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Aftale om finansloven for 2006

Aftalens hovedindhold

Aftalen om finansloven for 2006 ligger i forlængelse af aftalerne om de foregående
fire års finanslove og indeholder blandt andet forbedringer på følgende områder:

•
•
•
•
•
•
•

Forbedringer af førtidspensionen
Ældre – bedre og mere fleksibel hjemmehjælp
Uddannelse og unge
Børn – reduceret forældrebetaling og bedre kvalitet
Bedre miljø
Dyrevelfærd
Forskning og innovation

Med aftalen om finansloven for 2006 bekræfter regeringen og Dansk Folkeparti
rammerne for den offentlige økonomi frem mod 2010, herunder:

•
•
•

Fortsat begrænset forbrugsvækst., der målrettes forbedringer på udvalgte områder
Fortsat skattestop
Fortsatte offentlige overskud og nedbringelse af den offentlige gæld for at sikre en holdbar finanspolitik

Dansk økonomi

Det går godt i dansk økonomi. Beskæftigelsen stiger, og ledigheden er historisk lav.
Der er overskud på de offentlige finanser og betalingsbalancen. Den offentlige gæld
nedbringes mærkbart.
Høj beskæftigelse og lav ledighed er afgørende forudsætninger for at sikre socialt udsatte grupper en plads på arbejdsmarkedet og for en vellykket integration af indvandrere og deres efterkommere.
Men det aktuelt høje aktivitetsniveau i dansk økonomi understreger samtidig vigtigheden af, at finanspolitikken er afbalanceret.
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Styrket indsats mod terror

Parterne er enige om, at der skal slås hårdt ned mod enhver form for terror. Det er
afgørende for at beskytte den enkelte, det danske samfund og de værdier, det bygger
på, at borgere føler sig trygge. Kampen mod terror handler med andre ord om at bevare et frit og demokratisk samfund.
Siden terrorhandlingerne i USA den 11. september 2001 er der igangsat en lang række initiativer for at styrke indsatsen mod terrorisme.
Med henblik på at fremme sikkerheden ved rejser og som led i kampen mod terror
indføres der biometriske kendetegn i alle nye danske pas, som udstedes fra august
2006. Med det seneste forsvarsforlig er forsvarets opgaver blevet rettet mod det nye
trusselsbillede, herunder evnen til at imødegå terrorhandlinger og deres virkninger.
Det civile beredskab er tilpasset forebyggelse og evne til at håndtere større katastrofer, herunder terrorhandlinger. Der er taget en lang række initiativer, herunder løbende overvågning af samfundets sårbarheder, udarbejdelse af nationale beredskabsplan og gennemførelse af en national krisestyringsøvelse samt beslutning om at oprette et fælles CBRN-institut, som skal styrke totalforsvaret mod kemiske, biologiske,
radiologiske og nukleare sikkerhedstrusler.
Udover målretningen af myndighedernes eksisterende ressourcer er det civile beredskab, Udenrigstjenesten samt især politiets og forsvarets efterretningstjenester frem
til 2009 styrket med over 1,7 mia. kr. til nyt materiel og øget bemanding.
Parterne er enige om, at etablering af et nyt radiokommunikationssystem til beredskabet skal fremmes. En afgørende forudsætning for en vellykket redningsindsats efter et eventuelt terrorangreb er således, at der kan kommunikeres effektivt mellem
beredskabsmyndighederne – politi, ambulance, brandvæsen mv. Et tværministerielt
udvalg vil fremlægge et konkret forslag hertil i begyndelsen af 2006.
Parterne er enige om, at der skal sikres et tæt samarbejde mellem Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, herunder med henblik på at forbedre kontrollen med dokumentation i sager om opholdstilladelser.
Efter terrorhandlingerne i Madrid og London bad regeringen en embedsmandsarbejdsgruppe om at overveje, hvad der yderligere kan gøres for at modvirke terrorangreb i Danmark. Arbejdsgruppen har opstillet 49 forslag til nye initiativer, herunder:
•
Etablering af et center for antiterror-analyse
•
Rigspolitiets centrale enhed mod organiseret kriminalitet samles med PET
•
Bedre muligheder for efterforskning af terror, bl.a. videoovervågning ved trafikknudepunkter og andre offentlige steder, hvor der jævnligt færdes større
menneskemængder.
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•
•
•

Begrænsning af visse udlændinges adgang til Danmark
Udvidelse af ammunitionsrydningsberedskabet
Udbygning af politiindsatsen mod radikalisering.

Parterne er enige om at der nu skal tages initiativer mod terror, herunder større overvågning samt bedre mulighed for aflytning.
Parterne er enige om at afsætte en reserve til en forsat styrkelse af indsatsen mod terror på 150 mio.kr. i 2006 for at sikre, at der er afsat midler på finansloven til nye terrorbekæmpelsesinitiativer.
Forbedringer for førtidspensionister

Parterne er enige om at gennemføre forbedringer for førtidspensionister for i alt 610
mio. kr. i 2006 i skattefri ydelser, hvilket svarer til 1 mia. kr. før skat. Forbedringerne
omfatter i 2006 godt 49.000 personer under den gamle førtidspensionsordning.
Skattefri ekstra tillægsydelse til førtidspensionister med almindelig førtidspension

Førtidspensionister med almindelig førtidspension tildeles en ekstra tillægsydelse,
som løfter de samlede pensionsydelser til niveauet for mellemste førtidspension. Ca.
42.000 førtidspensionister vil modtage den ekstra tillægsydelse i 2006.
Den ekstra tillægsydelse gøres skattefri af hensyn til sammenligneligheden med pensionsydelserne til førtidspensionister på mellemste førtidspension. Nettoudgiften for
det offentlige bliver dermed 570 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til 930 mio. kr. før
skat.
Forslaget indebærer, at der fremover reelt kun vil være to ydelsesniveauer på den
gamle førtidspensionsordning mod de nuværende fire niveauer, idet pensionisterne
på de to laveste niveauer løftes til niveauet for mellemste førtidspension.
Den ekstra tillægsydelse udgør et skattefrit beløb på 13.464 kr. årligt i 2006. Dette
beløb svarer til forskellen mellem pensionsydelsen til pensionister på hhv. mellemste
førtidspension og forhøjet almindelig førtidspension.
For de ca. 300 førtidspensionister på almindelig førtidspension, der i 2006 ikke modtager et førtidsbeløb, forhøjes den ekstra tillægsydelse derudover med 14.760 kr. i
2006. Dette beløb svarer til forskellen mellem pensionsydelsen til pensionister på
hhv. forhøjet almindelig og almindelig førtidspension.
Den ekstra tillægsydelse er ligesom invaliditetsbeløbet uafhængig af supplerende indkomst og indgår ikke i beregningsgrundlaget for boligydelse med videre.
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Den ekstra tillægsydelse ophører ved overgang til folkepension.
Den skattefri ekstra tillægsydelse indføres med virkning fra januar 2006 og udbetales
fra april 2006 som en del af den månedlige sociale pension med efterbetaling for 1.
kvartal 2006. Efterbetalingen udbetales også til modtagere overgået til folkepension i
1. kvartal 2006.
Den enkelte kommunes udgifter til tillægsydelsen er omfattet af 100 pct.’s refusion
fra staten.
Ophævelse af forskelsbehandling mellem gifte og samlevende førtidspensionister

Efter den gældende lovgivning modtager førtidspensionister med mellemste eller højeste førtidspension samt modtagere af invaliditetsydelse en mindre pension, når de
har indgået ægteskab med hinanden.
Den mindre pension opstår ved:
•
at invaliditetsbeløbet til gifte pensionister med mellemste eller højeste førtidspension i 2006 er 4.176 kr. mindre, hvis pensionistens ægtefælle også modtager mellemste eller højeste førtidspension eller invaliditetsydelse,
•
at erhvervsudygtighedsbeløbet til gifte pensionister med højeste førtidspension i 2006 er 10.776 kr. mindre, hvis pensionistens ægtefælle også modtager
højeste førtidspension, samt
•
at invaliditetsydelsen til gifte personer i 2006 er 5.340 kr. mindre, hvis ægtefællen modtager invaliditetsydelse eller invaliditetsbeløb.
For andre modtagere af disse ydelser er ydelsens størrelse helt uafhængig af samlivsforhold. De nævnte særregler bryder derfor med det generelle princip i pensionslovgivningen om, at der som udgangspunkt skal gælde samme regler for hhv. gifte og
samlevende pensionister, og har bl.a. den konsekvens, at nogle ægtepar med førtidspension kan have stor økonomisk gevinst ved at lade sig skille.
Parterne er enige om at, invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og invaliditetsydelse til gifte modtagere fremover udbetales med samme beløb som til samlevende
og enlige modtagere af disse ydelser. Herved ophæves den nuværende forskelsbehandling mellem gifte og samlevende par.
Forslaget vil indebære en ydelsesforhøjelse til godt 7.000 personer i 2006. Hovedparten af de ydelser, der forhøjes, er skattefri. Det samlede økonomiske løft udgør 40
mio.kr. i 2006, hvilket svarer til 60 mio. kr. før skat.
Forslaget træder i kraft med virkning fra 1. januar 2006.
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Finansiering

Parterne er enige om, at forbedringerne af førtidspensionen skal ses i sammenhæng
med gennemførelsen af følgende forslag: harmonisering af reglerne for erstatninger
for erhvervsevnetab til personer i fleksjob og til almindelige lønmodtagere, den Personlige Elektroniske Medicinprofil samt begrænsning af floatdage, jf. nedenfor. De resterende udgifter finansieres ved øget udbytte fra de statslige selskaber samt af de generelle reserver på finanslovforslaget for 2006.
Ældre

Der er gennemført markante forbedringer for ældre i de senere år.
Med finanslovaftalen for 2002 gennemførte regeringen og Dansk Folkeparti en række nye initiativer for at sikre flere valgmuligheder, større fleksibilitet og bedre omsorg
for de ældre. Der blev tilført kommunerne 500 mio. kr. årligt til et generelt løft i forbindelse med indførelse af frit valg af hjemmepleje, erstatningshjælp og frit valg af
plejebolig. Endvidere blev der afsat 160 mio. kr. årligt til genindførelse af efterlevelsespensionen.
I finanslovaftalen for 2003 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti at forbedre forholdene for de økonomisk svagest stillede pensionister med en engangsydelse. Ordningen blev i finanslovaftalen for 2004 forbedret og gjort permanent i form af den
supplerende pensionsydelse.
Med finanslovaftalen for 2005 blev maksimumbeløbet for den supplerende pensionsydelse herudover hævet fra 5.200 kr. til 6.200 kr. og antallet af pensionister, der
modtager ydelsen, blev udvidet fra ca. 173.000 til ca. 204.000. Dermed er de samlede
udgifter til den supplerende pensionsydelse knap 1,2 mia. kr. i 2005 og 1,3 mia.kr. i
2006. Indkomstaftrapningen blev samtidig lempet, så ydelsen udbetales med den personlige tillægsprocent og først bortfalder ved supplerende indtægter på 52.163 kr. for
enlige og 104.802 kr. for par.
Udover den supplerende pensionsydelse er der indført udvidet helbredstillæg, som
giver ret til dækning af udgifter til briller, tandproteser og fodbehandling for pensionister med de laveste indkomster. Der blev afsat 100 mio. kr. årligt til forbedringen.
Nye initiativer for ældre

Parterne er enige om, at indsatsen overfor de ældre fortsat skal forbedres. Fra og
med 2006 anvendes der derfor yderligere 500 mio. kr. årligt til ældreområdet.
Pengene skal først og fremmest bruges til at skabe bedre og mere fleksibel hjemmehjælp i kommunerne med henblik på at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen
og styrke og udvikle den borgerrettede service.
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Blandt andet for at sikre mere tid til de ældre i hjemmehjælpen oprettes der en ansøgningspulje på 441 mio. kr. i 2006. Kommunerne kan søge om puljemidlerne under følgende temaer:
•
Øget aktivitet. Kvaliteten af hjemmehjælpen kan hæves ved at målrette midler til
mere tid til den enkelte.
•
Digitalisering. Øget brug af digitalisering kan frigøre ressourcer og skabe mere
tid til pleje og omsorg for den enkelte ældre. Samtidig kan fleksibiliteten og
kontinuiteten i hjemmehjælpen øges.
•
Øget valgfrihed og fleksibilitet. Fleksibilitet og valgfrihed øger kvaliteten og effektiviteten i hjemmehjælpen og dermed de ældres tilfredshed med hjemmehjælpen.
Parterne er enige om, at puljens anvendelse på ældreområdet bør måles i dokumenterede resultater og effekter. Parterne er også enige om, at 2006 er et overgangsår inden kommunalreformen, og at den endelige udmøntning af puljen fastlægges i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2007.
Det puljebeløb, den enkelte kommune kan ansøge om, vil blive fordelt med udgangspunkt i en demografisk fordelingsnøgle, som sikrer, at kommuner med mange
ældre får mulighed for at søge om flere midler end kommuner med mindre udgiftsbehov.
For at sikre at kommunernes ansøgninger flugter med ønskerne i de nye kommuner
fra 2007, skal sammenlægningsudvalgene for de nye kommuner godkende ansøgninger fra de kommuner, der er omfattet af sammenlægningen. Puljemidlerne for 2006
skal være udmøntet senest d. 1. juli 2006. Ikke-udmøntede puljemidler i 2006 disponeres herefter efter nærmere drøftelser mellem forligsparterne.
Udvikling og kvalitetssikring

Herudover er parterne enige om at anvende 5 mio. kr. i 2006 til udvikling og kvalitetssikring på hjemmehjælpsområdet.
Plejeboliggaranti

Der indføres en plejeboliggaranti, der skal sikre, at borgere, som er visiteret til plejehjem, højest skal vente to måneder på at få tilbud om en plads. Plejeboliggarantien er
prioriteret i forhandlingerne om satspuljen for 2006 og i aftalen om den almene boligsektor. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at anvende 54 mio. kr. af de
500 mio. kr. til indførelse af plejeboliggarantien.
Varmehjælp

Parterne er enige om, at reguleringen af varmetillægget i 2006 i højere grad bør afspejle den aktuelle energiprisudvikling, således at pensionisterne i videst muligt omgang friholdes for merudgifter, der skyldes forsinkelsen i reguleringen af varmetillægget.
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Med de gældende regler for varmetillæg kompenseres der for udsving i varmeprisen,
men dette sker med en vis forsinkelse. De aktuelle høje oliepriser indebærer en risiko
for, at pensionisterne vil kunne opleve, at varmetillægget i 2006 ikke modsvarer varmeudgifternes niveau i den kommende vinter.
Det skønnes, at en regulering med et mere aktuelt prisniveau isoleret set vil medføre
merudgifter i forhold til de eksisterende regler på 18 mio. kr. i 2006.
Boligydelse

Forslaget om afvikling af et beregningsteknisk huslejetillæg for nye boligydelsesmodtagere fra finanslovforslaget for 2006 gennemføres ikke.
Uddannelse

De danske uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. Der er i de senere år igangsat en række initiativer på uddannelsesområdet. På folkeskoleområdet er
der blandt andet sket en målrettet styrkelse af naturvidenskab, afsat midler til nye bøger, renovering af undervisningslokaler, efteruddannelse af lærere i naturvidenskab
og til indkøb af nye computere.
Parterne er enige om at iværksætte yderligere initiativer, som skal styrke både folkeskolen samt de korte og mellemlange videregående uddannelser.
Flere timer i dansk og historie

Det er vigtigt, at danske børn lærer at læse i de mindste klasser, og at alle danske
børn får et solidt kendskab til historie og til den danske kulturarv. Med henblik på at
minimumstimetallet i dansk i 1.- 3. klasse samt timetallet i historie i 4. – 5. klasse forøges med én time ugentligt, afsætter regeringen og Dansk Folkeparti et rammebeløb
på 16 mio.kr. i 2006, 55 mio.kr. i 2007, 114 mio.kr. i 2008 og 187 mio.kr. i 2009 samt
ca. 232 mio.kr. ved fuld indfasning.
Parterne fremhæver, at der den 23. september er indgået aftale mellem regeringen,
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om styrket evaluering i folkeskolen. Der er
på finansloven for 2006 afsat yderligere 10 mio.kr. i 2006, 4 mio.kr. i 2007 og 7
mio.kr. i hhv. 2008 og 2009 til formålet.
Det fremgår af aftalen, at regeringen i den kommende tid vil indbyde partierne bag
folkeskoleloven (Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti) til en drøftelse af en række centrale temaer i relation til folkeskolen, herunder blandt andet flere timer, nedsættelse af et uafhængigt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen, etablering af en statslig styrelse for evaluering og kvalitetsudvikling i folkeskolen, en ændring af folkeskolelovens formålsparagraf mv.
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Med henblik på at målrette ressourcerne til kvalitetsudvikling i folkeskolen nedlægges
Statens Pædagogiske Forsøgscenter med virkning fra 1. august 2007. Mindreudgifterne ved nedlæggelsen skønnes netto at udgøre 7 mio.kr. fra 2008 og frem.
Styrket efteruddannelse af lærere og skoleledere

Lærernes kompetencer skal i højere grad suppleres med målrettet efteruddannelse.
Der anvendes 25 mio.kr. i 2006 og 50 mio.kr. årligt i perioden 2007 til 2009 til at
styrke og målrette efteruddannelsesindsatsen for lærere og skoleledere.
National handlingsplan for læsning

Parterne er enige om at anvende 15 mio.kr. i 2006 og 30 mio.kr. årligt i perioden
2007 til 2009 til gennemførelse af en national handlingsplan for læsning.
Integrationsinitiativer på uddannelsesområdet

I forlængelse af integrationsaftalen ’En ny chance til alle’ igangsættes der en række
integrationsinitiativer på uddannelsesområdet, herunder til styrkelse af forældreansvaret, præmiering af erhvervsskoler for oprettelse af ekstra praktikpladser samt særbevilling til erhvervsskoler med mange tosprogede elever. Merudgifterne udgør 24
mio.kr. i 2006 samt 10 mio.kr. årligt i 2007-2009.
Fremtidssikring af de videregående uddannelser

Der er enighed om at anvende 165 mio.kr. årligt i perioden 2006 til 2009 til fortsat
kvalitetsudvikling af de korte og mellemlange videregående uddannelser. Formålet er
at ruste uddannelserne til fremtidens udfordringer.
I 2006 anvendes midlerne blandt andet til en konsolidering af indsatsen på institutionerne inden for områderne partnerskab med virksomheder og aftagere, lærernes
kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af uddannelserne.
Øvrige initiativer på uddannelsesområdet

Parterne er enige om, at følgende initiativer medgår til finansiering af forbedringerne
på uddannelsesområdet (jf. finanslovforslaget for 2006): harmonisering af tilskuddene til åben uddannelse på de mellemlange videregående uddannelser, tilpasning af
bygningstaksterne til de korte- og mellemlange videregående uddannelser, efterskoler, folkehøjskoler m.fl. samt omlægning af bonusordningen for elever i lønnet praktik.
Harmonisering af reglerne for befordringstilskud

Med henblik på at harmonisere reglerne for befordringstilskud for elever, der vælger
en anden skole end distriktsskolen, nedlægges befordringstilskudsordningen for elever ved de frie grundskoler, således at nedlæggelsen får virkning fra skoleåret
2006/2007.
Der indføres en pulje på ca. 14 mio. kr. årligt til nedsættelse af befordringsudgiften.
Puljens størrelse er fastsat ud fra en beregningsteknisk forudsætning om, at der her-

Aftaler om Finansloven for 2006 · November 2005

15

med er tilvejebragt økonomisk grundlag for en ordning, hvor ingen familie betaler
mere end 150 kr. pr. elev til befordring pr. måned, og hvor den enkelte familie ikke
betaler mere end 300 kr. i alt pr. måned.
Puljen administreres af friskoleforeningernes fordelingssekretariat, og puljen udmøntes efter skolernes vurdering med henblik på at sikre størst gennemslagskraft. Den
foreslåede forhøjelse af rammen til friplads- og opholdsstøtte, svarende til 6 mio.kr.
årligt, gennemføres ikke, idet friskoleforeningens fordelingssekretariat blandt andet
kan vælge at målrette en del af puljen til økonomisk vanskeligt stillede familier.
For de tyske mindretalsskoler indføres et egentligt betalingsloft på 100 kr. pr. barn
pr. måned og 175 kr. pr. familie pr. måned. Udgifterne hertil vil udgøre 2 mio. kr. om
året.
De samlede mindreudgifter ved nedlæggelsen af befordringstilskuddet til elever ved
de frie grundskoler skønnes at udgøre 38 mio. kr. i 2006, 37 mio. kr. i 2007 og 36
mio. kr. årligt i 2008 og 2009.
Sundhed og kræftplan II

Øget aktivitet, kortere ventetider og bedre behandlingsmuligheder er resultatet af de
seneste 4 års markante styrkelse af sundhedsvæsenet.
Den samlede indsats på sundhedsområdet i 2006 vil være løftet med i alt 5½ mia. kr.
siden 2001. Midlerne er afsat til en række konkrete indsatsområder og til generel meraktivitet. Det har ført til, at der i dag opereres ca. 85.000 flere personer årligt end i
2001 svarende til en stigning på 18 pct.
Samtidig har der fra juli 2002 været udvidet frit sygehusvalg, som giver den enkelte
ret til at modtage behandling på det offentliges regning på et privat eller udenlandsk
sygehus, hvis ventetiden overstiger 2 måneder. Det seneste år har 25.000 patienter
benyttet ordningen, svarende til en stigning på 67 pct. i forhold til det første år. I alt
havde knap 62.000 benyttet ordningen om frit valg til gratis behandling ved udgangen af 2. kvartal 2005. Fra 2007 vil det udvidede frie sygehusvalg gælde efter 1 måned.
Resultatet af indsatsen er blandt andet et markant fald i ventetiderne. For 18 vigtige
operationer er ventetiderne faldet med godt 20 pct. fra juli 2002 til juli 2005.
Samtidig er der taget en række målrettede initiativer for blandt andet kræftpatienter,
ældre medicinske patienter og for at højne kvaliteten.
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Kræftplan II

I 2006 fortsættes den markante styrkelse af kræftområdet. Af et samlet løft til sundhedsområdet på næsten 700 mio. kr. i 2006 prioriteres 425 mio. kr. til fordel for
kræftbehandlingen. Dele af det samlede løft på sundhedsområdet er udmøntet med
aftalerne med KL og Amtsrådsforeningen fra juni 2005. Hertil kommer, at der afsættes lånerammer på 600 mio. kr. til investeringer i scannere og strålekanoner. Løftet
kommer i forlængelse af aftalen om finansloven for 2005, hvor parterne styrkede
indsatsen på kræftområdet med 420 mio. kr., heraf med 300 mio. kr. målrettet til investeringer i apparatur. Målet er at bringe kræftbehandlingen i Danmark op på højeste internationale niveau.
Sundhedscentre

Med henblik på at indhøste erfaringer med anvendelsen af sundhedscentre og organiseringen af sundhedsopgaven efter en kommunalreform afsatte regeringen og
Dansk Folkeparti 50 mio. kr. på finansloven for 2005 til forsøg med sundhedscentre
i kommunerne og yderligere 50 mio. kr. som i led aftalen om Kræftplan II. I forbindelse med satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat yderligere 70 mio.kr. til social- og
sundhedscentre.
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt, hvordan de første 100 mio.kr. udmøntes
til 18 konkrete projekter, som samlet tilgodeser ønsket om at indhøste erfaringer
med sundhedscentre i forhold til forskellige organiseringer, målgrupper og landsdele
mv.
Med kommunalreformen styrkes kommunernes rolle på sundhedsområdet betydeligt.
Der er i forlængelse af opgaveomlægningerne fra 2007 skabt plads til kommunale
udgifter til forebyggelse mv. på 200 mill.kr. fra 2007.
For at sikre fremdriften i etableringen af kommunernes nye centrale rolle på sundhedsområdet i overgangsåret 2006 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at
anvende yderligere 30 mio. kr. i 2006 til en ny pulje til sundhedscentre. Parterne
vil drøfte ansøgningskriterierne og vil herefter i fællesskab aftale den nærmere udmøntning.
Slidgigt

Parterne er enige om at øge forskningsindsatsen vedrørende slidgigt med 5 mio. kr.
årligt i 3 år. Rammen skal udmøntes til forskning, der kan medvirke til at forebygge
og behandle slidgigt, herunder forskning i effekten og udbredelsen af biologiske lægemidler.
Slidgigt er den mest udbredte ledsygdom i Danmark. Over 220.000 danskere vurderes at have diagnosen slidgigt. Slidgigt kan have store konsekvenser for de personer,
der rammes – særligt for dem, der helt må forlade arbejdsmarkedet. Slidgigt er derfor
også en sygdom med betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser. Slidgigt indgår
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endvidere som et prioriteret område sammen med andre muskel- og skeletsygdomme
i regeringens folkesundhedsprogram ”Sund hele livet”.
Pandemiberedskab – fugleinfluenza

