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Aftale om Finansloven for 2005 
 
1. Indledning 
Aftalen om finansloven for 2005 ligger i forlængelse af aftalerne om de 
foregående tre finanslove og sikrer blandt andet: 
 
• En fortsat styrkelse af sundhedsområdet, herunder øget aktivitet på 

sygehusene. 
• Bedre forhold for de ældre og svage grupper, herunder bedre øko-

nomiske forhold for de svagest stillede pensionister. 
• Styrket forskning og erhvervsindsats. 
• En konsekvent retspolitik, herunder flere afsoningspladser. 
• Målrettede afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer. 
 
Med aftalen om finansloven for 2005 bekræfter regeringen og Dansk 
Folkeparti rammerne for den offentlige økonomi frem mod 2010, herun-
der: 
 
• En årlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,5 pct. Realvæksten gi-

ver plads til målrettede forbedringer på udvalgte områder. 
• Fortsat skattestop og fremrykket nedsættelse af skatten på arbejde, jf. 

Forårspakken. 
• Fortsatte offentlige overskud og nedbringelse af den offentlige gæld 

for at sikre en holdbar finanspolitik. 
 
For at overholde skattestoppet er parterne enige om at reducere den 
statslige bundskat med 150 mio. kr. i konsekvens af de kommunale skat-
testigninger i 2005, således at den samlede beskatning ikke stiger. 
 
2. Forskning 
Med finanslovaftalerne for 2003, 2004 og 2005 er der sikret en positiv 
udvikling i forskningsbevillingerne. Dermed er et stærkt ønske fra forsk-
ningsverdenen blevet imødekommet. Det er sket ved at tilføre ekstra 8,1 
mia. kr. i alt i perioden 2002 til 2008 for at rette op på de faldende bevil-
linger, som den tidligere regering efterlod. 
 
Dermed er fundamentet skabt for at styrke forskningsindsatsen yderlige-
re. 
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For at sikre en afbalanceret indsats inden for både grundforskningen og 
den anvendte forskning og innovation tilføres nye midler til såvel den ny-
oprettede Højteknologifond som Danmarks Grundforskningsfond. 
 
Højteknologifonden 
Regeringen har fremsat lovforslag om Højteknologifonden. Forslaget ta-
ger udgangspunkt i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti af 31. 
marts 2004 om etablering af en højteknologisk fond.  
 
I forlængelse heraf er der enighed om at indskyde 3 mia. kr. i Højtekno-
logifonden i 2005. Indskuddet finansieres ved omlægning af statslige akti-
ver. 
 
Der er endvidere enighed om, at fonden i 2005 kan disponere over 100 
mio. kr. af det forventede afkast af den indskudte kapital til uddelinger 
inkl. sekretariatsudgifter.  
 
Herudover afsættes yderligere 100 mio. kr. over finansloven til fondens 
uddelinger i 2005. 
 
Parterne er enige om at undersøge muligheden for, at sekretariatet får lo-
kalefællesskab med sekretariatet for Danmarks Grundforskningsfond. 
 
Grundforskning 
Grundforskningsfonden har til formål at styrke Danmarks forsknings-
mæssige udviklingsevne ved finansiering af enestående forskning på in-
ternationalt niveau. 
 
Fonden spiller en central rolle for opbygningen af grundforskningsmiljøer 
af meget høj international klasse. En fortsættelse af de aktiviteter, fonden 
udfører, er således helt i tråd med bestræbelserne på at sikre kvalitet i 
forskningen. 
 
Grundforskningsfondens nuværende uddelingsmuligheder udgør ca. 230 
mio. kr. om året. 
 
Der er enighed om at indskyde 1 mia. kr. i en finansieringsfond på finans-
loven, og at det årlige afkast heraf stilles til rådighed for øgede uddelinger 
fra Grundforskningsfonden. For 2005 er der enighed om, at fonden kan 
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disponere over 40 mio. kr. Indskuddet finansieres ved omlægning af 
statslige aktiver. 
 
Udmøntning af forskningsreserverne 
Parterne fremhæver, at der er indgået aftale mellem alle Folketingets par-
tier om udmøntning af 2.949 mio. kr. til forskning og innovation i perio-
den 2005 til 2008. 
 
Aftalen indebærer blandt andet, at universitetsområdet tilføres 682 mio. 
kr. til styrkelse af forskeruddannelsen, at den strategiske forskning tilføres 
1.231 mio. kr., og at der afsættes 1.006 mio. kr. til innovationsområdet. 
 
3. Uddannelse 
Målet er at skabe et uddannelsessystem, der kan måle sig med de bedste i 
verden. 
 
Der er siden 2001 gennemført en væsentlig prioritering af uddannelsespo-
litikken med fokus på kompetencegivende uddannelse. Fagligheden er sat 
i fokus med reformer af blandt andet folkeskolen, gymnasierne, erhvervs-
skolerne, vejledningsindsatsen samt den voksen- og erhvervsrettede ef-
teruddannelse.  
 
De samlede offentlige uddannelsesudgifter er øget med 3,5 mia. kr. i pe-
rioden 2001 til 2004. 
 
Med denne aftale styrkes indsatsen yderligere med særlig vægt på kortud-
dannede og ledige. 
 
Uddannelse og opkvalificering af kortuddannede  
Uddannelsesindsatsen skal til stadighed fornyes og forstærkes på alle 
fronter for at sikre væksten i Danmark i årene fremover. Især kortuddan-
nede kan have behov for opkvalificering.  
 
I forbindelse med Forårspakken blev der gennemført en række initiativer 
med henblik på uddannelse og opkvalificering af især kortuddannede. 
Parterne er enige om, at indsatsen skal forstærkes yderligere.  
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Der afsættes yderligere i alt 400 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 til initia-
tiver rettet mod opkvalificering og efteruddannelse af kortuddannede. 
Med bevillingen sikres 20.000 ekstra ugers uddannelse om året. 
 
Dansk og regning for voksne 
Mange voksne danskere har i dag ikke tilstrækkelige læse- og regnefær-
digheder. Parterne er derfor enige om at styrke mulighederne for, at de 
svagest stillede på arbejdsmarkedet kan opnå disse færdigheder.  
 
Der afsættes i alt 73 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 til en målretning og 
forbedring af vilkårene for adgangen til efteruddannelse inden for grund-
læggende færdigheder som dansk og regning, herunder forberedende 
voksenuddannelse. Heraf finansieres ca. 50 mio. kr. inden for Undervis-
ningsministeriets rammer. 
 
Vejledning og opkvalificering af ledige 
En målrettet uddannelsesindsats tidligt i et ledighedsforløb kan medvirke 
til at forebygge langtidsledighed og mangelsituationer på arbejdsmarkedet. 
 
I 2003 blev der indført en midlertidig ordning, der giver mulighed for at 
give nyledige tilbud om vejledning og opkvalificering i op til ét år inden 
for områder med aktuel eller mulig mangel på arbejdskraft. Denne ord-
ning udløber med udgangen af 2004.  
 
Parterne er enige om en forlængelse frem til 1. juli 2005. Der reserveres 
en ramme på 50 mio. kr. til forlængelse af ordningen. 
 
4. Sundhed 
De samlede udgifter til sundhedsvæsenet i 2005 er 4¾  mia. kr. højere 
end ved regeringens tiltræden i 2001. En væsentlig del af dette udgiftsløft 
er sket i form af de årlige meraktivitetspuljer i sygehusvæsenet. Meraktivi-
tetspuljen udgør i 2005 1,2 mia. kr.  
 
Puljerne er en væsentlig forklaring på, at der i dag gennemføres 70.000 
flere operationer årligt end i 2001, og at ventetiden på 18 betydende ope-
rationer i gennemsnit er faldet knap 20 pct. siden juli 2002. Faldet i vente-
tiden understøttes af det udvidede frie sygehusvalg.  
 
Samtidig er der taget en række målrettede initiativer, blandt andet for 
kræftpatienter og ældre medicinske patienter. Derudover har regeringen, 
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Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalt et markant løft på hos-
piceområdet, som tilføres ekstra 60 mio. kr. i 2005 og 40 mio. kr. fra 2006 
og frem. Der er enighed om, at der skal sikres et landsdækkende hospice-
tilbud svarende til minimum 12 pladser i hvert amt, og at amterne får 
pligt til at have driftsoverenskomst med private hospices om disse.  
 
Med aftalen om kommunalreformen sker en yderligere forbedring af 
rammerne for den sammenhængende sundhedsindsats. Der etableres fem 
bæredygtige sundhedsregioner, og kommunerne får nye opgaver inden 
for genoptræning og forebyggelse og skal fremover medfinansiere regio-
nernes sundhedsopgaver. 
 
Ældre medicinske patienter 
Styrkelsen af kommunernes rolle i det fremtidige sundhedsvæsen vil ikke 
mindst komme ældre medicinske patienter til gode. Ældre medicinske pa-
tienter er ofte brugere af både hjemmeplejen og sygehusvæsenet.  
 
Der er tilført de medicinske afdelinger betydelige midler de seneste år. I 
2002 og 2003 kan ca. halvdelen af meraktiviteten som følge af meraktivi-
tetspuljerne henføres til de medicinske afdelinger. Samtidig er der til gavn 
for de ældre medicinske patienter blandt andet gennemført en handlings-
plan for diabetikere og demensinitiativer. Der er yderligere indført tilbud 
om gratis influenzavaccination til alle over 65 år og etableret en Personlig 
Elektronisk Medicinprofil.  
 
Senest har parterne som led i aftalen om Forårspakken afsat 50 mio. kr. i 
2004 og 105 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til målrettede forbedringer af 
tilbudene til ældre medicinske patienter.  
 
Parterne er enige om at udmønte rammen til: 
 
• Initiativer for ældre medicinske patienter (105 mio. kr.). 
• Styrket indsats for patienter med rygerlunger (60 mio. kr.). 
• Bedre samarbejde om genoptræning i forbindelse med sygehusbe-

handling (45 mio. kr.). 
• Øget kvalitet og sikkerhed i medicineringen af ældre (10 mio. kr.). 
• Endelig afsættes yderligere 40 mio. kr. til fortsættelse af gratis influen-

zavaccine for ældre, hvorved der samlet er afsat 100 mio. kr. til influ-
enzavacciner i 2005 og 2006. 
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Sundhedscentre 
Med kommunalreformen får kommunerne et større ansvar på sundheds-
området. Det nødvendiggør, at kommunerne udvikler og anvender nye 
organisatoriske løsninger. Kommunerne får med kommunalreformen en 
væsentlig interesse i at oprette sundhedscentre, når der er lokale behov og 
fordele forbundet hermed. Der kan på pleje-, forebyggelses- og genop-
træningsområdet være gevinster i form af styrket kvalitet, tværfaglighed, 
rekruttering og stordriftsfordele mv. ved organisatorisk samling af opga-
veløsningen i sundhedscentre. 
 
Det er vigtigt at sikre fleksible rammer for indretningen af sundheds-
centre. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, at den enkelte 
patient skal opleve et sammenhængende tilbud, hvor de kommunale til-
bud er afstemt med ydelserne i almen lægepraksis og i sygehusvæsenet.  
 
Sundhedscentrene skal indpasses i sundhedsvæsenets samlede opgaveløs-
ning. De kan udgøre rammen om kommunale initiativer, som på en ræk-
ke områder kan være et alternativ til indlæggelse på medicinske afdelinger. 
 
Parterne er enige om at afsætte 50 mio. kr. til forsøg på 5 lokaliteter – en i 
hver af de nye regioner – som kan bidrage til belysning af, hvordan sund-
hedscentre kan indpasses i sundhedsvæsenets samlede opgaveløsning. 
  
Indsatsen mod kræft 
Der er i de senere år sket en væsentlig udbygning af kapaciteten og for-
øgelse af aktiviteten på kræftområdet. I 2003 blev der behandlet 152.642 
personer mod 142.714 personer i 2001, hvilket svarer til en gennemsnitlig 
årlig vækst på 3,4 pct. Antallet af strålebehandlinger er forøget med over 
10.000 alene fra 2002 til 2003, svarende til en stigning på 7 pct. Samtidig 
er behandlingsmulighederne forbedret.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har i aftalen om Forårspakken afsat 13,5 
mio. kr. i 2004 og 15 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til et løft i den kliniske 
kræftforskning.  
 
Der er enighed om at forbedre indsatsen yderligere i de kommende år 
både med hensyn til kvalitet og kapacitet. Undersøgelser af patientforløb 
har peget på et betydeligt potentiale for forbedring af produktiviteten ved 
en ændret tilrettelæggelse af arbejdet på kræftcentrene. 
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Regeringen fremlægger i foråret 2005 Kræftplan II. Planen vil følge op på 
erfaringerne fra og evalueringen af den første kræftplan og fokusere på en 
forbedring af alle faser i behandlingen af kræftpatienter. Når kræftplan II 
foreligger, vil parterne drøfte, hvilke politiske initiativer planen giver an-
ledning til.  
 
Parterne er samtidig enige om, at der allerede nu er behov for en række 
initiativer:  
 
• For at tilskynde til produktivitetsfremmende omlægninger afsættes en 

pulje på 100 mio. kr. i 2005, som udmøntes til de kræftcentre, der kan 
dokumentere bedre kapacitetsudnyttelse og patientforløb gennem 
ændrede arbejdsgange, bedre logistik mv. Heri kan også indgå kræft-
centrenes samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Formen for 
dokumentation fastlægges nærmere af indenrigs- og sundhedsministe-
ren. 

• Der er behov for at udskifte eksisterende apparatur og anskaffe yder-
ligere kapacitet for at afhjælpe stigningen i antallet af kræftpatienter. 
Der afsættes en låneramme til fuld finansiering af strålekanoner på 
kræftcentrene på 150 mio. kr. i 2005, som udmøntes efter ansøgning. 

• Til trods for kapacitetsudvidelser oplever kræftpatienter fortsat vente-
tid ved henvisning til diagnostik (scanning mv.). Der afsættes en låne-
ramme til fuld finansiering af scannere på 150 mio. kr. i 2005, som 
udmøntes efter ansøgning. Der vil i forbindelse med udmøntningen 
blive taget hensyn til den nye regionale struktur på sygehusområdet. 

• Med henblik på tidligt at kunne varsle nye behandlingsmetoder og 
sikre fortsat kvalitetsudvikling i kræftbehandlingen er der enighed om 
yderligere at styrke kræftforskningen med 10 mio. kr. årligt i 2005 og 
2006.  

• Der er enighed om, at kræftpatienter skal sidestilles med patienter, der 
modtager organdonation eller får indopereret fremmedlegemer. Det 
betyder, at rekonstruktion af tænder fremover betragtes som en syge-
husopgave. Der afsættes til formålet 10 mio. kr. årligt. 

 
5. Børn og familier 
Der er i de forløbne tre år gennemført en række initiativer med det for-
mål, at den enkelte familie får bedre mulighed for at kombinere arbejds- 
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og familieliv. Der er blandt andet indført et års fleksibel barselsorlov, ret 
til deltid og tilskud til pasning af børn i eget hjem. 
 
Parterne fremhæver i forlængelse heraf aftalen af 5. november 2004 mel-
lem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, der indebæ-
rer: 
 
• Merbevillinger til en udvidelse af retten til orlov med dagpenge for 

adoptivforældre.  
• Forsøg med modulordninger i daginstitutioner.  
• En forsøgsordning, hvor kommunerne kan søge om tilskud til at ud-

vikle reservebedsteforældreordninger til pasning af syge børn. 
• En styrket indsats for at bekæmpe seksuelt misbrug af børn. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er herudover enige om følgende initiati-
ver: 
 
Landsdækkende pasningsgaranti 
Parterne er enige om at sikre en landsdækkende pasningsgaranti for børn 
i alderen 9 måneder og indtil skolestart fra 1. juli 2005. Pasningsgarantien 
udvides til at gælde for børn i alderen 6 måneder fra 1. juli 2006. 
 
Pasningsgarantien indebærer, at børnefamilier i alle landets kommuner 
tilbydes et dagtilbud (daginstitution, dagpleje eller puljeordning), når bar-
selsorloven afsluttes. 
 
Pasningsgarantien vurderes at indebære offentlige merudgifter på i alt 54 
mio. kr. i perioden 2005 til 2008. 
  
Pengene følger barnet 
Parterne er enige om, at forældre skal have mulighed for frit valg mellem 
offentlige og private daginstitutioner. 
 
Der er enighed om en fritvalgsordning, som giver private leverandører 
mulighed for frit at etablere sig, hvis de lever op til en række centrale og 
lokale krav, som sikrer kvaliteten i tilbuddene, og giver forældrene en reel 
mulighed for frit at vælge private leverandører. De private leverandører 
modtager et tilskud pr. barn, der er optaget i institutionen. 
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Udgifterne til ordningen vurderes at udgøre i alt 61 mio. kr. i perioden 
2005 til 2008. 
 
Udvidelse af frit valg og tilskud til privat børnepasning 
Der er indført frit valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænserne. Par-
terne er enige om at udvide det frie valg til også at gælde klubtilbud og 
socialpædagogiske fritidstilbud. 
 
Det kommunale tilskud til privat børnepasning udgør i dag maksimalt 85 
pct. af udgifterne til det billigste tilbud til samme aldersgruppe i kommu-
nen. Der er enighed om at forbedre ordningen for privat børnepasning, 
så tilskuddet fremover skal udgøre minimum 75 pct. af udgifterne. 
 
