet afspejles dels i en yderligere normering i forhold til sundhedsfagligt personale og en generel yderligere normering til blandt andet
styrket konflikthåndtering og bedre sikkerhed på de nye afdelinger.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 73,2 mio. kr. og 18,3 årligt fra 2022
og frem til oprettelsen af de særlige pladser på psykiatrisk afdeling i regionerne som opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til forebyggelse
af vold på botilbud.

Tabel 7
Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til
forebyggelse af vold på botilbud
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021 Permanent

Opfølgning på delaftale om udmøntning af
satspuljen for 2017-2020: Handlingsplan til
forebyggelse af vold på botilbud

18,3

18,3

18,3

18,3

18,3

Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling
De første leveår har stor betydning for barnets mentale og fysiske sundhed i fremtiden, og
allerede her starter den sociale ulighed i sundhed. For nogle starter uligheden allerede inden,
barnet er født. Gravide kvinder fra lav social klasse har større risiko for at dø for tidligt, de er
hyppigere rygere, de er mindre tilbøjelige til at amme deres børn, og de har ofte en række
belastende udfordringer, der kan forringe mulighederne for nærvær og omsorg.
At sætte ind mod sundhedsudfordringer så tidligt som muligt kræver viden om effektive metoder til forebyggelse. Denne viden skal indsamles systematisk og vurderes i forhold til de
konkrete handlingsanvisninger, den kan give anledning til.
Derfor iværksættes et projekt til at indsamle viden og formulere handlingsanvisninger, der
kan bidrage til at målrette indsatserne på fem væsentlige områder: Sårbare gravide, udvikling
i de første leveår, børns og unges mentale helbred, overvægt og inaktivitet blandt børn og
unge samt unges brug af rusmidler.
Projektet udføres af Vidensråd for Forebyggelse, der har stor ekspertise og overblik over
viden på forebyggelsesområdet. Det skal gennemføres i tæt samspil med relevante aktører,
der arbejder med gravide og børns fysiske og mentale sundhed. Indsamlingen og formidlingen af viden skal endvidere koordineres med Sundhedsstyrelsens arbejde på forebyggelsesområdet.
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På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2019 i alt 2,5 mio. kr. til Vidensråd for Forebyggelse til gennemførelse af litteraturstudier, udvikling af handlingsanvisninger og samarbejde med relevante aktører.

Tabel 8
Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til handling
Mio. kr.
Social ulighed i sundhed blandt børn og unge –
fra viden til handling

2018

2019

2020

2021

Permanent

2,0

0,5

-

-

-

Psykologordningen til depression og angst
En del af finansieringen (60 mio. kr. årligt) af psykologordningen vedrørende depression og
angst udløber ved udgangen af 2018. Udløbet vedrører tilskud til bestemte aldersgrupper –
nærmere bestemt personer, der lider af let til moderat depression, over 37 år, og personer,
der lider af let til moderat angst, fra 29 år til og med 38 år.
Satspuljepartierne er på den baggrund enige om at tage den samlede psykologordning op i
forbindelse med næste års satspuljeforhandlinger og samtidigt samle op på andre initiativer
med psykologbehandling herunder den internetbaserede psykologbehandling, som regionerne udbyder.

2. En styrket indsats for mennesker med kroniske
lidelser
Mere viden om multisygdom
Mange danskere lever med mere end én kronisk sygdom – også kaldet multisygdom. Den
optimale behandling og rehabilitering til mennesker med flere samtidige sygdomme stiller nye
krav til den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af forløbene.
Der er gjort konkrete danske og udenlandske erfaringer med at afprøve og skabe individuelle
tilrettelagte og sammenhængende forløb, som aktivt tager udgangspunkt i den enkeltes
behov, ressourcer og mål. Der er dog behov for at opbygge endnu mere viden om den rette
indsats til mennesker med multisygdom.
Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til at samle den eksisterende viden
med henblik på at give anbefalinger for virksomme modeller for tilrettelæggelse af forløb til
mennesker med multisygdom, der kan udrulles direkte og anbefalinger for områder, hvor der
er behov for, at ny viden opbygges.
På baggrund af anbefalingerne ydes der rådgivning i forbindelse med igangsættelse af konkrete, nye projekter, der skaber viden om den rette indsats til mennesker med multisygdom.
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På den baggrund afsættes der 3 mio. kr. (løn) til Sundhedsstyrelsen i perioden 2018-2019 til
at samle eksisterende erfaringer med at tilbyde sammenhængende forløb til mennesker med
multisygdom. På baggrund af vidensopsamlingen udarbejdes der anbefalinger til tilrettelæggelse af forløb for multisyge, samt anbefalinger til områder, hvor der er behov for, at ny viden
opbygges.

Tabel 9
Mere viden om multisygdom
Mio. kr.
Mere viden om multisygdom

2018

2019

2020

2,0

1,0

-

2021 Permanent
-

-

Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede
asbestofre
Med Aftale om satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet 2016-2019 blev der afsat 10
mio. kr. i 2016 til erstatning til andenhånds-eksponerede asbestofre. Fra den 1. januar 2016
har det således været muligt at ansøge om godtgørelse, hvis man som ægtefælle/samlever,
tidligere ægtefælle/samlever eller forældre til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre, har været indirekte udsat for asbestfibre og som følge heraf udviklet kræft i lungehinderne.
Der har siden godtgørelsesordningens indførelse vist sig tilfælde, hvor også børn af samt
søskende til personer, der har været direkte erhvervsmæssigt eksponeret for asbestfibre, har
udviklet lungehindekræft, som følge af indirekte eksponering for asbestfibre. Endvidere kan
asbestudløst kræft ikke alene findes i lungehinderne, men også i bughinder og testikelhinder.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til at udvide den eksisterende godtgørelsesordning, således at målgruppen omfatter alle andenhånds-eksponerede personer, der
er eller har været i samme husstand som personer, der har været direkte erhvervsmæssigt
eksponeret for asbestfibre, og således at ordningen udover asbestudløst lungehindekræft
også omfatter asbestudløst kræft i bug- eller testikelhinde.
På den baggrund afsættes der 3,6 mio. kr. i perioden 2018-2021 til udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre og 0,9 mio. kr. årligt i 2022-2025, inkl.
de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af godtgørelsesansøgninger.

Tabel 10
Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede asbestofre
Mio. kr.
Udvidelse af godtgørelsesordning for andenhåndseksponerede asbestofre
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2018

2019

2020

0,9

0,9

0,9

2021 Permanent
0,9

-

Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter
– etablering af system for indberetning af tvang og klagesystem
En del patienter med en varigt nedsat psykisk funktionsevne, fx mentalt retarderede og mennesker med demens, modtager ikke den somatiske behandling, som de ud fra en sundhedsfaglig vurdering har behov for. Det kan skyldes, at de som følge af deres mentale tilstand ikke
er i stand til at forholde sig til deres behandlingsbehov og derfor afviser at modtage behandling.
Med henblik på at sikre, at varigt inhabile somatiske patienter modtager den rette sundhedsfaglige behandling bliver det med vedtagelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk
behandling af varigt inhabile tilladt at tvangsbehandle varigt inhabile somatiske patienter per
1. januar 2018. Med loven etableres samtidig en række mekanismer, der skal sikre patienternes retssikkerhed. Disse mekanismer indebærer merudgifter.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til etablering af et system for indberetning af tvang samt et klagesystem over anvendelse af tvang over for varigt inhabile somatiske patienter.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 68,7 mio. kr. og 16,8 mio. kr. årligt
fra 2022 og frem til etablering af et system for indberetning af tvang samt et klagesystem over
anvendelse af tvang over for varigt inhabile. Af de afsatte midler i 2018 medgår 1,6 mio. kr.,
heraf 0,4 mio. kr. til løn, til etablering af en indberetningsløsning i regi af Sundhedsdatastyrelsen. Endvidere medgår fra 2018 og frem 0,5 mio. kr., heraf 0,4 mio. kr. til løn, til Sundhedsdatastyrelsen til drift af systemet. De øvrige midler forudsættes overført til kommuner og
regioner via bloktilskuddet til klagesagsbehandlingen og indberetning.