Parterne fremhæver endvidere Aftale om pandemiberedskab mellem alle Folketingets
partier. Med aftalen gennemføres Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger om indkøb
af en vaccinegaranti og om opbygning af lagre af antivirale lægemidler.
Udgifterne til en vaccinegaranti i 2005 og til indkøb og opbygning af lagre af antivirale lægemidler i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger vurderes at
udgøre 67 mio. kr. og vil for hovedpartens vedkommende blive afsat på aktstykke i
2005, mens en mindre del vil blive afholdt af uforbrugte midler fra den tidligere givne bevilling. Der vil endvidere blive afsat 10 mio. kr. årligt fra 2006 og frem til vaccinegarantien.
Forgiftningsrådgivning

Hertil kommer Aftale om etablering af en åben forgiftningsrådgivning mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Formålet er at forbedre servicen over for
borgere, der ønsker hurtig adgang til informationer om forgiftninger og forgiftningsrisici samt rådgivning herom.
Initiativer til afdæmpning af medicinpriser og -udgifter

Der har siden april kunnet konstateres betydelige prisstigninger på især ikkesubstituerbare lægemidler. Det har medvirket til at forøge medicinudgifterne. Derfor
er det aftalt, at regeringen tager initiativ til en drøftelse med lægemiddelindustrien om
den aktuelle prisudvikling med henblik på at opnå en forståelse om en mere afdæmpet udvikling på området.
Tilbud om gratis førstehjælpskurser til beboere på småøer

Beboere på de mindste danske øer har typisk ikke så hurtig adgang til sygehuse og
akut lægehjælp som resten af befolkningen. Parterne er derfor enige om at give tilbud
om gratis førstehjælpskurser til beboere på danske småøer. Der afsættes 1 mio. kr. til
formålet i 2006.
Social- og sundhedspulje

Parterne er enige om at anvende 75 mio.kr. i 2006 til en social- og sundhedspulje.
Puljen kan f.eks. anvendes til væresteder for hjemløse samt uddannelsestilbud til unge handicappede.
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Bedre vilkår for børnefamilier

Der er gennemført markante forbedringer for børnefamilierne igennem de sidste 4
år. Der er bl.a. indført et års fleksibel barselsorlov, tilskud til pasning af børn i eget
hjem og en landsdækkende pasningsgaranti. Princippet om frit valg er blevet udbredt
også på børneområdet bl.a. i form af frit valg af dagtilbud over kommunegrænser og
frit valg mellem offentlige og private leverandører af dagtilbud. Herudover er der
indført pædagogiske læreplaner i dagtilbud.
Sænkning af forældrebetalingsandel for børnepasning

Parterne er enige om at reducere børnefamiliernes udgifter til dagpasning med henblik på at lette børnefamiliernes vilkår.
Derfor sænkes den maksimale forældrebetaling for en plads i et dagtilbud for et barn
under 3 år fra 33 til 25 pct. af udgifterne pr. 1. januar 2006 og pr. 1. januar 2007 sænkes den maksimale forældrebetaling for børn fra 3 år og til skolealderen fra 33 til 25
pct. af udgifterne. Indtil den lavere forældrebetaling træder i kraft, kan forældrebetalingsandelen ikke øges for denne aldersgruppe. Det sikres, at ingen modtagere af tilskud til delvis friplads i 2005 vil opleve en stigning i forældrebetalingsandelen til den
samme plads i 2006 som følge af ændringen.
Der anvendes 521,1 mio. kr. i 2006, 1.010,6 mio. kr. i 2007, 1.007,6 mio. kr. i 2008 og
1.005,7 mio. kr. i 2009.
Med henblik på at afhjælpe de begrænsede byrdemæssige konsekvenser af forskydninger mellem kommuner i forbindelse med forslaget om nedsættelse af den maksimale forældrebetalingsandel for dagtilbud for børn under 3 år anvendes der 10 mio.
kr. i 2006 til en ansøgningspulje. Puljen er målrettet kommuner med svagt beskatningsgrundlag, og med tab større end 0,02 pct. af skattegrundlaget. Puljen afsættes ud
af den samlede kompensation til kommunerne for nedsættelsen af forældrebetalingen.
Bedre kvalitet i dagtilbud

Dagtilbud spiller en vigtig rolle, når negativ social arv skal brydes. Derfor skal gode
daginstitutioner og dagplejer gøres endnu bedre med særligt fokus på, at dagtilbuddene skal rustes i forhold til indsatsen for de udsatte børn.
Parterne er enige om foreløbigt at anvende i alt 400 mio. kr. i årene 2006-2009 til
bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne er afsat som en reserve til senere udmøntning i
forligskredsen. Midlerne skal anvendes til et kvalitetsløft i dagtilbud, herunder projekter der skal hjælpe udsatte børn.
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Svage grupper

Der er forhandlet tre delaftaler om udmøntning af satspuljen for 2006 mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Resultatet af forhandlingerne forventes endeligt bekræftet af satspuljepartierne.
Med udmøntningen afsættes et betydeligt beløb til konkrete initiativer og projekter,
der har fokus på svage grupper og overførselsmodtagere. I 2006 anvendes således ca.
695 mio.kr., mens der over de næste fire år målrettes i alt knap 2,7 mia. kr. (jf. delaftaler om udmøntning af satspuljen for 2006) til:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forstærket indsats for udsatte børn og unge.
Bekæmpelse af negativ social arv.
Handicapområdet, herunder en styrkelse af retssikkerheden.
Indsats over for udsatte grønlændere.
Oplysnings- og debatkampagne mod prostitution.
Øget indsats mod narkotikamisbruget, herunder en behandlingsgaranti i
fængslerne.
En generel forstærket indsats over for svage grupper på arbejdsmarkedet.
Indførelsen af en plejeboliggaranti.
Integration, herunder forebyggelse af kriminalitet i ghettoer.

Natur og miljø

Parterne er enige om at gøre en ekstra indsats for natur og miljø i 2006.
Bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Parterne ønsker at forbedre energiudnyttelsen og mindske forureningen ved at sikre
bedre incitamenter for den danske el- og varmeproduktion gennem en ændring af
energiafgifterne for kraftvarmeværkerne.
De nuværende afgiftssatser giver i nogle situationer anledning til for stor elproduktion hos kraftvarmeværkerne. Samtidig afskærer afgiftssatserne værkerne fra
at bruge el til varmeproduktion selv på tidspunkter, hvor elmarkedsprisen er lav.
Parterne er derfor enige om at sænke afgiften for kraftvarmeværkers produktion af
varme uden samtidig el-produktion, uanset om varmen produceres på el, kul eller
gas. Med henblik på at elprisen for elforbrugerne holdes uændret, er parterne endvidere enige om, at CO2-afgiften på el nedsættes med gennemsnitligt 0,3 øre/kWh.
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Justeringen betyder, at der rettes op på uhensigtsmæssigheder i afgiftsstrukturerne,
og der opnås markante miljømæssige fordele i form af reduktioner af udledningerne
af CO2 fra EU med netto 0,4 mio. tons samt NOx og SO2 med henholdsvis 3,9
mio. kg og 0,5 mio. kg. Forslaget medfører samlet set en betydelig samfundsmæssig
gevinst, selv når der tages højde for et provenutab på statens afgiftskonti på i gennemsnit 75 mio. kr. årligt.
De fulde gevinster – både miljømæssigt og økonomisk – forudsætter en mindre justering af PSO-reglerne. PSO-området er forligsbundet, og regeringen vil derfor senere optage drøftelser herom med PSO-forligskredsen.
Partikelfiltre

Det forventes, at alle nye person- og varebiler, der kører på diesel, vil være forsynet
med et partikelfilter for at opfylde EU's emissionskrav fra 2010.
Parterne er enige om, at registreringsafgiften ikke skal gøre det dyrere at være miljøbevidst ved at vælge partikelfilter på dieselbilen. Parterne er derfor enige om, at der
gives afgiftsfritagelse for partikelfiltre på 4.000 kr. i perioden 2006-2009. Det svarer
til en afgiftslempelse for personbiler på ca. 7.200 kr. og en afgiftslempelse for varebiler på ca. 1.200 kr.
Afgiftsfritagelsen gælder nye biler, der sælges fra 2006. Samtidig er det besluttet at
afskaffe rabatten i registreringsafgiften på bagrudeviskere/vasker fra 2007, idet bagrudeviskere er blevet standardudstyr i de fleste biler. Omlægningen medfører samlet
set et mindreprovenu på 90 mio. kr. netto i perioden 2006-2009.
Pulje til initiativer vedrørende biobrændstoffer

Parterne er enige om, at brugen af biobrændstoffer til transport skal øges som led i
en forsøgsordning. Dette gøres ved at fokusere på biodiesel, som blandt andet kan
produceres på raps. For at modvirke de økonomiske tab ved anvendelse af biobrændsler anvendes i alt 60 mio. kr. i 2006-2008 til at gennemføre forsøgsordninger,
så en eller flere afgrænsede ”flåder” af køretøjer (fx kollektiv transport, køretøjer i
den offentlige sektor) skal anvende en vis mængde biodiesel.
Udover ovennævnte pulje til en forsøgsordning med biodiesel er der også behov for
at fremme udbredelsen af alternative drivmidler på længere sigt. Der ydes løbende
støtte til forskning og udvikling i nye avancerede biobrændstofteknologier. Senest er
der med aftalen om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008 afsat midler til
forskning i vedvarende energi. Fokusering og fremme af forskningen på området vil
styrke teknologiudviklingen og på længere sigt brugen af alternative drivmidler (fx
biobrændstoffer, naturgas eller brint).
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Afgiftslempelse vedr. overskudsvarme

For at sikre øget udnyttelse af industriel overskudsvarme lempes afgiften på overskudsvarme, som afsættes eksternt, fra 55 pct. til 40 pct. af vederlaget. Provenutabet
skønnes til 15 mio. kr. årligt.
Minerydning ved Skallingen

Der anvendes i alt 86 mio.kr. i perioden 2006-2008 til at rydde de befærdede områder
af Skallingen for miner, så det igen bliver muligt for lokalbefolkning og turister at
benytte strand og klitområderne. Allerede i sommeren 2006 vil dele af området blive
søgt genåbnet.
Kemikaliehandlingsplan

Der er indgået aftale mellem Folketingets partier om en handlingsplan for en styrket
kemikalieindsats, der strækker sig over perioden 2006-2009. Med aftalen anvendes
der i alt 62 mio. kr., heraf 59,4 mio. kr. af reserven til miljøinitiativer, til en ekstra
indsats imod farlige kemikalier. Kemikaliehandlingsplanen skal:

•
•
•
•

Styrke tilsyn og kontrol med ulovlige, farlige kemikalier.
Styrke fokus på kemikalier i forbrugerprodukter som f.eks. legetøj og kosmetik.
Styrke informationsindsatsen over for virksomheder, der anvender, procedurer eller forhandler kemikalier, med henblik på bedre efterlevelse af kemikalielovgivningen.
Styrke information til forbrugere, blandt andet ved styrkelse og fokusering af
Informationscenter for Miljø og Sundhed.

Kærgård Klitplantage

Det indgår i finanslovaftalen for 2005, at regeringen og Dansk Folkeparti stiller sig
positive over for at bidrage til afværgeforanstaltninger som led i en samlet løsning af
forureningsproblemerne ved Kærgård Klitplantage.
Parterne er på den baggrund enige om at anvende 10 mio. kr. i 2006 af reserven til
miljøinitiativer til statslig medfinansiering af konkrete miljøafværgende foranstaltninger ved Kærgård Klitplantage. Midlerne er afsat som en reserve, der kan udmøntes,
når der foreligger en fælles aftale med den nye Region Syddanmark og det afgående
Ribe Amt om disse foranstaltninger.
Naturindsats

Parterne er enige om at anvende 20 mio. kr. af reserven til miljøinitiativer i 2006 til
en indsats for renere vandmiljø og flere naturperler. Midlerne er afsat som en reserve,
der udmøntes i forligskredsen.
Et hovedelement i indsatsen vil bestå i konkret naturgenopretning, mens en mindre
del kan anvendes til ekstern videnindsamling med videre i forbindelse med priorite-
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ring af vand- og naturindsatsen i 2007-2009 samt i forbindelse med forberedelse af
den miljøregulering af husdyrbrug, der er indgået politisk forlig om i juni 2005.
Hurtigere behandling af naturklagesager

Der er gennem den seneste tid sket en stigning i antallet af klager til Naturklagenævnet. Lange sagsbehandlingstider er til gene for borgerne og kan medvirke til at forsinke naturprojekter og fredninger, der må afvente nævnets afgørelser. Parterne er
derfor enige om at forhøje Naturklagenævnets driftsbevilling med 2 mio. kr. i 2006.
Tiltaget finansieres af reserven til miljøinitiativer i 2006.
Reserve til miljøinitiativer

Der resterer herefter 5,1 mio.kr. i 2006 af den afsatte reserve til miljøinitiativer. Den
resterende reserve kan udmøntes i løbet af 2006, eksempelvis i forbindelse med afrapportering fra udvalget om miljøteknologi og arbejdet med nye retningslinier for
miljøregulering af husdyrbrug.
Dyrevelfærd

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal etableres
et dyrevelfærdsrejsehold. Det får til opgave at styrke og ensarte kontrolindsatsen.
Dyrevelfærdsrejseholdet skal bl.a. koordinere kontrolindsatsen, gennemføre landsdækkende kampagner, informationsvirksomhed til landmænd, praktiserende dyrlæger
m.fl. Herudover skal rejseholdet bistå politi og anklagemyndighed i forbindelse med
store dyreværnssager, hvor rettighedsfrakendelse overfor landmænd eller dyretransportører indgår. Der anvendes 4 mio.kr. årligt til formålet.
Der er på finanslovsforslaget for 2006 afsat en pulje på 3 mio.kr. til en dyrevelfærdspulje, som kan søges af alle foreninger, der arbejder for bedre dyrevelfærd i
Danmark. Puljen forøges med 3 mio.kr. til i alt 6 mio.kr. årligt.
Parterne er desuden enige om at indføre krav om egenkontrolprogram for dyrevelfærd i besætningerne. Den konkrete udmøntning af initiativet vil blive drøftet med
erhvervet. Herefter vil det kunne afgøres, om initiativet kræver ny lovgivning.
Fødevarestyrelsen vil på systematisk vis give besætninger, hvortil der er givet flere
end én alvorlig indskærpelse og besætninger med særlige typer af uforsvarlig behandling af dyr højeste prioritet ved planlægning af opfølgende kontrolbesøg.
Initiativer på arbejdsmarkedet
Opkvalificering af korttidsledige

Ordningen med opkvalificering af korttidsledige giver Arbejdsformidlingen mulighed
for at give ledige i 1. ledighedsperiode tilbud om uddannelsesaktivering af op til et års
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varighed inden for områder med mangel eller mulig mangel på arbejdskraft. Ordningen er indført i 2003 og siden forlænget flere gange. Parterne er enige om at videreføre ordningen og indprioritere indsatsen under aktivrammen i 2006.
Jobrotation

Parterne er enige om at videreføre jobrotationsordningen i dens nuværende form i
2006. Jobrotationsordningen indebærer, at AF kan betale for køb af uddannelse og
bevilge jobrotationsydelse til beskæftigede. Samtidig giver ordningen mulighed for
faglig opkvalificering af ledige. Ordningen er indført i 2001 og siden forlænget flere
gange. Ordningen videreføres inden for rammerne af de uforbrugte midler til formålet.
Akademikerledighed

De særlige initiativer til bekæmpelse af akademikerledigheden især blandt de nyuddannede videreføres i 2006. I den forbindelse anvendes 1,5 mio. kr. i 2006 til videreførelse af den officielle hjemmeside, den centrale jobtelefon, casebanken, phoner
kampagnen, erfaringsopsamling mv. Endvidere anvendes der 2 mio. kr. til demonstrationsprojekter på universiteter, der ønsker at påtage sig forpligtigende formidlings- og vejledningsopgave for ledige nyuddannede. Initiativerne finansieres inden
for aktivrammen.
Lettelse af de administrative byrder for arbejdsgiverne i forbindelse med
G-dagsordningen

Parterne har drøftet G-dagsordningen ud fra en holdning om, at ordningen ikke må
udgøre en unødig barriere for, at virksomheder kan anvende korttidsansættelser i
f.eks. spidsbelastningsperioder.
G-dagsordningen skal samtidig ses i lyset af, at ordningen medvirker til at fremme en
række arbejdsmarkedspolitiske målsætninger, herunder at styrke virksomhedernes
incitamenter til at tilrettelægge arbejdet, så midlertidige afskedigelser og hjemsendelser begrænses.
Parterne er på den baggrund enige om at undersøge mulighederne for at lette de administrative byrder for arbejdsgiverne i forbindelse med betaling af G-dage i forbindelse med etablering af et eIndkomstregister. eIndkomstregisteret samler en lang
række nødvendige indkomstoplysninger i et fælles offentligt dataregister. Etableringen af registeret skaber mulighed for, at der kan gennemføres administrative lettelser for virksomhederne, bl.a. i dagpengesystemet.
Modernisering af sygedagpengeloven

Parterne er enige om at modernisere sygedagpengeloven med henblik på at styrke
retssikkerheden for sygemeldte borgere, lempe byrderne for virksomhederne og styrke virksomhedernes sociale engagement i sygeopfølgningsarbejdet.
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I dag kan en kommune, der har udbetalt sygedagpenge for en sygemeldt person, i
visse tilfælde kræve sygedagpengene tilbagebetalt (gøre regres). Det gælder f.eks. i sager, hvor en sygemelding skyldes en skade, som har fundet sted i arbejdstiden. Regresbestemmelsen opleves ofte som en barriere for en mere aktiv rolle i sygeopfølgningsarbejdet på virksomheden. Herudover kan især små virksomheder opleve en
manglende retssikkerhed, fordi sager om regres typisk er meget komplicerede. Parterne er på den baggrund enige om, at sygedagpengesager, hvor fraværet skyldes en
skade opstået i arbejdstiden, undtages fra regresbestemmelsen.
Herudover er parterne enige om, at reglerne for regulering af satserne for sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge harmoniseres med henblik på større forenkling af
regelsættet. Der anvendes 8 mio.kr. årligt i 2006 og 2007 og 1 mio.kr. årligt i 2008 og
2009 til formålet. Endelig er parterne enige om, at sygedagpengeloven skrives igennem med henblik på at gøre loven mere gennemskuelig, og at reglerne for barselsorlov udskilles i en særskilt lov.
Moderniseringen af sygedagpengeloven forventes samlet at medføre merudgifter for
det offentlige på 48 mio.kr. årligt i 2006 og 2007 samt 41 mio.kr. årligt i 2008 og
2009.
Modregning for arbejdsmarkedsbidrag i indkomstgrundlag ifm. erstatninger
for erhvervsevnetab

Forslaget fra finanslovforslaget for 2006 om modregning for arbejdsmarkedsbidrag i
indkomstgrundlag for beregning af erstatninger for erhvervsevnetab gennemføres
ikke.
Kultur
Bedre adgang til kulturarven

Der er enighed blandt parterne om at styrke borgernes adgang til den fælles kulturarv. Derfor etableres fra 2006 gratis adgang for børn og unge under 18 år på de statslige og statsanerkendte museer samt for alle til de permanente samlinger på Statens
Museum for Kunst og Nationalmuseet.
Parterne er enige om herudover at anvende 40,5 mio. kr. årligt fra og med 2007 til
yderligere formidlingsinitiativer. Initiativerne vil blandt andet vedrøre forbedrede åbningstider og tilgængelighed, støtte til bedre formidling og attraktive udstillinger samt
nyttiggørelse af museernes viden om kulturarven i undervisningssammenhæng. Den
nærmere udformning vil ske på baggrund af anbefalingerne fra det udredningsarbejde, der er igangsat som opfølgning på finanslovaftalen for 2005 med henblik på at
belyse museernes formidlingsindsats med videre. Udredningsarbejdet skal være afsluttet ultimo 2005.
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I alt anvendes 34,5 mio. kr. i 2006 og 75 mio. kr. årligt fra 2007 og frem til styrkelse
af adgangen til kulturarven, hvilket svarer til 259,5 mio.kr. for perioden 2006-2009.
Aftale om kultur mv.

Parterne fremhæver endvidere den aftale, der er indgået mellem regeringen, Dansk
Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
børn og unges møde med kunst og kultur, nye kulturelle samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling mv. Aftalen sikrer i alt yderligere 129
mio.kr. til kulturområdet i perioden 2006-2009. Blandt initiativerne i aftalen er:

•
•
•
•
•
•
•

Udbredelse af huskunstnerordningen og andre initiativer for børn og unge.
Styrkelse af talentudviklingen på musikskoler og kulturskoler.
Styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejdet.
International teaterudveksling.
Udvidet brugerservice på Statens Arkiver.
Styrkelse af formidlingsindsatsen på Gl. Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum.
Sikring af formidling og vedligeholdelse af Fregatten Jylland.

Roskilde Domkirke

I forbindelse med aftalen om finansloven for 2005 blev det aftalt at give tilsagn om,
at staten yder et tilskud til istandsættelse af taget på Roskilde Domkirke. Der er på FFL06 afsat 50 mio. kr. (2005-priser). Parterne er enige om at anvende
yderligere 13 mio. kr. til renoveringen i 2007, hvorefter det samlede beløb udgør 64
mio.kr. (2006- priser).
Rosenborg Slot

Der anvendes i alt 17,4 mio.kr. i perioden 2006 til 2007 til en nødvendig forstærkning
og renovering af gulvet i Riddersalen mv., heraf går 8,5 mio.kr. til dækning af museets indtægtstab, udgifter til nedpakning af museumsgenstande mv. som følge af renoveringen, mens der anvendes 8,9 mio.kr. til selve renoveringen af gulvet.
Det undersøges, om det er muligt at belyse Rosenborg Slot efter mørkets frembrud
med henblik på at synliggøre en af Københavns seværdigheder. Der afsættes 0,5
mio.kr. hertil.
Offentlighedens adgang til ejendomme med historisk og kulturel værdi

Staten ejer en række slotte og ejendomme med historisk og kulturel værdi, der anvendes som kontorer og lignende, hvorfor offentlighedens adgang er begrænset.
Parterne er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at
identificere de ejendomme, hvis historiske og kulturelle værdi er af betydelig interesse
for offentligheden. Udredningsarbejdet skal endvidere belyse de praktiske mulighe-

26

Aftaler om Finansloven for 2005 · November 2005

der for og de økonomiske konsekvenser af at give offentligheden øget adgang. Udredningsarbejdet foretages i et samarbejde mellem Kulturarvstyrelsen samt Slots- og
Ejendomsstyrelsen. Arbejdet skal være afsluttet medio 2006, hvorefter parterne drøfter den konkrete opfølgning.
Styrket indsats for erhvervslivet
Fornyelse af fiskeripolitikken og ophugningsstøtte til fiskeriet

Som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om ny regulering af dansk
fiskeri er parterne enige om, at der i 2006 iværksættes en ny ophugningsrunde på i alt
240 mio. kr. for at fremme fiskeriets strukturtilpasning og understøtte den nye regulering. Med allerede reserverede midler og EU-medfinansiering anvendes yderligere
80 mio. kr. til ophugningsstøtte. Runden gennemføres i forbindelse med iværksættelsen af den nye regulering. De frigivne fiskekvoter vil blive fordelt til de øvrige fiskere.
Fiskerierhvervets strukturudvikling giver ikke mulighed for at drive en moderne
bankvirksomhed for fiskerierhvervet alene. Parterne er derfor enige om at afvikle Fiskeribanken med udgangen af 2008. Afviklingen gennemføres ved lov.
I perioden 2007-2008 nedsættes belåningsprocenten gradvist, således at fiskeribankens belåningsgrænser udgør 40 pct. i 2007 samt 30 pct. i 2008. I 2009 stopper banken for udlån.
Afviklingen tilrettelægges under hensyntagen til både bankens økonomiske interesser
og det private markeds mulighed for at tilpasse nye finansieringstilbud til fiskerierhvervet. Der gives således ved lov adgang til at foretage modregning for gæld til Fiskeribanken i tilgodehavender hos det offentlige, og søloven ændres, så pantet i et
fiskefartøj udstrækkes til også at omfatte fartøjets fiskerirettigheder.
Jordskattelettelser

Som led i EU’s landbrugsreform reduceres de direkte tilskud fra EU i 2006. På den
baggrund er parterne enige om at nedsætte dansk landbrugs indenlandske omkostninger tilsvarende gennem lavere beskatning af produktionsjord.
Derfor nedsættes den amtskommunale grundskyldpromille for landbruget og skovbruget til 1,0 promille fra og med 2006. Amterne vil blive kompenseret for nedsættelsen med et tilsvarende beløb. Inklusive nedsættelsen af skovbrugets grundskyld på
FFL2006 på 27 mio.kr. sker der en samlet lettelse i 2006 på 68 mio.kr.
Afskaffelse af passagerafgifter

Parterne ønsker at understøtte rammevilkårene for de danske lufthavne og styrke
grundlaget for flytrafik i Danmark, herunder indenrigsflytrafikken. Parterne er derfor
enige om at afskaffe passagerafgiften over to år, således at passagerafgiften halveres
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til 37½ kr. pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007. Det vil blandt andet bidrage til at styrke grundlaget for de regionale lufthavne, ligesom det kan føre til
etablering af flere lavprisruter og derigennem give adgang til flere afgange og til flere
destinationer. Tiltaget indebærer et umiddelbart provenutab på ca. 273 mio. kr. i
2006, der stiger til ca. 546 mio. kr., når afskaffelsen er fuldt gennemført.
Udskydelse af momsfrister