Forbedringen af ordningen for privat børnepasning skønnes at medføre 
merudgifter på 3,2 mio. kr. i 2005 og 6,4 mio. kr. årligt herefter. 
 
Økonomisk friplads i SFO 
Familier med børn i dagtilbud er berettiget til hel eller delvis friplads, hvis 
familiens årlige indkomst er under 387.400 kr. Derimod er det frivilligt 
for kommunerne at tilbyde hel eller delvis friplads til familier med børn i 
SFO. 
 
Det indebærer, at der mellem kommunerne kan være ganske betydelige 
forskelle i SFO-betalingen for familier med lave indkomster, ligesom fa-
milier med lave indkomster kan opleve en relativt stor stigning i betalin-
gen ved overgang fra børnehave til SFO. 
 
Parterne er enige om, at kommunerne fremover skal have pligt til at til-
byde hel eller delvis friplads til familier med børn i SFO efter tilsvarende 
regler som gælder for familier med børn i dagtilbud. 
 
Parterne vil søge tilslutning til ovennævnte forslag i forligskredsen for 
folkeskoleloven. 
 
Forbedringen skønnes at indebære merudgifter på 30 mio. kr. årligt. 
 
Tilskud til nedsat forældrebetaling 
En række kommuner giver frivilligt tilskud til nedsættelse af taksten i dag-
tilbud. Før 2004 fik familier med delvis friplads kun delvist del i takstned-
sættelsen. I 2004 har familierne fået det fulde tilskud til takstnedsættelsen. 
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Parterne er enige om at fastholde det fulde tilskud til familier med delvis 
friplads, så der ikke af den grund opstår takstforøgelser i 2005. 
 
Forbedringen af vilkårene for familier med delvis friplads skønnes at in-
debære merudgifter på 12,7 mio. kr. årligt. 
 
Sunde fødevarer 
Regeringen har med oprettelsen af Ministeriet for Familie- og Forbruger-
anliggender ønsket at styrke fødevaresikkerheden og ernæringsområdet. 
Fødevarer skal være sikre og sunde, og kvaliteten skal være høj. 
 
Parterne er enige om at afsætte i alt 90 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 til 
en bred vifte af tiltag inden for ernæringsområdet, samt til styrkelse af fø-
devaresikkerheden. 
 
Det drejer sig blandt andet om bedre og mere lettilgængelig information 
om ernæringsrigtig kostsammensætning og fødevarernes indhold samt 
bedre vidensgrundlag for kostanbefalinger. 
 
6. Markante forbedringer for de ældre 
Der er gennemført markante forbedringer for de ældre i de senere år. 
 
Med finanslovaftalen for 2002 gennemførte regeringen og Dansk Folke-
parti en række nye initiativer for at sikre flere valgmuligheder, større flek-
sibilitet og bedre omsorg for de ældre. Der blev tilført kommunerne 0,5 
mia. kr. årligt som et generelt udgiftsløft og til indførelse af frit valg af  
hjemmepleje og frit valg af plejebolig. Endvidere blev der afsat 160 mio. 
kr. årligt til genindførelse af efterlevelsespensionen. 
 
Flere penge til de ældre 
Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med finanslovaftalen 
for 2003 at udbetale en engangsydelse til de økonomisk svagest stillede 
pensionister. 105.000 modtagere fik udbetalt en gennemsnitlig ydelse på 
godt 3.100 kr., således at der samlet blev udbetalt 330 mio. kr. 
 
I finanslovaftalen for 2004 besluttede regeringen og Dansk Folkeparti at 
gøre engangsydelsen permanent i form af en supplerende pensionsydelse. 
Den maksimale ydelse blev øget fra 5.000 kr. til 5.100 kr. Samtidigt blev 
der indført en bundgrænse på 1.500 kr. i opgørelsen af indkomstgrundla-
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get for aftrapning, således at beskedne supplerende indtægter ikke med-
førte aftrapning. Den gennemsnitlige ydelse steg til godt 3.600 kr. og an-
tallet af modtagere blev udvidet til omkring 117.000, således at de samle-
de udbetalinger blev skønnet til 430 mio. kr. 
 
I forbindelsen med Forårspakken aftalte regeringen og Dansk Folkeparti 
at forøge bundfradraget yderligere til 10.000 kr. for enlige og til 19.700 kr. 
for gifte og samlevende folkepensionister. Dermed blev modtagerkredsen 
udvidet til omkring 170.000 personer, hvoraf 150.000 modtager det fulde 
beløb. Den gennemsnitlige ydelse steg til ca. 4.900 kr. De samlede udgif-
ter blev skønnet til ca. 840 mio. kr. i 2004. 
 
Udover denne supplerende pensionsydelse er der afsat tilskud på ca. 100 
mio. kr. årligt til udgifter til briller, tandproteser og fodbehandling for 
pensionister med de laveste indkomster. 
 
Den supplerende pensionsydelse 
Der er enighed om følgende yderligere forbedringer af den supplerende 
pensionsydelse. 
 
Parterne er enige om at forøge maksimumbeløbet for den supplerende 
pensionsydelse fra 5.200 til 6.200 kr. i 2005. Samtidig udvides antallet af 
pensionister, der modtager den supplerende pensionsydelse med ca. 
31.000 personer fra ca. 173.000 til ca. 204.000 personer. 
 
Indkomstaftrapningen af den supplerende pensionsydelse lempes, så 
ydelsen udbetales med den personlige tillægsprocent. Det betyder, at af-
trapningen af den supplerende pensionsydelse starter ved en supplerende 
indkomst ud over social pension på 15.400 kr. for enlige og 30.500 kr. for 
par. Ydelsen vil først bortfalde ved supplerende indtægter på 52.163 kr. 
for enlige og 104.802 kr. for par. 
 
Den supplerende pensionsydelse er fortsat skattepligtig og indgår i lighed 
med folkepensionens grundbeløb og pensionstillægget i indkomstgrund-
laget for boligydelse mv. Den supplerende pensionsydelse indgår derimod 
ikke i grundlaget for beregning af den personlige tillægsprocent. 
 
Den supplerende pensionsydelse udbetales som et årligt engangsbeløb i 
januar.  
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Reglerne om mindstebetaling og satsen på 55.700 kr. i 2005 for den likvi-
de formue (inkl. en eventuel samlever eller ægtefælles formue) fastholdes 
uændret. 
 
Forslaget indebærer, at udgiften til ydelsen øges med ca. 340 mio. kr. til i 
alt ca. 1,2 mia. kr. i 2005. 
 
Midlertidigt varmetillæg til pensionister 
Med risiko for høje oliepriser vil mange pensionister kunne opleve sti-
gende varmeudgifter i den kommende vinter. Med de gældende regler for 
varmetillæg kompenseres der for udsving i varmeprisen, men dette sker 
med en vis forsinkelse. 
 
Med de aktuelle regler vil reguleringen af beløbsgrænserne i beregningen 
af varmetillægget for 2005 være negativ. Parterne er enige om, at regule-
ringen i 2005 i højere grad bør afspejle den aktuelle prisudvikling. 
 
Det skønnes, at en regulering med et mere aktuelt prisniveau isoleret set 
vil medføre merudgifter i forhold til de eksisterende regler på 20 mio. kr. i 
2005. 
 
7. Svage grupper 
Der er siden 2001 gennemført en række initiativer til forbedring af vilkå-
rene for samfundets svageste. Satspuljepartierne har i fællesskab priorite-
ret indsatsen for blandt andet psykisk syge, stofmisbrugere og handicap-
pede. 
 
Herudover afsatte regeringen og Dansk Folkeparti på finansloven for 
2002 150 mio. kr. til særlige tiltag på social- og sundhedsområdet. Disse 
ekstra midler er blandt andet anvendt til natvarmestuer for hjemløse og 
tilskud til influenzavaccination for ældre. 
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Endvidere er der på finansloven for 2003 afsat et rammebeløb på i alt 226 
mio. kr. over fire år. Midlerne er anvendt til blandt andet at gøre krise-
centre for kvinder mere handicapvenlige, til genoptrænings- og akutplad-
ser for demente og ældre, genindførelse af tilskuddet til handicappedes 
specialundervisning og læreplaner i dagtilbud. 
 
Aftale om satspuljen 
Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Sociali-
stisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgået 
aftale om udmøntning af satspuljen for 2005. 
 
Med aftalen prioriteres et betydeligt beløb til konkrete initiativer og pro-
jekter for svage grupper og overførselsmodtagere. Over de næste fire år 
målrettes i alt knap 2 mia. kr. til: 
 
• Initiativer for udsatte børn og unge, blandt andet finansiering af an-

bringelsesreformen. 
• Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien og behandlingsindsatsen 

for patienter med spiseforstyrrelser. 
• Indsatsen mod svær overvægt i særligt udsatte grupper. 
• Forbedringer for handicappede. 
• Alkoholbehandling. 
• Initiativer for ældre og seniorer, blandt andet forsøg med oprettelse af 

forebyggelses- og rådgivningscentre. 
• Projekter for svage grupper på arbejdsmarkedet. 
• Integration, herunder indsatsen i socialt belastede områder. 
• En række andre initiativer, herunder blandt andet forbedring af reg-

lerne for pasning af syge børn, social og helhedsorienteret indsats på 
prostitutionsområdet og indsats mod vold mod kvinder. 

 
Aftalen gør det muligt at indføre en landsdækkende alkoholbehandlings-
garanti, og der sker en væsentlig oprustning af indsatsen for bekæmpelse 
af svær overvægt og spiseforstyrrelser. 
 
Idræt for vanskeligt stillede børn 
Parterne fremhæver endvidere aftalen af 5. november 2004, der forbedrer 
vanskeligt stillede børns adgang til idrætslivet, herunder svært overvægtige 
børn, gennem blandt andet at sikre, at vanskeligt stillede børn i højere 
grad involveres i idrætsforeningernes tilbud. Aftalen er indgået mellem 
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regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Kristendemokraterne og efterfølgende tiltrådt af Socialdemokra-
terne og Enhedslisten. 
 
Yderligere indsats for svage grupper  
Parterne er enige om, at forholdene for de svageste i samfundet skal for-
bedres. Derfor afsættes i alt 200 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 udover 
satspuljen og idrætspuljen til en yderligere indsats for svage grupper. 
 
Rammebeløbet udmøntes til: 
 
• Styrkelse af den beskæftigelsesmæssige indsats på væresteder ved at 

tilknytte særlige støttepersoner – ”mentorer” – til brugerne. Der af-
sættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008. 

• Indførelse af en vikarordning for socialt udsatte, så arbejdspladsen 
holdes skadesløs, hvis arbejdskraften er ustabil. Der afsættes 5 mio. 
kr. årligt i perioden 2005 til 2008. 

• Mulighed for hel eller delvis eftergivelse af gæld, der ofte er en barrie-
re for at kunne komme afgørende videre med livet. Der afsættes 25 
mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008. 

• Forbedring og udbygning af forsøgsordningen ”Skæve huse til skæve 
eksistenser”. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008.  

 
8. Retsområdet 
Der er siden regeringens tiltrædelse ført en håndfast og konsekvent 
retspolitik. Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti sikret mere 
politi på gaden og flere fængselspladser gennem flerårsaftaler for politi og 
kriminalforsorg. Desuden er Politiets Efterretningstjenestes kapacitet til 
overvågning, efterforskning og analyse med særlig vægt på terrorområdet 
blevet styrket. 
 
Flere fængselspladser 
Der vil i 2005 være over 4.150 fængselspladser mod ca. 3.600 pladser ul-
timo 2001 svarende til en stigning på over 15 procent. 
 
Med flerårsaftalen for kriminalforsorgen udvidede regeringen og Dansk 
Folkeparti fængselskapaciteten og indførte nul-tolerance over for narko i 
fængsler og arresthuse. Samtidig blev det besluttet at opføre et nyt fæng-
sel i Østdanmark med mindst 250 pladser. 
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Efterfølgende har regeringen og Dansk Folkeparti udvidet fængselskapa-
citeten med yderligere 175 pladser, som alle vil være i brug fra april 2005.  
  
Forstærket indsats mod spritbilister 
Regeringen og Dansk Folkeparti vil skride hårdere ind over for bilister, 
der kører i spirituspåvirket tilstand. Det skal være sikrere at færdes i tra-
fikken. Regeringen fremsætter lovforslag om strafskærpelser for spritbi-
lisme inden udgangen af 2004.  
 
Der iværksættes en forsøgsordning med elektroniske fodlænker til dømte 
spritbilister. Hertil afsættes 40 mio. kr. i 2005 og 39 mio. kr. årligt i 2006 
til 2008. Forsøgsordningen medfører, at der frigøres fængselspladser, som 
vil blive anvendt til at sikre hurtigere afsoning i fængsler og arresthuse.  
 
For at reducere ventetiden før dømte kommer til afsoning, sikres ca. 110 
ekstra fængselspladser gennem fastholdelse af den nuværende kapacitets-
udnyttelse i kriminalforsorgen på 95-96 pct. i 2005. Hermed når den sam-
lede kapacitet til at reducere antallet af dømte, der venter på at afsone de-
res straf, op på ca. 230 helårspladser. Det er vurderingen, at venterkøen 
som følge heraf vil være fuldt afviklet ved udgangen af 2005.  
 
Kriminalforsorgen tilføres ekstraordinært 30 mio. kr. til udbetaling af 
merarbejde og andre udgifter forbundet med de yderligere pladser i 2005. 
 
For at aflaste arresthussektoren vil der blive opsat hegn omkring bygnin-
ger i to åbne fængsler, hvorved ca. 50 pladser vil blive konverteret fra åb-
ne til arresthuslignende pladser. Der afsættes 10 mio. kr. til opførelse af 
hegn og øget bemanding af disse pladser. 
 
Terrorsikring af ambassader 
International terrorisme udgør en trussel i forhold til sikkerheden for de 
danske repræsentationer i udlandet. Der afsættes derfor 44 mio. kr. i peri-
oden frem til 2007 til terrorsikring af de danske repræsentationer. 
 
Sikrede pladser til mindreårige kriminelle udlændinge 
Der skal udvises konsekvens overfor kriminelle unge udlændinge under 
15 år uden lovligt ophold i Danmark, som begår berigelseskriminalitet. 
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Derfor får Integrationsministeriet mulighed for midlertidigt at anvende 
tre pladser på den sikrede institution Sølager under Socialministeriet til 
dette formål. Endvidere afsættes 1 mio. kr. i 2005 til tolkeudgifter i for-
bindelse med brugen af de tre pladser. 
  
Det giver mulighed for at frihedsberøve den unge kriminelle udlænding 
uden lovligt ophold i Danmark på en sikret institution og dermed sikre 
dennes tilstedeværelse under en eventuel asylsagsbehandling, og indtil den 
pågældende kan udsendes af landet. 
 
9. Udmøntning af aftale om udlændingeområdet 
I forbindelse med finanslovaftalen for 2005 er regeringen og Dansk Fol-
keparti blevet enige om en række initiativer på udlændingeområdet – dels 
initiativer der følger op på tidligere indgåede aftaler og dels en række nye 
initiativer, jf. ”Aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen om initiativer på ud-
lændingeområdet” af 8. november 2004.  
 
Aftalen udmøntes på følgende måde på finansloven for 2005: 
 
Udsendelse 
Parterne er enige om, at de igangværende initiativer på udsendelsesområ-
det fortsættes og intensiveres. 
 
For at fremme frivillig tilbagerejse til Irak er regeringen og Dansk Folke-
parti enige om at gennemføre en ny ordning, hvor der gives økonomisk 
støtte til irakiske asylansøgere, der frivilligt vender tilbage til Irak. Ord-
ningen udformes således, at der ydes 17.000 kr. til voksne irakiske asylan-
søgere, der tilmelder sig inden 1. februar 2005, et lavere beløb ved tilmel-
ding inden 1. april 2005, og et endnu lavere beløb ved tilmelding 1. maj 
2005. Der har hidtil ikke været knyttet en fortrydelsesret til støtteordnin-
gerne for afviste asylansøgere, og der vil heller ikke være en fortrydelses-
ret knyttet til den nye ordning. 
 
Der afsættes 35 mio. kr. i 2005. Ordningen træder i kraft straks efter god-
kendelse af Finansudvalget. 
 
Der tages endvidere initiativ til at undersøge, om der kan etableres et 
samarbejde med de irakiske myndigheder om identifikation af irakiske 
asylansøgere og forberedelse af frivillige hjemsendelser. Der afsættes 3 
mio. kr. årligt i 2005 og 2006. 
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Parterne er enige om at afsætte en ekstrabevilling til Integrationsministe-
riets udsendelsesenhed med henblik på en hurtigere efterbehandling af 
sager om humanitær opholdstilladelse og hurtigere behandling af de asyl-
sager, der er afgjort i den såkaldte åbenbart grundløs procedure. Der af-
sættes 5 mio. kr. årligt i 2005 og 2006. 
 
Den hidtidige ordning med to udsendelsesattachéer i Kosovo og Irak for-
længes i 2005. Parterne er enige om, at der udsendes en specialattaché til 
Afghanistan, som kan sikre, at kommunikationen om hjemsendelse og 
repatriering mellem danske myndigheder og myndighederne i Afghani-
stan, forløber tilfredsstillende. Med henblik på udsendelse af en specialat-
tache til Afghanistan afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008. 
 