Tabel 11
Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske patienter – etablering af system
for indberetning af tvang og klagesystem
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021 Permanent

Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile
somatiske patienter

18,3

16,8

16,8

16,8

16,8

Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet
Thalidomid
Patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid lever på ulykkeligvis med
alvorlige konsekvenser af skaderne. Der er behov for at anerkende og have forståelse for de
berørte patienter. Der er tale om patienter, som har haft negativ påvirkning igennem hele
deres liv. Derfor er der behov for støtte til at lette hverdagen for de ramte.
Derfor er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til danske nulevende patienter, der
har skader som følge af brugen af Thalidomid. Skaderne skal være diagnosticeret og forårsaget af Thalidomid. Der ses bort fra andre erstatningsudbetalinger til de pågældende patien-
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ter. Hertil kommer, at udbetaling af midler fra puljen ikke medregnes i modtagerens personlige indkomst eller fradrages i evt. ydelser efter sociallovgivningen.
På den baggrund afsættes der 1,5 mio. kr. i 2019 til en pulje til patienter med skader som
følge af brugen af lægemidlet Thalidomid inkl. de udgifter, der er forbundet med Styrelsen for
Patientsikkerheds vurdering af ansøgningerne.

Tabel 12
Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet Thalidomid
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Permanent

-

1,5

-

-

-

Pulje til patienter med skader som følge af brug af
lægemidlet Thalidomid

Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt
Psoriasisgigt er en gigtlidelse, der opstår på grund af en betændelsestilstand i et eller flere af
kroppens led. Patienter med svær psoriasisgigt har ofte begrænset eller helt tabt funktionsevne. Deres behov for fodterapi kan derfor sidestilles med det behov, som patienter med
leddegigt har. Men hvor patienter med leddegigt er berettiget til tilskud til fodterapi, er det ikke
tilfældet for patienter med svær psoriasisgigt. Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til at sidestille patienter med svær psoriasisgigt med patienter med leddegigt i forhold til fodterapi.
For patienter med svær psoriasisgigt, vil de relevante behandlinger hos en fodterapeut være
pasning af negle, forebyggelse af sår (fx indlæg og bøjlebehandling) og sårbehandling. Det
forventes, at der er i omegnen af 1.000 patienter med svær psoriasisgigt, der vil have behov
for tilskud til fodterapi.
Da der udestår et forberedende arbejde vil ordningen forventeligt træde i kraft den 1. juli
2018 og udløbe 31. december 2021.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 4,2 mio. kr. til tilskud til fodterapi for
patienter med svær psoriasisgigt. Midlerne forudsættes overført til regionerne via bloktilskuddet.

Tabel 13
Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt
Mio. kr.
Fodterapi til patienter med psoriasisgigt

2018

2019

2020

2021

Permanent

0,6

1,2

1,2

1,2

-

Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer
Der bliver løbende udviklet nye behandlingsformer, som kan lindre kroniske smerter, og som
potentielt kan give patienterne væsentlig smertelindring og øget livskvalitet.
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Erfaringen viser, at nogle patienter med kroniske smerter kan have glæde af at anvende
metoden cryoanalgesi eller cryoneurolyse til at fjerne smerter, mens andre kan få det værre.
Mængden af videnskabelig litteratur om effekten af behandlingsmetoden er indtil videre begrænset. Der mangler videnskabelige data på området. Indførelse af behandlingen bør derfor
ske i protokolleret regi – med en specialemæssig bredde – så der kan ske en videnskabelig
evaluering af behandlingens virkninger og bivirkninger.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til en systematisk, videnskabelig
vurdering af effekterne af behandlingen, som kan anvendes til at overveje, om behandlingen
bredt skal indføres som behandlingstilbud i sundhedsvæsnet.
Partierne er på den baggrund enige om at afsætte 11,0 mio. kr. i 2018-2021 til en pulje målrettet smertebehandling ved metoder i protokolleret regi, hvor såvel offentlige som private
sundhedsaktører kan søge. Til Sundhedsstyrelsen afsættes herudover 0,3 mio. kr. i 2018 og
0,1 mio. kr. i 2020 til administration, jf. punkt 3.

Tabel 14
Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer
Mio. kr.
Pulje til kontrolleret studie om smertebehandling
ved nye behandlingsformer

2018

2019

2020

2021

Permanent

3,4

3,0

2,4

2,2

-

Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed
Knogleskørhed er en sygdom, hvor knoglemasse og knoglestyrke er reduceret i en sådan
grad, at der kan opstå brud ved beskedne belastninger. Undersøgelser viser, at mange danskere formentlig har sygdommen uden at vide det, da sygdommen ikke giver symptomer, før
knoglebruddet er sket.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til en nærmere afdækning af, hvordan
den samlede indsats mod knogleskørhed er i dag. Afdækningen skal inkludere forebyggende
indsatser, tidlig opsporing, behandling, rehabilitering, fx udvikling af tværfaglige- og sektorielle forløb for mennesker med knogleskørhed, samt data og monitorering på området. Afdækningen skal desuden vurdere de fremadrettede muligheder, der evt. kan peges på.
På den baggrund afsættes der 0,5 mio. kr. (løn) i 2018 til, at Sundhedsstyrelsen med inddragelse af relevante parter kan udarbejde en status for den samlede indsats mod knogleskørhed i løbet af 2018.

Tabel 15
Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed
Mio. kr.
Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed

2018

2019

2020

2021

Permanent

0,5

-

-

-

-
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Eftersyn af indsatsen mod epilepsi
Ca. 1 pct. af den danske befolkning lider af epilepsi – svarende til ca. 55.000 personer. Det er
kendetegnende for denne gruppe, at tidlig opsporing har stor betydning for patientens prognose.
Indsatsen indebærer for en del af patienterne somatisk behandling på sygehus eller i praksissektoren, rehabilitering og socialtilbud i kommunen.
Det stiller krav til sammenhæng og koordinering på tværs og giver anledning til udfordringer i
forbindelse med såvel udredning som behandling. Epilepsiforeningen har påpeget, at for
mange venter længe på at få stillet en diagnose, og at der er forskelle på tværs af landet i
forbindelse med opsporing af epilepsi.
Satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte midler til, at Sundhedsstyrelsen udarbejder
en status for epilepsiområdet, som har fokus på udfordringer og muligheder i forbindelse med
både udredning og behandling samt rehabilitering og sammenhæng.
På den baggrund afsættes 0,5 mio. kr. (løn) i 2018 til Sundhedsstyrelse, som med inddragelse af relevante parter skal udarbejde en status for den samlede indsats på epilepsiområdet
medio 2018.

Tabel 16
Eftersyn af indsatsen mod epilepsi
Mio. kr.
Eftersyn af indsatsen mod epilepsi

2018

2019

2020

2021

Permanent

0,5

-

-

-

-

Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis
Det blev som led i Aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet 2017-2020 besluttet
at etablere en fireårig forsøgsordning med medicinsk cannabis pr. 1. januar 2018. Hermed
etableres en forsvarlig ramme for brug af medicinsk cannabis i sundhedsvæsenet, således at
patienter kan blive behandlet med medicinsk cannabis ordineret af en læge.
Da det ikke som ved indførelsen af nye godkendte lægemidler er muligt at udføre videnskabelig forskning på effekt m.v. i forhold til behandling med medicinsk cannabis, blev der samtidig oprettet en pulje på 5 mio. kr. i 2018, som bl.a. kan understøtte, at der sker videnskabelig
erfaringsopsamling på udvalgte områder.
Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for yderligere at styrke indsatsen for at få
øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis.
Derfor etableres en pulje på 5,0 mio. kr. til et eller flere projekter, der på baggrund af registerdata og patientinterviews, følger behandlingen af patienter på tværs af behandlingsindikationer. Formålet er at belyse patienternes behandlingsforløb, forbrug af cannabisprodukter i
forhold til konventionelle lægemidler, kontakt til sundhedsvæsenet, patientoplevet effekt og
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kvalitet fx i forhold til smerter og hverdagsmestring. Det vil ved udmøntningen af puljen tilstræbes, at et betydeligt antal patienter omfattes.
Ansøgningspuljen udmøntes i 2018, således at erfaringerne kan indgå i den afsluttende
evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis.
På den baggrund afsættes i 2018 5,0 mio. kr. til en ansøgningspulje til projekter, der kan
skabe mere viden om brug og effekt af medicinsk cannabis. Der afsættes herudover 0,2 mio.
kr. i 2018 til Lægemiddelstyrelsen til administration, jf. punkt 3.