Flytningen af skolernes sommerferie kan medføre et ønske om at rykke sommerferien i den enkelte virksomhed. Det kan vanskeliggøre overholdelse af momsbetalingsfristerne i første del af august. Parterne er enige om, at momskredittiderne i første
halvdel af august forlænges med 7 dage, således at fristen for store virksomheders momsafregning for juni udskydes til 17. august, og at fristen for mellemstore
virksomheders momsafregning for 2. kvartal udskydes til 17. august. Små virksomheder skal angive og afregne moms vedrørende 1. halvår senest d. 1. september og
har således allerede særligt lange momsfrister. De længere momskredittider giver et
årligt provenutab på cirka 42 mio. kr.
Innovation og iværksætteri

Der anvendes 140 mio. kr. (35 mio. kr. årligt i 2006-2009) til at fremme iværksætteri mv. Midlerne vil blive udmøntet som led i arbejdet med at gøre Danmark til et af
verdens førende iværksættersamfund. Midlerne kan anvendes til at fremme innovation og vækst i nye og mindre virksomheder blandt andet med henblik på at styrke
iværksætterinfrastrukturen og adgangen til kapital og kompetencer.
Digital Danmarksfilm

Danmark skal præsenteres som et attraktivt land inden for bl.a. områder som turisme, kultur og erhverv. Parterne er enige om at støtte produktionen af en digital
Danmarksfilm, der kan opnå privat medfinansiering på mindst 50 pct. Det videre arbejde med at gennemføre projektet forankres i VisitDenmark, herunder ansvaret for
at sikre privat medfinansiering. Der afsættes 7,5 mio. kr. i 2006 til statslig medfinansiering af projektet.
Fremme af dansk design

For at fremme kendskabet, udbredelsen og anvendelsen af dansk design i erhvervslivet anvendes der yderligere 10 mio. kr. årligt til Dansk Design Center og til øvrige
designaktiviteter. Midlerne vil blive udmøntet på baggrund af det nedsatte Designudvalgs anbefalinger.
Forenkling af reglerne for beskatning af aktier

Der er indgået Aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier mellem regeringen,
Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Aftalen medfører en gennemgribende
forenkling af reglerne. Med henblik på at gøre det lettere for borgerne at investere i
aktier afskaffes 3 års reglen og 100.000 kr.-grænsen ved beskatning af aktieavancer.
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En overgangsordning skal sikre, at aktier købt før ændringernes virkningstidspunkt
vil kunne sælges skattefrit efter en ejertid på 3 år eller mere, hvis de indgår i beholdninger, som på lovens virkningstidspunkt ligger under 100.000 kr.-grænsen. Forslaget
indebærer mindreindtægter på skønsmæssigt 85 mio. kr. i 2006 med en aftagende
profil de følgende år.
Parterne bag aftalen er enige om, at aftalen finansieres ved forhøjelse af kontrolbøder
mv. samt ved merprovenuet fra den forøgelse af selskabsskattebetalingen fra forsikringsselskaber, der følger af implementeringen af EU’s regnskabsforordning
(1606/2002). De nye regler indebærer, at de regnskabsmæssige hensættelser i disse
selskaber skal reduceres. Parterne bag aftalen er endvidere enige om at gennemføre
øget indtægtsdækning af kontrol- og tilsynsaktiviteter fra finanslovforslaget for 2006
(eksklusiv gebyr på økologikontrol). Der henvises i øvrigt til Aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier.
Forskning

Med de seneste års finanslove er der sikret en positiv udvikling i forskningsbevillingerne. Med aftalen om udmøntning af forskningsreserven på finansloven for 2003
blev der udmøntet ca. 700 mio. kr. i 2003-2005 til forskning og innovation støttet af
alle Folketingets partier. I fortsættelse heraf aftalte partierne i november 2004 at udmønte yderligere knap 3 mia. kr. fra reserven til forskning og innovation i 2005-2008.
Herudover er der som led i UMTS-aftalen afsat 855 mio. kr. til forskning og informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i 2006-2008, jf. Aftale om udmøntning af
UMTS-provenuet 2006-2008.
Udmøntning af den generelle forskningsreserve

Parterne er enige om at anvende yderligere 175 mio. kr. på forskning i 2006. I forbindelse med den konkrete udmøntning prioriteres forskeruddannelse, udvikling af
unge forskertalenter og strategisk forskning.
Højteknologifonden

Der er endvidere mellem parterne enighed om, at der i 2006 foretages et yderligere
indskud på 2 mia. kr. i Højteknologifonden finansieret af provenu fra éngangsindtægter, salg af statslige aktiver mv. Sammen med det aftalte indskud på 3 mia. kr. i
2005 er der herefter indgået aftaler om indskud i fonden på 5 mia. kr. i alt.
På baggrund af størrelsen af det samlede kapitalindskud på 5 mia. kr. er det aftalt at
stille et afkast på 200 mio. kr. til rådighed for uddelinger fra fonden i 2006. I henhold
til loven om Højteknologifonden træffer fondens bestyrelse beslutning om den nærmere fordeling af midlerne til konkrete projekter om forskning og innovation samt
dækning af fondens sekretariatsudgifter.
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Grundforskningsfonden

Der indskydes 625 mio.kr. i finansieringsfonden for Grundforskningsfonden i 2006,
som sikrer et øget afkast til forskning på 25 mio.kr. årligt. Indskuddet finansieres ved
engangsindtægter.
Trafik

Der er indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Med aftalen vil køreplanerne igen kunne gennemføres, og det er målet, at der sker en
forbedring af togenes rettidighed i forhold til 2005. Dette sikres dels ved, at der afsættes yderligere 200 mio.kr. til Banedanmark i 2006 til forøget vedligeholdelse og
fornyelse af banenettet og dels ved, at der i 2005 allerede er anmodet finansudvalget
om en ekstraordinær bevilling på 45 mio. kr.
De betydelige merbevillinger, der i 2006 svarer til, at indsatsen på vedligeholdelse af
spor øges med 30 pct. i forhold til det hidtil forudsatte, skal ses i lyset af de store og
betydelige problemer, der har været med forsinkelser og aflysninger på baneområdet
den seneste tid.
Der har også været ledelses- og styringsmæssige problemer i Banedanmark, hvilket
bl.a. er kritiseret af Rigsrevisionen. Der er allerede taget væsentlige skridt mod en
genopretning. Bestyrelsen for Banedanmark gøres ansvarshavende, og tilsynet med
Banedanmark intensiveres og styrkes.
Med aftalen fastslår parterne også, at der fra 2007 vil være behov for flere ressourcer
til forbedringer af banenettet. Behovet og finansieringen vil blive drøftet i forligskredsen i efteråret 2006 og vil blive prioriteret på finansloven for 2007. Der anvendes endvidere 20 mio.kr. til en analyse af signalstrategi, og der træffes senest 1. juli
2006 beslutning om en VVM-undersøgelse af udvidelse af kapaciteten på jernbanen
mellem København og Ringsted.
Aftalen indebærer også, at der igangsættes nye anlægsprojekter på vejområdet, som
forbedrer trafikafviklingen og sikkerheden en række steder i landet. Således igangsættes motorvejsprojektet Riis-Ølholm-Vejle i 2006 og udbygning af Holbækmotorvejen
mellem Roskilde og Fløng i 2008. Mellem 2006 og 2009 anvendes der 120 mio.kr. til
sikringsanlæg ved privatbanerne, og der udmøntes puljemidler til støjreduktion mv.
Fremtidens almene boligsektor

Der er den 4. november 2005 indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og
Det Radikale Venstre om den fremtidige anvendelse af midlerne i den almene bolig-
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sektor. Aftalen, der går frem til 2006, indebærer markante forbedringer for lejerne.
Aftalen indebærer således bl.a., at der sker et løft af rammen til renovering af almene
boliger med 625 mio. kr. Endvidere afsættes 600 mio. kr. til aktiviteter og initiativer
som led i en social og forebyggende indsats i de problemramte områder. Indtil 200
mio. kr. ud af den samlede ramme på 600 mio. kr. kan anvendes til målrettede huslejenedsættelser.
I de kommende år vil der blive indbetalt betydelige beløb til den almene sektors fonde. Formålet med disse midler har været og er fortsat at øge den almene boligsektors
selvfinansiering af nybyggeri og renovering af det eksisterende byggeri. Med henblik
på at skabe et godt grundlag for at styrke selvfinansieringen, herunder fastsætte den
fremtidige balance mellem anvendelse til nybyggeri og renovering af det eksisterende
byggeri gennemføres et udredningsarbejde om fremtidsperspektiverne for en økonomisk mere selvbærende almen sektor.
Partierne bag boligaftalen er enige om på baggrund af udredningsarbejdets analyser i
2006 at drøfte den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler med henblik
på en længerevarende aftale.
Andet
Forskning vedrørende Danmark under den kolde krig

Med henblik på at holde erindringen om den kolde krig i hævd og for at fremme den
videre forskning i historien om den kolde krig anvendes i alt 10 mio. kr. over en 3årig periode til støtte til forskning vedrørende Danmarks stilling under den kolde
krig. Projektet igangsættes under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
efter drøftelse mellem parterne.
Under hensyn til resultaterne fremlagt i DIIS rapporten om Danmark under den kolde krig (2005) skal forskningen blandt andet yderligere klarlægge aspekter af de militære trusler rettet mod Danmark og Østersøområdet, herunder østblokkens indflydelse på danske beslutningstagere.
Mere lempelig arkivadgang

Parterne deler den opfattelse, at der skal være god adgang til de offentlige arkiver.
Regeringen vil sikre en så liberal dispensationspraksis som muligt i forhold til arkivlovens tilgængelighedsbestemmelser mv.
Status for udsendelsesinitiativer i aftalen om finansloven for 2005

I forbindelse med aftalen om finanslovsloven for 2005 blev regeringen og Dansk
Folkeparti enige om en række initiativer vedrørende udsendelse af afviste asylansøgere.
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På baggrund af aftalen om finansloven for 2005 har Danmark i 2005 udsendt en specialattaché til Afghanistan for at styrke kommunikationen om hjemsendelse og repatriering mellem danske og afghanske myndigheder.
Det er lykkedes at etablere et effektivt samarbejde med de afghanske myndigheder.
Rigspolitiet har siden den 14. marts 2005 via ministeriets attaché i Kabul forelagt sager vedrørende i alt 99 personer for den afghanske verifikationsenhed (IDCU), der
forestår identitetskontrol i de sager, som Danmark præsenterer med henblik på udsendelse. Heraf har IDCU accepteret at tilbagetage i alt 76 personer. Der befandt sig
pr. 1. oktober 2004 203 personer fra Afghanistan i udsendelsesposition i Danmark. Det er nu nedbragt til 78 personer pr. 29. oktober 2005. Rigspolitiet vil fortsat
forelægge sager via attachéen i Kabul, og det forventes, at det nuværende gode samarbejde med de afghanske myndigheder om udsendelse vil fortsætte i fremtiden.
For at fremme tilbagerejse til Irak blev det aftalt at gennemføre en ordning, hvor der
gives økonomisk støtte til irakiske asylansøgere, der frivilligt vender tilbage til Irak.
Der er i 2005 afsat 34,2 mio.kr. til ordningen, jf. aktstykke nr. 73 af 19. januar 2005.
Der er på denne ordning hjemrejst 34 irakere og indkommet 79 ansøgninger i løbet
af 2005. Der var pr. 1. oktober 2004 615 personer fra Irak i udsendelsesposition. Det
er nedbragt til 584 personer pr. 29. oktober 2005.
Den danske udlændingeattaché i Bagdad er løbende i kontakt med de irakiske myndigheder med henblik på at opnå en aftale om tilbagetagelse af irakiske statsborgere.
Der arbejdes endvidere på en række projekter, der kan fremme mulighederne for en
tilbagetagelsesaftale. Danmark har således fremsat en række tilbud, der sigter mod at
bidrage til genopbygningen af det irakiske samfund, og som vil kunne iværksættes i
forbindelse med indgåelse af en tilbagetagelsesaftale. Tilbudene omfatter bl.a. rådgivning, repatrieringsstøtte og opkvalificering m.v. af herboende irakere, der er i udsendelsesposition, og nærområdeindsats til de områder, hvortil der repatrieres.
Som følge af aftalen om finansloven for 2005 er der sket en udvidelse af Integrationsministeriets udsendelsesenhed.
Parterne er enige om, at de igangværende initiativer på udsendelsesområdet skal fortsættes.
Hjemsendelse og dansk bistand

Parterne er enige om, at Danmark skal stille krav om, at modtagerlandene af dansk
bistand ikke lægger hindringer i vejen for, at deres egne statsborgere kan udsendes
fra Danmark.
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Indførelse af egenfinansieringskrav for NGO’er med rammeaftale på
finansloven

Hovedparten af de danske NGO’ers (Non Governmental Organisations) udviklingsaktiviteter finansieres i dag af statstilskud. Parterne er enige om at indføre et egenfinansieringskrav for NGO'erne, således at NGO'ernes folkelige forankring og fokus
styrkes. Egenfinansieringskravet indebærer, at de store NGO'er for at modtage statstilskud til udviklingsprojekter skal bidrage med egne indsamlede midler.
Der indføres i 2006 et egenfinansieringskrav på 5 pct. stigende til 10 pct. i 2007 for
de store NGO’er, som modtager et fast statstilskud på finansloven, de såkaldte rammeorganisationer. Et lignende egenfinansieringskrav på 10 pct. findes i både Norge
og Sverige.
Regeringen vil samtidig tage initiativ til en ændring af indsamlingsloven, således at
rammeorganisationerne får samme muligheder for at gennemføre landsdækkende
gade- og husindsamlinger. Ændringen af indsamlingsloven vil udelukkende omfatte
de rammeorganisationer, som skal opfylde egenfinansieringskravet for at modtage
statslige tilskud.
Parterne er desuden enige om, at NGO’erne med projektaktiviteter i udviklingslandene får mulighed for at søge om tilskud til projektrelateret oplysning inden for en
øvre grænse på 2 pct. af projektbevillingen. NGO’er, der ikke har projektaktiviteter i udviklingslandene, vil kunne søge om tilskud fra oplysningsbevillingen.
Kriminalforsorgen

Der skal være orden og konsekvens i de danske fængsler. Derfor skal der sættes ekstra hårdt ind mod negativt stærke indsatte i fængslerne, og sikkerheden skal fastholdes. Parterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i både 2006 og 2007.
Parterne er enige om at afsætte 5 mio.kr. årligt i 2006 og 2007 til indførelse af betalt
praktikvejlederordning i kriminalforsorgen. Praktikvejlederordningen skal bidrage til
at fastholde nyansatte medarbejdere. Praktikvejlederne vil være særligt uddannede
fængselsbetjente, som får til opgave at planlægge og tilrettelægge den praktiske oplæring af nyansatte betjente. Praktikvejlederen skal være en rollemodel og følge den
prøveansatte med vejledning og støtte og derved sikre, at den nyansatte finder sig tilrette i det særlige miljø, som et fængsel er. Ordningen har bl.a. kørt som et pilotprojekt i Statsfængslet i Nyborg med succes. Uddannelsen tilrettelægges i samarbejde
med AMU.
Dømte skal hurtigere i fængsel. Der vil i 2006 være knap 600 flere fængselspladser
end i 2001. Det vurderes nu, at venterkøen – dømte der venter på at afsone deres
straf – vil være fuldt afviklet ved udgangen af 2005. Belægsprocenten i fængsler og
arresthuse vil herefter kunne nedbringes i overensstemmelse med målsætningen om
et gennemsnitligt årligt belæg på 92 pct. i 2006.
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Parterne er enige om at følge udviklingen i venterkøen nøje. De midlertidige 170
fængselspladser på Langeland forlænges frem til og med marts 2006 for hurtigst muligt at nedbringe belægsprocenten i kriminalforsorgens institutioner. Der anvendes
8,3 mio. kr. hertil i 2006.
Parterne er desuden enige om ekstraordinært at kompensere kriminalforsorgen for
en uventet stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, som
forventes at udgøre ca. 29 mio. kr. i 2006.
Grænsehandel

Det skønnes, at fire ud af fem blanke DVD’er, der anvendes i Danmark, købes i udlandet. Herved udhules grundlaget for afgiften på blanke DVD’er, som via CopyDan
tilfalder rettighedshaverne, samt skatte- og momsgrundlaget i Danmark. Parterne er
enige om at nedsætte afgiften på blanke DVD’er efter drøftelse med de involverede
parter.
Parterne er desuden enige om, at regeringen i 2006 gør status over udviklingen i og
analyser af grænsehandelen bl.a. med henblik på at vurdere behovet for yderligere
tiltag på området. Som led heri gennemføres en nærmere analyse af grænsehandlen
med læskedrikke.
I forbindelse med Fairplay-kampagnen blev antallet af razziaer i hovedstadsområdet
øget fra sommeren 2005. Den forstærkede indsats vil blive udbredt til resten af landet. Parterne er i den forbindelse enige om, at forhøje kontrolbøder i forbindelse
med afgiftsunddragelse. Skatteministeriet arbejder i øjeblikket på en opstramning, således at der fremover problemfrit kan ske kumulation af kontrolbøder. Forslaget er
en del af fairplay II-lovforslaget. Forslaget indebærer øgede indtægter fra kontrolbøder.
Status for politiets flerårsaftale for 2004-2006

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2003 en flerårsaftale for politiet for 20042006. Med aftalen er politiets bemanding, styring og IT styrket. Styrkelsen anvendes
især inden for de prioriterede områder i flerårsaftalen; indsatsen overfor borgervendt
kriminalitet, organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet samt hensynsløse trafikanter. Med aftalen nedbringes politiets tilgodehavende frihed endvidere til et »naturligt niveau«.. Der vil være ansat 450 ekstra nye betjente i 2006.
Digital tinglysning

Parterne vil gennemføre en modernisering og effektivisering af tinglysningen. Tinglysningssystemet skal være let og hurtigt tilgængeligt for borgerne. Parterne er derfor
enige om at anvende i alt 53 mio. kr. i 2006 til første fase af udviklingen af et digitalt
tinglysningssystem, som skal gøre det muligt for borgere og virksomheder at anmelde rettigheder over fast ejendom til tinglysning mv. via digital kommunikation samt
sikre en billigere, bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af tinglysningsarbejdet.
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Af de 53 mio. kr. til digital tinglysning i 2006 finansieres 33 mio. kr. ved anvendelse af eksisterende midler afsat til fremme af digital forvaltning og digitalisering i staten.
Kaospiloter

Parterne er indstillet på at yde tilskud til uddannelsen Kaospiloterne. Det er en forudsætning, at der indgås aftale om en faglig tilknytning af uddannelsen til Handelshøjskolen i Århus. Der omprioriteres 2,6 mio. kr. til uddannelsen i 2006, 5,1 mio. kr.
i 2007, 5,4 mio. kr. i 2008 og 5,3 mio. kr. i 2009. Midlerne placeres i en reserve på §
35, indtil uddannelsens faglige placering er afklaret endeligt.
Styrket statistikdækning

På en række centrale fokusområder kan statistikdækningen med fordel styrkes blandt
andet med henblik på at forbedre grundlaget for opfølgningen på igangsatte indsatser
og kvalificere beslutningsgrundlaget for nye indsatser. Til dette formål anvendes der
15 mio.kr. årligt i 2006-2009. Midlerne er afsat som en pulje.
Finansiering
Den Personlige Elektroniske Medicinprofil

Over de næste 4 år anvendes 65 mio. kr. til den fortsatte drift og videre udvikling af
den Personlige Elektroniske Medicinprofil, som gør det muligt at styrke behandlingskvaliteten og reducere risikoen for fejlmedicinering for ikke mindst ældre medicinske patienter. Den videre udvikling vil desuden lette kommunerne administrativt.
Gevinsten herved forudsættes at udgøre 41,5 mio. kr. i 2006 og 166 mio. kr. årligt fra
2007.
Begrænsning af floatdage

Der går i dag i en række tilfælde helt op til 2 dage, fra et pengeinstitut hæver en betaling hos en indbetaler, og indtil beløbet indsættes på modtagerens konto. Disse dage
– kaldet floatdage – påfører husholdninger, erhvervsliv og det offentlige et rentetab,
idet rentetilskrivningen i denne periode tilfalder pengeinstitutterne. Rentetabet er
endvidere svært at gennemskue for kunderne.
Den IT-teknologiske udvikling indebærer, at en gennemløbstid på 2 dage ikke længere er en teknisk nødvendighed. Parterne er enige om at begrænse antallet af floatdage
til 1 dag. Den nærmere udmøntning af begrænsningen vil ske efter drøftelser mellem
Økonomi- og Erhvervsministeriet, pengeinstitutterne og Danmarks Nationalbank.
Præcis periodisering af børnefamilieydelsen for 18-årige

Børnefamilieydelsen udbetales efter gældende regler frem til udgangen af det kvartal,
hvor den unge fylder 18 år. Dermed udbetales ydelsen for en periode efter, den unge
er fyldt 18 år. Samtidig opnår den unge voksenpersonfradrag hele det 18. år.
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Med henblik på at mindske overlappet er parterne enige om at gennemføre en præcis
periodisering af børnefamilieydelsen i forhold til den unges fødselsdag, således at udbetalingen af børnefamilieydelse stopper ved fødselsdatoen. Ændringen skønnes at
medføre en mindreudgift på 70 mio. kr. i 2006 stigende til 83 mio. kr. i 2009.
Fastsættelse af voksengrænsen i boligstøttelovgivningen til 18 år

Parterne er enige om, at aldersgrænsen for, hvornår hjemmeboende unge efter boligstøttereglerne betragtes som børn, skal harmoniseres med den generelle myndighedsalder på 18 år. Denne aldersgrænse gøres ikke gældende for unge, der er fyldt 18 år
inden den 1. januar 2006. Der er enighed om en overgangsordning, som sikrer en
mere gradvis overgang til det nye regelsæt frem mod 2009. Overgangsordningen indebærer, at forslaget kun får 25 pct. virkning i 2006, 50 pct. virkning i 2007, 75 pct.
virkning i 2008 for at få 100 pct. virkning i 2009 og fremefter. Mindreudgifterne udgør 4 mio.kr. i 2006 stigende til 77 mio.kr. i 2009.
Harmonisering af reglerne for erstatninger for erhvervsevnetab til personer i
fleksjob og til almindelige lønmodtagere

Erstatninger for erhvervsevnetab til personer i fleksjob beregnes efter gældende regler som om, der ikke er en indkomst fra fleksjobbet. Det betyder bl.a., at der i dag er
eksempler på, at personer i fleksjob, der samtidig modtager arbejdsskadeerstatning,
kan opnå en samlet indtægt, der overstiger indtægten i det ordinære job før skaden.
Parterne er enige om, at erstatninger for erhvervsevnetab efter lov om arbejdsskadesikring til personer i fleksjob fremover beregnes med udgangspunkt i forskellen mellem årslønnen før skaden og lønnen i fleksjobbet. Hermed ligestilles personer i
fleksjob med personer i ordinær beskæftigelse for så vidt angår beregning af erstatning for erhvervsevnetab.
Mindreudgifterne for det offentlige vurderes at udgøre i alt 48 mio. kr. i 2006 stigende til 64 mio. kr. i 2009.
Finansiering af nyt indskud i Højteknologifonden

Der vil i 2006 være engangsindtægter på 300 mio.kr. som følge af kapitaludlodninger
fra Investeringsfonden for Østlandene (IØ). Midlerne medgår til finansiering af indskuddet i Højteknologifonden.
Som led i den løbende tilpasning af den statslige ejendomsportefølje gennemføres
der endvidere salg af en del af Skov- og Naturstyrelsens udlejningsejendomme samt
af en række statsinstitutioners arealer i åbent land i perioden 2006-2009. En del af
bruttoprovenuet – 36,7 mio. kr. i alt – anvendes til nye distriktskontorer i Skov- og
Naturstyrelsen samt til Direktoratet for Fødevareerhvervs køb af nye kolonihaver.
Det forventede resterende provenu på 58,2 mio. kr. i 2006 medgår til finansiering af
indskuddet i Højteknologifonden i 2006.
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Med henblik på at bringe det samlede indskud op på 2 mia. kr. vil 1.641,8 mio. kr.
blive tilvejebragt gennem engangsindtægter fra blandt andet omlægning af statslige
aktiver, herunder salg af aktiver i forbindelse med privatiseringer og nettokapitaloverførsler fra statslige virksomheder med selvstændig formue.
Økonomien i amter og kommuner

Kommunerne og amterne har netop vedtaget budgetterne for 2006. Det endelige resultat sammenholdt med resultatet af de økonomiske aftaler for kommuner og amter
for 2006 er fortsat under afklaring med de kommunale organisationer.
2006 er et overgangsår forud for etableringen af den nye kommunale struktur. Parterne vil drøfte resultatet af budgetlægningen i kommuner og amter. Parterne er enige om, at de aftalte rammer i de økonomiske aftaler fra juni 2005 skal respekteres, og
at en eventuel aftaleoverskridelse vil skulle adresseres.
Det fremgår af aftalen om kommunernes økonomi for 2006, at der iværksættes et
arbejde med henblik på at styrke rammerne for budgetsamarbejdet, som skal resultere i, at der etableres mekanismer, som sikrer overensstemmelse mellem de aftalte udgiftsrammer og den faktiske udvikling i den kommunale økonomi. Derudover skal
der etableres mekanismer, der sikrer overholdelse af aftaler om den kommunale skatteudskrivning.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om:

Udmøntning af satspuljen for 2006
(7. november 2005)
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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2006
Der er den 7. november indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for
2006. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.
Aftalen er udtryk for, at der i løbet af de næste fire år afsættes knap 2,7 mia.
kr. til diverse initiativer med fokus på svage grupper og overførselsmodtagere.
Aftalen er ensbetydende med en forbedret indsats over for ældre herunder
indførelsen af en plejeboliggaranti, at der afsættes midler til at forbedre tilværelsen for udsatte børn og unge, at der iværksættes initiativer for handicappede, at der sættes yderligere fokus på stofmisbrugsproblemerne, at der gennemføres initiativer for de svage grupper på arbejdsmarkedet, integrationsinitiativer og flere andre initiativer. I bilag 1-3 ses aftaleteksterne fra de decentrale
satspuljeforhandlinger i henholdsvis Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet (ekskl. bilag), hvilke er indgået
under forudsætning af, at der opnåedes enighed om den samlede udmøntning
af satspuljen for 2006.
Partierne bag satspuljeaftalen er regeringen (Venstre og Det Konservative
Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og
Det Radikale Venstre.
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Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Initiativ
Ældre
Plejeboliggaranti
Genoptræning
Styrket indsats på frivillighedsområdet i relation til
ældre
Styrket indsats overfor ældre med anden etnisk
baggrund end dansk
Pensionsportalen
Undersøgelse af madservice
Visitering af tidligere frihedskæmpere direkte fra
udlandet til et dansk plejehjem
Omsorgsorganisationernes Samråd – bedre
metoder i samarbejde mellem pårørende og
personale på plejehjem
Sammenslutningen af ældreråd i Danmark –
Ældrerådene – en aktiv medspiller i nærdemokratiet
for alle – stærke som svage ældre

2006

2007

2008

2009

152,4
5,0

176,1
3,3

181,2
6,3

26,6
0,0

4,6

4,0

0,0

0,0

4,0
3,0
1,5

3,0
2,0
0,0

6,0
1,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1,2

1,2

1,2

1,2

0,6

0,6

0,6

0,6

0,5
172,8

0,5
190,7

0,5
196,8

0,0
28,4

Anbringelsesreform

40,3

58,5

39,4

27,8

Forældreprogrammer
Negativ social arv
Børneforløbsundersøgelsen
Forebyggelse af kriminalitet blandt unge u. 15 år
Projekt Janus
Udsatte børn i forældremyndigheds- og
samværssager
Rekruttering af etniske plejefamilier
Forsøg med fritidspas til udsatte børn
Projekt SAVN
Baglandet i Århus – fortsat drift
Baglandet på Vesterbro – fortsat drift
Børns Voksenvenner
Børnerådets Børneinfo
Børnerådet digitale børne- og ungepanel
Undersøgelse af vilkårene for børn på asylcentrene*
* Finansieres af midler udenfor dette års satspulje

10,0
10,0
4,9
10,0
3,0

20,0
13,0
1,4
10,0
3,0

20,0
26,0
0,0
10,0
3,0

20,0
11,0
5,4
10,0
3,0

5,0
2,0
10,0
0,3
1,6
1,7
0,9
1,2
0,0
0,0

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

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

5,0
0,8
0,0
0,3
0,0
0,0
0,9
1,3
0,8
0,0

100,9

125,3

110,5

86,3

21,0

6,0

6,0

1,3

0,0

20,0

20,0

20,0

4,8
4,0
1,5

2,4
4,0
0,0

2,4
4,0
0,0

2,4
4,0
0,0

3,1

2,0

2,0

2,0

4,0

4,0

4,0

4,0

0,4

0,0

0,0

0,0

I alt
Børn og unge
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
I alt

26
27
28
29
30
31
32
33

Handicappede
Nye og nemmere veje
Styrkelse af retssikkerheden, præcisering af krav til
kommuners afgørelser
Behandling af mental retardering og medfødt
synshandicap
Rådgivning om tilgængelighed (DCFT)
Undersøgelse af diabetikeres kost og kostudgifter
Vejlefjord – A metodeudvikling og etablering af
botilbud til unge hjerneskadede
Center for Tegnsprog og Tegnstøttet
Kommunikation
Landsforeningen Ligeværd – etablering af
bofællesskab til handicappede
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Nr.
34
35
36

Initiativ
Sjældne Diagnoser – Retssikkerhed for mennesker
med sjældne handicap i de nye kommuner
Center for autisme
De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI) –
Udvikling af nærdemokrati på handicapområdet i
ny offentlig struktur

I alt

37
38
39
40
41
42
43
I alt

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Misbrugere / narko
Behandlingsgaranti i fængslerne
Behandlingsgaranti for unge
Målrettet sundhedsfagligt tilbud
Metadoninjektion
Indsats mod hepatitis C
Gratis vaccination mod hepatitis B
Vesterbro-pulje

Svage grupper på arbejdsmarkedet
Selvaktiveringsgrupper for seniorer
Støtte til handicappede
Personlig assistance til personer med et psykisk
handicap
Flexicurity for personer med funktionsnedsættelse
Beskæftigelsesindsats for sindslidende
Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet
Det Nationale og de regionale netværk af
virksomheder
Beskæftigelseskrav til personer i fleksjob
Initiativer for kriminalitetstruede unge
Særlige formidlingskonsulenter
Ægtefællers udtræden af selvstændig virksomhed
ved uddannelse
Befordringsrabat for modtagere af efterløn,
overgangsydelse og fleksydelse
Videreførelse af Arbejdsmiljøforskningsfonden
Dokumentation af erhvervssygdomme
Evaluering af voldspuljer
Forbedring af social- og sundhedshjælperes
arbejdsmiljø
Forebyggelse af vold på arbejdspladser
Reduceret stressrelateret sygefravær

I alt

62
63
64
65
66

42

Integration
Ansøgningspulje vedrørende venskabsfamilier og
lektiehjælp
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Røde Kors
Ansøgningspulje vedrørende forebyggelse af
kriminalitet i ghettoområder
Ansøgningspulje vedrørende et mangfoldigt
arbejdsmarked
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2006

2007

2008

2009

1,2
0,5

1,0
0,0

1,0
0,0

0,0
0,0

1,9
42,4

1,5
40,9

1,5
40,9

1,5
35,2

27,7
9,8
4,6
5,0
6,0
3,5
3,4
60,0

24,9
7,4
7,8
5,0
12,0
3,5
2,2
62,8

24,9
7,4
7,8
5,0
12,0
3,5
2,2
62,8

24,9
7,4
7,8
5,0
12,0
3,5
2,2
62,8

0,0
3,3

7,7
13,0

7,7
13,0

0,0
15,0

3,0
2,0
1,3
12,0

0,0
2,0
1,3
0,0

0,0
2,0
1,3
0,0

0,0
2,0
0,0
0,0

3,0
7,0
5,0
0,0

3,0
7,0
5,0
4,0

3,0
7,0
5,0
4,0

3,0
7,0
5,0
0,0

0,5

0,5

0,5

0,5

11,9
10,1
0,0
0,0

0,0
31,8
0,0
0,0

0,0
31,8
0,0
0,0

0,0
46,8
0,0
0,0

5,0
4,9
6,0

5,0
4,7
0,0

5,0
4,7
0,0

0,0
5,7
0,0

75,0

85,0

85,0

85,0

18,0
0,0
1,0

12,6
15,0
2,4

12,6
15,0
2,4

10,0
15,0
0,0

10,0

10,0

10,0

8,0

10,0

8,0

7,0

5,0

Nr.
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Initiativ
Dansk Handicap Forbund
Ansøgningspulje vedrørende den frivillige
integrationsindsats
Ansøgningspulje vedrørende kvinder og familier
med etnisk minoritetsbaggrund
Evas Ark
KVINFO
Dansk Kvindesamfund
Ansøgningspulje vedrørende særlig indsats for børn
og unge
Brug for alle unge
Højskolerne
Udvidelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler
Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse-, stavevanskeligheder
Sprogpraktik (”Ny chance til alle”)
KIT – Kirkens integrationsindsats
Pilotprojekt om formidling af erfaringer og viden
om integration

I alt

81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Øvrige initiativer
Videreførsel af projekter støttet af
Kvindekrisecenterpulje
Videreførsel af projekter støttet af psykiatriaftalen
2003-2006
Styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer
samt styrkelse af integration af tosprogede børn og
unge i de mest socialt belastede områder
Udvidelse af støtte-/kontaktpersonordningen
Social aktivering
Udvikling af grundlag for systematisk vurdering af
effekten af satspuljebevillinger
Permanentgørelse af alkoholtema
Permanentgørelse af PRO-tema
Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsattes
tema om seksuelle overgreb
Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mænd
med anden etnisk baggrund end dansk
Sundhedsfremmende indsats målrettet udsatte
grupper
God social praksis
Rehabilitering af unge kriminelle
Oplysnings- og debatkampagne om prostitution
Døgnværested for udsatte grønlændere
Danmarks Blindebiblioteks digitalisering
Landsforeningen Bedre Psykiatri
Fundamentet – krisecenter for mænd
Reden Odense – botræningstilbud
Forum for brugerindflydelse og metodeudvikling
Landsforeningen af nuværende og Tidligere
Psykiatribrugere (LAP) -driftstilskud
Projekt Udenfor
Kirkens Korshærs – Natcafé i Steengade

2006
1,0

2007
1,0

2008
0,0

2009
0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

12,0
0,4
0,7
0,4

6,0
0,4
3,7
0,0

6,0
0,4
4,7
0,0

4,0
0,4
4,6
0,0

16,4
0,0
4,0
1,4

10,0
3,9
4,0
1,4

10,0
4,8
4,0
1,4

5,0
3,7
4,0
1,4

4,3
3,0
0,4

2,7
3,0
0,9

2,8
3,0
0,9

0,0
3,0
0,9

2,0
90,0

0,0
90,0

0,0
90,0

0,0
70,0

0,0

3,1

3,1

3,1

0,0

7,5

7,5

7,5

14,0
18,3
32,5

0,0
65,0
2,0

0,0
65,0
7,4

0,0
65,0
0,0

1,0
4,7
4,3

0,0
4,7
4,3

0,0
4,7
4,3

0,0
4,7
4,3

2,5

2,5

2,5

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

6,0
1,8
11,3
1,0
2,0
3,0
3,5
5,5
2,2
1,9

6,0
1,0
11,3
2,0
2,0
2,5
3,5
3,5
1,9
1,9

6,0
1,0
11,3
0,0
2,0
2,5
3,5
3,5
1,9
2,0

6,0
1,0
11,3
0,0
2,0
0,0
3,5
0,0
1,9
2,1

3,5
4,7
3,5

3,5
5,0
3,5

3,5
5,1
0,0

0,0
5,0
0,0
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Nr.
104
105

2006
5,1

2007
10,1

2008
10,4

2009
10,6

3,0
1,3
1,0
0,2

3,0
1,3
1,0
0,2

3,0
1,3
1,0
0,2

3,0
1,3
1,0
0,2

0,7

0,0

0,0

0,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,0
1,0

1,5
0,1
1,5

1,5
0,1
1,5

1,5
0,1
1,5

1,5
0,1
1,5

1,0
4,0

1,0
4,0

1,0
0,0

1,0
0,0

2,7
154,3

2,7
168,1

0,0
161,8

0,0
145,1

-7,0

0,0

0,0

0,0

-5,9
-3,0
-1,0
-0,1
-0,7

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

I alt

-10,0
-27,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Satspuljeaftalen i alt, nettotræk på satspuljen

667,5

762,8

747,8

512,8

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Initiativ
Mødrehjælpen - sårbare mødre
De grønlandske huse i Danmark – særlig fokus på
de mest udsatte grønlændere
Clean House
Reden i Århus
Forældreforeningen – Vi har mistet et barn
Foreningen Grønlandske Børn – et godt liv i
Danmark
Driftsstøtte til Landsforeningen KRIS (Kristen
Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte)
Støttecenter mod incest i Danmark
Thora Center -Center for seksuelt misbrugte og
andre i Danmark
FrejaCentret
Reden Odense – drift
Center for selvmordsforskning – forhøjelse af
grundbevilling
Dansk Blindesamfund – konsulentordning
SL, LFS, Socialrådgiverforeningen, HK og Forstanderforeningen i KBH – projekt om kvalitetssikring af
anbringelsesområdet i Kbh. Kom.

I alt

118
119
120
121
122
123
124
125

Anm:
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Omprioriteringer mv.
15.75.10.10. Rammebeløb til projekter på det
børne- og familiepolitiske område
15.75.10.20. Videreuddannelse af personale
beskæftiget med utilpassede børn og unge
15.75.10.40. Tilskud til uddannelse og evaluering
15.75.16.10. Center for rusmiddelforskning
15.75.26.41. Indsats over for unge hashmisbrugere
15.13.42.10. Evaluering af det sociale område
15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats
gennem målrettet metodeudvikling og forskning
17.31.02.10. Befordringsrabat for modtagere
af efterløn, overgangsydelse eller fleksydelse

Initiativ nr. 1, 7, 11, 27, 37, 38, 40, 41, 42, 51, 54, 81, 82, 84, 87, 88, 89, 92 og 95 medfører et permanent træk på satspuljen. Det er aftalt at omprioritere 7 mio. kr. fra 15.75.10.10. Rammebeløb til projekter på det børne- og familiepolitiske område, 5,9 mio. kr. fra 15.75.10.20. Videreuddannelse af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge, 3 mio. kr. fra 15.75.10.40. Tilskud til uddannelse og evaluering, 1 mio. kr. fra 15.75.16.10. Center for rusmiddelforskning, 0,1 mio. kr. fra 15.75.26.41. Indsats
over for unge hashmisbrugere, 0,7 mio. kr. fra 15.13.42.10. Evaluering af det sociale område og 0,2
mio. kr. fra 15.13.40.10. Bedre kvalitet i den sociale indsats gennem målrettet metodeudvikling og
forskning. Endvidere anvendes 10 mio. kr. fra 17.31.02.10. Befordringsrabat for modtagere af efterløn,
overgangsydelse og fleksydelse.
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Bilag 1. Indstilling om satspuljen på det sociale område 2006-2009 –
27. oktober 2005
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, har i de decentrale forhandlinger aftalt at indstille til de afsluttende forhandlinger om finansloven og den samlede udmøntning af satspuljen, at der disponeres således inden for
det sociale område:
Forstærket indsats for udsatte børn og unge

I forlængelse af tidligere års satspuljeaftaler er partierne enige om at afsætte midler til
en forstærket indsats for udsatte børn og unge.
Partierne afsætter 60 mio. kr. over 4 år til en styrket indsats for at bekæmpe den negative sociale arv. Udgangspunktet for indsatsen er, at der skal bygges bro mellem de
mange eksisterende initiativer og skabes sammenhæng på tværs af sektorgrænser.
Indsatsen skal:
•
opbygge systematisk viden om, hvilke indsatser der virker bedst,
•
udvikle indikatorer til at identificere, hvornår et barn har eller er på vej til at få
problemer,
•
sikre, at udsatte børn og unge får en skolegang med udgangspunkt i deres særlige livsvilkår,
•
øge støtten til børn, der lever i voldsramte familier.
Forligspartierne er desuden enige om at afsætte 40 mio. kr. over 4 år til forebyggelse
af kriminalitet blandt unge under 15 år.
Forsøg med fritidspas til udsatte børn

Forligskredsen er enig om at gøre en særlig indsats for at give udsatte børn og unge
bedre muligheder for at deltage i fritidstilbud. Derfor afsættes der en pulje på 17,5
mio. kr. til kommunale forsøgsprojekter. Formålet er at afprøve forskellige modeller
for at engagere børn og unge, som ikke tidligere har deltaget i fritidslivet. Forsøgene
vil løbe i to år og vil blive afsluttet med en evaluering.
Indsats over for udsatte grønlændere

Satspuljepartierne vedtog i 2003 at gøre en særlig indsats overfor de socialt udsatte
grønlændere i Danmark. Denne indsats har været fokuseret om projekter, der har
opbygget viden om de udsatte grønlændere samt støtte til tolkning.
Partierne er enige om, at indsatsen skal fortsættes og styrkes. Derfor afsættes der i alt
20,7 mio. kr. til projekter for svage grønlændere. Den kommende indsats rummer
bl.a.:
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•
•
•
•

afdækning af behovet for målrettede, geografisk spredte misbrugstilbud,
etablering af et døgnværested i København,
støtte til De Grønlandske Huses arbejde blandt grønlændere i Danmark,
støtte til Foreningen Grønlandske Børn.

Partierne er enige om at vende tilbage til emnet ved forhandlingerne om satspuljen
for 2007.
Plejeboliggaranti

Satspuljepartierne er enige om at prioritere indsatsen over for de svageste ældre. Der
afsættes derfor midler til at gennemføre en garanti for, at ældre tilbydes en plejebolig/plejehjemsplads senest 2 måneder efter, at de er visiteret og optaget på en venteliste. Garantien skal træde i kraft den 1. januar 2009.
I perioden 2006-2009 afsættes der i alt 536,3 mio. kr. til delvis finansiering af garantien. Satspuljepartierne vil på baggrund af udligningsreformen drøfte, om nogle kommuner vil have særligt vanskeligt ved at leve op til plejeboliggarantien fra 1. januar
2009.
Initiativer for handicappede

Partierne er enige om, at det skal gøres lettere at leve med handicap.
Derfor afsætter partierne 34,3 mio. kr. over 4 år til at skabe nye og nemmere veje for
handicappede. Indsatsen fokuserer på de handicappedes møde med den offentlige
forvaltning. Borgeren skal i højere grad have indflydelse på, hvordan deres behov
bedst tilgodeses.
I forlængelse heraf er partierne enige om at afsætte 20 mio. kr. om året til at forbedre
retssikkerheden for især mennesker med handicap. Kommunerne forpligtes til at tydeliggøre, hvilken indsats borgeren er berettiget til samt formålet med indsatsen.
Udvidelse af støtte-/kontaktpersonordningen

Forligspartierne er enige om at bruge 18,3 mio. kr. i 2006 og derefter 65 mio. kr.
hvert år til at udvide ordningen med støtte-/ kontaktpersoner.
I dag er ordningen forbeholdt sindslidende, men også de sværest stillede hjemløse,
alkohol- og stofmisbrugere kan have brug for en støtte-/ kontaktperson.
Støtte-/ kontaktpersoner skal hjælpe personer, som lever isolerede liv og har sammensatte behov for omsorg, støtte og service med at etablere et fungerende hverdagsliv.
Social aktivering

Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for de svageste gruppers inddragelse i samfundet og på arbejdsmarkedet, bl.a. ved at gøre en særlig indsats for at give
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mulighed for et liv med indhold, arbejde og/eller en større social kompetence, for
dermed at få en fornuftig struktur i dagligdagen.
Der er derfor afsat 41,9 mio. kr. til at styrke den sociale aktivering af de mest udsatte
grupper.
Oplysnings- og debatkampagne om prostitution

Partierne er enige om at iværksætte oplysnings- og debatkampagner om unges
køb/salg af seksuelle ydelser og handel med kvinder. Kampagnerne skal dels målrettes skoler og ungdomsuddannelser, dels mod efterspørgeren i forhold til handel med
kvinder. Kampagnerne skal være med til at forebygge, at mennesker bliver misbrugt.
Der er afsat 3 mio. kr. til kampagnerne, som skal løbe af stablen i 2006 og 2007.
Fokus på effekt

Der er i satspuljekredsen enighed om at sætte øget fokus på effekten af indsatsen
overfor de udsatte grupper. Der er behov for i stigende omfang at kunne dokumentere, om en given indsats i forhold til en bestemt målgruppe har den ønskede effekt.
Derfor er det aftalt, at der iværksættes et forskningsprojekt, der skal udvikle metoder
til effektmåling på området.
Statusmøde i maj

Med henblik på en drøftelse i maj 2006 vil satspuljepartierne modtage en status for
den samlede udmøntning af det aftalte.
Realiseringen af indstillingen forudsætter enighed om den samlede udmøntning og
fordeling af satspuljen for 2006-2009.
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Bilag 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
Aftale om satspuljen på narkotikaområdet 2006-2009
Der er den 27. oktober 2005 indgået aftale på narkotikaområdet om udmøntning af
satspuljen for 2006. Partierne bag satspuljeforliget er: Venstre, Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti.
Formålet med denne aftale er at tage en række væsentlige initiativer med det sigte at
intensivere indsatsen mod narkotikamisbruget. Regeringen og satspuljepartierne har
en fælles ambition om med initiativerne i endnu højere grad at begrænse stofmisbruget og de alvorlige skader, som misbruget påfører stofmisbrugerne selv, deres nærmeste og det omgivende samfund. Til initiativernes gennemførelse afsættes i alt 248,4
mio. kr. over årene 2006-2009.
Intensiveringen af indsatsen sker over en bred kam. Der er tale om en styrkelse af
behandlingsindsatsen både i forhold til stofmisbrugerne i fængslerne og i forhold til
de helt unge stofmisbrugere. Hertil kommer en udvidelse af indsatsen for at begrænse de skader, som er forbundet med stofmisbruget. Samtidig tages der med direkte
sigte på Vesterbro i København skridt til gennem lokalt forankrede initiativer at forbedre forholdene for stofmisbrugerne og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører denne bydel.
Aftalen skal ses som en opfølgning på satspuljeaftalen for 2004, hvormed regeringen
og satspuljepartierne tog en række initiativer med henblik på at fastholde og udbygge
den eksisterende indsats mod narkotikamisbruget. Til gennemførelse af initiativerne i
aftalen for 2004 blev der afsat i alt 145 mio. kr. over årene 2004-2007.
Aftalen på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område er indgået under forbehold af,
at der indgås en aftale om den samlede udmøntning af satspuljen for 2006.
Behandlingsgaranti til stofmisbrugere i Kriminalforsorgens institutioner –
jf. bilag 1

Behandlingsindsatsen over for stofmisbrugere i fængslerne skal styrkes, så den generelle behandlingsgaranti for stofmisbrugere også kommer til at omfatte indsatte i
kriminalforsorgens institutioner. Behandlingsgarantien i fængslerne vil omfatte indsatte, som skønnes egnede og motiverede til behandling, og som har en uafbrudt afsoningsperiode på over 3 måneder. Der afsættes 27,7 mio. kr. i 2006 og 24,9 mio. kr.
i hvert af årene 2007-2009 – i alt 102,4 mio. kr. – til initiativet.
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Garanti for social behandling af unge under 18 år med alvorlige stofmisbrugsproblemer – jf. bilag 2

Med aftalen skaffes der en varig finansiering af den lovgivning, Folketinget vedtog
sidste år. Herved sikres det, at unge, der har så store stofafhængighedsproblemer, at
de almindelige tilbud til unge ikke kan iværksættes, har sikkerhed for at komme i behandling. Der afsættes 9,8 mio. kr. i 2006 og 7,4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 –
i alt 32 mio. kr. – til initiativet.
Indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede
stofmisbrugere – bilag 3

For at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats oprettes der en pulje, hvorfra relevante større kommuner kan søge om støtte til dækning af ½ af udgifterne til indførelse af et målrettet sundhedsfagligt tilbud til de hårdest belastede stofmisbrugere svarende til det tilbud, som man har haft gode erfaringer med i Københavns Kommune. Der afsættes 4,6 mio. kr. i 2006 og 7,8 mio. kr. i hvert af årene
2007-2009 – i alt 28 mio. kr. – til initiativet.
Indførelse af metadoninjektion som behandlingsmulighed – bilag 4

For at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats indføres metadoninjektion som behandlingsmulighed for personer med et massivt intravenøst misbrug
og med aktuelle eller truende helbredsmæssige skader trods adækvat sædvanlig behandling, hvor metadonen indtages gennem munden. Der afsættes 5 mio. kr. i hvert
af årene 2006-2009 – i alt 20 mio. kr. – til initiativet.
Øget indsats rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere – bilag 5

For at fastholde og udbygge den eksisterende behandlingsindsats øges indsatsen rettet specielt mod hepatitis C blandt stofmisbrugere på landsplan. Der afsættes 6 mio.
kr. i 2006 og 12 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 – i alt 42 mio. kr. – til initiativet.
Udvidet tilbud om gratis vaccination med hepatitis B – bilag 6

For at styrke risikostrategien ved endnu mere systematisk at teste, vaccinere, informere og beskytte udsatte grupper og personer mod hepatitis B, afsættes der 3,5 mio.
kr. i hvert af årene 2006-2009 – i alt 14 mio. kr. – til initiativet.
Vesterbro-pulje – bilag 7

For at understøtte nærmiljøets muligheder for at medvirke til imødegåelsen af narkotikaproblemerne på Vesterbro i København oprettes der en pulje, hvorfra foreninger
mv. kan søge om støtte til dækning af udgifter til udvikling og gennemførelse af lokalt forankrede initiativer, der tager sigte på i bred forstand at forbedre forholdene
for stofmisbrugerne og afhjælpe de problemer, som narkotikamiljøet påfører bydelen. Der afsættes 3,4 mio. kr. i 2006 og 2,2 mio. kr. i hvert af årene 2007-2009 til initiativet.
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Oversigt over anvendelse af aftalens samlede midler ser således ud:

Initiativ:
1. Behandlingsgaranti i fængslerne
2. Behandlingsgaranti for unge
3. Målrettet sundhedsfagligt tilbud
4. Metadoninjektion
5. Indsats mod hepatitis C
6. Gratis vaccination mod hepatitis B
7. Vesterbro-pulje
Initiativer i alt

2006

2007

2008

2009

2006-09

27,7
9,8
4,6
5
6

24,9
7,4
7,8
5
12

24,9
7,4
7,8
5
12

24,9
7,4
7,8
5
12

102,4
32
28
20
42

3,5

3,5

3,5

3,5

14

3,4

2,2

2,2

2,2

10

60

62,8

62,8

62,8

248,4

Initiativ 1, 2, 4, 5 og 6 forudsætter et permanent træk på satspuljen.
Administration mv.