Kontrolindsatsen på udlændingeområdet 
Parterne er enige om, at der oprettes en særlig analyse- og kontrolenhed i 
Integrationsministeriet, der skal analysere samt gennemføre en mere sy-
stematisk kontrol med overholdelsen af udlændingelovens regler. Der af-
sættes 5 mio. kr. årligt i 2005 og 2006. 
 
Repatriering og reintegrationsbistand 
Repatrieringsloven indeholder regler om udbetaling af hjælp til repatrie-
ring og udbetaling af reintegrationsbistand. Reglerne om hjælp til repatrie-
ring har til formål at give udlændinge, der frivilligt ønsker at vende tilbage 
til hjemlandet eller det tidligere opholdsland, mulighed for at modtage 
økonomisk støtte til tilbagevenden, hvis udlændingen ikke har midler her-
til. Reglerne om reintegrationsbistand har til formål at give ældre og/eller 
uarbejdsdygtige udlændinge, der ønsker at vende hjem, men som ikke har 
mulighed herfor på grund af manglende forsørgelsesgrundlag, økonomisk 
grundlag for at repatriere.  
 
Reintegrationsbistand kan ydes til udlændinge, der opfylder en række 
nærmere fastsatte betingelser, herunder at den pågældende på tidspunktet 
for repatrieringen er fyldt 65 år eller opfylder betingelserne for at modtage 
førtidspension eller er fyldt 55 år og på grund af sin helbredstilstand eller 
lignende forhold må antages ikke at kunne skaffe sig et forsørgelses-
grundlag i hjemlandet. 
 
Parterne er enige om at udvide repatrieringslovens personkreds ved at 
fordoble det beløb, som kommunalbestyrelsen skal se bort fra ved afgø-
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relse om hjælp til repatriering, og at nedsætte aldersgrænsen med fem år 
fra 65 til 60 år, henholdsvis fra 55 til 50 år for den personkreds, der kan 
modtage reintegrationsbistand. Ændringerne træder i kraft fra den 1. juli 
2005.  
 
Ændringen af repatrieringsloven indebærer en merudgift på 1 mio. kr. år-
ligt i 2005-2007 og 1,3 mio. kr. i 2008. Merudgiften finansieres ved mod-
gående besparelser på kontanthjælp mv. 
 
I det omfang de aftalte repatrieringsordninger mv. finder anvendelse vil 
de på sigt medføre besparelser. 
 
10. Erhvervs- og regionalpolitik 
Der er siden 2001 gennemført mere end et halvt hundrede initiativer, der 
forbedrer vækstvilkårene i Danmark. Danmark er således placeret blandt 
de mest konkurrencedygtige lande. Den indsats skal videreudvikles i de 
kommende år.  
 
Iværksættere, risikovillig kapital og bolighandel 
Der er allerede gennemført bedre vilkår for iværksættere i Danmark. I in-
ternational sammenhæng ligger iværksætteraktiviteten i Danmark pænt, 
men der er behov for en yderligere indsats for, at Danmark bliver et fø-
rende iværksættersamfund.  
 
Parterne ønsker derfor at styrke vækstvilkårene for iværksættere i Dan-
mark. 
 
Med henblik på at forbedre markedet for risikovillig kapital afsættes ud-
over de i Forårspakken afsatte 25 mio. kr. yderligere i alt 32 mio. kr. i pe-
rioden 2005 til 2008 til kom-i-gang lån. 5 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 
2008 afsættes til at styrke venture- og iværksætteruddannelser. Herudover 
afsættes 17 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 til etablering af væksthuse. 
  
Parterne ønsker endvidere, at det skal være nemmere og billigere at købe 
og sælge fast ejendom. Der afsættes derfor 11 mio. kr. i perioden 2005 til 
2008 til at udvikle en ejendomsdataportal, der blandt andet samler infor-
mationer om bolighandel og om- og tilbygninger. 
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Regionaludvikling i yderområder 
Parterne ønsker at understøtte vækstvilkårene i yderområderne i forlæn-
gelse af den regionale vækststrategi.  
  
Der afsættes derfor 10 mio. kr. årligt i 2005 til 2008 til yderligere at styrke 
brobygningen mellem yderområder og vækstcentre. Det vil bidrage til, at 
yderområderne i højere grad kan spille sammen med uddannelses- og 
forskningsinstitutioner, erhvervsservicecentre mv. i de større byområder. 
 
Administrative lettelser 
Parterne ønsker at styrke og videreudvikle arbejdet med at skabe admini-
strative lettelser for virksomheder og borgere i Danmark. Der afsættes 
derfor 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008 til blandt andet en yderli-
gere styrkelse af Virk.dk-portalen. 
 
Danmarks Eksportråds eksportfremmeindsats  
Med henblik på at opretholde eksportindsatsen rettet mod små og mel-
lemstore virksomheder i 2005 omprioriteres 5,2 mio. kr. inden for Uden-
rigsministeriets rammer til dette formål. Den samlede bevilling i 2005 bli-
ver dermed på 15,8 mio. kr., hvilket svarer til 2004-bevillingen. 
 
Nedsættelse af jordskatterne 
Som led i EU’s landbrugsreform reduceres de direkte tilskud fra EU til 
landbruget. Dette har første gang virkning i 2005. 
 
På den baggrund er parterne enige om at nedsætte dansk landbrugs in-
denlandske omkostninger tilsvarende gennem lavere beskatning af land-
brugets produktionsjord.  
 
Derfor nedsættes den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugs-
jord med 2,3 promillepoint fra og med 2005. Det svarer til nedsættelsen i 
de direkte EU-tilskud på 168 mio. kr. i 2005. Amterne vil blive kompen-
seret for nedsættelsen med et tilsvarende beløb. 
 
Barmarksværker 
For at kunne bistå de sidste barmarksværker, der stadig måtte have øko-
nomiske problemer, kan der ydes et samlet tilskud på 12 mio. kr. Derfor 
afsættes der i alt 6 mio. kr. årligt i 2005 og 2006.  
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11. Skatter og afgifter 
Regeringen og Dansk Folkeparti har tidligere gennemført grænsehandels-
initiativer, som har virket efter hensigten. Målet om, at grænsehandelen 
ikke måtte stige ved bortfaldet af den såkaldte 24-timers-regel for spiritus 
og cigaretter fra 1. januar 2004 er nået. Både den samlede grænsehandel 
og grænsehandelen med nydelsesmidler stagnerer, og der er udsigt til et 
fald næste år. 
 
Forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften 
Med de tyske afgiftsforhøjelser i år er forudsætningerne for de tidligere 
gennemførte afgiftsreduktioner på cigaretter ændret, jf. aftalen om finans-
loven for 2004. 
 
I lyset heraf er der enighed om at sætte den danske cigaretafgift op sva-
rende til 1,70 kr./pakke inkl. moms for billige cigaretter og 0,3 kr./pakke 
inkl. moms for dyrere cigaretter og 1 kr./pakke inkl. moms for almindeli-
ge cigaretter. Forhøjelsen udformes som en stigning i stykafgiften. Samti-
dig omlægges cigaretafgiften, så værdiafgiftselementet bliver mindst mu-
ligt og stykafgiftselementet størst muligt i overensstemmelse med EU-
reglerne. 
 
Parterne betoner vigtigheden af en særlig indsats for, at især unge ikke 
begynder at ryge. 
 
Rygeafvænning 
Parterne er enige om at indføre skattefrihed for arbejdsgiverbetalt rygeaf-
vænning (rygestopkursus samt nikotinpræparater). 
 
Dermed bliver arbejdsgiverbetalt rygeafvænning føjet til rækken af ar-
bejdsgiverbetalte sundhedsfremmende tiltag, som regeringen og Dansk 
Folkeparti tidligere har sikret skattefrihed for. 
 
Det gælder lægefagligt begrundede behandlinger og sygdomsforebyggende 
behandlinger af medarbejderen ved sygdom eller ulykke, når behandlingen 
sker efter lægehenvisning, og behandlingen tilbydes alle virksomhedens 
medarbejdere som et led i virksomhedens generelle personalepolitik. 
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Skattefriheden omfatter også:  
 
• Behandling af fedme, når fedme lægefagligt anses som en sygdom, 

som der gives lægehenvisning til behandlingen. 
• Behandling af psykiske lidelser hos en psykolog eller psykiater. 
• Behandlinger hos en kiropraktor. 
• Ydelser til dækning af medicinudgifter i forbindelse med en behand-

ling i op til 6 måneder fra 1. behandlingsdag.  
 
Skattefriheden for behandling af misbrugssygdomme er endvidere udvidet 
fra blot at omfatte alkoholmisbrug til også at omfatte misbrug af andre 
rusmidler som narkotika og af medicin. 
 
Skattefriheden omfatter både de tilfælde, hvor arbejdsgiveren betaler for 
behandlingerne direkte, hvor arbejdsgiveren indgår en forsikringsordning 
for medarbejderne, og hvor arbejdsgiveren tilbyder et rentefrit lån til beta-
ling af behandlingerne. 
 
Tillægsafgift på alkoholsodavand 
Parterne ønsker med indførelsen af en tillægsafgift på alkoholsodavand at 
sende et klart signal til de unge om at undgå et tidligt alkoholforbrug. 
 
Der er forskellige typer alkoholsodavand på markedet, der i dag afgiftsbe-
lægges forskelligt, selvom de er sammenlignelige produkter, både med 
hensyn til smag, udseende og alkoholindhold. Parterne er enige om at 
indføre en tillægsafgift på alkoholsodavand på mellem 1 kr. og 2,75 kr. pr. 
flaske (inkl. moms) afhængig af type, således at alkoholsodavand beskat-
tes ens.  
 
Indtægterne fra tillægsafgiften på omkring 50 mio. kr. årligt øremærkes til 
en række konkrete sundhedsfremmende projekter, herunder alkoholkam-
pagner imod unges brug af alkohol, samt en styrket behandlingsindsats 
mod alkoholmisbrug. Parterne er enige om at drøfte den konkrete ud-
møntning af puljen senere. 
 
Merprovenuet fra afgiftsforhøjelser skal i overensstemmelse med skatte-
stoppet modsvares af lettelser af andre skatter og afgifter, jf. lavere afgif-
ter på øl og vin. 
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Lavere afgifter på øl og vin 
Parterne er enige om at nedsætte afgifterne på øl og vin svarende til et 
prisfald på 4,25 kr. pr. kasse øl og 0,85 kr. pr. flaske vin. 
 
De forskellige afgiftsændringer træder i kraft senest i februar 2005. 
 
Udvidelse af pant- og retursystemet 
Med henblik på at sikre at alkoholsodavand i højere grad indsamles og ik-
ke henkastes i naturen, omfattes også vin- og spiritusbaserede alkoholso-
davand af pantsystemet med virkning fra 1. april 2005. Samtidig nedsæt-
tes emballageafgiften for disse produkter svarende til, hvad der gælder for 
øvrige emballager i pant- og retursystemet. 
 
Bekæmpelse af svindel – fair play 
Det sorte og illegale arbejde, socialt bedrageri og virksomhedssnyd skal 
bekæmpes. Derfor udmøntes regeringens kampagne for Fairplay i en ræk-
ke konkrete initiativer.  
 
Indsatsen består af tre lige vigtige dele:  
• Regler, der gør det lettere at kontrollere.  
• En øget kontrolindsats og hårdere straffe.  
• En kampagne for at ændre holdningen til sort og illegalt arbejde, soci-

alt bedrageri samt virksomhedssnyd.  
 
Parterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. i 2005 hertil. 
 
Parterne er endvidere enige om, at der blandt de foreslåede indsatsområ-
der skal lægges særlig vægt på gennemførelse af mere smidige regler for  
at opnå en større effektivitet i kontrolarbejdet og en større præventiv 
virkning. Efter at have beslaglagt ikke-afgiftsberigtigede varer i forbindel-
se med en kontrolaktion, skal det således efterfølgende være muligt at  
konfiskere varerne. 
 
Passagerafgift 
Parterne er enige om at iværksætte en analyse af den danske passageraf-
gifts virkning på konkurrencen mellem lufthavnene i Danmark og i lan-
dene omkring os samt virkningen på beskæftigelse og erhvervsudvikling i 
Danmark. 
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12. Andet 
Kaj Munk 
Der afsættes en samlet ramme på 7 mio. kr. for at fremme viden om Kaj 
Munks liv og arbejde. Rammebeløbet skal bruges til at etablere og drive 
Kaj Munk Forskningscenteret i 6 år ved Aalborg Universitet og erhverve 
Kaj Munks arkiv og indboet fra Vedersø Præstegaard. Indboet kan efter-
følgende overdrages til den selvejende institution "Vedersø Præstegaard". 
 
Bladpuljen  
Formålet med bladpuljen under Kulturministeriet er at yde støtte til di-
stribution af visse periodiske blade og tidsskrifter af almennyttig eller 
humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, 
miljø og religion. 
 
Parterne er enige om, at der i bladpuljen afsættes ekstra 5 mio. kr. årligt i 
perioden 2005 til 2008, som inden for rammerne af de gældende kriterier 
for tilskud målrettes de mindste blade med færre end 3.000 distribuerede 
eksemplarer. 
 
Roskilde Domkirkes tag 
Med henblik på at fremskynde en udskiftning af taget på Roskilde Dom-
kirke, gives der tilsagn om, at staten vil yde et tilskud til projektet. Størrel-
sen af tilskuddet fastsættes ved aktstykke, når der foreligger en endelig 
projekt- og finansieringsplan. 
 
Dansk kirkelig virksomhed i udlandet 
Parterne er enige om, at der gives et ekstra tilskud til dansk kirkelig virk-
somhed i udlandet på 0,5 mio. kr. årligt til at styrke det kirkelige arbejde i 
Sydslesvig samt danske menigheder og sømandspræster i udlandet. 
 
Kirkeministeriet 
Parterne er enige om, at der afsættes et beløb på 4,2 mio. kr. i Kirkemini-
steriet til udvikling af ledelsesstrukturen. Beløbet afsættes på en reserve-
konto under § 22 Kirkeministeriet, hvor det anføres, at disponering af be-
løbet forudsætter forelæggelse af aktstykke for Finansudvalget. Det skal 
fremgå af aktstykket, at der er taget konkrete initiativer til forbedring af 
ledelsesstrukturen, og at der er udarbejdet en plan for kvalitetssikring af 
ministeriets forretningsgange. 
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Sydslesvig 
Parterne er enige om i 2005 at forhøje bevillingen til danske kulturelle an-
liggender i Sydslesvig med 0,5 mio. kr., således at tilskuddet i 2005 udgør i 
alt 377,3 mio. kr.  
 
Dyrevelfærd 
Regeringen og Dansk Folkeparti vil forbedre dyrevelfærden. Derfor om-
dannes tilskuddet på 3 mio. kr. til Dyrenes Beskyttelse til en dyrevel-
færdspulje, der øges til i alt 5 mio. kr. i 2005. Puljen kan søges af alle for-
eninger, der arbejder for dyrevelfærd i Danmark. 
 
Låneordning med rentetilskud til Rentolin-ramte familier 
Parterne noterer sig aftalen mellem regeringen og Folketingets øvrige par-
tier om at indføre en statsgaranteret låneordning med rentetilskud til Ren-
tolin-ramte familier. 
 
Til finansiering af de statslige merudgifter til ordningen afsættes 0,5 mio. 
kr. i 2005 og 0,6 mio. kr. årligt i perioden 2006 til 2008. 
 
Bedre statistikdækning af den offentlige sektor 
For at kunne tilvejebringe et konsistent og detaljeret overblik over de of-
fentlige udgifter, de producerede offentlige ydelser og den offentlige sek-
tors effektivitet, samt et bedre grundlag for den overordnede udgiftssty-
ring er parterne enige om, at der er behov for en bedre statistikdækning af 
offentlige udgifter, offentlig beskæftigelse og offentlig produktion. 
 
Der afsættes 5 mio. kr. årligt. 
 
Kærgård Klitplantage 
Der blev fra 1956 til 1973 deponeret 300.000 ton spildevand på et områ-
de i Kærgård Klitplantage ved Varde. Deponeringerne er foregået i store 
gruber med dræn, således at forureningen i dag er nået ned under havets 
overflade, og forureningen siver med grundvandet ud i havet. Staten har 
ingen juridisk forpligtelse til at bidrage til oprydning af jordforurening på 
området. 
 
Parterne har noteret sig, at Ribe Amt og Miljøministeriet har nedsat en 
arbejdsgruppe, der inden 1. februar 2005 skal komme med løsninger på 
miljøproblemerne omkring den forurenede Kærgård Klitplantage. Når re-
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sultatet af dette arbejde foreligger, vil parterne stille sig positive over for 
at bidrage til afværgeforanstaltninger som led i en samlet løsning. 
 
Pulje til forebyggelse og bedre sikring mod fyrværkeriulykker 
Fyrværkeriulykken i Kolding i november 2004 viser, at der er behov for 
en styrket indsats i forhold til ulykker i forbindelse med særligt farlige 
virksomheder. 
 
Der oprettes derfor en pulje på 30 mio. kr., der blandt andet skal anven-
des til forebyggelse og bedre sikring mod fyrværkeriulykker. Puljen finan-
sieres af overskydende provenu fra Flyforsikringsfonden. 
 
Indsats mod HIV/AIDS 
I bestræbelserne på at styrke indsatsen mod HIV/AIDS indskydes der i 
2005 ekstraordinært yderligere 25 mio. kr. i Den globale fond for bekæm-
pelse af AIDS, tuberkulose og malaria. 
 