Tabel 17
Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis
Mio. kr.
Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis

2018

2019

2020

2021

Permanent

5,0

-

-

-

-

Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte
mv.
Der er i dag risiko for, at en gruppe af borgere med meget høje udgifter til medicin og borgere
med få midler undlader at købe deres medicin, selvom de har behov herfor. Der eksisterer
imidlertid muligheder for at opnå økonomisk støtte i forbindelse med afholdelse af udgifter til
receptpligtig medicin. Dette bl.a. i form af en økonomisk henstandsordning med et apotek,
hvorved egenbetalingen fordeles jævnt hen over året i 12 lige store rater. En sådan ordning
skal tilbydes af apoteket til borgere, der i den foregående tilskudsperiode har opnået 100 pct.
i tilskud til tilskudsberettigede lægemidler eller som vurderes inden for tilskudsperioden at få
udgifter til tilskudsberettigede lægemidler, der overstiger grænsen for 100 pct. i tilskud.
Økonomisk støtte kan også opnås ved ansøgning til bopælskommunen om tilskud til medicinudgifter. Kommunen kan yde hjælp til bl.a. medicinudgifter, der ikke kan dækkes efter
anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og
hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
Kun ca. en fjerdel af dem, der er berettiget til en henstandsordning benytter sig af muligheden. Langt flere kan få gavn heraf, ligesom der også kan informeres mere om støttemulighederne på andre ministeriers områder.
På den baggrund er satspuljepartierne enige om, at der afsættes midler til informationsmateriale om mulighederne for økonomisk støtte målrettet borgere med meget høje medicinudgifter og socialt udsatte borgere. Materialet skal informere om de eksisterende støttemuligheder tværs af ministerierne. Materialet udarbejdes i samarbejde mellem Sundheds- og Ældreministeriet og andre ministerier, herunder Beskæftigelsesministeriet.
Der gøres overvejelser om, hvordan man bedst når ud til relevante målgrupper.
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På den baggrund afsættes der i 2018 0,5 mio. kr. til departementet til gennemførelsen af en
ekstern informationskampagne.

Tabel 18
Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte mv.
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Permanent

0,5

-

-

-

-

Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt udsatte mv.

Små gaver til tapre børn på sygehuse
Der er mange eksempler på, at børn, som skal i gennem større og alvorlige behandlingsforløb på et sygehus, modtager små gaver i form af bamser mv. Lige nu er der forskel i praksis
på de forskellige sygehusafdelinger og ofte også på baggrund af diagnoser.
Små opmuntrende gaver kan dog også være gavnlige, når børn skal gennem mindre procedurer. Det kan fx være gaver i form af klistermærker, små figurer osv., som gives til børn,
som skal have injektioner i forbindelse med fx blodprøver, bedøvelse mv. Sådanne ”stikkegaver” kan medvirke til et bedre samarbejde med barnet og give børn en bedre oplevelse af et
undersøgelses- eller behandlingsforløb.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til, at børn kan modtage en lille gave, når de
skal gennemgå en procedure i sundhedsvæsenet, som kan være ubehagelig. Midlerne skal
målrettes afdelinger, som i dag ikke har små gaver.
På den baggrund afsættes 0,3 mio. kr. i 2018 til en pulje, der kan søges af regionerne på
vegne af konkrete hospitalsafdelinger i samarbejde med fx private organisationer eller fonde.

Tabel 19
Små gaver til tapre børn på sygehuse
Mio. kr.
Belønningsgaver til tapre børn på sygehuse

2018

2019

2020

0,3

-

-

2021 Permanent
-

3. Administrationsudgifter ved initiativerne i
satspuljeaftalen
Nedenfor fremgår de forventede administrationsudgifter for de initiativer, som fremgår af
nærværende satspuljeaftale for sundhedsområdet for 2018-2021. Bevillinger, som kræver
administration, er opgjort eksklusiv administrationsudgifter.
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-

Administrationsudgifterne dækker hovedsageligt administration af en pulje herunder udarbejdelse af kriterier for puljen, puljeopslag, behandling af ansøgninger, udarbejdelse af tilsagnsbreve, opfølgning, regnskabsrelaterede aktiviteter mv.
Følgende initiativer giver anledning til at afholde administrationsudgifter:
•
•
•
•
•

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang
Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade
Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer
Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis

Tabel 20
Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
Mio. kr.
Administrationsudgifter ved initiativerne i
satspuljeaftalen

2018

2019

2020

1,9

1,0

1,1

2021 Permanent
1,3

-

Af de afsatte 5,3 mio. kr. til administration udgør løn 5,1 mio. kr.
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4. Oversigt over fordeling af satspuljen på
sundhedsområdet 2018-2021
Tabel 21
Oversigt over fordeling af satspuljen på sundhedsområdet 2018-2021
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

1. En styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser

104,6

87,7

97,2

108,0

397,5

58,3

42,1

51,3

62,9

214,6

3,4

3,0

3,7

2,9

13,0

Afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien
Uddannelse i stress-fri hverdag for børn og unge
Forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge ml.
18-20 år med depression og angst

2,4

4,7

4,3

4,3

15,7

Fælles tværsektorielle teams med henblik på nedbringelse af tvang

6,0

6,0

6,5

6,5

25,0

Styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade

13,7

13,1

13,1

13,1

53,0

Undersøgelse af erfaringerne med og alternativer til babyluger

0,5

-

-

-

0,5

Opfølgning på delaftale om udmøntning af satspuljen for 20172020: Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

18,3

18,3

18,3

18,3

73,2

2,0

0,5

-

-

2,5

Social ulighed i sundhed blandt børn og unge – Fra viden til
handling
Psykologordningen til depression og angst

-

-

-

-

-

32,0

24,4

21,3

21,1

98,8

Mere viden om multisygdom

2,0

1,0

-

-

3,0

Udvidelse af godtgørelsesordningen for andenhånds-eksponerede
asbestofre

0,9

0,9

0,9

0,9

3,6

18,3

16,8

16,8

16,8

68,7

2. En styrket indsats for mennesker med kroniske lidelser

Behandling af behandlingsafvisende varigt inhabile somatiske
patienter – etablering af system for indberetning af tvang og
klagesystem
Pulje til patienter med skader som følge af brug af lægemidlet
Thalidomid
Fodterapi til patienter med svær psoriasisgigt

1,5

-

-

1,5

1,2

1,2

1,2

4,2

Kontrolleret studie af smertebehandling ved nye behandlingsformer

3,4

3,0

2,4

2,2

11,0

Eftersyn af indsatsen mod knogleskørhed

0,5

-

-

-

0,5

Eftersyn af indsatsen mod epilepsi

0,5

-

-

-

0,5

Øget viden om brug og effekt af medicinsk cannabis

5,0

-

-

-

5,0

Informationskampagne om støtte til medicinudgifter for socialt
udsatte m.v.

0,5

-

-

-

0,5

Små gaver til tapre børn på sygehuse

0,3

-

-

-

0,3

136,6

112,1

118,5

129,1

496,3

I alt

164

0,6

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

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

Mål og dokumentation
Projekter, der søger om puljemidler afsat med aftalen, skal opstille klare mål/succeskriterier i
projektbeskrivelsen og heri redegøre for, hvordan de vil dokumentere de opstillede mål.
I projektbeskrivelsen skal projekterne præcisere, hvordan de vil forbedre indsatsen og udvikle
og anvende indikatorer, som dokumenterer resultaterne af indsatsen.
Projekterne følger årligt op på projekternes resultater, og det er et krav at projektet afrapporterer om mål, effekt, gennemførelsen mv. Det sker gennem statusrapporterne typisk midtvejs
og ved afslutningen af et projekt. Inden for hvert projekt skal der efter projektperioden kunne
påvises konkrete forbedringer for deltagerne i projekterne. Efter puljens udløb foretages en
samlet evaluering af de iværksatte projekter i forhold til de opstillede mål.