Der kan reserveres op til 3 % af bevillingen til administration mv. (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk opgøres ved årets udgang som de faktisk afholdte administrationsudgifter.
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Bilag 3: Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006 på Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets, Undervisningsministeriets og Familieministeriets område
Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har
afsluttet de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne og integrationsordførerne om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2006.
Der er for de fire ministerområder forhandlet med udgangspunkt i en samlet ramme
på 155 mio. kr. i 2006, 175 mio. kr. i 2007 og 2008 samt 155 mio. kr. i 2009. Samlet
er der aftalt initiativer for 670 mio. kr., der finansieres via de afsatte midler og ved
omprioritering af videreførte, udisponerede midler.
I de politiske drøftelser har der ved årets decentrale satspuljeforhandling været lagt
vægt på at give støtte til etablering og videreførelse af puljer til gennemførelse af
større initiativer overfor de svage grupper for blandt andet at øge muligheden for at
kunne tilgodese projektansøgninger i løbet af året.
Beskæftigelsesministeriet

På Beskæftigelsesministeriets område er der for 2005 i alt afsat 75,0 mio. kr. til projekter indenfor nedenstående hovedområder.
Svage grupper
I 2006 er der afsat 39,4 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for svage grupper
på arbejdsmarkedet.
Der er i 2006 afsat 12 mio. kr. til en forlængelse af puljen til særlige initiativer for
svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Puljen er målrettet til aktiviteter, der via
en særlig og helhedsorienteret indsats overfor de svageste grupper, understøtter at
disse integreres på arbejdsmarkedet.
Til det nationale og de regionale netværk af virksomheder afsættes 3,0 mio. kr. i 2006
til at styrke det sociale engagement og det rummelige arbejdsmarked. I 2006 er afsat
5,0 mio. kr. til initiativer for kriminalitetstruede unge med henblik på at få dem i arbejde eller uddannelse, hvor indsatsen gennemføres i regi af Det Nationale Netværk
af Virksomhedsledere.
Der er fra 2006 permanent afsat 7,0 mio. kr. til at undtage personer i fleksjob fra beskæftigelseskravet, således at disse personer altid er sikret dagpenge ved sygdom. Til
at videreføre ordningen med de særlige formidlingskonsulenter i Arbejdsformidlingen er der i 2007 afsat 4,0 mio. kr.
Endvidere er der fra 2006 permanent afsat 0,5 mio. kr. til at videreføre den eksisterende ordning for ægtefællers adgang til at udtræde af selvstændig virksomhed ved
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uddannelse. Befordringsrabat for modtagere af efterløn, overgangsydelse og fleksydelse videreføres i 2006, hvor der er afsat 11,9 mio. kr. til formålet.
Arbejdsmiljø
I 2006 er der afsat i alt 20,0 mio. kr. til initiativer til styrkelse af arbejdsmiljøet.
Der er i 2006 afsat 10,1 mio. kr. og i perioden 2007-2009 yderligere 110,4 mio. kr. til
at styrke den Arbejdsmiljøforskningsfond, der blev etableret ved satspuljeaftalen for
2003 og styrket ved satspuljeaftalen for 2004 og for 2005. Under Arbejdsmiljøforskningsfonden skal der i 2006 og frem afsættes midler til at gennemføre udredninger om erhvervssygdomme til brug for løbende opdatering af erhvervssygdomsfortegnelsen.
Til forebyggelse af vold på arbejdspladser er der afsat 4,9 mio. kr. i 2006. Endvidere
er formålet for puljen til forebyggelse af vold i arbejdsmiljøet præciseret med henblik
på i 2006 at gennemføre en evaluering af puljen.
Til at videreføre og styrke initiativer til forbedring af social- og sundhedshjælperes og
assistenters arbejdsmiljø er der i 2006 afsat 5,0 mio. kr.
Ældre og Seniorer
I 2007 er der afsat 7,7 mio. kr. til en videreførelse af selvaktiveringsgrupper for seniorer. Selvaktiveringsgruppernes formål er gennem hjælp til selvhjælp at få ledige seniorer integreret på arbejdsmarkedet.
Handicappede
Der er i 2006 afsat i alt 9,6 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for personer
med et handicap.
Heraf er der i 2006 afsat 3,3 mio. kr. og i perioden 2007-2009 i alt 41,0 mio. kr. til at
videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap. Desuden afsættes der i 2006 3,0 mio. kr. til at videreføre og evaluere forsøgsordningen
med personlig assistance til personer med et psykisk handicap.
Der er endvidere afsat 2,0 mio. kr. i 2006 til at formidle erfaringerne fra Huset Venture og aktiviteten ”Vejen tilbage”, som er et supplerende tilbud til Huset Venture.
Endelig er der afsat 1,3 mio. kr. i 2006 til en særlig indsats overfor sindslidende uden
beskæftigelse.
Sygefravær
Der er i 2006 afsat 6,0 mio. kr. til udvikling af nye metoder i opfølgningsindsatsen
over for personer med stress og psykiske lidelser med henblik på at nedbringe sygefraværet, fastholde flere på arbejdsmarkedet samt modvirke tilgang til førtidspensionsområdet for denne gruppe.
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Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

På Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område er der for 2006 i
alt afsat 90,0 mio. kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder:
Venskabsfamilier og lektiehjælp
Der er afsat en pulje på i alt 19,0 mio. kr. i 2006 til venskabsfamilier og lektiehjælp.
Puljen har til formål at forbedre rammerne for, at familier, foreninger, lokalgrupper
og andre frivillige kan bidrage til en god integration af flygtninge og indvandrere i lokalmiljøet og i samfundet som helhed. Der kan med støtte fra puljen etableres venskabsfamilier og gennemføres lektiehjælpsordninger for børn og voksne. I 2006 er
der øremærket 1,0 mio. kr. til frivillighedsarbejdet i Dansk Røde Kors.
Forebyggelse af kriminalitet i ghettoområder
Der er afsat en pulje på i alt 10,0 mio. kr. i 2006 til forebyggelse af kriminalitet i ghettoområder. Puljens formål er at forebygge kriminalitet blandt børn og unge i socialt
udsatte boligområder. Forebyggelsesindsatsen skal være baseret på et tæt samarbejde
mellem forældre, skoler, de kommunale myndigheder og frivillige.
Et mangfoldigt arbejdsmarked
Der er afsat en pulje på i alt 11,0 mio. kr. i 2006 til fremme af et mangfoldigt arbejdsmarked. Der kan igangsættes aktiviteter til at fremme virksomhedernes anvendelse af mangfoldighedsledelse og forbedre kontakten til arbejdsmarkedet for personer med anden etnisk baggrund end dansk, herunder for personer med mangelfuldt
dansk eller handicap. I 2006 er der øremærket 1,0 mio. kr. til fortsættelse og forankring af et projekt i Dansk Handicap Forbund.
Den frivillige integrationsindsats
Der er afsat en pulje på i alt 5,0 mio. kr. i 2006 til den frivillige integrationsindsats.
Puljen har til formål, at få flere børn og voksne med anden etnisk baggrund end
dansk ind i idræts- og foreningslivet som medlemmer og som frivillige.
Kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund
Der er afsat en pulje på i alt 13,5 mio. kr. i 2006 til en styrket indsats overfor kvinder
og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Puljen har til formål at styrke rådgivnings- og oplysningsarbejde og andre initiativer, der kan medvirke til integration af
kvinder og familier med etnisk minoritetsbaggrund samt at styrke indsatsen i forhold
til integrationsproblemer af køns-, generations- og familiemæssig karakter. I 2006 er
der øremærket 0,4 mio. kr. til videreførelse af EVA’s ARK, 0,7 mio. kr. til KVINFO’s mentornetværk, samt 0,4 mio. kr. til Dansk Kvindesamfunds rådgivningsindsats over for nydanske kvinder.
Særlig indsats for børn og unge
Der er afsat en pulje på i alt 26,1 mio. kr. i 2006 til en særlig indsats for børn og unge
nydanskere. Puljen har til formål at styrke unge nydanskeres uddannelses- og erhvervsvalg. Der kan ydes støtte til aktiviteter til bl.a. at fremme forældresamarbejde
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og forældreansvar med henblik på aktiv deltagelse i samfundslivet, bl.a. ved øget involvering i børnenes daginstitutions-, skole- og fritidsliv.
I 2006 er der øremærket 4,0 mio. kr. til Folkehøjskolernes forening, 1,4 mio. kr. til en
udvidelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler og 4,3 mio. kr. til en ekstraordinær
indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder.
Øvrige integrationsinitiativer
Der er afsat i alt 5,4 mio. kr. i 2006 til tre konkrete projekter. Det drejer sig om 3,0
mio. kr. til styrkelse af mulighederne for sprogpraktik som led i danskuddannelserne,
0,4 mio. kr. til Kirkernes Integrations Tjeneste til tværkulturelt samarbejde, og 2,0
mio. kr. til et pilotprojekt om formidling af viden om integration.
Undervisningsministeriet

Initiativerne øremærket til produktionsskolerne under puljen til en ”Særlig indsats for
børn og unge”, hvor der er afsat 1,4 mio. kr. til en udvidelse af lærlingeforsøg på
produktionsskoler og 4,3 mio. kr. til en ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder er forankret i Undervisningsministeriet.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Forenkling af reglerne for beskatning af aktier
(7. november 2005)
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Parterne er enige om, at der med virkning fra den 1. januar 2006 foretages en forenkling af beskatningen af aktier med udgangspunkt i følgende:

•
•
•
•

•

Ophævelse af 3-års reglen for personer, således at aktieavancer beskattes som
aktieindkomst uanset ejertiden.
Ophævelse af 100.000 kr.’s reglen. Dermed bliver også aktieavancer af mindre
aktiebeholdninger skattepligtige.
Udvidelse af mulighederne for tabsfradrag for personer.
En overgangsregel, som sikrer, at aktier købt før ændringernes virkningstidspunkt vil kunne sælges skattefrit efter en ejertid på 3 år eller mere, hvis de indgår i beholdninger, som på lovens virkningstidspunkt ligger under 100.000
kr.’s grænsen.
En overgangsregel, som sikrer mod en forhøjelse af skatteprocenten for aktier
købt før ændringernes virkningstidspunkt, og som sælges efter mindre end 3
år.

Den nærmere udformning af lovforslagene skal ske i overensstemmelse med ”Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer” af
12. oktober 2005 og ”Oversigt over yderligere justeringer af aktiebeskatningen” af 7.
oktober 2005.
Aftalen indebærer mindreindtægter på skønsmæssigt 85 mio. kr. i 2006, 79 mio. kr. i
2007 og 70 mio. kr. i 2008. Aftalen er indbudgetteret på FFL06.
Parterne er enige om, at aftalen finansieres ved merprovenu fra den forøgelse af selskabsskattebetalingen fra forsikringsselskaber, der følger af implementeringen af
EU’s regnskabsforordning (1606/2002). De nye regler indebærer, at de regnskabsmæssige hensættelser i disse selskaber skal reduceres.
Parterne er endvidere enige om at gennemføre øget indtægtsdækning af kontrol og
tilsyn. Der er i dag stor variation i graden af brugerfinansiering af offentlige kontrolog tilsynsydelser rettet mod erhvervslivet på tværs af brancher og ministerområder. Parterne er derfor enige om at indføre fuld indtægtsdækning på en række erhvervsrettede kontrol- og tilsynsopgaver, der i dag er bevillingsfinansierede. Indtægtsdækningen omfatter afprøvning af fyrværkeri som grundlag for typegodkendelse, autorisations- og godkendelse på el-, vvs-, kloak-, gas- og vand/sanitetsområderne, kontrol med visse engrosvirksomheder, autorisation af visse sundhedspersoner, tilsyn med radioaktivitetsområdet og godkendelse af røntgenanlæg. Forslaget indebærer en reduktion af de offentlige udgifter til kontrol og tilsyn på ca. 11,5
mio. kr. i 2006 og på 13,5 mio. kr. i 2007 og fremefter. Provenuet anvendes i overensstemmelse med skattestoppet til skattelettelser.
Endelig er parterne enige om, at der ved finansieringen indgår et merprovenu på 28
mio. kr., som hidrører fra forhøjelsen af en række kontrolbøder. Skatteministeriet ar-
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bejder i øjeblikket på en opstramning, således at der fremover problemfrit kan ske
kumulation af kontrolbøder. Forslaget er en del af fairplay II-lovforslaget. Vedtages
dette lovforslag af Folketinget må de samlede indtægter fra kontrolbøder forventes
yderligere at stige.
Forligspartierne mødes i 2010 for at evaluere reglerne for beskatning af aktier.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om:
Børn og unges møde med kunst og kultur, nye
samarbejder, bedre publikumsbetjening, international
teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler m.v. 2006-2009
(4. november 2005)
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Aftale om børn og unges møde med kunst og kultur, nye samarbejder, bedre publikumsbetjening, international teaterudveksling, billigste pakningsstørrelser for lægemidler m.v. 2006-2009
Børn og Unge
• Udbredelse af huskunstnerordning og andre initiativer for børn og unge

Der er enighed om at udvide Kunstrådets bevillinger til huskunstnerordningen. Bevillingerne kan blandt andet anvendes til reducerede krav til kommunernes selvfinansiering, øget indsats for at sikre flere kvalificerede ansøgninger og evt. initiativ til udvikling af ”færdigsyede” huskunstnerprogrammer, samt øvrige initiativer for børn og
unge. Der sættes særlig fokus på samarbejdet mellem professionelle kunstnere og
folkeskolerne. Der afsættes 4,5 mio. kr. i 2006 og 9,5 mio. kr. årligt i perioden 20072009 til formålet.
• Styrket talentudvikling på musikskolerne og kulturskoler

Der er enighed om at udvide Kunstrådets bevillinger til støtte til talentudviklingen på
musikskolerne, herunder særligt støtte til forsøgsprojekter rettet mod talentfulde
børn og unge fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer, f.eks. ved reduceret egenbetaling/friplads. Desuden afsættes midler til forsøg med kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser (BGK). Der afsættes hhv. 3 mio. kr. årligt til musikskoler og 3 mio. kr årligt til kulturskoler og billedkunstneriske grundkurser i perioden
2006-2009.
Nye samarbejder
• Arkitekturpolitiske initiativer

Der er enighed om at fremme vilkårene i vækstlaget i dansk arkitektur og skabe bedre grundlag for markedsføring af dansk arkitektur internationalt, herunder gennem
dansk deltagelse på internationale biennaler. Der afsættes 4,5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
• Kultur- og Erhverv

Der er enighed om, at der afsættes en pulje til styrkelse af kultur- og erhvervssamarbejdet. Puljen kan anvendes til at fremme særlige målrettede eller strategiske indsatser
på området. Indsatserne kan ske indenfor hovedområderne kompetenceudvikling og
udbygning af partnerskaber mellem kultur og erhverv, herunder konkrete samarbejdsprojekter mellem arbejdspladser, virksomheder og kunstnere, samt evaluering
heraf. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
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• Kultur i kommunerne

Der er enighed om at oprette en pulje til konkrete projekter, der understøtter nye
kulturelle samarbejdsformer i kommunerne. Der afsættes 3,0 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
Publikumsbetjening
• Statens arkiver – udvidet brugerservice

Der er enighed om at forbedre publikumsbetjeningen på Statens Arkiver, gennem
blandt andet en udvidelse af læsesalens åbningstider og forøget vejledningsberedskab
på læsesalen. Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
• Gl. Estrup – Jyllands Herregårdsmuseum

Der er enighed om at styrke formidlingsindsatsen af den store herregård inkl. det tilhørende haveanlæg. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
International Teaterudveksling

Der er enighed om at styrke den internationale teaterudveksling. Kunstrådets bevillinger til dette formål udvides for blandt andet at give bedre muligheder for at bringe
udenlandske teatergæstespil til Danmark og danske teatergæstespil til udlandet. Der
afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
Øvrige initiativer
• Fregatten Jylland

Der er enighed om, at Fregatten er et væsentligt kulturarvsmonument, som det er
vigtigt at sikre formidlingen og vedligeholdelsen af. Der afsættes 1 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 til formålet.
• Kunstneres pensionsforhold

Der er enighed om, at der igangsættes en undersøgelse af kunstneres pensionsforhold. Undersøgelsen skal være afsluttet senest september 2006.
Tipsmidler mv.

Der er mellem parterne enighed om, at omprioriteringer indenfor kulturområdet,
herunder Kulturministeriets tipsmidler, bidrager til finansieringen af Kultur- og erhvervsinitiativerne i denne aftale med 5 mio. kr. årligt i perioden 2006 til 2009 samt
til finansiering af de udgifter, der måtte være i relation til undersøgelsen af kunstneres
pensionsforhold.
Billigste pakningsstørrelser for lægemidler

Det forekommer, at der udleveres lægemidler, hvor patienten og det offentlige kunne
have opnået en besparelse, hvis der var udleveret flere mindre pakningsstørrelser
frem for f.eks. en stor pakke. Parterne er enige om at gennemføre initiativer, der kan
medvirke til, at den billigste pakningskombination udleveres. Mindreudgifterne her-
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ved udgør ca. 20 mio. kr. årligt i 2006 og frem, som udmøntes ved en negativ budgetregulering under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler
og indsatsen mod ghettoisering
(4. november 2005)
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Aftale om den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler og
indsatsen mod ghettoisering
Indledning

I de kommende år vil der blive indbetalt betydelige beløb til den almene sektors fonde. Formålet med disse midler har været og er fortsat at øge den almene boligsektors
selvfinansiering af nybyggeri og renovering af det eksisterende byggeri. Med henblik
på at skabe et godt grundlag for at styrke selvfinansieringen, herunder fastsætte den
fremtidige balance mellem anvendelse til nybyggeri og til renovering m.v. er aftalepartierne enige om, at der skal gennemføres et udredningsarbejde.
Aftalepartierne er i forlængelse heraf enige om i første omgang at indgå en aftale om
anvendelsen af den almene sektors midler frem til 2006. Aftalepartierne er enige om
på baggrund af udredningsarbejdets analyser i 2006 at drøfte den fremtidige anvendelse af den almene sektors midler med henblik at indgå en længerevarende aftale.
Aftalen omfatter

1.
2.
3.
4.
5.

Nybyggeri (2005-06)
Renovering (2006)
Styrket indsats mod ghettoisering (2006)
Gennemførelse af en analyse af mulighederne for at føre den almene sektor
over i en mere selvbærende økonomisk konstruktion, herunder analyse af forskellige modeller for huslejefastsættelse.
Udmøntning

1. Nybyggeri

Aftalepartierne er enige om, at den almene sektor skal styrkes og forbedres. Der skal
fortsat bygges nye almene boliger. Der er derfor enighed om, at Landsbyggefonden
refunderer en del af udgifterne til ydelsesstøtte i forbindelse med nybyggeriet i 2005
og 2006.
1.1 Refusion af statslig ydelsesstøtte

Det har i hele det almene byggeris historie været et hovedformål, at det almene byggeri på længere sigt gradvist skulle gøres selvfinansierende.
På den baggrund er der enighed om, at Landsbyggefonden skal medvirke i finansieringen af det almene nybyggeri i 2005 og 2006.
Aftalepartierne er enige om følgende:
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•
•

•

•

Landsbyggefondens refunderer 50 pct. af den samlede ydelsesstøtte til nybyggeri, hvortil der meddeles tilsagn i 2005 og 2006.
Der indføres et loft over statens andel af ydelsesstøtten, således at statens udgift til ydelsesstøtte højst kan udgøre 1,3 mia. kr. i hvert af årene 2005 og
2006. Hvis Landsbyggefondens samlede refusion i årene 2005 og 2006 forventes at ville overstige 2,1 mia. kr. indkaldes aftalepartierne til en drøftelse. Der
fremsendes til aftalepartierne en kvartalsvis opgørelse af de samlede forventede ydelsesstøtteudgifter samt Landsbyggefondens refusion heraf.
Landsbyggefondens refusion fastsættes endeligt umiddelbart efter udgangen af
det enkelte tilsagnsår på baggrund af nutidsværdien af ydelsesstøtten til de faktisk meddelte tilsagn i de enkelte år. Ved beregningen anvendes de rente og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af ydelsesstøtten på finansloven for året efter tilsagnsåret. Landsbyggefonden påbegynder
betalingen af refusionen på det tidspunkt, hvor staten har betalt sin andel af
nutidsværdien af den samlede ydelsesstøtte.
Den kommunale grundkapital nedsættes fra 14 til 7 pct. i 2006.

2. Renovering

Forholdene i det eksisterende byggeri skal forbedres. En række almene boligafdelinger er utidssvarende med små lejligheder, ringe installationer, utilstrækkelig tilgængelighed m.v. Afdelingernes fysiske tilstand er en væsentlig parameter for afdelingernes
konkurrenceevne og dermed for mulighederne for at tiltrække mere ressourcestærke
beboere. Skal den negative spiral brydes, er det nødvendigt med investeringer i renovering m.v., som en række af disse afdelinger ikke selv vil kunne finansiere over huslejen.
2.1 Yderligere investeringsramme til renovering af almene boliger

Aftalepartierne er enige om at sikre et fortsat kvalitetsløft af den almene sektor, således at almene boliger i højere grad er attraktive for en bred kreds af boligsøgende.
Aftalepartierne er enige om følgende:

•
•

Landsbyggefondens nuværende investeringsramme til renovering på 1.500
mio. kr. i 2006 forøges med 625 mio. kr., således at Landsbyggefonden i 2006
kan yde støtte til samlede investeringer på 2.125 mio. kr.
Mindst 100 mio. kr. af forøgelsen øremærkes til tilgængelighedsfremmende
initiativer.

3. Styrket indsats mod ghettoisering

Der er en tendens til en forstærket social og geografisk opsplitning af samfundet,
som medfører store problemer med en koncentration af de svage grupper især i det
almene byggeri. Indsatsen mod den stigende ghettoisering skal sætte ind over et
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bredt spektrum. Aftalepartierne er derfor enige om i forlængelse af integrationsaftalen at styrke indsatsen mod ghettoiseringen ved at afsætte midler til en social og forebyggende indsats, nedsætte huslejen, ændre beboersammensætningen og skabe
større åbenhed i de problemramte boligområder.
3.1 Midler til en social og forebyggende indsats

Problemramte boligområder er præget af bl.a. lav tilknytning til arbejdsmarkedet og
det omgivende samfund, dårlig integration, øget kriminalitet og en særlig risiko for
børn og unge, som fastholdes i en negativ spiral. For at vende denne udvikling er det
nødvendigt med en både langsigtet og bredspektret indsats, som indgår i en helhedsplan, og som er lokalt koordineret.
Aftalepartierne er enige om følgende:

•
•

•

•
•

Landsbyggefonden kan inden for en samlet ramme på 600 mio. i 2006 yde tilskud til aktiviteter og initiativer som led i en social og forebyggende indsats i
problemramte boligområder.
Af den samlede ramme kan indtil 200 mio. kr. anvendes til målrettede huslejenedsættelser i problemramte boligafdelinger som led i en helhedsplan. Udmøntningen af tilskudsordningen drøftes af aftalepartierne inden fremsættelse
af lovforslag.
Tilskud kan herudover ydes til aktiviteter og initiativer, som kan medvirke til
at vende udviklingen i problemramte boligområder, herunder integrations-,
erhvervs- og beskæftigelsesfremmende, kriminalitetsforebyggende og – dæmpende aktiviteter m.v. f.eks.
•
aktiviteter, der kan bryde den negative sociale arv for børn og unge,
•
magnetaktiviteter, som kan tiltrække beboere fra andre områder, ansættelse af områdemedarbejdere med opsøgende funktioner overfor beboerne,
•
finansiering af helhedsplaner, der omfatter konkrete initiativer og aktiviteter,
•
etablering og drift af lokal koordinering samt til evaluering og erfaringsudveksling
Indsatserne skal som udgangspunkt indgå i en helhedsplan, som omfatter en
samlet finansieringsplan. Helhedsplanen skal sikre en lokal koordinering af initiativer i området.
Den samlede indsats evalueres og formidles, således at kendskabet til effektive
indsatser udbredes.

3.2 Stimulering af salg af almene boliger i problemramte boligområder

Blandede ejerformer er et afgørende element i indsatsen mod ghettoisering, som kan
medvirke til en hurtigere genopretning af beboersammensætningen i de problemramte boligområder og styrke en forebyggende indsats i andre områder.
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Aftalepartierne er enige om at indføre en ny permanent salgsordning for problemramte afdelinger, jf. bilag 1, hvorefter

•
•
•
•

Kommuner og boligorganisationer gives mulighed for at aftale kriterier for,
hvilke grupper der kan sælges til for i videst muligt omfang at få købere med
en positiv effekt på beboersammensætningen.
Landsbyggefonden kan godkende, at provenuet ved salget helt eller delvist kan
anvendes af boligorganisationens afdelinger i det pågældende område til aktiviteter og initiativer, der indgår i en helhedsplan.
Alle afdelingens ledige boliger kan sælges uden forsøg på genudlejning
Salg kun kan ske, hvis boligorganisationen, kommunalbestyrelsen og afdelingen er enige.