Danmark bidrager dermed med 140 mio. kr. til fondens arbejde i 2005. 
 
Etisk Råd 
Den 1. januar 2005 etableres et nyt Etisk Råd, som skal dække etisk råd-
givning i forbindelse med anvendelse af bio- og genteknologier i relation 
til mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets bevilling er fra 2005 for-
højet som følge af den udvidede opgaveportefølje. Parterne er enige om, 
at Etisk Råd fra 2005 tilføres yderligere 1 mio. kr. årligt. Parterne vil des-
uden vurdere omfanget af Rådets eventuelle nye opgaver og i lyset heraf 
fremadrettet vurdere bevillingsniveauet. 
 
Hædersgaver 
Hædersgaven er - udover selve anerkendelsen for indsatsen under besæt-
telsen - tænkt som en erstatning til både modstandsfolkene og deres efter-
ladte. Hædersgaver udbetales blandt andet til personer, der under Anden 
Verdenskrig har været tjenstgørende i allieret skibstjeneste, været deporte-
rede til fængsel eller koncentrationslejr eller sejlet med færøske fiskeskibe 
i krigsfarvand. 
  
Parterne er enige om at forhøje hædersgaven pr. modtager med virkning 
fra 2005 med 2.000 kr. til 14.000 kr. årligt, samt at der i anledning af 60-
året for befrielsen udbetales et engangsbeløb på 6.000 kr. i 2005. 
 



 31

Udgifterne vurderes at udgøre 35,6 mio. kr. i 2005, 8,7 mio. kr. i 2006, 8,3 
mio. kr. i 2007 og 7,9 mio. kr. i 2008. 
 
Danmark under den kolde krig  
Når rapporten om Danmarks sikkerhedspolitiske situation under Den 
kolde krig foreligger omkring årsskiftet 2004/2005, vil parterne tage stil-
ling til, om der er behov for yderligere studier af Danmark under Den 
kolde krig. 
 
Marselisborg tunnel 
Der er indgået en bred aftale i Århus Byråd om at afsætte 650 mio. kr. 
til anlæg af en tunnelforbindelse under Marselis Boulevard. Aftalen inde-
bærer dertil, at Århus kommune iværksætter en VVM-undersøgelse af 
projektet og udarbejder forslag til regionplantillæg. 
 
Med henblik på at gennemføre projektet uden fordyrende etapeinddeling 
er der enighed om, at staten yder et tilskud på i alt 250 mio. kr. i den for-
ventede anlægstid fra 2005 til 2012. Midlerne afholdes inden for rammer-
ne af det statslige trafikinvesteringsråderum, hvorefter der afsættes 15 
mio. kr. i 2005 og 51 mio. kr. i 2006. 
 
Kommuner og amters afståelse af energivirksomheder 
Der er enighed om at stemme for regeringens kommende lovforslag om 
fremrykning af modregningen i statstilskuddet til amter og kommuner i 
tilfælde af uddelinger fra og vederlag ved afståelse af energiforsynings-
virksomheder. 
 
Med fremrykningen vil modregningen i statstilskuddet blive påbegyndt i 
året efter modtagelsen af rådighedsbeløbet. 
 
13. Afsluttende bemærkninger 
Parterne er enige om at stemme for regeringens finanslovforslag for 2005 
samt regeringens ændringsforslag hertil ved 3. behandlingen i Folketinget.  
 
Endelig er parterne enige om at stemme for den lovgivning, som udmøn-
ter aftalen. 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

tive Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialistisk  
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokra-
terne, efterfølgende tiltrådt af Socialdemokraterne 

og Enhedslisten, om: 
 

Kultur, idræt for vanskeligt stillede børn, folkeuni-
versiteter, energibesparende foranstaltninger mv. 

(5. november 2004) 
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Aftale om kultur, idræt for vanskeligt stillede børn, folkeuni-
versiteter, energibesparende foranstaltninger mv. 
 
Bedre vilkår for forfattere 
Der er enighed om at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske 
forfattere.  
 
På den baggrund afsættes til nye litteraturpolitiske initiativer i alt 40 mio. 
kr. i perioden 2005 til 2008 til rejse- og arbejdslegater til unge talenter, 
udbygning af Kunstfondens tre-årige litterære legater, en forsøgsordning 
med PR-rådgivning for forfattere, udvidelse af den eksisterende ordning 
med forfatterarrangementer samt udgivelsesstøtte til banebrydende ny 
dansk litteratur. 
 
Idræt for vanskeligt stillede børn 
Med henblik på en målrettet indsats for at lette vanskeligt stillede børns 
adgang til idrætslivet, herunder svært overvægtige børn, er parterne enige 
om, at der afsættes i alt 40 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 til en ny pul-
je.  
  
Formålet med den nye ekstraordinære pulje "Idræt for vanskeligt stillede 
børn" er at sikre, at disse børn i højere grad involveres i idrætsforeninger-
nes tilbud. Der kan efter ansøgning ydes støtte til idrætsforeninger evt. i 
samarbejde med fritidsinstitutioner, der iværksætter målrettede initiativer 
for vanskeligt stillede børn, herunder børn på anbringelsessteder, i pleje-
familier m.v.  Initiativerne skal bl.a. sikre, at der er økonomisk overkom-
meligt for vanskeligt stillede børn at deltage i idrætsaktiviteter. Puljen 
administreres af Kulturministeriet og Socialministeriet. 
 
Fortidsminder og arkæologiske udgravninger 
Restaurering af fortidsminder 
En række af Danmarks nationale klenodier udgøres af historiske byg-
ningsanlæg, der i dag henligger som ruiner. Det gælder bl.a. Hammers-
hus, Kalø Slotsruin og Vitskøl Kloster. 
 
Fortidsminderne er en vigtig del af den nationale kulturarv. En gennem-
gang af tilstanden for 80 af de mest markante monumenter har afsløret et 
aktuelt behov for restaurering. Parterne er på den baggrund enige om, at 
området tilføres i alt 20 mio. kr. i perioden 2005 til 2008. 
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Arkæologiske udgravninger 
Parterne er enige om, at der ekstraordinært afsættes yderligere i alt 8 mio. 
kr. i perioden 2005 til 2008 til arkæologiske undersøgelser. 
 
Den midlertidigt forhøjede bevilling bidrager til, at Kulturarvsstyrelsen i 
øget udstrækning kan kompensere for udgifter i forbindelse med arkæolo-
giske undersøgelser, hvor f.eks. råstofindvindere støder på væsentlige for-
tidsminder ved udøvelse af deres hverv.  
 
Den ekstraordinære bevilling understøtter dermed dokumentationen af 
landets væsentlige fortidsminder. 
 
Istandsættelse af de kongelige kapeller i Roskilde Domkirke 
Der foretages i perioden 2005 til 2008 et større istandsættelsesarbejde af 
de kongelige begravelseskapeller i Roskilde Domkirke. 
 
Der er tale om en hovedistandsættelse af Christian I, Christian IV, Frede-
rik V og Christian IX’s kapeller. Restaureringen vedrører blandt andet 
kalkede vægge med Danmarks største sammenhængende rumudsmykning 
fra middelalderen. Herudover indebærer istandsættelsen rensning af de 
Kongelige kister, Marmorgravmæler og Marmorsarkofager. Restaurerin-
gen er anbefalet af Nationalmuseet. 
 
Totaludgiften forventes at beløbe sig til 30,6 mio. kr. Parterne er enige 
om, at afsætte i alt 16 mio. kr. i perioden 2005 til 2008 til istandsættel-
sen. Den resterende del af udgiften finansieres af Kirkeministeriets bevil-
ling til istandsættelse af kirker mv. 
 
Udredning om museernes formidlingsindsats 
Parterne er enige om, at der iværksættes et udredningsarbejde med hen-
blik på at belyse museernes formidlingsindsats mv. Udredningsarbejdet 
skal inddrage danske og udenlandske erfaringer. Det skal være afsluttet ul-
timo 2005. 
 
Styrket indsats for det danske sprog 
Parterne er enige om, at der afsættes i alt 12 mio. kr. i perioden 2005 til 
2008 med henblik på en ekstraordinær indsats for det danske sprog gen-
nem øget samarbejde og koordination mellem Kulturministeriets institu-
tioner for sprog og litteratur (Dansk Sprognævn og Det Danske Sprog- 
og Litteraturselskab). 
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Indsatsen skal blandt andet bidrage til en styrkelse af den sproglige infor-
mationsindsats overfor borgerne og offentligheden samt styrke indsatsen 
for digitalisering af tekster til brug for sprogforskning mv.  
 
Styrkelse af dansk design 
Med henblik på at udnytte potentialerne i danske design både nationalt 
og internationalt i forbindelse med undervisning, forskning og produkt-
udvikling afsættes en pulje til styrkelse af dansk design. 
 
Puljen skal anvendes til en styrkelse af international markedsføring af 
dansk design og kunsthåndværk, markering af designår i 2005, øget råd-
givning i forbindelse med unge designere og arkitekters etablering som 
selvstændige erhvervsdrivende, rejselegater for unge talenter indenfor de-
sign, kunsthåndværk og arkitektur samt sikre et permanent grundlag for 
Center for Designforskning. 
 
Endvidere skal arkitekt- og designskolerne sikres adgang til at søge forsk-
ningsressourcer under videnskabsministeriet. 
 
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008. 
 
Nye musikpolitiske initiativer 
Der er enighed om at afsætte 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008 
til nye musikpolitiske initiativer. 
 
Formålet er at styrke talentudviklingen inden for den klassiske musik og  
at give den rytmiske musik bedre vilkår. Det skal ske ved: 
• at styrke undervisningen i de 14 musikalske grundskoler (MGK), hvis 

hovedopgave det er at forberede unge talenter til optagelse på musik-
konservatorierne, og  

• at musikskolerne kan tilbyde særlige talentfulde unge ekstraundervis-
ning og oprette egentlige talentlinier, samt  

• at udvide støtten til de rytmiske spillesteder, samt  
• at styrke musikformidlingen nationalt og internationalt. 
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Folkeuniversiteter 
Der er i 2003 og 2004 ydet et supplerende tilskud til folkeuniversiteternes 
administration. Parterne noterer sig, at tilskuddet på 1 mio. kr. årligt fra 
og med 2005 gøres permanent. 
 
Tipsmidler mv. 
Der er mellem parterne enighed om, at omprioriteringer indenfor kultur-
området, herunder Kulturministeriets tipsmidler bidrager til finansierin-
gen af initiativerne i denne aftale med 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 
til 2008. 
 
Energibesparende foranstaltninger 
Det er aftalt, at regeringen inden udgangen af 2004 vil fremlægge en 
handlingsplan om energibesparelser. Denne vil indeholde en strategi for 
energieffektivisering og energibesparelser. Her vil energibesparelser i den 
offentlige sektor indgå som særligt indsatsområde. 
 
Det vurderes muligt at realisere statslige besparelser som følge af energi-
sparende foranstaltninger, bl.a.: 
• Elsparefondens indsats for fremme af el-besparelser i den offentlige 

sektor. 
• At der udsendes et nyt cirkulære om energieffektive indkøb i staten, 

som indeholder krav vedrørende energirigtige indkøb af produkter og 
for bygninger stiller krav om gennemførelse af energibesparende for-
anstaltninger med en kort tilbagebetalingstid. 

• At der fremsættes forslag til nye energikrav for statslige bygninger. De 
nye energikrav vil blandt andet indebære en reduktion af energifor-
bruget i nye statslige bygninger med 25-30 pct.  

 
Parterne er på den baggrund enige om at gennemføre en generel bevil-
lingsreduktion af ministeriernes driftsbevillinger på i alt 17,5 mio. kr. i 
2006, 32,5 mio. kr. i 2007 og 42,5 mio. kr. i 2008. 



 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-

tive Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemo-
kraterne om: 

 
Børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter,  

restanceinddrivelse mv. 
(5. november 2004) 
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Aftale om børn, handicappede, hospicepladser, retsafgifter, 
restanceinddrivelse mv. 
 
Bedre forhold for børn og børnefamilier 
Udvidelse af retten til orlov med dagpenge for adoptivforældre 
De fleste lande stiller krav om, at adoptivforældre skal opholde sig i afgi-
verlandet i forbindelse med modtagelse af barnet.  
 
Parterne er derfor enige om, at begge adoptanter ved adoption af barn i 
udlandet skal have ret til at holde orlov med dagpenge i op til 4 uger før 
modtagelsen af barnet med mulighed for 4 ugers forlængelse, hvis ophol-
det varer længere. Dermed sikres endvidere parallelitet til fødendes ret til 
orlov fra 4 uger før fødslen. 
 
Udvidelsen indebærer offentlige merudgifter på 10 mio. kr. årligt. 
 
Modulordninger 
På baggrund af erfaringerne i bl.a. Vejle Kommune er parterne enige om, 
at forældre skal have mulighed for at benytte dagtilbud i kortere tidsrum 
end en fuldtidsplads med en reduceret betaling.  
 
Parterne er derfor enige om at iværksætte en forsøgsordning, hvor kom-
munerne kan søge om tilskud til udvikling af modulordninger. Midlerne 
går til udvikling og administration samt en evaluering af ordningen til 
brug for forhandlingerne om finansloven for 2007. 
 
Den enkelte kommune er frit stillet omkring udformningen og antallet af 
moduler, idet der dog skal være mindst et fuldtidsmodul og et modul på 
mindre end fuld tid. Modulet skal modsvare et behov blandt forældrene.  
 
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i 2005 og 2006. 
 
Reservebedsteforældreordning 
Forældre skal have bedre muligheder for at få hjælp til få passet deres syge 
børn. Parterne er enige om, at der iværksættes en forsøgsordning, hvor 
kommunerne kan søge om tilskud til at udvikle reservebedsteforældre-
ordninger til pasning af syge børn samt til evaluering af ordningen. 
 
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. i 2005. 
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Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn 
Regeringen fremlagde sidste år en handlingsplan om bekæmpelse af sek-
suelt misbrug af børn. Parterne er enige om, at der er mange gode ele-
menter i planen. 
  
Parterne fremhæver, at der i satspuljeaftalen er afsat i alt 8 mio. kr. over 
de næste fire år til en videreførelse af videnscenteret for seksuelt misbrugte 
børn på Rigshospitalet. 
 
Bedre behandling for incestofre mv. 
Aftaleparterne prioriterer indsatsen mod seksuelt misbrug af børn meget 
højt. Ligeledes prioriteres indsatsen over for voksne, der har været udsat 
for incest eller andre seksuelle overgreb i deres barndom. 
 
På den baggrund er parterne enige om, at incestofre og andre, som i deres 
barndom har været ofre for seksuelt misbrug, efter lægehenvisning tilby-
des psykologbistand med sygesikringstilskud. Det er således ikke for den-
ne gruppe en forudsætning, at overgrebet er sket inden for en bestemt 
tidsperiode forud for henvendelsen om bistand.  
 
Endvidere vil parterne undersøge muligheden for at oprette en børnelinie 
for incestramte børn. 
 
De årlige udgifter skønnes at udgøre op til 15 mio. kr. 
 
Børneattester 
Parterne er endvidere enige om, at det skal være obligatorisk at indhente 
en såkaldt børneattest, når daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, idræts-
foreninger mv. ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførel-
sen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år.  
  
Udgifterne til indhentning af børneattester vurderes at udgøre 5 mio. kr. 
årligt. 
 
Parrådgivning 
Forsøg i mødrehjælpen i Odense med tilbud om parrådgivning har vist 
gode resultater. Med henblik på en større indsats for børn i vanskelige 
familiemæssige situationer er parterne enige om at iværksætte et udvidet 
forsøg i 4-5 amter.  
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Amterne skal tilbyde rådgivning hos private parterapeuter, frivillige orga-
nisationer mv. til par med børn, der har vanskeligheder, konflikter eller 
kriser i familien eller parforholdet. 
 
Målgruppen for forsøget begrænses, så det målrettes børnefamilier. Der 
forudsættes en vis egenbetaling. Hermed opnås den største effekt for de 
afsatte puljemidler.  
 
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden 2005 til 2008. 
 
Uddannelse af personale på krisecentre 
Parterne er enige om, at det sikres, at personale på krisecentre har den for-
nødne uddannelse til at håndtere etniske kvinders problemer. 
 
Der afsættes en pulje på 2 mio. kr. i 2005. 
 
Handicappede 
Forbedrede vilkår for reparation og udskiftning af hjælpemidler i handicapbi-
ler 
Parterne er enige om, at reglerne for reparation og udskiftning af den 
nødvendige særlige indretning i handicapbiler skal ligestilles med reglerne 
for hjælpemidler i hjemmet. 
  
Udgifterne vurderes at udgøre 10 mio. kr. årligt. 
 
Friere valg ved køb af handicapbiler 
Parterne er enige om, at reglerne for handicappedes køb af biler skal være 
mere fleksible med henblik på imødekommelse af brugerønsker, herunder 
muligheden for køb af brugte biler. På den baggrund iværksættes et ud-
redningsarbejde herom. 
 
Bedre transportmuligheder for blinde og svagtseende 
Parterne har aftalt at igangsætte et udredningsarbejde, der vurderer mu-
lighederne for at tilbyde blinde og svagtseende kørsel fra bopæl til nærme-
ste offentlige transportmiddel. 
 