Opfølgning
Satspuljeordførerne vil forud for de årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for
fremdriften af de enkelte initiativer, ligesom der vil ske en ad hoc orientering af satspuljeordførerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte initiativer.
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Bilag 3. Aftale om
udmøntning af satspuljen på
ældreområdet for 2018-2021
Partierne bag satspuljeaftalen på ældreområdet er enige om at afsætte 326,6 mio. kr. i aftaleperioden 2018-2021 til følgende overordnede indsatsområde:
•

Værdighed og omsorg for de svageste ældre

1. Værdighed og omsorg for de svageste ældre
Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje
Satspuljepartierne er enige om at etablere et nationalt videnscenter for værdig ældrepleje til
gavn for både de ældre og deres pårørende. Videnscentret skal via rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering, formidling samt informationsindsats understøtte kommunernes
arbejde med at sikre værdighed i ældreplejen.
En væsentlig opgave for videnscentret vil være etablering af et udgående rejsehold, som
kommunerne kan rekvirere til at rådgive om, hvorledes der kan sættes fokus på værdighed i
ældreplejen i deres kommune. Rejseholdet skal tilbyde rådgivning og sparring på konkrete,
praksisnære udfordringer, som opleves af den enkelte kommune eller plejehjem, eller i forhold til igangsættelse af nye konkrete initiativer, der understøtter en værdig ældrepleje. Rejseholdet kan endvidere yde rådgivning og vejledning i forhold til udfordringer, der er afdækket i forbindelse med et tilsynsbesøg.
Der afsættes også midler til, at videnscentret kan igangsætte initiativer til understøttelse af
kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen. Det kan for eksempel være metoder,
der kan sikre, at der kommer færre forskellige hjælpere i borgerens hjem, gode rammer for
ældres måltider samt initiativer, der understøtter, at der skabes mere hjemlige rammer og
hverdagsaktiviteter på plejehjem mv., så både beboere og pårørende i højere grad oplever
stedet som ”et hjem”.
Videnscentret vil derudover løbende skulle indsamle og udbrede viden om best practice og
metoder til at sikre en værdig ældrepleje, herunder opsamle viden om satspuljeprojekter på
ældreområdet. Viden og gode erfaringer, der kan deles til hele landet. Omdrejningspunktet
for videnscentrets arbejde vil være de områder, som kommunalbestyrelserne som minimum
skal beskrive i deres værdighedspolitikker.
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På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 59,7 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen,
der får til at opgave at etablere et nationalt videnscenter. Midlerne skal dække udgifterne til
drift og finansiering af de aktiviteter og initiativer, som det nationale videnscenter for værdig
ældrepleje igangsætter. Herudover afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til, at Sundhedsstyrelsen
gennemfører en ekstern evaluering.

Tabel 1
Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje
Mio. kr.
Videnscenter for en værdig ældrepleje
Evaluering

2018

2019

2020

2021

8,3

15,5

14,6

21,3

-

-

-

-

0,5

-

Permanent

Videnscentret tilknyttes organisatorisk Sundhedsstyrelsen. Af de afsatte midler anvendes:
•

5 mio. i 2018 og 5,2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021 på løn til videnscentrets medarbejdere

•

3,3 mio. kr. i 2018, 3,9 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 3,7 mio. kr. i 2021 på rejsehold inkl.
0,3-0,4 mio. kr. årligt på transport og drift af rejsehold.

•

6,1 mio. kr. i 2019, 5,1 mio. kr. i 2020 og 12,0 mio. kr. i 2021 anvendes på initiativer til
understøttelse af kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen

•

0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 anvendes til faglig formidling mv.

•

0,5 mio. kr. i 2021 anvendes til en evaluering af centrets indsats.

Plejehjemsportal
Satspuljepartierne er enige om at etablere en plejehjemsportal med oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre. Plejehjemsportalen skal hjælpe
kommende plejehjemsbeboere og pårørende – til særligt de svageste ældre – med at træffe
et godt og informeret valg, når den ældre skal på plejehjem.
Portalen skal være enkel og lettilgængelig, så den kan være med til at styrke de svageste
ældres frie valg af plejehjem mv.
Kommunernes pligt til at indberette til Tilbudsportalen om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger fortrinsvis for ældre ændres til en pligt til at indberette til Plejehjemsportalen.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 12,5 mio. kr. til etablering og drift af
en plejehjemsportal. I 2018 afsættes 4,0, mio. kr., heraf 1,0 mio. kr. til løn, til udvikling af
Plejehjemsportalen i regi af Sundhedsdatastyrelsen, og 2,5 mio. kr. til kommunerne til indsamling og indrapportering af oplysninger. Herudover afsættes årligt fra 2019 og frem 1 mio.
kr., heraf 0,6 mio. kr. løn, til Sundhedsdatastyrelsens drift af portalen samt 1 mio. kr. til kom-
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munerne for deres arbejde med at opdatere portalen. Midlerne til kommunerne udmøntes via
bloktilskuddet.

Tabel 2
Plejehjemsportal
Mio. kr.
Plejehjemsportal

2018

2019

2020

2021

Permanent

6,5

2,0

2,0

2,0

2,0

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.
Det er vigtigt at have for øje, at plejehjemmet er beboernes hjem, det er ikke en institution,
hvor man opholder sig midlertidigt. At skabe et godt liv for plejehjemsbeboere handler i høj
grad om hjemlighed, værdighed og et velfungerende hverdagsliv. Det har stor betydning for
beboernes oplevelse af hjemlighed og tilhørsforhold, at deres familie opfatter plejehjemmet
som et rart og vedkommende sted at komme på besøg. Et sted med sjæl og hyggelige og
hjemlige rammer, hvor der er tæt kontakt mellem personalet og de pårørende, og hvor det er
muligt for de pårørende at deltage i beboernes liv.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en pulje, hvor kommuner, selvejende
institutioner, friplejeboligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre og plejehjem,
kan søge midler til at skabe mere hjemlige rammer på plejehjem mv. med afsæt i beboernes
ønsker. Formålet er at skabe mere hjemlige rammer og hverdagsaktiviteter på plejehjem mv.,
så både beboere og pårørende i højere grad oplever stedet som ”et hjem”.
På den baggrund afsættes i alt 19,4 mio. kr. i 2021 til en pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv. Herudover afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til, at Sundhedsstyrelsen gennemfører en
ekstern evaluering. Der afsættes til Sundhedsstyrelsen 0,6 mio. kr. i 2021 til administration, jf.
punkt 2.

Tabel 3
Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Permanent

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.

-

-

-

19,4

-

Evaluering

-

-

-

0,3

-

Styrket tilsyn på ældreområdet
Kommunerne fører i dag tilsyn med hjælpen efter serviceloven på ældreområdet. Det vurderes, at der er et behov for at styrke det social- og plejefaglige tilsyn på ældreområdet og gøre
tilsynet mere uafhængigt.
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Der er en tæt kobling mellem ældre- og sundhedsområdet i forhold til den pleje og omsorg,
som den enkelte borger modtager. Medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre vil ofte
udføre både sygepleje efter sundhedsloven og pleje efter serviceloven.
Styrelsen for Patientsikkerhed fører i dag et risikobaseret tilsyn med behandling efter sundhedsloven på plejecentre, i hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen. Der er tegn på, at de
steder, hvor der er problemer i forhold til den sundsfaglige indsats, vil der også typisk være
problemer i forhold til den social- og plejefaglige indsats. Det vurderes derfor, at det vil skabe
sammenhæng og synergieffekter, at tilsynet med den sundhedsfaglige indsats og en styrkelse af tilsynet med den social- og plejefaglige indsats samles hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er tale om et supplerende tilsyn med ældreplejen, som bygger oven på kommunernes eksisterende tilsyn, som fastholdes. I forlængelse af tilsynsbesøgene vil videnscentret for
værdig ældrepleje aktivt kunne bidrage til læring i kommunerne.
Satspuljepartierne er enige om, at Styrelsen for Patientsikkerhed i en forsøgsperiode på 4 år
skal føre et risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder med henblik på at udvikle og afprøve et uafhængigt
og risikobaseret tilsyn med den social- og plejefaglige indsats. Der fremsættes lovforslag med
henblik på ikrafttrædelse 1. juli 2018.
Der skal som led i forsøget arbejdes med risikoparametre på det social- og plejefaglige område, som kan indikere, at der ikke leveres pleje og omsorg af tilstrækkelig kvalitet. Der skal
endvidere opstilles relevante målepunkter for tilsynet, som giver mulighed for kontrol og
læring.
På den baggrund afsættes der 60,0 mio. kr. i perioden 2018-2021 til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan føre et styrket tilsyn på ældreområdet, inkl. 1 mio. kr. årligt i etableringsomkostninger. Af de afsatte midler anvendes 11,7 mio. kr. årligt til løn i Styrelsen for Patientsikkerhed, dog 0,3 mio. kr. heraf i 2018 til etableringsomkostninger i Sundhedsstyrelsen.