3.3 Fremme af fraflytning

I en række almene boligafdelinger kan der være et særligt behov for at ændre
beboersammensætningen, f.eks. som følge af en ringe fraflytning eller som led
i en helhedsorienteret indsats. Aftalepartierne er enige om at fremme fraflytningen ved at give mulighed for flyttetilskud, ved at udvide den kommunale
anvisningsret og ved at give hjemmel til at opsige lejere ved omdannelse til
erhverv.
Aftalepartierne er enige om følgende:
•

•
•

Kommunerne får hjemmel til at yde tilskud til hel eller delvis dækning af flytteudgifter til lejere, som fraflytter en almen boligafdeling. Der er enighed om
•
at ordningen er frivillig for kommunen,
•
at kommunen kan anvende flyttehjælp i de almene boligafdelinger, hvor
kommunen finder det nødvendigt,
•
at kommunen fastsætter de nærmere vilkår for tilskuddet, herunder den
nærmere afgrænsning af den berettigede personkreds og tilskuddets
størrelse baseret på gennemsnitlige rimelige flytteudgifter i kommunen,
og
•
at tilskuddet er skattefrit for modtageren
Den kommunale anvisningsret udvides, så kommunerne som led i at fremme
fraflytningen kan give et tilbud om en bolig i en anden afdeling til lejere, der
ønsker at flytte.
Der indføres hjemmel til at opsige lejeren ved ombygning af boliger til erhverv
– ligesom det er tilfældet i dag ved nedrivning. Både ved opsigelse som følge
af ombygning og nedrivning får lejeren et krav på en erstatningsbolig.
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3.4 Udvidet adgang til at godkende nedrivning

I forbindelse med en samlet indsats til genopretning af en problemramt afdeling kan
nedrivning af enkelte boliger eller bygninger være relevant, hvis det bidrager til at gøre området mere imødekommende og integreret i det omgivende kvarter. Nedrivning
af mørke og utilgængelige bygningsdele kan endvidere have et kriminalpræventivt sigte.
Aftalepartierne er derfor enige om følgende:

•

•
•

Den gældende praksis for godkendelse af nedrivning af almene boliger lempes,
således at der i meget begrænset omfang også kan gives tilladelse til nedrivning, hvor denne kan bidrage til et samlet løft af området. Nedrivning besluttes fortsat af boligorganisationen og godkendes af kommunalbestyrelsen og
Socialministeriet
Finansieringen af nedrivning sker efter gældende praksis, dvs. efter den såkaldte femtedels-ordning.
Nedrivningen skal ske som led i en samlet helhedsplan for området.

3.5 Udlejning til erhverv og generel modernisering af sideaktiviteterne

Der skal skabes større åbenhed i de almene boligområder, ligesom der skal skabes
bedre muligheder for liv og variation i de ensidige almene boligområder. Der er derfor enighed om at forbedre mulighederne for udlejning til erhverv, ligesom de gældende sideaktivitetsregler skal moderniseres.
Aftalepartierne er enige om følgende:

•
•
•
•

•
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Der åbnes mulighed for etablering af erhverv, herunder institutioner m.v. i eksisterende almene boligafdelinger ved omdannelse af eksisterende arealer og i
begrænset omfang ved tilbygning.
Erhvervsudlejningen skal ske gennem et skattepligtigt selskab. Boligorganisationen kan højest indskyde 1 mio. kr. fra arbejdskapital eller dispositionsfond i
dette selskab.
Den enkelte afdeling udlejer erhvervsarealerne til det skattepligtige selskab til
balancelejen. Selskabet fremlejer arealerne til den endelige erhvervslejer til
markedslejen, hvorved evt. overskud opsamles og beskattes i selskabet.
Der skabes mulighed for, at eksisterende erhvervsarealer i begrænset omfang
kan udvides med socialministerens godkendelse. uden krav om udlejning og
beskatning gennem et selskab, når udvidelsen er nødvendig som følge af offentlige myndigheders krav til f.eks. arbejdsmiljø, affaldshåndtering, brandkrav
e.l.
Der tages initiativ til en generel modernisering og ajourføring af sideaktivitetsreglerne for at sikre smidig og effektiv drift og administration især i de problemramte boligområder.
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3.6 Nye funktioner i problemramte almene boligområder

Etablering af nye erhverv er et vigtigt element i at skabe større variation i de almene
boligområder. Aftalepartierne er derfor enige om, at der i forlængelse af de forbedrede muligheder for at udleje boliger til erhvervsformål i almene boligområder gennemføres en undersøgelse af mulighederne for at etablere erhverv i almene boligområder.
Aftalepartierne er enige om følgende:

•
•

Der gennemføres en undersøgelse af barrierer for etablering af erhverv, offentlige institutioner, herunder uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner
m.v. samt private servicefunktioner i problemramte almene boligområder.
I forlængelse af undersøgelsen udarbejdes der et initiativkatalog, som indeholder konkrete initiativer, der kan tages med henblik på at håndtere de givne
barrierer.

3.7 Etablering af en boligportal

Som boligsøgende har man ikke i dag mulighed for at søge oplysninger om samtlige
landets almene boliger ét centralt sted, ligesom ventetid, særlige fortrinsrettigheder
for bestemte grupper m.v. er vanskelige at få oplyst. Det har i nogle tilfælde vist sig,
at ressourcestærke boligsøgende ikke har været opmærksomme på de særlige muligheder for at få en bolig i almene boligafdelinger, herunder i de problemramte områder. Det er derfor vigtigt at fremme kendskabet og øge tilgængeligheden til de almene boligtilbud, således at fortrinsrettighederne for ressourcestærke lejere i problemramte boligområder udnyttes så effektivt som muligt. Herved styrkes mulighederne
for en hurtigere genopretning af beboersammensætningen.
Aftalepartierne er enige om følgende:

•
•
•

Socialministeriet etablerer i samarbejde med Boligselskabernes Landsforening,
Kommunernes Landsforening og Landsbyggefonden en internetbaseret
landsdækkende boligportal, hvor det er muligt at søge på almene boliger.
Portalen skal bl.a. indeholde oplysninger om boligafdelingerne, de enkelte boliger, deres beliggenhed, de gældende udlejningsregler, anslået ventetid, egnethed for ældre- og handicappede m.v.
Der afsættes 5 mio. kr. til etablering af portalen i Landsbyggefonden. Den løbende drift af portalen afholdes ligeledes af Landsbyggefonden.

3.8 Informationskampagne om udlejningsregler

Almenboliglovens regler om kommunal anvisning, fleksibel udlejning og kombineret
udlejning giver kommuner og boligorganisationer mulighed for gennem udlejningen
at fremme en mere varieret beboersammensætning i problemramte boligområder. Da
de samlede muligheder i reglerne ikke synes at blive anvendt i relevant omfang, gen-
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nemføres en kampagne med henblik på at højne kommuners og boligorganisationers
vidensniveau samt skabe opmærksomhed om reglernes anvendelse.
Aftalepartierne er enige om følgende:
•
Der iværksættes en informationskampagne om, hvordan almenboliglovens udlejningsregler kan anvendes til at fremme en mere varieret beboersammensætning i problemramte boligområder.
•
Initiativet omfatter følgende:
•
en pjece, som målrettes kommunerne og de almene boligorganisationer,
og som fokuserer på de muligheder, der eksisterer for at modvirke ghettodannelser ved anvendelse af udlejningsreglerne,
•
en vejledning om de nye regler for kombineret udlejning,
•
artikler om kampagnen til relevante medier, og
•
en web-baseret indgang på Socialministeriets hjemmeside, hvor der orienteres om reglernes anvendelsesmuligheder.
4. Fremtidsperspektiver for en mere selvbærende almen sektor – udrednings
arbejde

Med henblik på at skabe et grundlag for fastlæggelsen af den fremtidige anvendelse
af den almene sektors midler og de fremtidige styreformer på området gennemføres
et udredningsarbejde.
Formålet er at analysere mulighederne for fortsat at øge den almene sektors selvfinansiering, herunder at analysere mulighederne for at føre den almene sektor helt eller delvist over i en mere økonomisk selvbærende konstruktion. Her skal udenlandske, eksempelvis svenske og hollandske, erfaringer inddrages.
Endvidere skal analysen belyse den fremtidige balance mellem nybyggeri, renovering
og andre indsatser i det eksisterende byggeri.
Analysearbejdet vil blandt andet skulle omfatte følgende elementer:

•
•
•
•
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Analyse af den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation i den almene
sektor lokalt og centralt, herunder fordelingen af midler i dispositionsfondene
på tværs af boligorganisationer.
Overvejelser om balancen mellem nybyggeri og renovering samt andre aktiviteter, herunder boligsociale aktiviteter, rettet mod det eksisterende byggeri.
Overveje behovet og mulighederne for en målretning af det støttede byggeri.
Med henblik på en økonomisk mere selvbærende almen sektor opstilles forskellige modeller for finansiering og huslejefastsættelse i det almene nybyggeri
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•
•
•

Der opstilles endvidere modeller, hvor beboerbetalingen på de bagvedliggende
lån, som udgør en væsentlig del af huslejen i nybyggeriet, i højere grad kan påvirkes af ændringer i renteniveauet.
Renoveringsindsatsen i de kommende år.
Analyse af de økonomiske konsekvenser af de opstillede modeller mv.

Udvalget skal skitsere modeller for en modernisering af den almene sektor, som
blandt andet understøtter gennemsigtighed i og forenkling af pengestrømmene i sektoren. Et hovedformål er at fremme tilgængeligheden og styrke mulighederne for en
øget andel af ressourcestærke lejere.
Udredningsarbejdet gennemføres i et tværministerielt arbejdsudvalg, som aflægger
rapport inden 1. juni 2006.
Der etableres en følgegruppe med repræsentanter for boligorganisationerne, kommunerne, lejerne og faglig ekspertise. Følgegruppen inddrages løbende i udvalgets
arbejde. Udvalget gennemfører en ekstern høring før færdiggørelse af den endelige
rapport.
En procesplan for følgegruppens inddragelse i arbejdet forelægges for aftalepartierne.
På grundlag af udredningsarbejdet drøftes den fremtidige anvendelse af den almene
sektors midler med aftalepartierne med henblik på at indgå en længerevarende aftale
5. Udmøntning

Aftalepartierne er enige om at stemme for det lovforslag, som udmønter aftalen. Aftalepartierne er herunder enige om at gennemføre en række mindre ændringer af almenboligloven m.v.
Aftalepartierne er desuden enige om, at give dispensation for reglen om, at der skal
gå 30 dage mellem fremsættelsen af lovforslagene og 3. behandlingen heraf.

Aftaler om Finansloven for 2006 · November 2005

73

Bilag 1
Definition af problemramte afdelinger

Ved problemramte afdelinger forstås afdelinger, ”hvor der er konstateret væsentlige
problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af lejere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning
af bygninger og friarealer”.
Afgrænsningen omfatter således de afdelinger, hvor der er problemer af væsentlig
karakter, men som dog ikke nødvendigvis har udviklet sig til et egentligt ghettoområde. Der kan således også tages hensyn af mere forebyggende karakter.
Særligt for aftalens pkt. 3.2. om stimulering af salg af almene boliger i problemramte afdelinger omfatter dette afdelinger, der
•
har modtaget støtte efter lov om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
•
er omfattet af almenboliglovens § 96 a (omprioritering eller huslejebidrag),
•
inden for en periode på 5 år før ansøgningstidspunktet har modtaget tilsagn
om støtte fra Landsbyggefonden efter lovens § 92, stk. 1 eller 2 (driftsstøtte og
beboerrådgivere),
•
har ansøgt Landsbyggefonden om støtte efter lovens § 91, stk. 1 (renoveringsrammen), og som af fonden vurderes at være problemramt,
•
har ansøgt Landsbyggefonden om midler fra den foreslåede ghettopulje, og
som af fonden vurderes at være problemramt, eller
•
herudover i forbindelse med ansøgning om salg vurderes af Landsbyggefonden at være problemramt, og at salget vil indgå i en samlet indsats i området.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Trafikområdet
(4. november 2005)
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Aftale om trafikområdet
Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået en samlet aftale på trafikområdet. Aftalen supplerer trafikaftalen fra november 2003.
På det seneste har der været store problemer på baneområdet. Det drejer sig om
problemer med både spor og signaler, som har resulteret i hastighedsnedsættelser og
forringelse af regulariteten i togdriften.
Der har også været ledelses- og styringsmæssige problemer i Banedanmark, hvilket
bl.a. er kritiseret af Rigsrevisionen.
Der er allerede taget væsentlige skridt mod en genopretning. Bestyrelsen for Banedanmark gøres ansvarshavende, og Transport- og Energiministeriets tilsyn med Banedanmark styrkes og intensiveres.
Finansudvalget er blevet anmodet om en merbevilling på 45 mio. kr. til Banedanmark for at sikre mulighed for ekstraordinær vedligeholdelse af skinner m.v. i 2005.
Samtidig indebærer denne aftale, at der sikres midler til, at Banedanmark i 2006 kan
øge tempoet i forhold til vedligeholdelse og fornyelse af jernbanenettet. Dermed er
det målet, at togenes rettidighed forbedres allerede fra 2006.
Aftalen indebærer også, at der igangsættes nye anlægsprojekter på vejområdet, som
forbedrer trafikafviklingen og sikkerheden en række steder i landet.
1. Aftale vedr. fornyelse og vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen

Med henblik på at forbedre sporanlæggenes ydeevne igangsættes med denne aftale
nye aktiviteter på jernbaneområdet for 220 mio. kr. i 2006. Hermed vil køreplanerne
igen kunne gennemføres, og det forudsættes således, at der sker en forbedring af togenes rettighed i forhold til 2005.
Af de ekstra 220 mio. kr. til baneområdet afsættes 20 mio. kr. til udarbejdelse af et
beslutningsgrundlag vedr. fremtidens signalsystem, mens de resterende ekstra 200
mio. kr. afsættes direkte til øget fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet, jf. nedenstående tabel.
Udredningen vedr. signalsystemet vil blive suppleret med grundige analyser af jernbanenettets generelle tilstand. Udredningen og analyserne vil indgå i politiske forhandlinger i efteråret 2006 om fastlæggelse af rammerne for jernbanedriften for perioden 2007-2014. Arbejdet med tilvejebringelse af et grundigt beslutningsgrundlag vil
blive fulgt tæt politisk, da en forbedring af jernbanenettets tilstand har stor betydning
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for de mange passagerer og pendlere, der benytter sig af jernbanen. Arbejdet skal være afsluttet senest 1. september 2006.
Parterne er enige om, at der fra 2007 vil være behov for flere ressourcer til forbedring af jernbanenettet. Behovet og finansieringen afklares i forbindelse med drøftelser i forligskredsen i efteråret 2006 og prioriteres på FL07.
Med denne aftale træffes endvidere beslutning om igangsættelse af et større regelmoderniseringsprogram på jernbaneområdet.

Nye aktiviteter på jernbaneområdet
Vedligeholdelse af jernbanenettet i
2006
Fornyelse af jernbanenettet i 2006
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag
vedr. fremtidens signalsystem

Bevilling FFL
2006

Bevillingsløft
2006

Ny bevilling
2006

796,3 mio. kr.
755,5 mio. kr.

100 mio. kr.
100 mio. kr.

896,3 mio. kr.
855,5 mio. kr.

-

20 mio. kr.

20 mio. kr.

1.1 Fornyelse, vedligeholdelse og kapacitetsudbygning af jernbanenettet

I finanslovsaftalen fra 5. november 2003 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgår et markant
bevillingsløft på baneområdet. Bevillingerne til Banedanmarks fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet blev således øget med gennemsnitligt 0,9 mia. kr. årligt i
2005-2014 i forhold til de oprindelige bevillingsforudsætninger.
Parterne har imidlertid konstateret, at der på grund af akutte sporfejl og hastighedsnedsættelser m.v. er behov for en merbevilling i 2006 til indhentelse af vedligeholdelsesefterslæb og til fornyelse på jernbanenettet. Parterne er enige om at afsætte ekstra
200 mio. kr. hertil i 2006. Der forudsættes således en forbedring af togenes rettidighed (regularitet) fra 2005 til 2006. Målsætningen for kanalregulariteten i 2006 er 94,7
pct. på fjernbanen og 95,2 pct. på S-banen. I øvrigt forudsættes det, at nettets trafikale ydeevne (kapacitet og hastighed) i 2006 vil muliggøre gennemførelsen af de forudsatte køreplaner.
Langsigtet aftale

Parterne er enige om behovet for en permanent løsning vedrørende problemerne
omkring fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet. Parterne er samtidig enige
om, at der ikke på nuværende tidspunkt ligger et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag,
som kan sikre en holdbar og bæredygtig langsigtet aftale samt en samlet prioritering
vedrørende jernbanenettets fremtidige udvikling.
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Parterne er således enige om at igangsætte et udredningsarbejde, der kan sikre det
fornødne beslutningsgrundlag for en langsigtet aftale i efteråret 2006 om rammerne
for jernbanenettet i perioden 2007 til 2014.
Udredningsarbejdet indledes inden udgangen af 2005 og sætter fokus på såvel sporområdet som Banedanmarks øvrige anlægselementer og driftsbevillinger samt effektivisering og kanalregularitet m.m. Arbejdet forankres i en styregruppe bestående af
Transport- og Energiministeriets departement, Banedanmark, Trafikstyrelsen samt
Finansministeriet. Der inddrages eksterne rådgivere efter behov.
Parterne følger løbende arbejdet, der skal være afsluttet senest 1. september 2006.
Parterne er enige om, at en permanent løsning vedrørende jernbanenettet også bør
omfatte en løsning vedr. jernbanenettets signalsystemer og en stillingtagen til kapacitetsudbygninger mellem København og Ringsted.
Parterne er endvidere enige om, at Banedanmark indtil videre kan planlægge den
fremtidige fornyelses- og vedligeholdelsesindsats frem mod 2014 på baggrund af det
nuværende bevillingsniveau i sigtelinjerne fra 2003-trafikaftalen, herunder det årlige
effektiviseringskrav på 2 pct.
Signalstrategi

Parterne er enige om, at der skal gennemføres en analyse af den mest effektive reinvestering i signalsystemet. Analysen skal især omfatte en afdækning af investeringsbehov og risikomomenter samt konsekvenser for regularitet og driftsøkonomi. Endvidere skal der opstilles en plan for implementering af europæiske krav vedrørende
togkontrol.
Parterne følger løbende udarbejdelsen af analysen, der skal være færdig senest 1. september 2006. Der afsættes 20 mio. kr. i 2006 til analysearbejdet.
København – Ringsted

I trafikaftalen fra 2003 indgik, at der skulle udarbejdes en strategianalyse vedr. udbygning af jernbanekapaciteten mellem København og Ringsted. Parterne er enige
om, at analysen skal indgå i politiske forhandlinger om jernbaneområdet i 2006.
Senest 1. juli 2006 træffes beslutning om iværksættelse af VVM-undersøgelse vedr.
København – Ringsted. Målet er, at undersøgelsen er tilendebragt inden for 2 år.
Med henblik på at sikre en samlet politisk beslutning om kapaciteten mellem København og Ringsted er parterne endvidere enige om at udskyde iværksættelsen af projektet vedr. mindre kapacitetsforbedringer vest for København (KØR-projektet),
indtil der træffes beslutning om VVM-undersøgelse i 2006. De afsatte midler til
KØR-projektet opretholdes på finansloven for 2006, således at midlerne kan disponeres i 2006.
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Fremrykning af sporfornyelse på Kystbanen

Parterne er enige om, at der fremrykkes 100 mio. kr. til sporfornyelse fra 2009 til
2007 på Kystbanen. Herved muliggøres senest i 2007 gennemførelsen af den sporfornyelse, der er aftalt i forbindelse med den politiske aftale om at udbyde Kystbanen
fra medio 2008.
Finansiering

Merbevillingen til Banedanmark finansieres ved et rammeløft på 80 mio. kr., forbrug
af 50 mio. kr. af uforbrugte midler under Transport- og Energiministeriet samt en
reduktion på 90 mio. kr. af kontraktbetalingen til DSB i 2006, jf. kontraktens bestemmelser om konsekvenser af en forsinket levering af nye IC2- og IC4-tog.
1.2 Regelmodernisering på jernbanesikkerhedsområdet

Parterne er enige om, at Trafikstyrelsen for Jernbane og Færger igangsætter en modernisering af regelsættet på jernbanesikkerhedsområdet, således at regelsættet kan
understøtte jernbanesektorens nuværende organisering og udvikling. Moderniseringen understøtter fortsat liberalisering af jernbanetrafikken og skal desuden understøtte fælleseuropæiske sikkerhedsregler, sikkerhedsmål og sikkerhedsniveauer for jernbanenettet.
Projektet indfases i 2006 og 2007 med 4 mio. kr. hvert år. Endelig fastlæggelse af ressourcebehovet fra 2008 foretages i forbindelse med en evaluering af projektet samt
opfølgning på sammenlægningen af Sikkerhedsmyndigheden med Trafikstyrelsen,
som politisk er aftalt at skulle gennemføres i 2007.
Finansiering

Regelmoderniseringsprojektet finansieres i 2006 og 2007 ved udmøntning af midler
fra finanslovens reserve til indkøb af offentlig service jernbanetrafik.
2. Aftale om nye anlægsinvesteringer på vejområdet

Parterne er enige om, at der skal igangsættes nye anlægsprojekter ved udmøntning af
det trafikale investeringsråderum, som det blev besluttet i trafikaftalen fra november
2003.
Rammen for denne udmøntning er trafikaftalen fra 2003 og de principper, denne
blev baseret på, herunder de langsigtede mål for de statslige anlægsinvesteringer, som
blev fastlagt med regeringens oplæg til Investeringsplan i 2003.
På denne baggrund er aftaleparterne enige om, at der igangsættes anlægsprojekter for
samlet 2,4 mia. kr. for følgende projekter:
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Nye trafikinvesteringer
Udbygning af Holbækmotorvejen mellem
Fløng og Roskilde V
Motorvej mellem Riis-Ølholm-Vejle
Udskiftning af privatbanernes sikringsanlæg
Udmøntning af Puljen til bedre kapacitet
og sikkerhed

Anlægsudgift
(2006-priser)

Forventet
anlægsperiode

1.105 mio. kr.
1.169 mio. kr.

2008-2012
2006-2012

120 mio. kr.

2006-2009

36 mio. kr.

2006-2009

2.1 Igangsætning af to større anlægsprojekter

I aftalen fra 2003 blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en række beslutningsgrundlag med henblik på senere beslutning om igangsættelse. Der er nu to beslutningsgrundlag, der er færdige, således at der kan tages beslutning om deres igangsættelse.
De nye projekter finansieres inden for den økonomiske ramme for statslige anlægsprojekter frem til og med 2012.
Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Roskilde V og Fløng

Parterne er enige om at iværksætte en udbygning af Holbækmotorvejen fra 4 til 6
spor på strækningen mellem Roskilde V og Fløng. Udbygningen vil løse de væsentlige kapacitetsproblemer, der er på strækningen, og som blandt andet giver kødannelser i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Samtidig vil projektet forbedre trafiksikkerheden.
Projektet, som vil blive påbegyndt i 2008, vil indebære samlede udgifter på 1,1 mia.
kr.
Motorvej mellem Riis-Ølholm-Vejle

Parterne er enige om, at der påbegyndes anlæg af motorvej på strækningen RiisØlholm-Vejle. Det sker som led i det samlede projekt om etablering af motorvej
mellem Herning og Vejle og sigter på at understøtte erhvervsudviklingen i det midtog vestjyske område samt at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden.
Projektet, som vil blive påbegyndt i 2006, vil indebære samlede udgifter på 1,2 mia.
kr.
2.2 Sikringsanlæg på privatbanerne

Parterne er enige om, at der inden for det samlede råderum til trafikinvesteringer afsættes 30 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009 med henblik på at sikre udskiftning af
alle forældede sikringsanlæg i forbindelse med privatbanerne. Velfungerende sikringsanlæg med tydelige signaler og bomstyring er afgørende for en sikker og stabil
trafikafvikling for såvel bilister som passagerer i den kollektive transport.
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2.3 Udmøntning af Pulje til sikkerhed og bedre kapacitet

Aftaleparterne besluttede i 2003 at afsætte en pulje på 1 mia. kr. frem til 2012 til investeringer i vej- og baneprojekter.
Inden for denne pulje besluttede aftaleparterne i 2004 at afsætte 100 mio. kr. over en
årrække til bekæmpelse af trafikstøj. Der udestår for 2006 udmøntning af 10,7 mio.
kr., som parterne er enige om at bruge på følgende 3 initiativer:

•
•
•

Opstilling af støjskærme på M 70 ved Gug nær Aalborg
Opstilling af støjskærme på hovedlandevej 206 i Vindeby ved Svendborg
Supplerende facadeisolering for et boligområde ved Randersvej i Århus.