Frit valg af ledsager 
Parterne er enige om at forbedre ledsageordningen for handicappede, så 
personer, der er berettiget til ledsagelse, får mulighed for selv at udpege 
sin ledsager. Lovforslaget forudsættes ikke at indebære merudgifter. 



 43

Hospicepladser mv. 
Flere hospicepladser 
Regeringen og Dansk Folkeparti har på de årlige finanslove og i forbin-
delse med aftalen om "Flere i beskæftigelse - lavere ledighed" afsat i alt 70 
mio. kr. i perioden 2003 til 2006 til hospicer, fordelt med 20 mio. kr. i 
2003, 30 mio. kr. i 2004 og 10 mio. kr. årligt i 2005 og 2006. Udmønt-
ningen af hospicepuljen for 2004 betyder, at hospicekapaciteten umid-
delbart kan bringes op på 113 pladser. 
 
Der er enighed om, at der skal sikres et landsdækkende hospicetilbud sva-
rende til minimum 12 pladser i hvert amt. Det indebærer, at der vil være 
behov for etablering af en række nye pladser i de amter, hvor tilbuddet i 
dag er mangelfuldt. På denne baggrund er parterne enige om at afsætte en 
pulje på yderligere 60 mio. kr. i 2005 og 40 mio. kr. i 2006 og fremefter 
til etablering og drift af nye hospicepladser. 
  
Puljen udmøntes efter ansøgning, således at kriteriet om geografisk 
spredning sikres bedst muligt. Puljen kan også anvendes til udvidelse af 
kapaciteten på eksisterende selvejende hospicer. Det er en forudsætning, 
at hospicerne lever op til Sundhedsstyrelsens vejledning om den palliative 
indsats. Amterne får pligt til at have driftsoverenskomst med private hos-
pices om minimum 12 hospicepladser. 
 
Plejetestamenter 
Parterne er enige om at gennemføre et forslag om plejetestamenter. For-
slaget går ud på, at kommunerne i forhold til tilrettelæggelsen af pleje og 
omsorg mv. for demente så vidt muligt skal respektere dementes vejle-
dende tilkendegivelser for fremtiden i forhold til bolig, pleje og omsorg.  
 
Forslaget forudsættes ikke at indebære merudgifter. 
 
Ret til pasning af nærtstående døende 
Parterne fremhæver, at der som led i aftalen om udmøntning af satspuljen 
er enighed om at give lønmodtagere ret til orlov til pasning af nærtstående 
døende og afsætte 2,3 mio. kr. i 2005 og 3,0 mio. kr. årligt i perioden 
2006 til 2008 til vederlag. 
 
Efter de gældende regler er plejevederlaget en godtgørelse for tabt arbejds-
fortjeneste ved pasning af nærtstående døende. Omfattet er personer, som 
er berettiget til sygedagpenge i tilfælde af egen sygdom. 
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Parterne er enige om at udvide personkredsen til at omfatte alle, som på-
tager sig at passe en nærtstående døende. 
 
Herudover er parterne enige om at indføre et minimumsbeløb for pleje-
vederlag svarende til 82 pct. af sygedagpengenes maksimumsbeløb. Det 
indebærer, at personer, der ikke har nogen indkomst eller en indkomst, 
der er mindre end minimumsbeløbet, kan vælge at søge om plejevederlag, 
der svarer til minimumsbeløbet. Plejevederlaget vil træde i stedet for an-
den offentlig forsørgelse. 
 
Det er fortsat en forudsætning, at den døende er indforstået med ordnin-
gen, og at kommunen vurderer, at den pågældende plejer kan løfte opga-
ven. 
 
Udgifterne til udvidelsen af personkredsen og indførelsen af et mini-
mumsbeløb vurderes at udgøre 15 mio. kr. årligt. 
 
Almenvelgørende foreninger 
Almennyttige og velgørende organisationer har en række udgifter, som 
erhvervsdrivende i et vist omfang bliver kompenseret for ved fradrag eller 
godtgørelser. Det gælder blandt andet visse energiafgifter, som godtgøres, 
og den såkaldte købsmoms, der kan afløftes i momspligtige virksomheder.  
 
Der er på den baggrund enighed om at undersøge, hvorvidt det er mu-
ligt delvist at kompensere almennyttige organisationer for sådanne udgif-
ter i forbindelse med det almennyttige arbejde. 
 
Svendborg Søfartsskole 
Der afsættes i alt 3,3 mio. kr. i perioden 2005 til 2007 til et forsøgspro-
jekt på Svendborg Søfartsskole, der har til formål at mindske frafaldet 
blandt elever med personlige og sociale problemer og derved fastholde fle-
re unge i et erhvervsuddannelsesforløb. 
 
Udsendelse af grundloven til alle nye stemmeberettigede 
Det er værdifuldt for samfundet, at nye stemmeberettigede sætter sig ind i 
de demokratiske spilleregler og værdier, som er fælles for hele Danmark, 
uanset kulturel, politisk eller religiøs baggrund. 
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På den baggrund aftales det, at der udsendes et eksemplar af grundloven i 
en let læselig udgave til alle danske statsborgere på deres 18-års fødselsdag 
samt til alle, der opnår dansk indfødsret ved lov. 
 
Der afsættes 2 mio. kr. årligt til dækning af udgifterne. 
 
Nedsættelse af retsafgifter mv. 
Parterne vil øge retssikkerheden for borgere og virksomheder. Derfor skal 
adgangen til domstolene lettes gennem en nedsættelse og omlægning af 
retsafgifterne med i alt 70 mio. kr. årligt.  
 
Ændringen vil især betyde en lettelse af retsafgifterne for småsager, hvor 
det i dag er forholdsmæssigt dyrt at benytte domstolene, når sagsgenstan-
dens værdi er begrænset. Samtidig vil der blive lagt et loft over retsafgif-
ternes størrelse i store sager, og der vil blive fastsat begrænsninger for, 
hvor meget en borger eller en virksomhed skal kunne pålægges at betale i 
retsafgift, hvis offentlige myndigheders afgørelser ønskes indbragt for 
domstolene.  
 
I dag kan den vindende part i en retssag stå tilbage med en advokatreg-
ning, som ikke dækkes fuldt ud af den tabende part. Det strider mod 
retsopfattelsen, at det skal være omkostningsfuldt at blive frifundet for en 
uretmæssig påstand.  
 
Parterne er derfor enige om, at standardtaksten skal forhøjes for de advo-
katomkostninger, som tilkendes af domstolene, så beløbet i højere grad 
modsvarer de faktiske udgifter. Ændringen vil betyde merudgifter på 10 
mio. kr. i 2005 og 20 mio. kr. årligt herefter i sager med fri proces, hvor 
staten betaler advokatomkostningerne. 
 
Samlet medfører forslagene merudgifter på 80 mio. kr. i 2005 og 90 mio. 
kr. årligt herefter. 
 
Enstrenget restance 
Samtidig med indgåelse af denne aftale er parterne enige om at stemme 
for regeringens forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer 
og forslag til lov om ændring af en række love (konsekvensændringer som følge 
af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer - samlingen af inddri-
velsen i Skatteministeriet), som gennemfører en enstrenget restanceinddri-
velse med ikrafttræden den 1. juli 2005. 
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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2005 
 
Der er den 3. november 2004 indgået aftale om udmøntning af satspuljen 
for 2005. Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med ne-
denstående oversigt.  
 
Med aftalen afsættes der i alt knap 2 mia.kr. til en række forskellige initia-
tiver over de næste fire år. Aftalen medfører forbedringer for udsatte børn 
og unge, oprustning af indsatsen i forhold til børnepsykiatri, spiseforstyr-
relser og bekæmpelse af svær overvægt, initiativer for handicappede, ældre 
og seniorer, indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti, initiativer for sva-
ge grupper på arbejdsmarkedet, integrationsinitiativer og flere andre initi-
ativer. I bilag 1-3 ses aftaleteksten fra de delaftaler, der er indgået i hen-
holdsvis Socialministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet (ekskl. bilag). 
 
Partierne bag satspuljeforliget er regeringen (Venstre og Det Konservative 
Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkepar-
ti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne.  
 
Nr. 2005 2006 2007 2008
Udsatte børn og unge     

1. Anbringelsesreform 19,5 135,6 68,1 19,3
2. Forløbsundersøgelse af anbragte børn – anden dataindsam-
  ling 1,6 4,2 1,4 0,0
3. Permanent finansiering af Børnedatabasen 0,4 0,4 0,4 0,4
4. Konfliktmægling - forlængelse af midlertidig bevilling 6,0 6,0 0,0 0,0
5. Unge og sorg 1,6 1,8 3,6 4,4
6. Orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med han 
  dicap eller alvorlig sygdom (Orlov til pasning af nærtstå- 
  ende døende) 2,3 3,0 3,0 3,0
7. Videnscenter for seksuelt misbrugte børn (SMB) på  
  Rigshospitalet 2,0 2,0 2,0 2,0
8. Red Barnet - indsats mod pornografi med børn på inter- 
  nettet m.m. 1,5 1,5 1,5 0,0
9. Ventilen Danmark 1,0 1,0 1,0 1,0

10. B-Ørnereden, Tornhøjcentret, værested for  børn og unge 
 fra misbrugshjem 0,5 0,4 0,4 0,0
11. Mødrehjælpen - tilbud til børn fra voldsramte familier 3,0 3,1 3,4 0,0
12. Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skole be- 
  handlingstilbud  - udvikling af bred akkrediteringsordning 3,5 2,0 2,0 0,0
13. Landsforeningen Børns Voksenvenner 0,7 2,0 2,0 2,0
14. Projekt www.Cyberhus.dk 0,5 0,5 0,5 0,0
15. Sejtklik - Børnehjælpsdagen 0,7 0,0 0,0 0,0
I alt  44,8 163,5 89,3 32,1
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Nr. 2005 2006 2007 2008
Børnepsykiatri og spiseforstyrrelser 
16. Bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet 
 med primærsektoren og oprustning  af den kortvarige 
 konsulentfunktion 20,0 22,0 23,0 23,0
17. Undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og  inddra- 
  gelse af praktiserende speciallæger eller andre private be- 
  handlingstilbud 12,0 10,0 7,0 7,0
18. Udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner 18,0 18,0 20,0 20,0
19. Styrkelse af behandlingsindsatsen for patienter med spise-
   forstyrrelser 30,0 30,0 30,0 30,0
I alt  80,0 80,0 80,0 80,0
    
Bekæmpelse af svær overvægt    
20. Kommunal indsats målrettet overvægtige børn og unge  
  med særligt fokus på udsatte familier 28,0 15,0 15,0 15,0
21. Centrale understøttende aktiviteter 10,0 0,0 0,0 0,0
I alt  38,0 15,0 15,0 15,0
    
Handicappede    
22. Styrket indsats for personer med et handicap 25,0 20,0 17,0 17,0
23. Revision af hjælpemiddelbekendtgørelse og - vejledning 6,9 5,8 5,8 5,9
24. Afdækning og evaluering af rehabiliterings- og trænings- 
  indsatsen for børn med autisme – Marselisborgcentret 2,6 2,6 0,0 0,0
25. Forebyggelse og behandling af seksuelle overgreb   
  mod handicappede         2,0 2,0 2,0 0,0
26. Tilskud til etablering af efterskole for udviklingshæmmede 6,0 0,0 0,0 0,0
27. Udviklingspulje til kvalificering af indsatsen for familier  
  med handicappede børn 9,7 5,7 5,0 5,0
28. Evaluering af kontaktpersonordningen, servicelovens §79 0,5 0,0 0,0 0,0
29. Landsdækkende internetbaseret registrering af synshandi- 
  cap og behov for svagsynsoptik 1,5 1,5 1,2 1,2
30. Evaluering af magtanvendelsesreglerne i service lovens  
  kapitel 21 1,0 1,0 1,0 1,0
31. Pulje til realisering af projekter vedrørende tilgængelighed 
  til eksisterende byggeri 3,0 2,0 0,0 0,0
32. Adgang til at anvende almene familieboliger som udslus-  
  ningsboliger 1,4 1,4 1,4 1,4
33. Dansk Epilepsiforening - problemstillinger for mennesker 
  med epilepsi og inddragelse af unge med epilepsi i frivilligt 
  ungdomsarbejde 0,5 0,5 0,5 0,5
34. Danske Døves Landsforbund – Forældrevejledning for  
  døve 1,9 1,9 0,0 0,0
35. Center for Små Handicapgrupper - udvikling af  tilbud til 
  udsatte unge med sjældne handicap 1,1 1,1 1,1 0,0
36. Ungdomsprojekt for døvblinde - Foreningen af Danske  
  Døvblinde 1,0 1,0 1,0 1,0
37. IT-uddannelse for unge mennesker med autisme  - Vejle  
  Erhvervscenter 3,7 3,0 3,0 0,0
I alt  67,8 49,5 39,0 33,0
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Nr. 2005 2006 2007 2008
Misbrugere, øget alkoholbehandlingsindsats 
38. Den offentlige indsats på alkoholområdet 55,0 50,0 60,0 110,0
I alt  55,0 50,0 60,0 110,0
 
Ældre og seniorer 
39. Forsøg med oprettelse af forebyggelses- og rådgivnings- 
  centre 35,0 5,0 10,0 20,0
40. Kompetenceudvikling blandt det udførende personale på 
  handicap – og ældreområdet 5,0 5,0 10,0 10,0
41. Frivillig indsats overfor etniske minoriteter – Ældre Sagen 
  og Dansk Flygtningehjælp 0,5 1,0 1,0 1,0
42. Ældremobilisering - datastuer 1,7 1,8 1,9 0,0
43. Landsforeningen for førtidspensionister 0,5 0,5 0,5 0,5
44. Ældremobiliseringen: Respekt mellem generationer 0,5 0,0 0,0 0,0
45. Helbredstillæg til læsebriller 1,8 1,9 1,9 1,9
I alt  45,0 15,2 25,3 33,4
 
Svage grupper på arbejdsmarkedet, herunder sygefravær 
46. Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (delvist finan- 
  sieret via omprioritering) 18,5 0,0 0,0 0,0
47. Virksomhedernes sociale ansvar – oplysningsaktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0
48. Resultater af den helhedsorienterede indsats 1,5 0,0 0,0 0,0
49. Ledighedsydelse og fleksydelse med mindstesats 5,0 5,0 5,0 6,0
50. Fra ledig til efterspurgt ressource (finansieret via ompriori-
  tering) 9,6 0,0 0,0 0,0
51. Styrkelse af Arbejdsmarkedsmiljøforskningsfonden 14,2 8,2 11,7 12,7
52. Nedsat sygefravær - stop mobning på arbejdspladser 4,0 4,0 2,0 0,0
53. Forskning i mobning, chikane, stress og udbrændthed 0,0 0,0 0,0 0,0
54. Handicapidrættens Videnscenter 0,4 4,3 4,3 4,3
55. Huslejetilskud til unge forrevalidender 3,5 7,0 7,0 7,0
56. Vejen tilbage 0,9 2,0 2,0 2,0
57. Personlig assistance til personer med psykisk  handicap (fi-
   nansieret via omprioritering) 5,0 0,0 0,0 0,0
58. Forsøg med "junior-elev i TAMU" (delvist finansieret via 
  omprioritering) 4,0 4,0 4,0 4,0
I alt  66,6 34,5 36,0 36,0
 
Integration 
59. Indvandrerkyndige konsulenter i AF 11,1 11,1 11,1 11,1
60. Styrkelse af pulje til forstærket beskæftigelsesindsats over  
  for familiesammenførte samt flygtninge- og indvandre- 
  kvinder 4,0 2,0 2,0 2,0
61. Rollemodeller og frivillig integrationsindsats 6,4 2,0 2,0 2,0
62. Fastholdelse af unge nydanskere i erhvervsuddannelserne 3,4 2,0 2,0 2,0
63. Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangs-
   ægteskaber 0,6 1,4 1,4 1,4
64. Pulje til indsats mod kriminalitet og forsøg med belastede 
  skoler 15,0 7,0 7,0 7,0
I alt  40,5 25,5 25,5 25,5
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Nr. 2005 2006 2007 2008
Øvrige initiativer 
65. Forbedring af reglerne for orlov til pasning af syge børn 10,0 10,0 10,0 10,0
66. Forberedende forældrekurser 5,8 4,0 5,0 0,0
67. Udvikling af lokale frivillighedsformidlinger 15,0 10,0 10,0 14,0
68. Forebyggelse af unges sociale problemer 10,0 0,0 0,0 0,0
69. Social og helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet 11,7 7,7 10,7 15,7
70. Permanent støtte til KFUKs Sociale Arbejde - Reden i hhv. 
  København, Århus og Odense 2,3 6,3 6,3 6,3
71. Permanentgørelse af økonomisk støtte til Livslinien 1,1 1,1 5,0 5,0
72. Indsats mod selvmord og selvmordsforsøg 10,0 10,0 10,0 10,0
73. Nordisk Campbell Center            0,0 5,0 5,0 5,0
74. Udvikling af metoder til tidlig indsats for udsatte   
  børn og unge 1,0 2,0 2,0 1,0
75. Styrkelse af beskæftigelsesfremmende initiativer i de mest 
  socialt belastede områder og Styrkelse af  inte gration af to
  sprogede børn og unge i de mest socialt  belastede områ- 
  der 13,0 0,0 0,0 0,0
76. Styrkelse af frivillighedsarbejde i de mest socialt belastede 
  områder 5,0 5,0 5,0 5,0
77. Integration af udviklingshæmmede m.v. med anden etnisk 
  baggrund i botilbud 0,5 0,0 0,0 0,0
78. Pulje til finansiering af projekter med sigte på social aktive-
   ring, og gennemførelse af en brugerundersøgelse 5,0 3,0 3,0 3,0
79. Tilskud til ommærkning af almene familieboliger og alme-
  ne (og selvejende) ungdomsboliger til handicap og ældre 
  boliger 17,5 0,0 0,0 0,0
80. Vold mod kvinder 15,0 15,0 15,0 15,0
81. Center for voldtægt- og voldsramte på Rigshospitalet 0,0 5,0 5,0 5,0
82. Renovering og udbygning af Møltrup Optagelseshjem 9,0 0,0 0,0 0,0
83. Projekt Broen - KFUM's sociale arbejde i Danmark 2,7 2,7 2,9 0,0
I alt  134,6 86,8 94,9 95,0
 