Tabel 4
Styrket tilsyn på ældreområdet
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

Permanent

Styrket tilsyn på ældreområdet

15,0

15,0

15,0

15,0

-

Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
Kommunerne er kommet godt i gang med at implementere den nye lovgivning om rehabiliteringsforløb på hjemmehjælpsområdet. Undersøgelser viser, at langt de fleste ældre er tilfredse med de rehabiliteringsforløb, som de bliver tilbudt, og at en stor del af de ældre, som har
været igennem et rehabiliteringsforløb, vurderer, at det har hjulpet dem til at klare flere ting i
hverdagen, og at forløbet har forhøjet deres livskvalitet.
Satspuljepartierne er enige om vigtigheden i fortsat at understøtte og videreudvikle kommunernes arbejde med rehabiliteringsforløb på ældreområdet, således at flest mulige ældre får
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gavn af indsatserne. Det gælder ikke mindst de svageste ældre med mere komplekse problemstillinger.
Der etableres derfor en pulje til kommunale forsøg, som skal afprøve forskellige rehabiliterende tilgange over for de svageste ældre. Formålet er at få udviklet virksomme metoder og
tilgange i den rehabiliterende indsats, som er tilpasset behov og ressourcer – både fysisk,
psykisk og socialt - hos denne gruppe borgere. Det kan fx være borgere med demens i
hjemmeplejen eller på plejehjem, socialt udsatte ældre og ældre med mange hospitalsindlæggelser og komplekse forløb. Forsøgene skal bidrage til, at de mest virksomme metoder
dokumenteres og udbredes i kommunerne. Forsøgene kan eventuelt ske i samarbejde med
private aktører.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018 i alt 30 mio. kr. til en pulje, som kommunerne
kan ansøge til afprøvning af virksomme metoder og tilgange i rehabiliteringsindsatser over for
de svageste ældre. Der afsættes herudover 1,5 mio. kr. i 2019 til Sundhedsstyrelsen, heraf
0,5 mio. kr. til løn og 1,0 mio. kr. til øvrig drift, primært til finansiering af ekstern evaluering
(0,8 mio. kr.). Der afsættes endvidere 2,5 mio. kr. i 2020, heraf 0,7 mio. kr. til løn og 1,8 mio.
kr., til øvrig drift primært til finansiering af ekstern evaluering. Der afsættes til Sundhedsstyrelsen 0,5 mio. kr. i 2018 til administration, jf. punkt 2.

Tabel 5
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
Mio. kr.

2018

Pulje til styrket rehabiliteringsindsats for
de svageste ældre

30,0

-

-

-

-

-

1,5

2,5

-

-

Understøttende aktiviteter/evaluering

2019

2020

2021 Permanent

Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have
mulighed for civilsamfundsdeltagelse
Ensomhed er meget udbredt blandt ældre, der modtager hjemmehjælp. Undersøgelser viser,
at blandt ældre, der modtager personlig pleje, føler op mod 50 pct. sig ofte eller en gang
imellem uønsket alene, og 25 pct. føler sig ofte eller en gang imellem alene blandt andre.
Der etableres en pulje til metodeudvikling til forebyggelse af ensomhed. Puljen kan anvendes
til at tilbyde ensomme hjemmehjælpsmodtagere et fællesskabsklippekort.
Fællesskabsklippekortet kan bruges til ekstra hjælp til ledsagelse til fx aktiviteter eller tilbud i
frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund (herunder mandeklubber, cykling uden alder,
spisevenner, seniornetværk, mv.) med det formål at hjælpe ældre ud af ensomhed og styrke
deres netværk og sociale liv. Klippekortet kan også bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen giver sig god tid til at vejlede hjemmehjælpsmodtagere om de kommunale eller frivillige
tilbud og aktiviteter, som sigter mod at løfte ældre ud af ensomheden.
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Puljen kan søges af kommuner og giver mulighed for, at ensomme hjemmehjælpsmodtagere
– hos både kommunale og private leverandører – kan tilbydes et fællesskabsklippekort. Det
vurderes, at der kan igangsættes initiativer i 8-10 kommuner.
På den baggrund er der i perioden 2018-2021 afsat 28,3 mio. kr. til en pulje til bekæmpelse
af ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere. Der afsættes endvidere 0,5 mio. kr. (løn) til
Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en erfaringsopsamling. Der afsættes herudover til
Sundhedsstyrelsen 0,4 mio. kr. i 2018 samt 0,1 mio. kr. årligt i 2019-2021 til administration, jf.
punkt 2.

Tabel 6
Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for
civilsamfundsdeltagelse
Mio. kr.
Pulje til fællesskabsklippekort til modtagere
af hjemmehjælp

2018

2019

2020

4,5

7,9

7,9

8.0

-

-

-

-

0,5

-

Erfaringsopsamling

2021

Permanent

National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som
pårørende
Som pårørende til et langvarigt sygt menneske er man selv i øget risiko for at blive syg med
psykisk eller fysisk sygdom, mistrives, blive stresset, ensom og socialt isoleret. Det kan være
særligt belastende at være pårørende til et menneske med demens.
Komiteen for Sundhedsoplysning har udviklet LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende,
der er et kursusforløb målrettet voksne pårørende til mennesker med demens og andre langvarige sygdomme. Der kan være tale om partnere, voksne børn eller andre, der står den
ramte nær. Formålet med kurset er at forebygge, at rollen som pårørende bliver så belastende, at den medfører mistrivsel, isolation og ensomhed, stress og/eller depression hos den
pårørende.
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til Komiteen for Sundhedsoplysning til udbredelsen af LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende til alle landets kommuner.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 15,8 mio. kr. til udbredelse af LÆR
AT TACKLE hverdagen som pårørende i regi af Komiteen for Sundhedsoplysning. Midlerne
skal bl.a. gå til formidling, implementering, monitorering og evaluering.

Tabel 7
National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Mio. kr.
National udbredelse af LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende
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2018

2019

2020

2021

Permanent

1,1

4,9

4,9

4,9

-

Informationskampagne om inkontinens
Det er tidligere anslået i Sundhedsstyrelsens rapport ”Inkontinensbehandling i Danmark” fra
2001, at mindst 300.000 danskere lider af inkontinens. Inkontinens kan have forskellige følger
og påvirker i høj grad livskvaliteten.
Det er kendt, at mange personer med inkontinens ikke søger læge - enten pga. manglende
behandlingsbehov eller kendskab til mulighederne for afhjælpning af problemet. For mange
borgere er inkontinens desuden tabubelagt.
Der ses en tendens til, at forekomsten af inkontinens er stigende med alderen, og at inkontinens særligt rammer den ældre befolkning.
Satspuljepartierne vil derfor afsætte midler til, at Kontinensforeningen på den baggrund kan
iværksætte en informationskampagne i 2018. Kampagnen har til formål gennem oplysning
blandt andet i det offentlige gadebillede at nedbryde tabuet om inkontinens, så ældre med
inkontinens får oplysning om, at der er hjælp at hente, hvis de taler om deres problemer.
På den baggrund afsættes der 1 mio. kr. i 2018 til Kontinensforeningen til en informationskampagne om inkontinens.