Parterne har herudover besluttet at afsætte 25 mio. kr. til forøgelse af frihøjden på 3
motorvejsbroer ved Nyborg. Dermed mindskes trafikbelastningen i Nyborg fra høje
lastvogne, som i dag må frakøre motorvejen og køre gennem byen. Projektet udføres
i 2008 og 2009.
Endelig er parterne enige om at fremrykke udgifter til projektering på 1 mio. kr. vedr.
etableringen af en niveaufri overskæring i Taulov, som tidligere er aftalt mellem parterne, fra 2007 til 2006.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti)
og Dansk Folkeparti om:
Ny regulering af dansk fiskeri
(3. november 2005)
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Aftale om ny regulering af dansk fiskeri
Regeringen har den 3. november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny
Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.
I

Grundlag

Formålet med aftalen er inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik at skabe
grundlag for en ny regulering af det danske demersale fiskeri m.h.p. at,
• den enkelte fisker får bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til hans fartøj og fangstmetoder,
• sikre fiskeriets samlede indtjeningsgrundlag,
• iværksætte og udvikle et reguleringssystem, der fremmer en mere bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, først og fremmes ved at begrænse udsmid af fisk,
Endvidere skal aftalen skabe langsigtede rammer for det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet.
II

Ny Regulering for det demersale fiskeri

Der gennemføres en ny regulering for torsk, tunge, rødspætter, jomfruhummer,
mørksej, kuller og dybvandsrejer i alle danske farvande, for kulmule og pighvar i
Nordsøen, for havtaske i norsk farvand, samt for brisling for fartøjer i det demersale
fiskeri og for sild og laks i Østersøen. Andre bestande kan blive aktuelle på et senere
tidspunkt. Reguleringen gælder for alle registrerede erhvervsfiskerfartøjer, der fisker
på et kommercielt grundlag.
Reguleringen sker i form af en ordning med fartøjskvoteandele (FKA), der hvert år
udmøntes i årsmængder for det enkelte fartøj. Ordningen gennemføres med et 8årigt opsigelsesvarsel, således at der ikke er tale om en permanent overdragelse.
Spørgsmålet om opsigelsesvarslet og om ordningen i øvrigt skal evalueres inden 5 år
fra ordningens ikrafttræden.
Der gives mulighed for at sammenlægge fartøjer og kvoteandele. Ved sammenlægning skal fisken følge tonnagen. Der fastlægges en øverste grænse for det antal fartøjer, som den enkelte fisker må have betydende interesse i. Parterne er enige om, at
grænsen fastlægges efter nærmere drøftelse med erhvervet.
Der gives mulighed for puljefiskeri, hvor de deltagende fartøjers fangstmængder indgår i puljen, hvor de udnyttes efter indbyrdes aftale mellem fartøjerne.
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Fartøjer, der ikke ønsker at udnytte mulighederne for sammenlægning eller puljefiskeri, fisker på de årligt tildelte årsmængder.
Der gives endvidere mulighed for
• en ”oprydningsrunde” før etablering af den ny regulering, hvor fartøjerne kan
bytte kvoteandele primært m.h.p. at samle fartøjets fiskeri i færre farvande.
• en bytteordning, hvor fiskerne inden for det enkelte kvoteår kan bytte fangstmængder mellem fartøjerne. Bytteordningen gennemføres efter faste bytteforhold
mellem de forskellige fiskearter og uden direkte kontakt mellem modtager og
overdrager.
Der etableres en fiskefond til at gennemføre kvotebytter med andre EU lande og til
udviklingsorienterede formål fx hjælp til yngre fiskere. Fonden tildeles kvoteandele
for de vigtigste bestande, før fastlæggelsen af kvoteandelene til de enkelte fartøjer.
Ufordelte mængder kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til FKA systemet.
Fastlæggelsen af fartøjskvoteandelene sker på grundlag af fartøjets historiske fangster
i 3-årsperioden 2003-2005, idet der lægges størst vægt på de seneste års fangster, jf.
tabellen nedenfor. Vægten for 2005 udregnes for årets forløbne måneder således, at
der sker en sæsonudjævning.
År
2005
2004
2003
Resulterende FKA

vægtning
50%
30%
20%

Eksempel 1
10‰
10‰
10‰
10‰

Eksempel 2
6‰
10‰
14‰
8,8 ‰

Eksempel 3
14‰
10‰
6‰
11,2‰

Eksempel 3
inaktiv
10‰
10‰
5‰

Note: I eksempel 1 har fartøjet fanget 10‰ af fisken i hvert år, i eksempel 2 og 3 er hans fangstandel varierende.

Der vil være behov for at tage stilling til ”atypiske fiskerier”, bl.a. fiskerier, hvor der
er sket fartøjs- eller ejerskifte i de seneste år og fiskerier, der har været drevet som
årsmængde- eller IK fiskerier. Det detaljerede grundlag for håndtering af atypiske fiskerier fastlægges i Fiskeridirektoratet efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget.
Direktoratets afgørelser vil kunne påklages til Fødevareministeriets departement.
For bestande, hvor den danske kvote i perioder ikke har været fuldt udnyttet, kan
den uudnyttede historiske andel også befiskes af fartøjer uden fartøjskvoteandel på
bestanden.
Bemærkninger

I forhold til Arbejdsgrupperapporten af 8. juli 2005 om regulering af det demersale
fiskeri er listen med omfattede arter udvidet med brisling samt sild og laks i Østersøen.
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Definitionen af fiskefartøjer, der fisker på et kommercielt grundlag følger FØI’s minimumsindtægtsgrænse på ca. 224.000 kr. for at indgå i regnskabsstatistikken. Fiskere, der kan godtgøre, at de opfylder kravet om kommercielt grundlag ved en lavere
indtjening, kan efter en konkret vurdering blive omfattet af ordningen.
Fartøjer, der er ikke er omfattet af FKA-ordningen p.g.a. indtægtsgrænsen, herunder
bierhvervsfiskere, fisker på de andele af de samlede kvoter, der hidtil har været fisket
af disse fartøjer. Fiskeriet reguleres efter regler fastsat efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget. For også at skabe bedre planlægningsmuligheder for disse fartøjer, er
aftaleparterne enige om, at fartøjerne skal have så lange rationsperioder som muligt.
Fartøjer, som på dette grundlag fremover udvikler et egentligt kommercielt erhvervsfiskeri, vil i forbindelse med parternes evalueringeng af ordningen kunne indgå i
FKA ordningen
Sammenlægningsordningen og puljeordningen følger Arbejdsgrupperapporten. Det
forudses, at tilmelding til puljerne sker forud for hvert kvoteår, og at de er bindende
for hele kvoteåret.
Det forudses, at mængdebytteordningen administreres af erhvervet.
Kravet om, at fisken skal følge tonnagen, forudses udmøntet således, at bindingen
opretholdes i to år.
Ordningen gennemføres med et 8-årigt opsigelsesvarsel, således at der ikke er tale
om en permanent overdragelse. 8 års perioden vurderes at give tilstrækkeligt investeringsincitament, og den tager højde for reglen om, at aktiver skattemæssigt kan afskrives over 7 år. Spørgsmålet om opsigelsesvarslet og om ordningen i øvrigt skal
evalueres inden 5 år fra ordningens ikrafttræden. Ordningen vil i øvrigt være omfattet af generelle regler vedrørende fx havdage, tekniske fiskeriregler, kontrolregler,
skatte- og toldningsregler mv.
Historikmodellen afviger fra den i Arbejdsgrupperapporten anbefalede, idet den lægger særlig vægt på at adgangen til fiskeriet har været faktisk udnyttet i de seneste kvoteår. Dette indebærer bl.a., at udflagede fartøjer mv., der ikke har været udnyttet de
seneste år får fangstrettigheder, der afspejler den manglende udnyttelse. Dette har
været et udtalt ønske blandt mange fiskere ved fødevareministerens høringer.
Modellen reducerer i øvrigt antallet af de atypiske tilfælde, bl.a. i forhold til fiskernes
bekymring for, at de andele, som de får til rådighed ikke svarer til de fiskerimuligheder, der er i dag. Der vil imidlertid fortsat være behov for at tage hensyn til en række
atypiske tilfælde, hvor fiskeren på baggrund af forhold som fx ejerskifte, sygdom mv.
har været i en særlig situation. Også i forhold til bestemte fiskerier, kan der være tale
om en atypisk situation, fx i forbindelse med særlige havdagereguleringer, fangsttildelinger ved lodtrækning og lignende. På de enkelte områder, hvor der har været et
årsmængdefiskeri, kan der være fiskere, der i ordningens ånd har ”gemt” fisk til slut-
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ningen af 2005. Disse vil ikke blive afskåret fra at anvende hele 2005 som historikgrundlag. Tilsvarende gælder for IKfiskerier, hvor der yderligere kan være indgået
handler p.g.a. eksisterende IK historik, som der skal tages hensyn til. Retningslinierne
for håndteringen af disse atypiske tilfælde bør tilrettelægges i Erhvervsfiskeriudvalget,
som er vant til at håndtere den slags spørgsmål. Efter afgørelse af atypiske sager og
klagesager uddeles eventuelle restmængder forholdsmæssigt til fartøjerne.
Nogle bestande – fx rødspætte, har i perioder ikke været fuldt udnyttet. Aftalen indebærer, at de kvoteandele, der historisk ikke har været udnyttet, stilles til rådighed
for alle fiskere, dvs. også fiskere, som ikke hidtil har drevet fiskeri på den pågældende
bestand. Det forventes at adgang for nye fiskere vil ske gennem et rationsfiskeri. Rationsfiskeriet vil med tiden kunne afløses af en FKA-ordning for nye fartøjer, der er
kommet ind i det pågældende fiskeri. Disse uudnyttede kvoteandele vil også kunne
stilles til rådighed i situationer, hvor et fiskeri på en bestand svigter og de berørte fiskere ikke gennem bytte og puljefiskeri har mulighed for at skaffe sig alternativt fiskeri.
Der vil være administrative omkostninger forbundet med ordningen.
III Kystfiskeriet

Parterne ønsker, at sikre, at det erhvervsmæssige kystfiskeri også fremover udgør en
betydende del af den danske kystfiskerflåde. Kystfiskerfartøjer defineres som fartøjer,
der driver et egentligt kommercielt fiskeri, og som fremadrettet opfylder kriterierne
om en maksimal længde på 17 m og om at mindst 80 % af rejsedagene hvert år anvendes til rejser, der ikke overstiger 3 døgn. De, der tilmelder sig, får tildelt en andel
af den ekstra fangstmængde på 10% af torsk og tunge, som indgår i kystfiskeraftalen
af 29. juni 2004. Kystfiskeraftalens ordning om en ekstra tildeling på 10% til kystfiskeriet udvides til at omfatte Østersøen.
Det er ikke muligt, at sælge kystfiskerfartøjer med fiskerirettigheder ud af kystfiskergruppen. Hvis et fartøj har valgt at være omfattet af reglerne for kystfiskerfartøjer, er
det i bindingsperioden kun muligt at sælge fartøjet med fiskerirettigheder til andre
kystfiskerfartøjer. Fartøjer i kystfiskersegmentet kan derimod købe fartøjer med fiskerirettigheder fra fartøjer uden for kystfiskersegmentet.
Kystfiskerfartøjer, der vælger kystfiskersegmentet, kan kun deltage i puljefiskeriet
sammen med andre fartøjer i kystfiskersegmentet.
Bindingsperioden for de fartøjer, der tilmelder sig ordningen, er på mindst 3 år.
Parterne evaluerer sammen med Kystfiskerudvalget og erhvervet i øvrigt ordningen
efter 1 år. Såfremt sammensætningen af fartøjsstørrelserne i det demersale fiskeri udvikler sig således, at andelen af fartøjer, der opfylder kystfiskerkriterierne ændres væsentligt, vil parterne vurdere, om der gennem udmøntning af ophugningsordningen
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eller en eventuel toldningsordning skal ske en øget tildeling af fangstmængder af de
arter, der er omfattet af FKA-ordningen til kystfiskersegmentet.
Bemærkninger
Kystfiskerordningen tager udgangspunkt i den politiske aftale af 29. juni 2004. Den
er tilpasset på en række punkter efter forslag fra Kystfiskerudvalget. Tilmelding er
frivillig, og kystfiskerne vil i en kort periode efter tilmelding få mulighed for at framelde sig ordningen. Parterne evaluerer i den forbindelse omfanget af tilmeldingen.
Parterne aftaler i den forbindelse hvilken andel af de fisk, der frigives som følge af
ophugningsstøtte, der skal tilgå kystfiskersegmentet.
IV Sild, makrel og industrifiskeri

IOK ordningen for sild udløber med udgangen af 2007. M.h.p. at sikre den fortsatte
strukturtilpasning samt sikkerhed for sektorens økonomiske dispositioner videreføres IOK-ordningen. Reguleringen for makrel og industrifiskeri udformes som sildereguleringen og der indføres et 8-årigt opsigelsesvarsel for disse fiskerier. Det bliver
frivilligt for demersale fartøjer, som har været omfattet af reguleringen i Nordsøen,
om de ønsker en FKA for brisling eller en IOK ordning.
Bemærkninger

IOK ordningen for sild omfatter heller ikke fremover Østersøen. Brislingefiskeriet
reguleres i dag med en frivillig A-ordning for fartøjer, som har valgt en IK-regulering
med mulighed for sammenlægning af fartøjer og kvoter og en B-ordning, hvor fartøjerne har valgt et rationsfiskeri. A-ordningen er typisk valgt af industrifartøjer, der
driver et rent industrifiskeri - eventuelt suppleret med sild og makrel. B-ordningen er
typisk valgt af mindre fartøjer, der driver et blandet demersalt fiskeri og industrifiskeri. Det vil være hensigtsmæssigt, at fastholde adgangen i Nordsøen til at vælge mellem de to ordninger under Ny Regulering. Fartøjer uden for Nordsøen får en FKA
for brisling, idet dette fiskeri i væsentligt omfang er en del af det blandede fiskeri i
disse områder.
Det vurderes, at det ved videreførelsen af IOK-ordningen vil være hensigtsmæssigt,
at det sker som en ordning med en 8-årig opsigelsesfrist, således at der ikke er tale
om en permanent overdragelse.
V

Ophugningsordning for demersale fartøjer og afvikling af Fiskeribanken

De danske demersale fiskerireguleringer tilrettelægges som hovedregel for korte perioder og kun i enkelte tilfælde for et kvoteår af gangen. Parterne har imidlertid noteret, at fiskernes forventninger til det fremtidige fiskeri ofte kan strække sig ud over
kvoteåret, og at disse forventninger på meget forskellig vis bygger på hidtidigt fiskeri
over kortere eller længere perioder. Parterne noterer, at Ny Regulering ikke i alle tilfælde vil kunne opfylde disse fiskeres forventninger. Parterne finder derfor, at der
skal gennemføres en ophugningsordning, der giver mulighed for, at fiskere, der i
forbindelse med Ny Regulering ønsker at forlade erhvervet kan få støtte hertil. Inden
for hvert af de to segmenter fordeles fisken efter FKA systemet.
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De frigivne mængder vil reducere betydningen af de fiskerirettigheder, der knytter sig
til ”hvilende kapacitet”, jf. i øvrigt aftalens særlige regulering heraf.
På baggrund heraf er parterne enige om, at afsætte midler til en ophugningsordning
for det demersale fiskeri. Rammerne for ordningen fastsættes på Finansloven for
2006.
Parterne konstaterer på baggrund af en tværministeriel rapport om Fiskeribankens
situation, at banken som følge af stigende underskud, et ikke-konkurrencedygtig
produktudbud samt en manglende handlefrihed i forhold til EU's statsstøtteregler,
synes vanskelig at videreføre på et fornuftigt grundlag. Fiskeribanken forventes i
2007 at blive nødsaget til, at søge om statslig kapitaltilførsel. En planlagt afvikling af
Fiskeribanken vil kunne tilrettelægges sådan, at det private marked får tid til at tilpasse finansieringstilbuddene til fiskerierhvervet. Parterne finder, at afviklingen bør
igangsættes snarest m.h.p. at sikre en passende afviklingsperiode, hvor erhverv og
finansieringsinstitutter kan tilpasse sig den nye situation. Parterne noterer at afviklingen kræver lovgivning.
VI Biologisk rådgivning

Parterne finder, at kvaliteten af den biologiske rådgivning er central for en bæredygtig fiskeriforvaltning, hvor rådgivningen i videst muligt omfang tager udgangspunkt i
de faktiske forhold i havet. Fiskernes accept af den biologiske rådgivning og den deraf følgende fiskeriforvaltning forudsætter en aktuel og retvisende rådgivning, og en
dialog med erhvervet om rådgivningens indhold, der sikrer en gensidig forståelse af
situationen. Parterne prioriteter derfor en forbedret og mere aktuel biologisk rådgivning med en højere grad af erhvervets inddragelse.
VII Generelt

Den nye regulering giver erhvervet muligheder for selv at tilrettelægge fiskeriet. Det
er parternes forventning, at det forøgede råderum vil blive udnyttet af erhvervet til at
udvikle erhvervets eget ansvar for, at fiskeriet drives i overensstemmelse med aftalens hensigter og i øvrigt på et bæredygtigt grundlag.
Aftalen gennemføres i praktisk regulering så hurtigt som muligt under hensyn til at
kvaliteten af reguleringsarbejdet prioriteres højt. Den ny regulering skal have fuld
virkning senest pr 1. januar 2007, dog således at reguleringsændringen for IOK ordningen for industrifiskeri (brisling i Nordsøen) søges gennemført pr 1. januar 2006,
idet den skal medvirke til den hurtige tilpasning af industrifiskeflåden, som et uafhængigt konsulentfirma har peget på, og som erhvervet lægger vægt på. Afviklingen
af Fiskeribanken påbegyndes på baggrund heraf 1. januar 2007. Fødevareministeren
vil i forbindelse med gennemførelsen af aftalen holde aftaleparterne løbende orienteret om den konkrete udformning af reguleringen og konsekvenser heraf. Ministeren
orienterer hvert år inden 1. juli og frem til 2009 parterne om ordningens funktion.
Ordningen evalueres inden 5 år fra ikrafttræden.
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Parterne er enige om, at fødevareministeren vil arbejde for en øget fleksibilitet i EU's
kvoteregulering, således, at det bliver muligt at overføre EU kvoter henholdsvis til og
fra et efterfølgende kvoteår inden for en ramme på omkring 10%. Fleksibiliteten kan
bl.a. medvirke til, at fiskere, der har opfisket deres fangstmængder kan få en ekstra
tildeling m.h.p. at undgå udsmid. Fødevareministeren vil endvidere arbejde for, at
havdageordningen, der følger af EU's genopretningsplaner, afskaffes. Fødevareministeren vil endvidere arbejde for, at EU-reglerne for fiskeriet, herunder de tekniske
bevaringsbestemmelser, tilpasses så udsmid kan begrænses og der sikres større selektivitet i fiskeriet.
Fødevareministeren vil undersøge grundlaget for gradvist at indføre et ressourcegebyr, fx i form af en toldningsordning i danske fiskerier. Toldningsordningen, der skal
komme erhvervet til gode, vil kunne bidrage til generationsskiftet og til, i sammenhæng med regeringens bæredygtighedspakke, at indføre incitamenter til at udøve et
stadigt mere bæredygtigt fiskeri. Kvoteandelene fra en toldningsordning kan endvidere anvendes til at justere forholdet mellem kystfiskersegmentet og det øvrige fiskeri,
hvis der er behov for det. Ordningen gennemføres i samarbejde med erhvervet.
Fødevareministeren optager drøftelser med aftaleparterne om udarbejdelse af en
handlingsplan, der med udgangspunkt i den ny regulering sætter fokus på de initiativer, der kan fremme øget værditilvækst i fiskerisektoren, øget bæredygtighed i fiskeriet samt udnyttelse af vækstmulighederne i akvakultur.
Bemærkninger

Fartøjer, der er omfattet af EU’s havdageordning knyttet til genopretningsplanerne
for torsk, kan vælge at samle det månedligt antal tildelte havdage til anvendelse i en
bestemt periode. Derfor vil indførelse af FKA sammenlignet med en regulering med
et rationssystem med eksempelvis 14-dages rationer give mulighed for bedre tilrettelæggelse af fiskeriet og derved en mere hensigtsmæssig udnyttelse af havdageordningen for dansk fiskeri.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om:
Etablering af åben forgiftningsrådgivning for borgerne
(3. november 2005)
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Aftale om etablering af åben forgiftningsrådgivning for borgerne
Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgået aftale om etablering af en åben forgiftningsrådgivning.
Formålet med den åbne forgiftningsrådgivning er at forbedre servicen over for borgere, der ønsker hurtig adgang til informationer om forgiftninger og forgiftningsrisici
samt rådgivning herom. Rådgivningen vil bl.a. omfatte oplysninger om modgift i forhold til livstruende forgiftning, f.eks. som følge af arbejdsulykker eller børn, der har
indtaget giftige bær, husholdningsprodukter eller lignende.
En åben forgiftningsrådgivning forventes endvidere at reducere antallet af kontakter
til sundhedsvæsenet – bl.a. lægekonsultationer, skadestuehenvendelser og indlæggelser.
Etableringen af en åben forgiftningsrådgivning betyder, at Danmark følger WHOs
anbefaling af, at en sådan etableres for hver 5-10 mio. indbyggere.
Etableringen sker ved en udvidelse af den nuværende forgiftningsrådgivning på Bispebjerg Hospital, som i dag er forbeholdt læger og andet sundhedspersonale. Udvidelsen ventes at indebære en tidobling af antallet af henvendelser til forgiftningsrådgivningen fra ca. 3000 til 30.000 henvendelser årligt.
Det vurderes, at enheden vil kunne være i drift fra medio 2006.
De samlede årlige merudgifter i forbindelse med driften af den åbne forgiftningsrådgivning er anslået til ca. 8 mio. kr. Dertil kommer mindre udgifter til etablering af
enheden.
Det lægges til grund, at H:S vil finansiere etableringsudgifterne for enheden samt
medvirke til finansiering af driftsudgifterne i etableringsfasen. De statslige udgifter til
driftsfinansiering i 2006 afholdes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Fra 2007 og
frem afsættes til formålet 8 mio. kr. årligt.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og
Enhedslisten om:
Pandemiberedskab
(2. november 2005)
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Aftale om et pandemiberedskab
Baggrund

Fugleinfluenza er en fuglesygdom, og den skal først og fremmest håndteres som sådan. På den baggrund er der på det veterinære område taget en række forholdsregler i
Danmark, EU og internationale samarbejdsfora.
Imidlertid eksisterer risikoen for, at fugleinfluenzavirus kan udvikle sig til en influenzavirus, der kan smitte fra menneske til menneske, og i den situation skabe en influenzapandemi, eller der kan opstå en anden hidtil ukendt influenzavirus og i den situation skabe en influenzapandemi, som vil kunne smitte en stor del af befolkningen og
medføre risiko for øget dødelighed. Sundhedsstyrelsen har på den baggrund i juni
2005 udarbejdet en række anbefalinger til en styrkelse af det danske, humane beredskab. En egentlig plan for det danske humane pandemiberedskab (en pandemiplan)
er under udarbejdelse i Sundhedsstyrelsen. Planen ventes at være færdig i 2005.
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har på den
baggrund aftalt at styrke det danske beredskab i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger.
I 2004 blev der på aktstykke bevilliget 20 mio. kr. til en styrkelse af pandemiberedskabet i Danmark. Midlerne finansierer udgifter ved opbygning af lagre af lægemidler
og/eller vacciner, opbygning af et beredskab til overvågning og hurtig påvisning af
nye influenzavirus, samt Sundhedsstyrelsens rådgivning i forbindelse med pandemisk
influenza i Danmark. Der er foreløbig indkøbt et beredskabslager af det antivirale
middel, Tamiflu, til brug i den tidlige fase af en evt. pandemi. Lageret svarer til, at
30.000 personer kan behandles i 5 dage.
Styrkelse af beredskabet

I Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 30. juni 2005 giver styrelsen sin vurdering af
den aktuelle situation og sine anbefalinger til en styrkelse af beredskabet. I overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger har partierne aftalt følgende:
• At Danmark sikres en vaccinegaranti straks.
Partierne er enige om, at regeringen optager forhandlinger med en eller flere producenter med henblik på at opnå en vaccinegaranti så hurtigt som muligt.
Udgifterne til en sådan vaccinegaranti skønnes at ville udgøre omkring 10 mio.kr. årligt, - afhængig af kontraktbetingelserne og i lyset af den aktuelle markedssituation. I
2005 kan udgifterne forsigtigt skønnes at udgøre 2 mio. kr.
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• At der i Danmark opbygges et lager af antivirale midler.
Partierne er enige om, at regeringen indkøber Tamiflu med henblik på følgende forebyggende og behandlingsmæssige indsats:

•
•
•

behandling af de personer, som måtte få influenza, og som vil være i størst risiko for alvorlig sygdom og død,
profylakse til personer, som har været udsat for smitte og som tilhører risikogruppen eller udsættes for smitte i den meget tidlige fase af pandemien og
langtidsforebyggelse til personer, der udfører livsvigtige funktioner.