Initiativer på social- og integrationsområdet finansieret via omprioriteringer 
84. Omprioritering til §15.75.26.41. Indsats over for unge  
  hashmisbrugere 7,9 0,0 0,0 0,0
85. Omprioritering til §11.31.03. Kriminalforsorgen i anstal-
   ter og frihed 5,0 6,0 6,0 6,0
86. Omprioritering til §15.74.05 Linien - når sindet  gør ondt 12,8 0,0 0,0 0,0
87. Omprioritering til pulje til indsats mod tvangsægteskaber, 
  genopdragelsesrejser mv. – Hotline 5,0 0,0 0,0 0,0
I alt  30,7 6,0 6,0 6,0
   
Omprioriteringer  
88. Omprioritering fra §15.75.26.42. Pulje til øget behand- 
  lingsindsats for unge misbrugere under 18 år til initiativ  
  nr. 84 -7,9 0,0 0,0 0,0
89. Omprioritering fra §15.75.26.40. Social indsats  over for 
  stofmisbrugere til initiativ nr. 85 -5,0 -6,0 -6,0 -6,0
90. Omprioritering fra §15.74.10.10. Psykiatriaftale    
  2003-2006 til initiativ nr. 86 -12,8 0,0 0,0 0,0
91. Omprioritering fra §18.34.01.70. Styrkelse af  indsatsen  
  mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt et-
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Nr. 2005 2006 2007 2008
   niske minoriteter til initiativ nr. 87 -5,0 0,0 0,0 0,0
92. Omprioritering fra §17.49.13. Støtte til handicappede til 
  initiativ nr. 57 -5,0 0,0 0,0 0,0
93. Omprioritering fra §17.49.34. Forsøg med nye initiativer 
  over for personer med stor risiko for  permanent passiv for-
  sørgelse til initiativ nr. 50 -9,6 0,0 0,0 0,0
94. Omprioritering fra §20.89.13. Ungdomsvejledningen til  
  initiativ nr. 46 og 58 -5,0 0,0 0,0 0,0
I alt -50,3 -6,0 -6,0 -6,0
    
Satspuljeaftalen i alt, nettotræk på satspuljen 552,7 520,0 465,0 460,0

Anm.: Initiativ nr. 3, 6, 19, 23, 32, 38, 45, 49, 55, 65, 69, 70 og 71 medfører et permanent træk 
på satspuljen. Omprioriteringen fra §15.75.26.40. Social indsats for stofmisbrugere til ini-
tiativ nr. 85 er endvidere permanent. Derudover er det aftalt at omprioritere 3,1 mio. kr. 
fra §15.75.26.60. Tilgængelighed for fysisk handicappede kvinder til §15.75.26.30. For-
øget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentrene. 
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Bilag 1. Aftale om satspuljen på det sociale område 2005-2008 
 
Der er den 2. november 2004 indgået aftale på det sociale område om 
udmøntning af satspuljen for 2005. Partierne bag satspuljeforliget er: 
Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne. 
 
Aftalen i hovedtræk: 
 
Forstærket indsats for udsatte børn og unge 
Partierne bag satspuljen blev i foråret enige om en reform af indsatsen for 
truede børn og unge (anbringelsesreformen). Med dette forlig er finansie-
ringen af reformen på plads. Anbringelsesreformen handler i hovedtræk 
om: 
• Tidlig indsats i forhold de udsatte børn og unge 
• Bedre sagsbehandling på området 
• Styrket inddragelse af udsatte børn og familier i forbindelse med sags-

behandlingen 
• Stærkere kontrol med kommunernes indsats på området 
 
Herudover afsættes der midler til en række familiepolitiske initiativer. Det 
drejer sig bl.a. om konfliktmægling, bedre orlovsmuligheder til lønmod-
tager, der passer nærtstående med handicap og bedre muligheder for orlov 
til pasning af syge børn. 
 
Handicappolitiske initiativer 
Satspuljepartierne prioriterede ved forrige satspulje bedre boligvilkår for 
handicappede. Med denne aftale er der planlagt yderligere initiativer til 
forbedring af vilkårene for handicappede. I alt afsættes ca. 150 mio. kr. til 
forskellige tiltag:  
• Bedre adgang til hjælpemidler bl.a. i form af tilskud til briller og bed-

re mulighed for tildeling af computere til svagtseende. 
• Udviklingspulje på i alt ca. 25 mio. kr. til styrkelse af indsatsen for 

familier med handicappede børn 
• Bedre tilgængelighed til bygninger, herunder en pulje på i alt 17,5 

mio. kr. til dækning af ombygningsudgifter, så flere bygninger bliver 
tilgængelige for handicappede 
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Indførelse af en alkoholbehandlingsgaranti 
I forlængelse af sidste års aftale, hvor der blev sat midler af til flere alko-
holbehandlingspladser, er partierne enige om med denne pulje, at afsætte 
midler til indførelse af en egentlig alkoholbehandlingsgaranti. Det bety-
der, at alle, der ønsker behandling, har ret til at få et behandlingstilbud 
inden for 14 dage.  
 
Aftalen munder ud i et lovforslag, som indenrigs- og sundhedsministeren 
vil fremsætte i indeværende år. Ordningen, der træder i kraft d. 1/7 2005 
gennemføres ved lovgivning. Satspuljepartierne er enige om, at der kan 
ske efterregulering af det afsatte beløb, når det endelige træk på ordningen 
kendes. Samtidig er partierne med denne aftale enige om, at omkontere 
midler, så behandlingsgarantien også gælder for indsatte i fængslerne. 
 
Der afsættes samtidig midler til den sociale indsats på alkoholområdet. 
Midlerne fordeles ved en ansøgningspulje. Satspuljepartierne har ved afta-
lens indgåelse besluttet at fremme ansøgninger fra Blå Kors vedr. TUBA 
(tilbud til unge børn af alkoholikere) og ”Knuden” i Frederikshavn (efter-
værnsprojekt). 
 
Pulje til styrkelse af forebyggelsen på det sociale område 
Partierne er enige om at afsætte i alt 70 mio. kr. til en pulje til oprettelse 
af forebyggelsescentre i kommunerne. Kommuner vil kunne søge midler, 
som styrker indsatsen - især for ældre. 
 
Flere frivillighedsformidlinger  
Partierne er enig om at støtte det frivillige sociale arbejde. Med aftalen af-
sættes der i alt ca. 50 mio. kr. til styrkelse af eksisterende- og oprettelse af 
nye frivillighedsformidlinger. Dermed styrkes mulighederne for at lave 
frivilligt socialt arbejde for dem, som ønsker det, og der skabes bedre for-
udsætninger for det lokale samarbejde. 
 
Øget indsats mod selvmord 
Partierne er enige om at prioritere indsatsen for forebyggelse af selvmord 
højt. Derfor afsættes der permanent midler til en styrkelse af organisatio-
nen ”Livslinien”.  
 
Der afsættes samtidig en pulje på i alt 40 mio. kr. til nye centrale initiati-
ver til selvmordsforebyggelse, så den hidtidige indsats kan fortsættes. Fo-
kusområderne er unge piger, ældre mænd og sindslidende. 
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En del af midlerne skal benyttes til indsamling og formidling af ny viden.  
 
Bekæmpelse af Vold mod kvinder 
Satspuljepartierne har tidligere prioriteret bekæmpelse af vold mod kvin-
der. Med dette års aftale fortsættes indsatsen, og der afsættes i alt 60 mio. 
kr. til nye initiativer. Midlerne skal bl.a. anvendes til kampagner, netværk 
og støtte til voldsramte, indsamling af statistik og styrkelse af den offentli-
ge indsats overfor voldsramte familier. 
 
Derudover videreføres og udvides behandlingstilbuddet ”Dialog Mod 
Vold”. Tilbuddet, der indtil videre har eksisteret i København, bliver nu 
landsdækkende. Endvidere vil der blive udviklet initiativer, der retter sig 
mod de voldsramte kvinder.  
 
Integration 
Forligsparterne har derudover afsat samlet 33,5 mio. kr., der skal under-
støtte integrationsinitiativer. De 13 mio. kr. er afsat i 2005 til styrkelse af 
beskæftigelsesfremmende initiativer i de mest socialt belastede områder 
samt styrkelse af integration af tosprogede børn og unge i de mest socialt 
belastede områder. Partierne er enige om, at der ved satspuljeforhandlin-
gerne for 2006 afsættes yderligere 14 mio. kr. i 2006 til dette initiativ.  
 
Børnepsykiatri 
Socialordførerne er enige om, at der afsættes 50 mio. kr. årligt til til særlig 
indsats på børne- og ungepsykiatri-området med henblik på at nedbringe 
ventelisterne. Af de 50 mio. kr. finansieres 35 mio. kr. af puljen til øvrige 
initiativer, der forhandles af socialministeren. De resterende 15 mio. kr. 
udmøntes af den pulje, der forhandles på Indenrigs- og Sundhedsministe-
riets område.  
 
Derudover afsættes 13 mio. kr. i 2005 til kommunale initiativer på fed-
meområdet i Indenrigs- og Sundhedsministeriet på de allerede aftalte vil-
kår.  
 
Realiseringen af aftalen forudsætter enighed om den samlede udmøntning 
og fordeling af satspuljen for 2005-08.  
 
 
 



 56

Bilag 2. Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2005 på Beskæftigel-
sesministeriets, Integrationsministeriets og Undervisningsministeriets 
område 
 
Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og in-
tegration har den 2. november 2004 afsluttet de decentrale forhandlinger 
med arbejdsmarkedsordførerne og integrationsordførerne om udmønt-
ning af satsreguleringspuljen for 2005.  
 
Der er for de tre ministerområder forhandlet med udgangspunkt i en 
samlet ramme på 100 mio. kr. i 2005 og 70 mio. kr. om året i de efter-
følgende år. Samlet er der aftalt initiativer for 407,1 mio. kr., der finansie-
res via de afsatte midler, herunder midler til øvrige initiativer, der er for-
handlet i regi af socialministeren, samt via omdisponering af videreførte, 
udisponerede midler.  
 
Beskæftigelsesministeriet 
På Beskæftigelsesministeriets område er der for 2005 i alt afsat 93,1 mio. 
kr. til projekter inden for nedenstående hovedområder.  
 
Svage grupper 
I 2005 er der afsat 40,1 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for 
svage grupper på arbejdsmarkedet.  
 
18,5 mio. kr. er afsat til en pulje til særlige initiativer for svage grupper i 
kanten af arbejdsmarkedet. Puljen målrettes aktiviteter for langvarigt ledi-
ge, der mangler sociale kompetencer, yngre ledige kvinder med anden et-
nisk baggrund samt langvarigt ledige med misbrugs- og sociale problemer.  
 
Der er i 2005 afsat i alt 9,6 mio. kr. til et 3-årigt opkvalificeringsforløb 
(Fra ledig til efterspurgt ressource), der gennemføres i regi af Kofoeds 
Skole samt 1,5 mio. kr. til et projekt om resultater af den helheds-
orienterede indsats, der gennemføres i regi af Landsforeningen Ligeværd 
og DHI (den helhedsorienterede indsats). 
 
5,5 mio. kr. er afsat i 2005 til i samarbejde med Integrationsministeriet at 
videreføre ordningen med særlige indvandrerkyndige til gennemførelse af 
flygtninge- og indvandrerindsatsen i Arbejdsformidlingen. Desuden præ-
ciseres formålet med den eksisterende pulje vedrørende Virksomheders 
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sociale ansvar med henblik på at afholde udgifter til hjemmeside og andre 
oplysningsaktiviteter. 
 
Der afsættes permanent midler til at indføre en minimumsats for perso-
ner, der modtager ledighedsydelse.  
 
Arbejdsmiljø 
I 2005 er der afsat i alt 18,2 mio. kr. til initiativer til styrkelse af arbejds-
miljøet. 
 
Der er i 2005 afsat 14,2 mio. kr. og i perioden 2006-2008 yderligere 32,6 
mio. kr. til at styrke den Arbejdsmiljøforskningsfond, der blev etableret 
ved satspuljeaftalen for 2003 og styrket ved satspuljeaftalen for 2004. 
Under Arbejdsmiljøforskningsfonden skal der i årene 2005 og 2006 gen-
nemføres en særlig forskningsindsats inden for temaerne mobning, chika-
ne, stress og udbrændthed. 
 
Der er ligeledes afsat midler til en 3-årig landsdækkende indsats, der skal 
sætte mobning på dagsordenen i organisationer, på arbejdspladser og i of-
fentligheden.  
 
Handicappede 
Der er i 2005 afsat i alt 34,8 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer 
for personer med et handicap.  
 
Heraf er der i 2005 afsat 12,5 mio. kr. og i perioden 2006-2008 27,0 
mio. kr. til en særlig pulje til styrkelse af indsatsen for personer med et 
handicap. Et tilsvarende beløb er afsat under puljen til øvrige initiativer, 
der er forhandlet i regi af socialministeren. Indsatsen gennemføres i sam-
arbejde mellem Beskæftelsesministeriet og Socialministeriet. 
 
Der er endvidere afsat midler til at videreføre aktiviteter i regi af Handi-
capidrættens Videnscenter og aktiviteten ”Vejen tilbage”, som er et sup-
plerende tilbud til Huset Venture.  
 
Der afsættes permanent midler til at indføre en ordning, hvor der kan 
ydes huslejetilskud til unge forrevalidender. Endelig er der afsat 5 mio. kr. 
til at videreføre en forsøgsordning med personlig assistance til personer 
med et psykisk handicap. 
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Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
På Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område er der 
for 2005 i alt afsat 58 mio. kr. til projekter inden for nedenstående ho-
vedområder: 
 
Beskæftigelse 
Der er afsat 5,6 mio. kr. i 2005 til at videreføre ordningen med de ind-
vandrerkyndige konsulenter i Arbejdsformidlingen med henblik på at 
styrke de etniske minoriteters arbejdsmarkedstilknytning. 
 
Der er afsat 4,0 mio. kr. i 2005 til en styrkelse af puljen til forstærket be-
skæftigelsesindsats over for familiesammenførte samt flygtninge- og ind-
vandrerkvinder.  
 
Frivillighed 
Der er afsat en pulje på 6,4 mio. kr. i 2005 til etablering af et korps af 
overvejende kvindelige rollemodeller, der aktivt skal medvirke til integra-
tion af udsatte og dårligt integrerede udlændinge. Puljens formål er at 
etablere en øget inddragelse af civilsamfundet i forbindelse med integrati-
onsindsatsen. Deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv kan give flygt-
ninge og indvandrere et netværk blandt danskere, der er vigtigt for inte-
grationen og ofte er helt centralt i forbindelse med job- eller praktikplads-
søgning. 
 
Uddannelse 
Der er afsat en pulje på 3,4 mio. kr. i 2005 til fastholdelse af unge nydan-
skere i erhvervsuddannelserne. Puljens formål er at medvirke til at mind-
ske frafaldet for unge med anden etnisk baggrund end dansk på erhvervs-
skolerne.  
 
Udsatte 
Der er afsat 0,6 mio. kr. i 2005 til Landsorganisationen af Kvindecentre 
(LOKK) til styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold og tvangsægte-
skaber. Formålet er at forhindre konflikter i de etniske minoritetsfamilier 
bl.a. i forbindelse med generationskonflikter og uønskede ægteskaber. 
 
Der er afsat en pulje på 15,0 mio. kr. i 2005 til indsats mod kriminalitet 
og forsøg med belastede skoler. Formålet er at gennemføre initiativer med 
henblik på at skabe øget tryghed for beboere i udsatte boligområder. Det 
er endvidere formålet at udvikle redskaber, der kan bidrage til en løsning 
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af problemer på skoler og ungdomsuddannelsessteder med mange elever 
med etnisk minoritetsbaggrund og store integrationsproblemer. 
 
Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. i 2005 til en styrket indsats mod 
tvangsægteskaber, genopdragelsesrejser mv. i form af en ”hotline”. Der 
oprettes en hot-line, der kan rådgive unge vedrørende generationskonflik-
ter, genopdragelsesrejser, tvangsægteskaber, mv. Herudover kan der ydes 
støtte til rådgivnings- og oplysningsarbejde vedrørende tvangsægteskaber, 
genopdragelsesrejser, vold mv. 
 
Socialt belastede områder 
Der er afsat en pulje på 13,0 mio. kr. i 2005 til styrkelse af beskæftigelses-
fremmende initiativer og integration af to-sprogede børn og unge i de 
mest socialt belastede boligområder. 
 