Tabel 8
Informationskampagne om inkontinens
Mio. kr.
Informationskampagne om inkontinens

2018

2019

2020

1,0

-

-

2021 Permanent
-

-

Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre
eller ældre med uplanlagt vægttab
Underernæring og vægttab, som ikke er planlagt, har væsentlige sundhedsmæssige og
samfundsøkonomiske konsekvenser, som fx øget sygelighed, dødelighed og øget behov for
hjælp til dagligdagsopgaver. Undersøgelser har bl.a. vist, at en stor andel af ældre, som bor i
plejebolig, oplever uplanlagte vægttab. Mange faggrupper kan være i kontakt med ældre i
risiko for underernæring og vil kunne bidrage til en indsats for denne målgruppe.
Satspuljepartierne er derfor enige om at etablere en pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med uplanlagt vægttab. Puljen skal bidrage til at
skabe tværfaglige samarbejder og igangsætte systematiske indsatser for i højere grad at
forhindre, at ældre rammes af de negative, sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med
uplanlagt vægttab og underernæring.
Indsatserne skal afprøve forskellige modeller for tværfagligt samarbejde om ernæringsindsatser. Der gennemføres en erfaringsopsamling med henblik på efterfølgende at skabe et
grundlag for udbredelse af gode erfaringer i kommunerne.
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På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 13,2 mio. kr. til en pulje til tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre og ældre med uplanlagt vægttab. Herudover
afsættes der 0,3 mio. kr. (løn) til Sundhedsstyrelsen til udarbejdelse af en erfaringsopsamling. Der afsættes til Sundhedsstyrelsen 0,3 mio. kr. i 2018 samt 0,1 mio. kr. årligt i 20192021 til administration, jf. punkt 2.

Tabel 9
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med
uplanlagt vægttab
Mio. kr.
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser
Erfaringsopsamling

2018

2019

2020

1,7

3,9

3,9

3,7

-

-

-

-

0,3

-

2021 Permanent

Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en
demensdiagnose
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en pulje til forsøg med en befordringsordning til mennesker med en demensdiagnose, der bor i eget hjem.
Forsøgsordningen skal give demensramte mulighed for at få transport til fritidsformål, herunder besøg hos venner og familie, indkøb, kulturelle tilbud mv.
Forsøgsordningen udmøntes som en ansøgningspulje, hvor ca. 5 kommuner kan søge om
midler til transport og ledsagelse til borgere med en demensdiagnose, der bor i eget hjem.
Med ordningen gives mulighed for at blive kørt 104 ture årligt, hvilket svarer til antallet af ture,
der tilbydes med individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Der anvendes
en egenbetaling, der ikke er væsentligt højere end den almindelige takst for kollektiv trafik.
Det vurderes, at en væsentlig del af gruppen af mennesker med demens i eget hjem ikke vil
være i stand til at blive hentet og bragt uden ledsagelse. Der afsættes derfor også midler til,
at mennesker med en demensdiagnose, der benytter befordringsordningen, kan tildeles 15
timers ledsagelse om måneden for at kunne benytte ordningen.
Forsøgsordningen forankres i Sundhedsstyrelsen, og der gennemføres en evaluering af
forsøget bl.a. med henblik på at afdække brugernes behov og de økonomiske konsekvenser
af ordningen.
På den baggrund afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 42,5 mio. kr. til en pulje til en forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose. Der afsættes herudover 0,7 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen til udvikling af projektet (løn), samt 1,5 mio. kr. i 20202021 til, at Sundhedsstyrelsen gennemfører en ekstern evaluering. Der afsættes til Sundhedsstyrelsen 0,3 mio. kr. i 2019 samt 0,1 mio. kr. i 2020 til administration, jf. punkt 2.
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Tabel 10
Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose
Mio. kr.

2018

Udvikling af projektet

2019

2020

2021

Permanent

0,7

-

-

-

-

Pulje til forsøgsordning

-

21,3

21,2

-

-

Evaluering

-

-

0,7

0,8

-

Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse
Nogle ældre kan have behov for støtte til de tanker, kriser og den sorg, de oplever.
I Aarhus oprettede man i 2016 Center for Livskvalitet, som har til formål at udvikle grundlaget
for at tilbyde hjælp til bedre livskvalitet for ældre. Centrets opgaver er et samspil mellem
praksis og forskning. Tilbuddet er eksistentielle samtaler udført af psykologer. Psykologerne
skal udvikle medarbejdernes kompetencer til at støtte op om borgernes eksistentielle trivsel
med enkle redskaber, som fremmer livskvaliteten og bringer den enkelte borgers ressourcer i
spil.
Der etableres derfor en pulje til projekter, der støtter ældre, som viser tegn på fravær af livsglæde, eller som oplever kriser og sorg. Puljen kan søges af kommuner og private aktører.
Målet er at fremme de ældres livsglæde og give de ældre mulighed for at tale om og mestre
tanker, kriser og sorg. Det skal medvirke til, at de ældre ikke føler sig ensomme eller oplever
at stå alene med deres bekymringer. Projekterne skal give de ældre redskaber til at tackle
tanker, sorg og livsfortrydelser samt nedbringe medicinforbruget.
På den baggrund afsættes der 1,9 mio. kr. i 2018 til en pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse målrettet kommuner og private aktører. Der afsættes til Sundhedsstyrelsen 0,1 mio.
kr. i 2018 til administration, jf. punkt 2.

Tabel 11
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse
Mio. kr.
Pulje målrettet ældre ramt af sorg

2018

2019

2020

2021

Permanent

1,9

-

-

-

-

Forebyggelse af konkurser i ældreplejen
Regeringen og alle Folketingets partier har den 5. oktober 2017 indgået en aftale, der skal
forebygge konkurser blandt private hjemmeplejefirmaer og afbøde konsekvenserne i tilfælde
af fremtidige konkurser.
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Aftalen indeholder bl.a. en række ændringer af serviceloven. Det betyder, at kommunerne
ved indgåelse af kontrakt med private leverandører af hjemmehjælp skal opstille egnethedskriterier vedr. skattemæssigt årsregnskab, revideret regnskab og ubetalt gæld. Kommunerne
skal også stille krav om bankgarantier eller tilsvarende garantistillelse ved indgåelse af kontrakt med private leverandører af hjemmehjælp. Derudover skal kommunerne råde over
beredskabsplaner i forhold til håndtering af evt. konkurser blandt private leverandører af
hjemmepleje, samt foretage efterberegning af afregningspriser løbende efter behov og
mindst én gang årligt, såfremt kommunen anvender godkendelsesmodellen.
På den baggrund afsættes der i bloktilskud til kommunerne 31,1 mio. kr. i 2018-2021, og 8,9
mio. kr. årligt fra 2022 og frem til at forebygge konkurser i ældreplejen. Derudover afsættes
0,5 mio. kr. til departementet i 2019 til opfølgning på god leverandørstyring.

Tabel 12
Forebyggelse af konkurser i ældreplejen
Mio. kr.
Forebyggelse af konkurser i ældreplejen
Opfølgning på god leverandørstyring

2018

2019

2020

2021

Permanent

1

8,9

8,9

8,9

8,9

-

0,5

-

-

-

4,4

1) Det bemærkes, at kun 3,0 mio. kr. af udgifterne i 2018 finansieres af satspuljen.

2. Administrationsudgifter ved initiativerne i
satspuljeaftalen
Nedenfor fremgår de forventede administrationsudgifter for de initiativer, som fremgår af
nærværende satspuljeaftale for ældreområdet for 2018-2021. Bevillinger, som kræver administration, er opgjort eksklusiv administrationsudgifter.
Administrationsudgifterne dækker hovedsageligt administration af en pulje herunder udarbejdelse af kriterier for puljen, puljeopslag, behandling af ansøgninger, udarbejdelse af tilsagnsbreve, opfølgning, regnskabsrelaterede aktiviteter mv.
Følgende initiativer giver anledning til at afholde administrationsudgifter:
•
•
•
•
•
•
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Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.
Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre
Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse
Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede ældre eller ældre med
uplanlagt vægttab
Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose
Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse
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Tabel 13
Administrationsudgifter ved initiativerne i satspuljeaftalen
Mio. kr.
Administrationsudgifter ved initiativerne
i satspuljeaftalen

2018

2019

2020

2021

Permanent

1,3

0,5

0,3

0,8

-

Af de afsatte 2,9 mio. kr. til administration anvendes alle til løn.

3. Oversigt over fordeling af satspuljen på ældreområdet
2018-2021
Tabel 14
Oversigt over fordeling af satspuljen på ældreområdet 2018-2021
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

Videnscenter og rejsehold for en værdig ældrepleje

8,3

15,5

14,6

21,8

60,2

Plejehjemsportal

6,5

2,0

2,0

2,0

12,5

-

-

-

19,7

19,7

Styrket tilsyn på ældreområdet

15,0

15,0

15,0

15,0

60,0

Styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

30,0

1,5

2,5

-

34,0

Pulje til mere hjemlighed på plejehjem mv.

Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have
mulighed for civilsamfundsdeltagelse

4,5

7,9

7,9

8,5

28,8

National udbredelse af indsatsen LÆR AT TACKLE hverdagen
som pårørende

1,1

4,9

4,9

4,9

15,8

Informationskampagne om inkontinens

1,0

-

-

-

1,0

Pulje målrettet tværfaglige ernæringsindsatser for underernærede
ældre eller ældre med uplanlagt vægttab

1,7

3,9

3,9

4,0

13,5

Pulje til forsøgsordning med befordring af mennesker med en
demensdiagnose

0,7

21,3

21,9

0,8

44,7

Pulje til ældre ramt af sorg og livsfortrydelse

1,9

-

-

-

1,9

4,1*

9,4

8,9

8,9

31,31

75,1*

81,4

81,6

85,6

323,7*

Forebyggelse af konkurser i ældreplejen
I alt

1)

Det bemærkes, at kun 3,0 mio. kr. af udgifterne i 2018 finansieres af satspuljen. Den faktiske udmøntning af
satspuljeinitiativer på ældreområdet i 2018 udgør således 73,7 mio. kr., mens der i alt udmøntes 322,3 mio. kr. i
2018-2021.
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4. Dokumentation og opfølgning
Overordnet set har aftalen til formål at sikre en målrettet anvendelse af de afsatte ressourcer
til forankring, kvalitetsudvikling og fortsat udbygning af tilbuddene til udsatte ældre. Derfor
stilles der en række krav om mål og dokumentation af de projekter, der søger om økonomisk
støtte.

Mål og dokumentation
Projekter, der søger om puljemidler afsat med aftalen, skal opstille klare mål/succeskriterier i
projektbeskrivelsen og heri redegøre for, hvordan de vil dokumentere de opstillede mål.
I projektbeskrivelsen skal projekterne præcisere, hvordan de vil forbedre indsatsen og udvikle
og anvende indikatorer, som dokumenterer resultaterne af indsatsen.
Projekterne følger årligt op på projekternes resultater, og det er et krav at projektet afrapporterer om mål, effekt, gennemførelsen m.v. Det sker gennem statusrapporterne typisk midtvejs
og ved afslutningen af et projekt. Inden for hvert projekt skal der efter projektperioden kunne
påvises konkrete forbedringer for deltagerne i projekterne. Efter puljens udløb foretages en
samlet evaluering af de iværksatte projekter i forhold til de opstillede mål.

Opfølgning
Satspuljeordførerne vil forud for de årlige satspuljeforhandlinger blive orienteret om status for
fremdriften af de enkelte initiativer, ligesom der vil ske en ad hoc orientering af satspuljeordførerne, såfremt der sker væsentlige ændringer i de enkelte initiativer.
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Bilag 4. Aftale om
udmøntning af satspuljen på
beskæftigelsesområdet
for 2018-2021
Beskæftigelsesministeren har indgået en aftale ved de decentrale forhandlinger med beskæftigelsesordførerne fra Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 på beskæftigelsesområdet.
Med aftalen udmøntes i alt 951,3 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 204,8 mio. kr. i 2018,
204,4 mio. kr. i 2019, 267,9 mio. kr. i 2020 og 274,2 mio. kr. i 2021, jf. tabel 1 nedenfor. Aftalepartierne inddrages i den endelige udmøntning af aftalens initiativer.

Investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet –
Flere skal med 2
Aftalepartierne er enige om at afsætte 87,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en indsats, der
skal hjælpe de mest syge og udsatte kontanthjælpsmodtagere samt borgere på ressourceforløb. Indsatsen igangsættes med kommunal medfinansiering ud fra en investeringstankegang
og praksis i kommunen bl.a. med fokus på at håndtere de forskelligartede udfordringer, der
kan stå i vejen for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Aftalepartierne skal februar 2018 drøfte den konkrete udmøntning af projektet.
Aftalepartierne er endvidere enige om i januar 2018 at drøfte, hvordan der kan etableres
yderligere forsøg med rimelighedskravet og omfanget af aktivering for udsatte på kontanthjælp, der er fritaget for 225-timers reglen, ressourceforløbsydelse og ledighedsydelse, når
de er på en virksomhed, der er registreret og opfylder de ved lov fastsatte krav som socialøkonomisk virksomhed. Der skal i den forbindelse ses på urimelige barrierer for offentlige og
private virksomheders arbejde med at inkludere udsatte borgere.

Aftaler om finansloven for 2018 · December 2017

181

Private projekter
Aftalepartierne er enige om at prioritere i alt 72,6 mio. kr. til en videreførelse af følgende
initiativer:
•
•
•
•
•
•
•

Seniornetværk
Landsforeningen Lev
Jobbank
Handicapidrættens Videncenter
Topvirk
High:Five
Vold som udtryksform.

Alle syv projekter forlænges til og med 2. kvartal 2019, jf. tabel 1 nedenfor. Aftalepartierne
har et fælles ønske om at sikre længerevarende finansiering af de private projekter og forpligter sig på at drøfte det ved næste års satspuljeforhandlinger.

Særlige indsatser for udsatte unge i uddannelsessystemet
Aftalepartierne er enige om at afsætte 6,0 mio. kr. årligt i perioden 2018–2020 til at styrke
inkluderende læringsmiljøer for udsatte børn og unge som opfølgning på anbefalingerne fra
ekspertgruppen for inklusionseftersynet.
Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 207,3 mio. kr. i perioden 2019-2021 til bedre støtte
til elever med funktionsnedsættelse samt til etablering af en kontaktpersonfunktion for unge,
der har behov for støtte fra flere instanser af personlige eller sociale årsager, jf. Aftale om
bedre veje til uddannelse og job.
Aftalepartierne er enige om at afsætte 1,5 mio. kr. i 2018 til at igangsætte en foranalyse, som
skal afdække behovet for forebyggende sprogindsatser for udsatte børn af kontanthjælpsmodtagere i forbindelse med skolestart.

En ordentlig veteranindsats
Aftalepartierne er enige at afsætte 22,7 mio. kr. til initiativer, der i perioden fra 2018 til 2021
skal forbedre sagsbehandlingen for veteraner og sikre, at veteranerne hurtigst muligt får den
erstatning, som de har krav på.
Aftalepartierne er enige om at afsætte 15,0 mio. kr. i 2018 til en styrket indsats for de danske
veteraner.
Aftalepartierne er enige om at disponere 125,0 mio. kr. årligt til erstatning til tidligere udsendte soldater, der som led i ansættelse i staten har opholdt sig i udlandet og som følge heraf er
diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Hvis erstatningsudgifterne
falder til under niveauet for de samlede disponerede satspuljemidler til ordningen, vil de
overskydende satspuljemidler efter drøftelse med satspuljeforligskredsen blive udmøntet til
gavn for det psykiske arbejdsmiljø.
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Livstruede syges ret til sygedagpenge
Aftalepartierne er enige om at afsætte 0,9 mio. kr. årligt til en permanentgørelse af den midlertidige ordning i sygedagpengereglerne, som sikrer borgere retten til sygedagpenge, hvis
de har en livstruende og alvorlig sygdom.

Udbredelse af virksomheders sociale ansvar
Aftalepartierne er enige om at afsætte 10,0 mio. kr. i 2018, 5,0 mio. kr. i 2019 samt 15,0 mio.
kr. årligt i 2020 og 2021 for at understøtte, at virksomhederne i højere grad via virksomhedsnetværk samarbejder om at udbrede de gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere.

Finansieringsbidrag
Aftalepartierne er enige om at omprioritere uforbrugte midler fra puljen til brobygningsforløb
for udsatte unge i 2018 på 5,5 mio. kr. Yderligere er der enighed om at omprioritere 8,9 mio.
kr. i 2018, 8,0 mio. kr. i 2019, 3,0 mio. kr. i 2020 og 3,0 mio. kr. i 2021 fra puljen til udvikling
af den sociale indsats på det rummelige arbejdsmarked.