Såfremt den mængde Tamilflu, der foreslås indkøbt, anvendes i overensstemmelse
med ovennævnte forebyggelses- og behandlingsstrategi, vil der være dækning af ca. 6
pct. af befolkningen.
Hvis den indkøbte mængde i givet fald alene anvendes til behandling af smittede patienter, vil der kunne opnås en højere dækningsgrad (19 pct.).
Herudover er partierne enige om, at regeringen indkøber Amantadin til forebyggende
behandling af 150.000 personer, der varetager livsvigtige funktioner i det danske
sundhedsvæsen.
Den samlede udgift skønnes at være omkring 65 mio. kr. – afhængig af prisen på
købstidspunktet.
Partierne har noteret sig, at lægemidlerne har en holdbarhed på 5 år, men at (dele af)
lægemidlerne indkøbes i pulverform til senere opblanding. Herved opnås dels, at lægemidlerne kan anvendes som mikstur til behandling af bl.a. børn og nyresyge og
dels, at lægemidlerne har en længere holdbarhed. Der vil som følge af den begrænsede holdbarhed være udgifter til fornyelse af lageret i 2010 eller senere.
Der er 9 mio.kr. til rest på den eksisterende bevilling fra 2004. På den baggrund
skønnes merudgifterne til de aftalte initiativer at udgøre følgende årlige beløb.
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Tabel 1
Udgifter ved indkøb af vaccinegaranti og antiviraler
Mio. kr., 06-pl
Vaccinegaranti, skøn*
Opbygning af antivirale lagre
Udgifter i alt
Finansiering ved forbrug af eksisterende bevilling
Merudgifter

2005
2
65
67
-9
58

2006
10
10

2007
10
10

2008
10
10

2009
10
10

10

10

10

10

Note: * De årlige udgifter til en vaccinegaranti beror på en konkret forhandling med producenten, men skønnes
med nogen usikkerhed at ville udgøre omkring 10 mio. kr. – afhængig af kontraktbetingelserne og i lyset
af den aktuelle markedssituation. I 2005 er beløbet ansat til skønsmæssigt 2 mio. kr. henset til det fremskredne tidspunkt på året.

Aftalen forudsætter, at sagen forelægges Finansudvalget på et aktstykke dækkende
2005 og 2006. Forudsat Finansudvalgets tilslutning til aktstykket, vil der derefter
kunne optages forhandlinger om køb af vaccinegaranti og indkøb af antivirale midler.
Udgifter fra 2007 og frem vil blive indarbejdet på de årlige finanslove.
• Evt. nordisk vaccineproduktion
Partierne har noteret sig, at der på vaccineområdet, på initiativ af de nordiske landes
sundhedsministre, er igangsat et udredningsarbejde med henblik på at vurdere mulighederne for, at de nordiske lande i fællesskab etablerer en vaccineproduktion. Udredningsarbejdet afsluttes i november måned 2005. Herefter skal de nordiske landes
sundhedsministre drøfte, hvilke initiativer der skal tages.
• Personlige beskyttelsesmidler
En række ikke-medikamentelle foranstaltninger har effekt overfor influenza. Dette
drejer sig om hygiejniske foranstaltninger og visse beskyttelsesmidler.
Partierne har noteret sig, at Sundhedsstyrelsens kommende pandemiplan vil indeholde faglige anbefalinger til hygiejniske foranstaltninger og anvendelse af personlige beskyttelsesmidler.
• Den globale indsats
Etablering af et stærkt globalt beredskab er et vigtigt element i bekæmpelsen af globale epidemier. Danmark følger de aktuelle drøftelser i internationale fora tæt.
Partierne er enige om, at regeringen bakker op om internationale initiativer til støtte
for det globale beredskab, herunder ikke mindst for at styrke U-landenes beredskab.
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Partierne har i den forbindelse noteret sig, at WHO den 7. – 9. november 2005 afholder et internationalt møde om fugleinfluenza og pandemisk influenza, hvor bl.a.
den globale indsats vil blive drøftet.
• Opfølgning
Partierne vil løbende følge det danske pandemiberedskab. Ministeren vil som led heri
i starten af 2006 tage initiativ til at indkalde partierne til en drøftelse, når Sundhedsstyrelsens pandemiplan og rapporten fra udredningsarbejdet om en evt. nordisk vaccineproduktion foreligger.
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Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,
Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti
og Enhedslisten om:
Handlingsplan for styrket kemikalieindsats
2006-2009
(27. oktober 2005)
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Aftale om handlingsplan for en styrket kemikalieindsats 2006-09
Regeringen og Folketingets partier er enige om, at indsatsen over for farlige kemikalier skal styrkes for at øge beskyttelsen af mennesker og miljø. Derfor iværksættes nu
en handlingsplan for en styrket kemikalieindsats 2006-2009, hvormed både kontrollen med reglerne og den forebyggende indsats på kemikalieområdet styrkes markant.
Med handlingsplanen styrkes indsatsen på udvalgte områder, mens den nuværende
indsats på kemikalieområdet vil blive videreført på et uændret niveau.
Der afsættes således med handlingsplanen yderligere 4,2 mio. kr. årligt til øget kontrol og tilsyn med kemiske stoffer og produkter; 3,2 mio. kr. til større fokus på produkter og forbrugerne; 2,3 mio. kr. til bedre kommunikation med virksomhederne;
1,3 mio. kr. til styrket indsats mod import af ulovlige bekæmpelsesmidler; 3,5 mio. kr.
til videreførsel og styrkelse af Informationscenter for Miljø og Sundhed; og 1,0 mio.
kr. til en særskilt pulje om forbrugerinformation. Der afsættes dermed 15,5 mio. kr.
årligt eller i alt 62,0 mio. kr. i perioden 2006 – 2009 til at gennemføre initiativerne i
handlingsplanen.
Parterne er enige om, at handlingsplanen udgør et godt grundlag for en styrket kemikalieindsats i perioden 2006 – 2009. Der kommer mere kontrol med at reglerne
overholdes, kommunikationen med virksomhederne målrettes, og der kommer en
bedre oversigt over reglerne, så det bliver lettere for virksomheder og andre at overholde dem. Kontrollen med pesticider skærpes, og der vil blive sikret en hurtigere
vurdering af nye midler til landbrug, gartneri og frugtavl. Der kommer større fokus
på produkter til forbrugerne, og det sikres, at viden om kemikalier i forbrugerprodukter udnyttes bedre – både ved reguleringsarbejdet i EU og i det nordiske samarbejde. Regulering af kemikalier sker først og fremmest i EU.
Konkret indebærer handlingsplanen blandt andet, at antallet af kontrolbesøg i landbrug, gartnerier og frugtplantager øges fra 120 i 2004 til 600 i 2007, at der gennemføres yderligere 12 tilsynskampagner over de næste fire år, at overholdelse af alle nye
bekendtgørelser med hjemmel i kemikalielovgivningen kontrolleres inden for to år, at
der gennemføres flere kontrolanalyser på laboratorier, og at antallet af pesticider,
vurderet efter de nyeste vurderingsprincipper og den nyeste viden, øges med fire
stoffer om året – i dag godkendes ca. fem stoffer årligt.
Der skal være et rimeligt forhold mellem en overtrædelse og den sanktion, der følger.
Regeringen vil iværksætte en undersøgelse af bødeniveauerne på kemikalieområdet
med henblik på en nærmere vurdering af dette, herunder muligheden for progressivt
stigende bødeniveauer.
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En bedre efterlevelse af kemikaliereglerne kan ikke alene ske ved øget kontrol og tilsyn. Der er også behov for at styrke den forebyggende indsats. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, som styrker den forebyggende indsats.
Informationsaktiviteter

Handlingsplanen indeholder en række nye initiativer, der har til formål at opprioritere
informationsindsatsen i forhold til virksomheder, som fremstiller, forhandler eller
anvender kemikalier. En række af disse initiativer retter sig også mod forbrugere og
myndigheder. Der afsættes med handlingsplanen årligt ca. 2,3 mio. kr. til informationsaktiviteter ud over den betydelige informationsindsats, der allerede gennemføres
på kemikalieområdet.
Aftalens parter er enige i behovet for at forbedre kommunikationen med virksomheder, men ønsker derudover at styrke informationsindsatsen i forhold til forbrugerne
yderligere. Parterne lægger vægt på, at forbrugerne får korrekt og præcis vejledning
og dermed mulighed for at foretage bevidste og informerede valg i hverdagen til
gavn for såvel sundhed som miljø.
Derfor er det besluttet at videreføre Informationscentret for Miljø & Sundhed (IMS),
som blev oprettet i 2003 med finansiering til og med 2005. Der er i 2005 gennemført
en evaluering af IMS, og på baggrund heraf er parterne enige om, at der samtidigt er
behov for at styrke centrets faglige kompetence og fokusere indsatsen på forbrugerinformation fremfor mere dialogbaserede aktiviteter.
På den baggrund afsættes årligt 3,5 mio. kr. til en fortsættelse og styrkelse af IMS’s
aktiviteter. Det vurderes, at de øgede midler og fokuseringen af centrets aktiviteter vil
medføre en markant forbedring af forbrugernes adgang til let tilgængelig og handlingsorienteret information om sammenhængen mellem miljø og sundhed.
Der er tidligere udarbejdet målrettet information til daginstitutioner (”Kemi i børns
hverdag”) og fritidshjem og skolefritidsordninger (”Kemi med omtanke”), og der er
udarbejdet en pjece i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen om
hormonforstyrrende stoffer, som er udleveret via læger, apoteker og sundhedsplejersker. Parterne ønsker at styrke denne form for information rettet mod særlige målgrupper.
Derfor afsættes en særlig pulje på 1,0 mio. kr. årligt til forbrugerrettet information. I
2006 vil der over puljen blive finansieret udarbejdelse af informationsmateriale målrettet gravide og ammende kvinder om kosmetik, børneprodukter og legetøj med fokus på blandt andet hormonforstyrrende stoffer.
Substitution

Med handlingsplanen iværksættes mere målrettet kommunikation med virksomhederne om regler og viden om kemikalier. Den nye videnbank, som er offentlig tilgængelig, vil i det omfang, det er muligt, indarbejde viden om substitutionsmulighe-
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der. Miljøstyrelsen vil rådgive virksomhederne om substitutionsmuligheder på baggrund af de oplysninger, der findes på listen over uønskede stoffer, samt erfaringer
fra gennemførte projekter om substitution. Der er allerede gennemført en række projekter, der skal hjælpe virksomhederne med at substituere stoffer på listen over uønskede stoffer.
Frem til og med 2007 er der under Virksomhedsordningen afsat 22 mio. kr. til at
hjælpe virksomhederne med forberedelse til REACH og til støtte for projekter, der
har til formål at fremme substitution. Derudover medfører de gennemførte projekter
til kortlægning af forbrugerprodukter i flere tilfælde, at virksomheder substituerer til
mindre skadelige stoffer.
Afgifter anvendes i dag i et vist omfang til at fremme virksomheders og forbrugeres
brug af mindre skadelige kemikalier. I 2000 udarbejdede Skatteministeriet, Miljø- og
Energiministeriet samt Finansministeriet en rapport om kemikalieafgifter. Rapporten
signalerede, at en afgift på kemikalier ikke kan være generel, men at det skal vurderes
for hvert enkelt stof, om en afgift er det rette virkemiddel. Miljøstyrelsen er sammen
med Told- og Skat i øjeblikket ved at vurdere, om afgiften på phthalater kan omlægges, så afgiftens størrelse gradueres indbyrdes efter phthalaternes farlighed.
Miljømærker er en nem og effektiv måde for forbrugerne at tage hensyn til miljøet i
det daglige. Parterne noterer sig, at miljøministeren har sendt et lovforslag om en
mere smidig dansk miljømærkeadministration i høring. Loven forventes at føre til
flere miljømærkelicenser og en øget omsætning af miljømærkede produkter og dermed en mindre miljøbelastning fra produktion og forbrug.
Endelig vil miljøministeren i efteråret 2005 iværksætte en kampagne under overskriften ”Grønt Ansvar”. Målet er at tilskynde borgerne og de offentlige indkøbere til i
højere grad at tage hensyn til miljøet i deres dagligdag - f.eks. ved at købe miljømærkede varer. Miljøministeriet forventer ved udgangen af 2005 at afslutte en undersøgelse af mulighederne for offentlig grønne indkøb af udvalgte produkter, herunder kemikalier. Når undersøgelsens
resultater foreligger, inviteres aftalens parter til en drøftelse.
Videncentre

For at bidrage til udveksling af information, yde rådgivning og fremme udvikling af
alternativer er der etableret en række videncentre.
Der er i 2001 etableret et Videncenter for Allergi, som bidrager med værdifuld viden
om allergifremkaldende stoffer i forbrugerprodukter.
I oktober 2005 åbnede Videncenter for HFC-fri køling, som skal sprede viden om
HFC-fri kølesystemer til installatører, konsulenter, entreprenører m.fl. Videncentret
er del af en samlet pakke, hvor det offentlige understøtter udviklingen af miljømæssigt bedre alternativer, der kan substituere HFC.
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Den 1. januar 2006 åbner Videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).
Formålet er at få mere viden om MCS og undersøge mulighederne for forebyggelse
af MCS for at hjælpe de personer, som reagerer særligt følsomt overfor dufte og kemikalier i luften. Centret skal yde rådgivning til sundhedspersonale, myndigheder og
enkeltpersoner.
Hormonforstyrrende stoffer

Der er igangsat og afsat midler til en lang række aktiviteter og undersøgelser vedrørende hormonforstyrrende stoffer. Der er afsat 3 mio. kr. årligt til og med 2008 til at
styrke det videnskabelige grundlag for arbejdet med hormonforstyrrende stoffer.
Midlerne er prioriteret til udvikling af testmetoder og til at formidle ny viden. Miljøstyrelsen afholder to årlige netværksmøder mellem forskergrupper i Danmark.
Overvågningsprogrammet af sædkvaliteten hos unge mænd videreføres inden for en
årlig ramme på 1,5 mio. kr. tilvejebragt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Derudover planlægges flere nationale workshops om hormonforstyrrende stoffer for
alle danske interessenter. Den første afholdes i 2006, og i slutningen af 2006 er planlagt en international forsker-workshop, hvor den nyeste viden om hormonforstyrrende stoffer præsenteres.
Parterne har aftalt, at der herefter gøres status for arbejdet, og at parterne i den forbindelse vurderer, hvordan der kan sikres en bedre formidling og koordination af viden om hormonforstyrrende stoffer.
QSAR

Danmark er internationalt førende i udviklingen og anvendelsen af computermodeller (QSAR) til at vurdere farligheden af de kemikalier, som vi ikke ved tilstrækkeligt
om i dag. Der er imidlertid fortsat behov for at udvikle modellerne og dokumentere,
at modellerne kan forudsige kemikaliers farlighed tilstrækkeligt præcist. Dette er en
forudsætning for, at modellerne kan finde bred accept og anvendelse internationalt.
REACH ventes at medføre, at et stort antal kemikalier skal vurderes, og her vil modellerne være særdeles velegnede. Det er derfor vigtigt, at QSAR-modellerne er klar
til praktisk anvendelse, når disse kemikalier skal vurderes. Modellerne forventes at
kunne reducere behovet for at gennemføre dyreforsøg.
For at fremme udbredelsen af modellerne vil der blive afsat yderligere 1 årsværk frem
til og med 2007 (finansieret over Virksomhedsordningen) til videreudvikling af
QSAR-modeller.
Evaluering

Der er med handlingsplanen taget væsentlige skridt til at forberede virksomhederne
på de krav, som må forventes som følge af REACH - EU’s nye kemikalieregulering.
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Parterne finder, at det uanset udfaldet af forhandlingerne om REACH vil være hensigtsmæssigt at iværksætte de yderligere aktiviteter, der indgår i handlingsplanen.
Det er aftalt, at aftaleparterne – når resultatet af REACH-forhandlingerne foreligger
– mødes for at vurdere, om der er behov for yderligere initiativer og omprioritering
af kemikalieindsatsen inden for handlingsplanens rammer.
Det er samtidig aftalt, at parterne mødes årligt i planperioden for at gøre status over
aftalen samt at drøfte udmøntningen af den særlige pulje på 1,0 mio. kr. årligt til information rettet mod forbrugerne.
Til gennemførelsen af ovenstående initiativer afsættes følgende ressourcer:
Initiativer

Mio. kr. årligt 2006-09

Initiativer under handlingsplanen
Øget kontrol og tilsyn
Regulering af kemikalier i forbrugerprodukter
Mere information og målrettet rådgivning af virksomhederne
Styrket indsats mod import af ulovlige bekæmpelsesmidler

4,2
3,2
2,3
1,3

Informationscentret for Miljø & Sundhed (IMS)

3,5*

Særpulje til forbrugerinformation

1,0

I alt

15,5

For så vidt angår 2006 er 2,6 mio. kr. heraf finansieret over Miljøministeriets konto 23.23.11.10 (Renere produkter).

Udgifterne til aftalens initiativer afholdes i 2006 fra reserven under Miljøministeriet,
§23.11.79.85 ”Mere natur og bedre miljø”, og i 2007 – 2009 fra § 35.11.03.40 ”Reserve til højt prioriterede områder”. Udmøntningen heraf vil ske gennem ændringsforslag til finanslovforslaget for 2006.

104

Aftaler om Finansloven for 2006 · November 2005

Aftale mellem regeringen
(Venstre og Det Konservative Folkeparti),
Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre
og Socialistisk Folkeparti om:
Udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008
(26. oktober 2005)
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Aftale om udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008
UMTS-provenuet for perioden 2006-2008 er 855 mio. kr. I forligskredsen er der
enighed om, at midlerne udmøntes som anført i tabel 1 nedenfor.
Tabel 1.
Udmøntning af UMTS-provenuet 2006-2008

Mio. kr. 2006-niveau
UMTS-reserven i alt
Forskning:
1. Det Strategiske Forskningsråd
Sundhedsindsats mod udefra kommende påvirkninger, herunder forskning i antidoping
Biologisk produktion
Vand som ressource og element i naturens kredsløb
HotSpots inkl. nye produktionsformer
Vedvarende energi
2. Det Frie Forskningsråd
3. Dansk deltagelse i EU’s forskningsprogrammer
4. Digitalisering af kulturarven
5. Polarforskning, yderligere støtte til
Logistik/feltstationer (§19.55.05.31)
Arktisk forskning (§19.55.05.30)
6. Registerforskning
7. Ørsted
8. IKT:
Sammenhæng i offentlige IT-systemer, e-læring,
e-business og styrket konkurrence m.v.
Innovation og videndeling:
9. Viden og vækst i virksomheder
10. Regional IT-satsning
11. Videnpiloter

2006

2007

2008

285,0
185,0

285,0
185,0

285,0
183,0

26,0
26,0
26,0
26,0
10,5
40,0
13,0
6,5

26,0
26,0
26,0
26,0
12,5
40,0
13,0
6,5

26,0
26,0
26,0
26,0
12,5
40,0
13,0
6,5

9,0
2,0
45,0

3,0
6,0
45,0

3,0
4,0
45,0

55,0
10,0
30,0
15,0

55,0
10,0
30,0
15,0

57,0
12,0
30,0
15,0

1. Det Strategiske Forskningsråd

Der afsættes bevillinger til fem innovationsaccelererende forskningsplatforme og
HotSpots under Det Strategiske Forskningsråd. De innovationsaccelererende forskningsplatforme er det Strategiske Forskningsråds forslag til strategiske satsninger, og
er udvalgt på baggrund af en række kriterier, herunder a) at Danmark har forskningsmiljøer i international klasse, b) at Danmark har internationalt konkurrencedygtige erhvervsklynger, c) at der er et tydeligt behov for forskningsbaserede løsninger
og d) hvor ny teknologi kan give innovationsgennembrud. Forligskredsen er enige
om, at hovedparten af midlerne inden for initiativet "HotSpots inkl. nye produktionsformer" skal anvendes til at etablere HotSpots inden for videnområderne den glo-
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bale virkelighed, innovation og kreativitet, oplevelsesøkonomi samt markedsforståelse og brugerdreven innovation hvor potentialet for samspil og vækst er særligt fremtrædende.
2. Det Frie Forskningsråd

Til styrkelse af forskningsrådenes frie midler (den almene fondsfunktion) afsættes en
bevilling på 40,0 mio. kr. Konkurrencen om forskningsrådenes frie midler styrker
kvaliteten af forskningsindsatsen i kraft af projekter af høj kvalitet.
3. Dansk deltagelse i EU´s forskningsprogrammer

Danmark arbejder for, at EU´s budget til forskning og udvikling forøges væsentligt i
de kommende år. Det er derfor vigtigt, at Danmark er i stand til at udnytte dette og
få del i de øgede midler til større strategiske projekter, der kan være med til at styrke
danske institutioners og virksomheders konkurrenceposition. Der afsættes således
10,0 mio. kr. årligt til at støtte forberedelse af større ansøgninger under EU's 6. og 7.
rammeprogram for forskning og udvikling. Desuden afsættes 3,0 mio. kr. årligt til
støtte af forprojekter under det 6. og 7. rammeprogram for små og mellemstore virksomheder.
4. Digitalisering af kulturarven

Det er både bevaringsmæssigt og formidlingsmæssigt vigtigt, at arbejdet med at digitalisere kulturarven fortsættes, og at der er fokus på hele bevarings- og formidlingsproblematikken. I forlængelse af de afsatte bevillinger i 2002 afsættes således yderligere 6,5 mio. kr. årligt til digitalisering på kulturområdet. Bevillingerne udmøntes til
en række forsknings- og udviklingsprojekter på institutioner under Kulturministeriets
område. Der afsættes bevillinger til følgende emner: a) Metodeudvikling inden for
bevaring (1,0 mio. kr. i 2006 og 1,5 mio. kr. i 2007 og 2008), b) Forskningsprojekter
vedrørende Industrikulturens År (1,3 mio. kr. årligt), c) Styrkelse af forskning i Statens Arkiver (1,2 mio. kr. årligt), d) Konservering og passiv klimatisering af museumsmagasiner (1,0 mio. kr. årligt), e) Dansk kunst på nettet (1,0 mio. kr. årligt) og f)
Digitalisering af Dansk Blindebibliotek (1,0 mio. kr. i 2006 og 0,5 mio. kr. i 2007 og
2008). Projekter om forskningsstøtte kvalitetssikres på sædvanlig vis i forskningsrådene.
5. Polarforskning

I 2007-2009 afholdes Det Internationale Polarår (IPY), og på denne baggrund styrkes de eksisterende puljer til arktisk forskning og logistikstøtte. Udmøntningen sker
gennem henholdsvis Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland
og Dansk Polarcenter.
6. Registerforskning

Der afsættes en bevilling til fortsat drift af ForskerServiceenhederne i 2006. Disse
blev etableret ved Danmarks Statistik og Sundhedsstyrelsen i forbindelse med udmøntningen af UMTS-midlerne i 2002. Begge institutioner ligger inde med store
mængde data, som især sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige forskere
ønsker at anvende i deres forskning.
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7. Ørsted

Der afsættes midler til fortsat drift af Ørsted-satellitten i 2006. Da Ørsted satellitten
blev opsendt i februar 1999, havde den en forventet levetid på 3 til 12 mdr., men satellitten har siden opsendelsen tilbragt over 6½ år i sit kredsløb om jorden og fungerer, efter omstændighederne og sin alder i betragtning, stadig upåklageligt. Bevillingen giver en unik mulighed for databehandling i forbindelse med målinger af jordens
magnetfelt i yderpunkterne af solens 11-årige solpletperiode.
8. IKT

En relevant, billig og velfungerende informations- og kommunikationsinfrastruktur
er en grundbetingelse for udviklingen af vidensamfundet og den økonomiske vækst.
Derfor afsættes der midler til bl.a. at fremme sammenhængen i offentlige ITsystemer, herunder etablering af et videncenter for software, til at fremme e-business
og e-læring og styrke konkurrencen på området.
9. Viden og vækst i virksomheder

Der afsættes en bevilling til igangsætning af et projekt, som retter sig mod små videnintensive og højteknologiske virksomheder, og sigter mod at udvikle virksomhederne
til vækstvirksomheder med stor omsætning, høj værdi og relativt mange medarbejdere. De deltagende virksomheder udvælges i en åben proces. Projektet omfatter deltagelse i coaching og netværksaktiviteter i samarbejde med Massachusetts Institute of
Technology (MIT). Med henblik på at sikre en stærk forankring af initiativet og
kompetencer blandt de aktører, der er centrale i forhold til at omsætte ideer til gode
forretninger, inddrages eksisterende institutioner. Projektet vil blive fulgt af en følgegruppe med repræsentation af forskningsmæssig ekspertise.
10. Regional IT-satsning

I 2002 blev der indgået et bredt politisk forlig om at tildele det jysk-fynske område
175 mio. kr. til en markant IT-satsning i perioden 2002-2005. Som opfølgning på
dette initiativ afsættes en bevilling til forsættelse af projektet, hvor samarbejdet udvides til at dække Danmark bredere. Projekterne vil blive udvalgt således, at den regionale videnspredning er i fokus. Derudover udvides satsningen med en tværgående
formidlingsaktivitet.
11. Videnpiloter

På baggrund af de hidtidige erfaringer med den eksisterende ordning, afsættes der
yderligere bevillinger til regionale videnpiloter. Ordningen sigter på at styrke små og
mellemstore regionale virksomheders innovation og kompetencer via ansættelse af
højtuddannet arbejdskraft.
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