Der er afsat en pulje på 5,0 mio. kr. i 2005 til styrkelse af frivillighedsar-
bejde i de mest socialt belastede boligområder. Formålet med puljen er at 
styrke frivilligt socialt arbejde i områderne gennem information og råd-
givning om frivilligt socialt arbejde.  
 
Undervisningsministeriet 
På Undervisningsministeriets område er der afsat 4,0 mio. kr. årligt i åre-
ne 2005-2008 til finansiering af projektet ”Junior-Elev TAMU”, der gen-
nemføres i regi af Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser. 
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Bilag 3. Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2005-2008 
 
Der er den 2. november 2004 indgået aftale på sundhedsområdet om 
udmøntning af satspuljen for 2005. Partierne bag satspuljeforliget er: 
Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokra-
terne. 
 
Udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien og behandlingsindsatsen 
for patienter med spiseforstyrrelse – jf. bilag 1 (ikke optrykt) 
Regeringen og satspuljepartierne har aftalt at styrke indsatsen i børne- og 
ungdomspsykiatrien og behandlingen af spiseforstyrrelser med i alt 80 
mio. kr. årligt i perioden fra 2005 til 2008.  
 
I psykiatriaftalen for 2003 – 2006 blev der afsat 120 mio. kr. (30 mio. kr. 
årligt) til nedbringelse af ventetiderne i børne- og ungdomspsykiatrien. 
Sundhedsstyrelsens statusrapport fra april 2004 viste blandt andet, at ak-
tiviteten er øget betydeligt, og at det derved er lykkedes at holde nogen-
lunde trit med den stigende efterspørgsel, men at der ikke er opnået en 
væsentlig reduktion i ventetiderne.  
 
Regeringen og satspuljepartierne er på den baggrund enige om at intensi-
vere udbygningen af børne- og ungdomspsykiatrien for derved at ned-
bringe ventetiderne til undersøgelse og behandling ved at afsætte 50 mio. 
kr. årligt i perioden fra 2005-2008 på tre indsatsområder: 
1) Bedre og hurtigere visitation, intensivering af samarbejdet med pri-

mærsektoren og oprustning af den kortvarige konsulentfunktion 
2) Undersøgelser uden for almindelig arbejdstid og inddragelse af prakti-

serende speciallæger eller andre private behandlingstilbud 
3) Udvidelse af kapaciteten i eksisterende funktioner 
 
I de senere år er såvel sengedagsforbruget som antallet af ambulante besøg 
for patienter med spiseforstyrrelser steget kraftigt. Lidelserne lægger såle-
des beslag på flere og flere ressourcer i sundhedsvæsenet. Patienter, pårø-
rende og behandlere mener, at der er for lille behandlingskapacitet, og der 
udtrykkes ikke sjældent utilfredshed fra patientside med behandlingstil-
budene. På den baggrund ønsker regeringen og satspuljepartierne at styr-
ke behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser ved et per-
manent træk på satspuljen på 30 mio. kr. årligt fra 2005. 
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Parterne er enige om fortsat at prioritere børne- og ungdomspsykiatrien 
efter udløbet af psykiatriaftalen for 2003–2006 og vil drøfte finansierin-
gen heraf, herunder et permanent træk på satspuljen. Der er i øvrigt enig-
hed om at stabilisere udbygningen af speciallægeuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri efter udløbet af psykiatriaftalen for 2003-2006. Parter-
ne vil drøfte finansieringen heraf, herunder et permanent træk på satspul-
jen.  
 
Indsats mod svær overvægt i særligt udsatte grupper – jf. bilag 2 (ikke 
optrykt) 
Overvægt og fedme blandt børn udgør en tikkende bombe under fremti-
dens sundhedsvæsen. Forekomsten af overvægt er størst i grupper med lav 
uddannelse og dårlige socioøkonomiske forhold. Risikoen for, at et barn 
udvikler svær overvægt, øges, hvis den ene eller begge forældre er overvæg-
tige. Parterne er på den baggrund enige om, at forebyggelsen af overvægt 
og fedme skal intensiveres, og at kommunerne i den sammenhæng har et 
klart potentiale for at målrette de eksisterende betydelige ressourcer til fo-
rebyggelse af udviklingen. 
 
Parterne har på den baggrund aftalt at afsætte 28 mio.kr i 2005 og 15 
mio. kr. årligt i perioden 2006-2008 til en kommunal indsats målrettet 
overvægtige børn og unge med særligt fokus på udsatte familier. Parterne 
har endvidere aftalt at afsætte 10 mio. kr. i 2005 til centrale understøt-
tende aktiviteter i form af materiale- og metodeudvikling, uddannelses- 
og netværksaktiviteter og evaluerings og erfaringsspredning. Anvendelse af 
midler fra denne centrale bevilling kan fordeles over alle årene 2005-
2008.  
 
Oversigt over anvendelse af aftalens samlede midler ser således ud:  
 
 2005 2006 2007 2008 
Børn og unge og spiseforstyrrelser 80 80 80 80 
Heraf bedre visitation mm. 20 22 23 23 
          merarbejde og private tilbud 12 10 7 7 
          øget kapacitet 18 18 20 20 
          spiseforstyrrelser (P) 30 30 30 30 
Svær overvægt 38 15 15 15 
Heraf kommunale initiativer 28 15 15 15 
          centrale initiativer 10 0 0 0 
I alt  118 95 95 95 
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Status 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterer partierne om status for gen-
nemførelse af aftalerne ved udgangen af 1. kvartal 2005. 
 
Administration mv.  
Af bevillingen til de nævnte indsatsområder kan der reserveres op til 3 
pct. til administration mv. (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de 
pågældende puljer opgøres ved årets udgang som de faktisk afholdte ad-
ministrationsomkostninger, - jf. Økonomistyrelsens vejledning. 
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Aftale om udmøntning af forskningsreserven og initiativer på 
medicinområdet 
 
Der er indgået aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten og 
Kristendemokraterne om udmøntning af forskningsreserven og om initia-
tiver på medicinområdet.  
 
Det indgår i aftalen, at nettoprovenuet fra initiativerne på medicinområ-
det medgår til at finansiere forskningsreserven. Dermed er den forudsatte 
medvirken til finansiering af forskningsreserven opfyldt.  
 
1. Udmøntning af forskningsreserven 2005-2008 
Med aftalen om udmøntning af forskningsreserven i perioden 2003-2005 
var Folketingets partier i oktober 2002 enige om at udmønte bevillinger 
til forskning og innovation for i alt 699 mio. kr.  
 
Folketingets partier var samtidig enige om at drøfte udmøntningen af 
yderligere bevillinger til forskning og innovation frem mod finansloven 
for 2005, og herunder drøfte finansiering.  
 
Folketingets partier er enige om at udmønte 2.949 mio. kr. til forskning 
og innovation i årene 2005-2008. Midlerne udmøntes som beskrevet ne-
denfor.  
 
Aftalen indebærer, at universitetsområdet tilføres i alt 682 mio. kr. med 
henblik på at styrke forskeruddannelsen og sikre generationsskiftet i dansk 
forskning.  
 
Den strategiske forskning tilføres i alt 1.231 mio. kr. Heraf afsættes 970 
mio. kr. til Det Strategiske Forskningsråd, og 261 mio. kr. anvendes til 
andre strategiske forskningsinitiativer.  
 
Endelig afsættes i alt 1.006 mio. kr. til innovationsområdet.  
 
Hertil kommer midler til administration af ordningerne. 
 
Aftalen er optrykt som bilag 1. 
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2. Initiativer på medicinområdet 
Aftaleparterne er enige om, at bidrage til finansieringen af aftalen om 
udmøntning af forskningsreserven ved at gennemføre en række initiativer 
på medicinområdet fra 2005. Initiativerne har til formål at sikre en mere 
hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne til lægemidler og øge kvaliteten 
i lægemiddelbehandlingen.  
 
Der indføres et tilskudsprissystem, hvor tilskudsprisen, som lægges til 
grund for beregning af medicintilskud, fastsættes til prisen på det i Dan-
mark billigste markedsførte synonyme lægemiddel i en tilskudsgruppe. 
Samtidig konsekvenstilpasses den sociale lovgivnings regler om helbreds-
tillæg tilsvarende, således at pensionister med helbredstillæg får beregnet 
helbredstillægget på baggrund af egenbetalingen i forhold til lægemidlets 
tilskudspris. Initiativerne har til formål at tilskynde læger og patienter til 
at flytte forbruget til det billigste lægemiddel i gruppen af synonyme læ-
gemiddel. 
 
Reguleringsmekanismen vedrørende udgiftsgrænserne i det behovsafhæn-
gige medicintilskudssystem virker ikke hensigtsmæssigt. På den baggrund 
videreføres de i 2004 gældende udgiftsgrænser i 2005, således at disse 
grænser er gældende fra 1. januar 2005. Det overvejes på sigt at indføre 
en ny reguleringsmekanisme.  
 
Apotekernes avanceforhold omlægges, således at apotekerne får samme 
nettoavance på alle lægemidler. Med omlægningen vil apotekerne ikke 
længere have et incitament til at udlevere et dyrere lægemiddel, ligesom 
indførelsen af den prisneutrale nettoavance er begrundet i, at apotekernes 
ekspeditions- og rådgivningsopgave er uafhængige af prisen på det enkelte 
lægemiddel. 
 
Med henblik på at sikre en mere effektiv medicinanvendelse hos patien-
terne afsættes 10 mio. kr. årligt i 2005-2008 til iværksættelse af studier og 
initiativer vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelanvendelsen for 
udvalgte patientgrupper. På grundlag af studierne iværksættes målrettede 
initiativer med henblik på at forbedre lægemiddelanvendelsen for disse 
grupper. Endvidere afsættes 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2005 – 2008 til 
gennemførelse af et harmoniseringsprojekt, der har til formål at sikre kva-
liteten af lægemidlers indlægssedler og produktresuméer. 
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Apotekerne får mulighed for at yde en udvidet vejledning til astmapatien-
ter i inhalation og brug af astmalægemidler. Der afsættes til dette formål 
2,3 mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. i 2006 og årene frem. Desuden afsættes 
3 mio. kr. i hvert af årene 2005 – 2008 til fælles initiativer mellem staten 
og apotekerne om rygeafvænning som led i en samlet forebyggelsesindsats 
på rygeområdet. 
 
Aftalen er optrykt som bilag 2. 
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Bilag 1. Aftale om udmøntning af forskningsreserven 
 
Med aftalen om udmøntning af forskningsreserven i perioden 2003-2005 
var Folketingets partier i oktober 2002 enige om at udmønte bevillinger 
til forskning og innovation for i alt 699 mio. kr.  
 
Folketingets partier var samtidig enige om at drøfte udmøntning af yder-
ligere bevillinger til forskning og innovation frem mod finansloven for 
2005, og herunder drøfte finansiering. 
 
Folketingets partier er enige om at udmønte i alt 2.949 mio. kr. til forsk-
ning og innovation i årene 2005-2008. Midlerne udmøntes som beskre-
vet nedenfor. 
 
Aftalen indebærer, at universitetsområdet tilføres i alt 682 mio. kr. med 
henblik på at styrke forskeruddannelsen og sikre generationsskiftet i dansk 
forskning. 
 
Den strategiske forskning tilføres i alt 1.231 mio. kr. Heraf afsættes 970 
mio. kr. til Det Strategiske Forskningsråd, og 261 mio. kr. anvendes til 
andre strategiske forskningsinitiativer.  
 
Endelig afsættes i alt 1.006 mio. kr. til innovationsområdet. 
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 2005 2006 2007 2008 I alt 

Universiteterne i alt 60,0 115,6 207,6 298,8 682,0 

1. Basisbevillinger til forskeruddannelse 41,0 61,0 112,0 173,0 387,0 

2. Forskeruddannelse via Koordinationsudvalget 19,0 54,6 95,6 125,8 295,0 

Herudover afsat til administration - 2,4 2,4 1,2 6,0 

Det Strategiske Forskningsråd i alt 85,7 318,6 301,2 264,8 970,3 

3. Miljø og energi1 6,9 97,9 92,1 79,9 276,8 
4. Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed og 
 livsstil1 

 
6,9

 
97,9

 
92,0

 
80,0

 
276,8 

5. Tværgående brug af NABIIT-teknologier1 6,9 97,8 92,1 79,9 276,7 

6. Yngre forskere 10,0 25,0 25,0 25,0 85,0 

6a. Kvindelige forskere - 15,0 15,0 15,0 45,0 

6b. Talentpleje i øvrigt 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

7. Ikke-ioniseret stråling 15,0 - - - 15,0 
8. Forskeruddannelse knyttet til eksisterende pro-
 grammer 

 
40,0

 
- 

 
- 

 
- 

 
40,0 

Herudover afsat til administration - 0,8 1,2 1,6 3,6 

Øvrig strategisk forskning m.v. 35,0 75,0 75,0 76,0 261,0 

9. DDA-Sundhed – sundhedsvidenskabelige data 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

10. BRIC - Biotech Research & Innovation -  25,0 25,0 25,0 75,0 

11. Basisforskning i fødevaresikkerhed -  16,0 16,0 16,0 48,0 

12. Økologisk Forskningsprogram (FØJO II) 28,0 28,0 28,0 28,0 112,0 

13. Forskningsformidling 4,0 3,0 3,0 4,0 14,0 

Innovation i alt 89,4 276,6 301,6 338,6 1.006,2 

14. Innovationskonsortier 27,5 100,5 125,5 128,0 381,5 

15. Medfinansiering af innovationsmiljøer 39,0 115,0 115,0 115,0 384,0 

16. Viden flytter ud  - regional handlingsplan 16,9 40,5 40,5 38,0 135,9 

17. Videreførelse af Samspilshandlingsplanen - - - 37,0 37,0 

18. Erhvervs-PhD 6,0 20,6 20,6 20,6 67,8 

Herudover afsat til administration 0,6 6,4 6,4 6,4 19,8 
I alt universiteter, strategisk forskning og inno-
vation 

 
270,1

 
785,8

 
885,4

 
978,2

 
2.919,5 

Herudover afsat til administration i alt 0,6 9,6 10,0 9,2 29,4 

Nye bevillinger i alt 270,7 795,4 895,4 987,4 2.948,9 

1) I alt afsætter partierne bag aftalen 1,0 mia. kr. på forskeruddannelsesområdet. 682 mio. kr. 
er afsat til forskeruddannelsesinitiativer via koordinationsudvalget og universiteterne. Her-
udover forudsættes det, at 168 mio. kr. af midlerne afsat til ny strategisk forskning anven-
des til forskeruddannelse inden for programmernes temaer, og at der afsættes 40 mio. kr. til 
forskeruddannelse inden for eksisterende programmer. Herudover afsættes i alt 68 mio. kr. 
til videreførelse af Erhvervs-PhD-ordningen. 
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1-2. Forskeruddannelse og universiteter 
Der afsættes i alt 682 mio. kr. direkte til forskeruddannelse på universite-
terne og under Koordinationsudvalget. Herudover afsættes 168 mio. kr. 
af bevillingerne til strategisk forskning til forskeruddannelse i forbindelse 
med gennemførelsen af de foreslåede, nye strategiske forskningsprogram-
mer, og der afsættes en ny bevilling på 40 mio. kr. (jf. pkt. 8), som an-
vendes til forskeruddannelse inden for eksisterende strategiske forsknings-
programmer. Hertil kommer, at 68 mio. kr. anvendes til videreførelse af 
aktivitetsniveauet i ordningen for ErhvervsPhD´er (jf. pkt. 18). 
 
Det forøgede optag kan afhjælpe en betydelig del af den mangel på PhD-
uddannede, der ellers ville kunne forventes i de kommende år. Meropta-
get foreslås koncentreret om teknisk videnskab, naturvidenskab og sund-
hedsvidenskab, da det er på disse områder, der forventes en betydelig 
mangel. 
 
Koordinationsudvalget får mulighed for at igangsætte ca. 240 nye PhD-
forløb i 2005 stigende til ca. 330 i 2008. Initiativet udmøntes via forsker-
skoler, hvor der forudsættes 2/3 medfinansiering fra eksterne kilder, her-
under erhvervsliv og universiteter. 
 
Koordinationsudvalget vil inden for sin ordinære bevilling fortsat yde 
støtte til PhD-forløb for danskere, der gennemfører deres PhD-
uddannelse i udlandet.  
 
3. Miljø og energi  
Danmark har i dag et af verdens mest velfungerende energiforsyningssy-
stemer og spidskompetencer – både forsknings- og erhvervsmæssigt - in-
den for udvikling og markedsføring af renere og mere effektive energitek-
nologier. Skal positionen fastholdes og udvikles yderligere, vil der også 
fremover skulle satses på forskning i vedvarende energi og miljømæssig 
bæredygtig energiproduktion, herunder på områder som f.eks. vindkraft, 
bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier.  
 
4. Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed, livsstil og medicinresistens  
Fødevare- og sundhedssektorerne er af afgørende betydning set ud fra bå-
de erhvervsmæssige interesserer og udviklingen af befolkningens livskvali-
tet. Der er behov for at forbedre fødevare- og sundhedssektorernes evne 
til at imødekomme fremtidens forbrugerønsker og at fremme en bæredyg-
tig udvikling. Der er især behov for at fokusere på brudfladerne og udvik-
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lingsmulighederne mellem sundheds- og fødevareområdet. Der er endvi-
dere behov for mere offentligt finansieret forskning i hvilken medicin, der 
virker på hvilke patienter, i medicinresistens samt i den belastning over-
medicinering giver på patienternes helbred. 
 