Tabel 1
Økonomi i satspuljeaftale for beskæftigelsesområdet
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021 Permanent

Flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job

47,2

28,8

35,6

48,5
48,5

Investering i udsatte og syge borgere på kanten af
arbejdsmarkedet – Flere skal med 2
Private projekter
- Heraf Seniornetværk
- Heraf Landsforeningen LEV
- Heraf Jobbanken
- Heraf Handicapidrættens

Videncenter

- Heraf Topvirk
- Heraf High:five
- Heraf Vold som udtryksform

Særlig støtte til udsatte unge i uddannelse
Bedre støtte til elever med funktionsnedsættelse
Tildeling af kontaktperson

-

2,5

0,9

35,6

44,7

27,9

-

-

6,4

3,2

-

-

10,3

5,2

-

-

-

6,2

6,3

-

-

2,8

2,7

-

-

1,8

1,9

-

-

13,2

6,6

-

-

4,0

2,0

-

-

7,5

44,5

90,4

84,4

84,4

-

18,5

44,4

44,4

44,4

-

20,0

40,0

40,0

40,0

Opfølgning på inklusionseftersynet

6,0

6,0

6,0

-

-

Foranalyse vedr. forebyggende sprogindsats til udsatte
børn i forbindelse med skolestart

1,5

-

-

-

-

151,4

131,9

127,2

127,2

125,0

11,4

6,9

2,2

2,2

-

En ordentlig veteranindsats
Tryghed for veteraner
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Tabel 1
Økonomi i satspuljeaftale for beskæftigelsesområdet
Mio. kr.

2018

2019

2020

Styrkelse af indsatsen for de danske veteraner initiativer på veteranområdet

15,0

-

-

-

-

125,0

125,0

125,0

125,0

125,0

Livstruede syges ret til sygedagpenge

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Livstruede syges ret til sygedagpenge

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

10,0

5,0

15,0

15,0

-

Udbredelse af virksomheders sociale ansvar

10,0

5,0

15,0

15,0

-

Administrationsbidrag

2,2

1,3

1,8

1,2

-

Administrationsbidrag

2,2

1,3

1,8

1,2

-

-14,4

-8,0

-3,0

-3,0

-

-5,5

-

-

-

-

-8,9

-8,0

-3,0

-3,0

-

204,8

204,4

267,9

274,2

210,3

Erstatning til veteraner diagnosticeret med
posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Omprioritering fra øvrige puljer
17.46.65.30. Omprioritering af restmidler fra
brobygning
17.59.21.10. Udvikling af den sociale indsats på det
rummelige arbejdsmarked

Beskæftigelsesrammen i alt
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2021 Permanent

Bilag 5. Aftale om
udmøntning af satspuljen på
integrationsområdet
for 2018-2021
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti har den 1. november 2017 indgået en aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 på udlændinge- og integrationsområdet.
Aftalen indebærer en udmøntning af i alt 250,4 mio. kr. fra satspuljen fordelt med 80,7 mio.
kr. i 2018, 35,8 mio. kr. i 2019, 51,1 mio. kr. i 2020 og 82,8 mio. kr. i 2021.

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats
Med aftalen igangsættes et massivt fokus på den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
•

Integrations- og beskæftigelsesambassadører
Kommuner, der har modtaget mange flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i de
senere år, skal have ekstra støtte til samarbejdet med virksomhederne om integration på
arbejdsmarkedet. Samtidig skal initiativet understøtte, at viden om virksomhedssamarbejdet fra de bedste kommuner udbredes til alle kommuner. Der vil være særligt fokus
på at understøtte et løft af kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet og på fritidsjob til
unge flygtninge og familiesammenførte som en indgang til arbejdsmarkedet.

Der afsættes 78,1 mio. kr. i perioden 2018-2021 til initiativet.

Øvrige indsatser på integrationsområdet
Med aftalen igangsættes en række øvrige indsatser på integrationsområdet, bl.a. i forhold til
civilsamfundet og udsatte familier.
•

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats skal ses i sammenhæng med en opprioritering af indsatsen for repatriering, hvor der afsættes en særskilt reserve med henblik på
at understøtte udlændinge i at vende tilbage til deres hjemland. Satspuljepartierne er
derfor enige om, at der afsættes en Reserve til repatriering til brug for igangsættelse af
yderligere tiltag, der skal støtte frivillig hjemrejse. Reserven udgør i alt 15 mio. kr. i perioden 2019-2021 og aftales samt udmøntes i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen for 2019. Midlerne skal bl.a. understøtte en styrket opsøgende vejledningsindsats.
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•

Udbredelse af DIF Get2Sport: Formålet med initiativet er at understøtte den fortsatte
udbredelse af projektet Get2Sport under Danmarks Idrætsforbund, for på den måde at
understøtte indsatsen med at rekruttere frivillige og medlemmer til lokale idrætsklubber i
udsatte boligområder, herunder også i forhold til nydanske piger og kvinder. Målet er at
udvide samarbejdet til yderligere 14 kommuner. Der afsættes 24 mio. kr. i perioden
2018-2021 til initiativet.

•

Flygtningefamilier med traumer – bedre trivsel for hele familien: Formålet med initiativet er at styrke kommunernes indsats for flygtningefamilier med traumer med henblik på
at øge trivslen i familierne som helhed for dermed at reducere risikoen for fx sekundær
traumatisering, social marginalisering, kriminalitet og anden risikofyldt adfærd. Der afsættes i alt 6,0 mio. kr. i perioden 2019-2021 til initiativet.

•

Satspuljepartierne er enige om, at resultaterne fra Den Nationale Handlingsplan om
forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol, som er en del af
satspuljeaftalen for 2017, skal drøftes i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen
for 2021. Til brug for drøftelserne afsættes en Reserve til forebyggelse af social kontrol
på 7,0 mio. kr. i 2021. Udmøntningen af reserven kan både gå til implementering af resultaterne fra handlingsplanen samt til igangsættelse af nye initiativer, der skal forebygge
social kontrol.

Der afsættes i alt 52 mio. kr. i perioden 2018-2021 til øvrige indsatser på integrationsområdet.

En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet
Med aftalen igangsættes en markant styrkelse af den tidlige forebyggelse af bandekriminalitet. Bandemedlemmer skal væk fra gaden, og der skal være et styrket fokus på at stoppe
tilstrømningen til banderne.
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•

Styrket indsats til resocialisering af rockere og bandemedlemmer: Formålet med
initiativet er at målrette og styrke både myndighedernes og deltagernes kapaciteter i exitindsatsen og prioritere ressourcerne rigtigt, så flere gennemfører exit-forløb succesfuldt.
Der afsættes 17,3 mio. kr. i perioden 2018-2021.

•

Forebyggelse af rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet – etablering af
bande task force: Med initiativet etableres en bande task force, som skal støtte kommunerne med at arbejde systematisk og koordineret med forebyggelsen af rekruttering
af børn og unge til bandekriminalitet. Initiativet skal understøtte, at kommunerne stopper
fødekæden til banderne gennem en målrettet indsats over for familierne, og der vil bl.a.
være fokus på forebyggelse af vold i hjemmet, så børn og unge i risiko for at blive rekrutteret til bandemiljøet, kommer væk fra gaden og i stedet fokuserer på skolegang, fritidsjob og almindelige fritidsaktiviteter. Der afsættes 73,2 mio. kr. i perioden 2018-2021.

•

Identifikation af udsatte unge: Formålet med initiativet er at identificere udsatte børn
og unge, der uden selv at have udvist risikoadfærd, er i risiko for påvirkning fra fx hårdkogte bandemiljøer, så myndighederne kan sætte tidligere og mere effektivt ind for at
undgå, at disse børn og unge ender i en kriminel løbebane. Der afsættes 24 mio. kr. i perioden 2018-2021.
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Der afsættes i alt 114,5 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet.

Tabel 1
Prioritering af satspuljen for 2018 på integrationsområdet
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

En beskæftigelsesrettet integrationsindsats

26,5

8,5

20,1

23,0

78,1

Øvrige indsatser på integrationsområdet

6,0

12,0

13,0

21,0

52,0

En styrket indsats til tidlig forebyggelse af bandekriminalitet

46,5

14,4

16,6

37,0

114,5

I alt

79,0

34,9

49,7

81,0

244,6

Tabel 2
Administration i alt
Mio. kr.

2018

2019

2020

2021

I alt

Administrationsbidrag

1,7

0,9

1,4

1,8

5,8

I alt

1,7

0,9

1,4

1,8

5,8
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