Programmet skal støtte tværdisciplinære initiativer. Humanistiske og sam-
fundsvidenskabelige synsvinkler skal inddrages, f.eks. sociale og adfærds-
mæssige årsager til usund levevis. 
 
5. Tværgående brug af NABIIT-teknologier (nano, bio og IKT) 
Der forventes i de kommende år perspektivrige nybrud og anvendelser i 
grænsefladerne mellem nanoteknologi, bioteknologi og informations- og 
kommunikationsteknologi, der vil få stor betydning for løsning af udfor-
dringer på sundheds-, miljø- og energiområdet. Udviklingen inden for de 
tre teknologier vil endvidere have afgørende indflydelse på teknologiud-
viklingen inden for en række af de erhvervsområder, hvor Danmark står 
stærkt. Der iværksættes derfor et program, som skal identificere og udvik-
le fremtidige muligheder ved kombineret brug af nanoteknologi, biotek-
nologi og informations- og kommunikationsteknologi.  
 
6. Nye muligheder for yngre forskere 
Formålet er (a) at give den yngre generation af kvindelige forskere mulig-
hed for at realisere forskningsmæssige mål inden for naturvidenskab og 
teknik og generelt1 (b) at fremme forskningen i Danmark gennem en 
række initiativer, der styrker talentplejen i øvrigt, herunder at udvikle 
samarbejdet med erhvervslivet og private organisationer om talentpleje, 
bl.a. gennem medfinansiering. 
 
7. Ikke-ioniseret stråling 
Beløbet afsættes som opfølgning på aftalen fra efteråret 2003 om et forsk-
ningsprogram for ikke-ioniseret stråling. 
 
8. Forskeruddannelse knyttet til eksisterende programmer 
En ny bevilling på 40 mio. kr. anvendes til forskeruddannelse inden for 
eksisterende strategiske forskningsprogrammer. 
 
 

                                                 
1 Såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal kvalificerede kandidater, drøfter forligskred-
sen anvendelse af mindreprovenuet. 
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9. DDA-sundhed – registrering, arkivering af sundhedsvidenskabelige data  
Der afsættes 3 mio. kr. om året i perioden 2005-2008 til at videreføre den 
enhed under Dansk Data Arkiv (DDA-sundhed), der registrerer og arki-
verer sundhedsvidenskabelige data for at effektivisere og kvalificere data-
grundlaget for sundhedsforskningen.  
 
10. BRIC – Biotech Research & Innovation  
Der afsættes 25 mio. kr. årligt 2006-2008 til at videreføre driftsbevilling 
til BRIC. BRIC, som er et forskningsfællesskab med deltagelse af en ræk-
ke danske institutioner, er i dag etableret som en uafhængig forsknings-
enhed under KU, der varetager en række administrative opgaver, herun-
der også forvaltning af bevillinger. 
 
11. Basisforskning i fødevaresikkerhed  
Til basisforskningen i fødevaresikkerhed er afsat 16 mio. kr. årligt fra 
2006 som en basisforskningsbevilling til Danmarks Fødevareforskning 
under Familie- og Forbrugerministeriet. 
 
12. Strategisk forskning til forbedring af vandmiljøet  
Som opfølgning på vandmiljøplan III afsættes 28 mio. kr. om året til at 
videreføre det økologiske forskningsprogram (FØJO II) under Fødevare-
ministeriet.  
 
13. Forskningsformidling  
Videnskabsministeren nedsatte i maj 2003 en Tænketank for forståelse 
for forskning. Tænketanken fremlagde sin rapport i maj. Der afsættes 
midler til forskning i forskningskommunikation og udvikling af nye for-
midlingsmetoder. En del af bevillingen (ca. 8 mio. kr.) anvendes til etab-
lering af ’Forskningens Døgn’. Den resterende del af bevillingen udmøn-
tes af Det Strategiske Forskningsråd. 
 
14. Innovationskonsortier 
Innovationskonsortier fremmer samspillet mellem forskning og erhvervs-
liv og skal styrke spredningen af viden til den bredere del af dansk er-
hvervsliv. Innovationskonsortier bygger således bro mellem offentlige in-
vesteringer i forskning og anvendelsen i erhvervslivet. Der ydes støtte til 
konkrete større samarbejdsprojekter med deltagelse af virksomheder, uni-
versiteter og teknologisk service. Virksomhederne skal dække mindst 
halvdelen af udgifterne, og de offentlige midler går til de videninstitutio-
ner, der deltager.  
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15. Innovationsmiljøer  
Målet med innovationsmiljøernes støtte til forprojekter er, at flere nye 
virksomheder overlever den vanskelige etableringsfase og når frem til at 
kunne tiltrække kapital fra det private venturemarked. Aftalen sikrer, at 
ordningen kan føres videre. 
 
16. Viden flytter ud – regional handlingsplan  
Der afsættes midler til tre initiativer: Regionale videnpiloter, regionale 
teknologicentre og erhvervsinnovation. 
 
Regionale videnpiloter sigter på at få flere højtuddannede ud i små og 
mellemstore virksomheder for at øge deres innovationsevne. Det skal ske 
ved, at virksomhederne kan få et midlertidigt tilskud til ansættelse af den 
første akademiker. Et lignende instrument blev anvendt med positive re-
gionale effekter i 1990’erne i den såkaldte ”Isbryderordning”. 
 
Regionale teknologicentre skal styrke de regionale kompetencer på områ-
der af særlig betydning for det regionale erhvervsliv og fungere som bin-
deled mellem forskningen og de regionale små og mellemstore virksom-
heder. Centrene opbygges som forpligtende samarbejder mellem f.eks. 
universiteter, GTS-institutter, regionale CVU’ere og virksomheder. Initi-
ativet bygger videre på de gode erfaringer fra forsøgsordningen ”Regionale 
vækstmiljøer”. 
 
Midlerne i 2005 forventes primært anvendt til videnpiloter. Af midlerne i 
de følgende år forventes 40 procent at gå til videnpiloter. Den resterende 
del forventes at gå til regionale teknologicentre samt i et mindre omfang 
til erhvervsinnovation. 
 
17. Videreførelse af Samspilshandlingsplanen 
Aktiviteterne vedrørende vidennetværk og teknologioverførsel under sam-
spilshandlingsplanen videreføres i 2008. 
 
18. Erhvervs-PhD 
En bevilling på 68 mio. kr. anvendes til videreførelse af aktivitetsniveauet 
i ordningen for ErhvervsPhD´er. 
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Bilag 2. Aftale om initiativer på medicinområdet  
 
Der er mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Kon-
servative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, En-
hedslisten og Kristendemokraterne enighed om at gennemføre en række 
initiativer på medicinområdet. Initiativerne har til formål at sikre en mere 
hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne til lægemidler og øge kvaliteten 
i lægemiddelbehandlingen. 
 
A. Ændring af tilskudsprissystemet (synonyme tilskudspriser) 
Der indføres et tilskudsprissystem, hvor tilskudsprisen, som lægges til 
grund for beregningen af medicintilskud, fastsættes til prisen på det i 
Danmark billigste markedsførte synonyme lægemiddel i en tilskudsgrup-
pe.  
 
Initiativet har til formål at tilskynde læger og patienter til at flytte forbru-
get til det billigste lægemiddel i gruppen af synonyme lægemidler. Herved 
vil medicinudgifterne blive reduceret for såvel det offentlige som for pati-
enterne selv. Hvis lægen eller patienten – uden sundhedsfaglig begrundel-
se – fravælger det billigste præparat vil patienten derimod selv skulle beta-
le forskellen mellem tilskudsprisen og forbrugerprisen på det lægemiddel, 
som udleveres. 
 
Ordningen, hvorefter patienter, der ikke kan tåle det billigste lægemiddel 
i en tilskudsgruppe, kan tildeles forhøjet tilskud, videreføres. 
 
Ændringen af tilskudsprissystemet vil bevirke en øget gennemsigtighed 
ved ydelsen af medicintilskud til den enkelte patient, idet tilskuddet be-
regnes på grundlag af den faktiske pris på det billigste lægemiddel på 
markedet i Danmark. I forbindelse med ændringen vil der blive gennem-
ført opfølgende initiativer vedrørende leveranceforhold med henblik på at 
sikre, at patienterne i praksis altid vil kunne få udleveret det billigste læ-
gemiddel. 
 
Indførelsen af det nye tilskudsprissystem sker med virkning pr. 1. april 
2005. Der foretages to år efter ikrafttrædelsen en evaluering af ændringen 
af tilskudsprissystemet med sigte på leveranceforhold mv. 
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Med initiativet opnås en besparelse på 72,75 mio. kr. i 2005 og 97 mio. 
kr. i 2006 og årene fremover. Der afsættes ½ mio. kr. til en informations-
indsats i forbindelse med ikrafttrædelsen. 
 
Ændringen af tilskudsprissystemet vurderes – i kombination med de øvri-
ge initiativer i aftalen - at bidrage til, at lægemiddelpriserne af konkurren-
cemæssige grunde tilnærmer sig prisen på det billigste lægemiddel i en til-
skudsgruppe, hvilket vil bidrage til en yderligere billiggørelse for patien-
terne. Den samlede konkurrencefremmende effekt af de besluttede initia-
tiver anslås at modsvare en besparelse på 22,5 mio. kr. i 2005 og 30 mio. 
kr. i 2006 og frem. 
 
Med henblik på Lægemiddelstyrelsens løsning af de administrative opga-
ver, som følger af de samlede medicintilskudstiltag, herunder især løbende 
revurdering af lægemidlers tilskudsstatus tilføres styrelsen 3,5 mio. kr., 
som vil fremgå af Indenrigs- og Sundhedsministeriets paragraf på finans-
loven. 
 
Ændringen af tilskudsprissystemet gennemføres ved en ændring af lov om 
offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, 
forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv.  
 
Initiativerne vedrørende leveranceforhold gennemføres ved en ændring af 
lov om lægemidler. 
 
B. Konsekvensændring af reglerne om helbredstillæg 
For at indførslen af synonyme tilskudspriser kan få den fulde tilsigtede 
virkning, konsekvenstilpasses reglerne om helbredstillæg med henblik på, 
at pensionister med helbredstillæg fremover får beregnet helbredstillægget 
på baggrund af egenbetalingen i forhold til lægemidlets tilskudspris (dvs. 
prisen på det billigste synonyme lægemiddel) frem for af lægemidlets ful-
de pris. 
 
Formålet med de samlede omlægninger vedrørende tilskudspriser er at til-
skynde pensionister – såvel som øvrige borgere - til at flytte lægemiddel-
forbruget til det billigste blandt synonyme lægemidler i en tilskudsgruppe. 
Pensionisterne vil på denne måde kunne opnå en besparelse. Hvis lægen 
eller pensionisten – uden sundhedsfaglig begrundelse – fravælger det bil-
ligste præparat, vil pensionisten derimod selv skulle betale forskellen mel-
lem tilskudsprisen og forbrugerprisen på det lægemiddel, som udleveres.  
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Initiativet gennemføres med virkning fra d. 1. april 2005. 
 
Med konsekvenstilpasningen opnås en besparelse på 21 mio. kr. i 2005 
og 28 mio. kr. i 2006 og årene frem.  
 
Initiativet gennemføres ved en ændring af lov om offentlig sygesikring, 
lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 
og almindelig førtidspension m.v.  
 
C. Videreførelse af de gældende udgiftsgrænser i 2005 
Reguleringsmekanismen for fastsættelsen af udgiftsgrænserne i det be-
hovsafhængige tilskudssystem virker ikke hensigtsmæssigt. På den bag-
grund videreføres de i 2004 gældende udgiftsgrænser i 2005, således at 
disse grænser er gældende fra d. 1. januar 2005. Det overvejes på sigt at 
indføre en ny reguleringsmekanisme. 
 
Der opnås med initiativet en besparelse på 51 mio. kr. i 2005 og frem. 
Forslaget ændrer ikke ved, at de generelt lavere behandlingspriser fortsat 
kommer patienterne til gode. 
 
Initiativet gennemføres ved en ændring af lov om offentlig sygesikring, 
lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig 
og almindelig førtidspension mv.  
 
D. Indførelse af prisneutral apoteksavance 
Med de gældende regler for avanceberegning har apotekerne et isoleret 
økonomisk incitament til at udlevere et dyrt lægemiddel frem for et billigt 
lægemiddel, idet avancen i kroner er stigende ved stigende indkøbspris. 
 
Der gennemføres derfor en omlægning af apoteksavancen således, at apo-
tekerne får samme nettoavance på alle lægemidler. Den prisneutrale net-
toavance er samtidig begrundet i, at apotekernes ekspeditions- og rådgiv-
ningsopgaver er uafhængige af prisen på det enkelte lægemiddel. 
 
En omlægning af avancen – som er bruttoavanceneutral for apotekerne 
under ét – vil, når omlægningen er fuldt gennemført, medføre en offent-
lig besparelse på 81,6 mio. kr. årligt. Omlægningen indfases over en 3-
årig periode med start d. 1. april 2005. Der opnås hermed en besparelse 
på henholdsvis 20,40 mio. kr., 47,60 mio. kr., 74,80 mio. kr. og 81,60 
mio. kr. i 2005, 2006, 2007 og 2008 og frem. 
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Indførelsen af prisneutral apoteksavance gennemføres ved en ændring af 
bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte 
lægemidler samt ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler. 
 
E. Studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, 
herunder compliance 
Forskellige undersøgelser, der har haft til formål at belyse omfanget af 
compliance – dvs. patienters evne eller vilje til at følge en given lægemid-
delordination - har vist, at en stor del af patienterne ikke tager den ordi-
nerede medicin på den rigtige måde og i den rigtige mængde.  
 
Manglende compliance kan bestå i, at patienterne tager forkerte doser af 
den ordinerede medicin i form af for meget eller for lidt af de pågældende 
lægemidler, patienter der slet ikke indløser recepten eller stopper behand-
lingen i utide. Hertil kommer andre former for uhensigtsmæssig medicin-
anvendelse såsom brug af ikke-ordineret medicin, samtidig anvendelse af 
receptpligtig medicin og håndkøbslægemidler, indtagelse af større mæng-
der alkohol sideløbende med lægemiddelbehandlingen osv. Det fore-
kommer desuden, at forkert medicinering eller overmedicinering finder 
sted, fordi der savnes viden om præcist hvilke lægemidler, der har den øn-
skede effekt på bestemte patientgrupper. 
 
Der kan være betydelige omkostninger forbundet med den uhensigtsmæs-
sige lægemiddelanvendelse, og der er derfor både sundhedsmæssige og 
økonomiske gevinster at hente ved initiativer, der kan medvirke til at sik-
re en mere effektiv medicinanvendelse hos patienterne.  
 
På denne baggrund afsættes der i 2005 – 2008 årligt 10 mio. kr. til, at der 
under inddragelse af patientforeningerne iværksættes studier og initiativer 
vedrørende lægemiddelforbruget og lægemiddelanvendelsen for udvalgte 
patientgrupper. Studierne har til formål at afdække hvilke konkrete læ-
gemiddelrelaterede problemer, herunder compliance-problemer – og løs-
ningsmuligheder – der tegner sig for disse patientgrupper. På grundlag af 
studierne iværksættes målrettede initiativer med henblik på at forbedre 
lægemiddelanvendelsen for disse grupper. Initiativerne kan omfatte kvali-
tetsudvikling i regi af den personlige elektroniske medicinprofil. 
 
Udgifterne til initiativet optages på Indenrigs- og Sundhedsministeriets 
paragraf på finansloven. 
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Med henblik på at fremme en mere hensigtsmæssig medicinanvendelse er 
der endvidere behov for at sikre kvaliteten af lægemidlernes indlægssedler. 
Lægemiddelstyrelsen gennemfører med dette udgangspunkt et omfatten-
de harmoniseringsprojekt, som har til formål at sikre, at produktresuméer 
og indlægssedler indeholder de nødvendige og relevante oplysninger, er 
brugervenlige, forståelige og egnede til at fremme en hensigtsmæssig læ-
gemiddelanvendelse. Projektet, som indebærer en gennemgang af samtlige 
lægemiddelgrupper, har desuden til formål at sikre, at der er overens-
stemmelse mellem oplysningerne i produktresuméer og indlægssedler for 
synonyme lægemidler, og at der gives de samme faktuelle oplysninger i 
indlægssedler for lægemidler med samme aktive indholdsstof, herunder 
oplysninger om bivirkninger og kontraindikationer mv.  
 
Til formålet afsættes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets paragraf på 
finansloven 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2005-2008 til afholdelse af udgif-
ter i Lægemiddelstyrelsen til brug for projektets gennemførelse. 
 
F. Sundhedsfremmeydelser på apotekerne 
Som opfølgning på apotekeraftalen fra 2000 er der iværksat initiativer, 
der understøtter apotekernes mulighed for som en integreret del af sund-
hedsvæsenet at medvirke til forbedringer af folkesundheden.  
 
I forlængelse af disse tiltag gives apotekerne mulighed for at yde en udvi-
det vejledning til astmapatienter i inhalation og brug af astmalægemidler. 
Vejledningen rækker videre end den rådgivning, som sædvanligvis ydes af 
lægen i forbindelse med ordination af disse lægemidler. Ydelsen finansie-
res via avanceaftalen med apotekerne gennem et rammebeløb på 2,25 
mio. kr. i 2005 og 3 mio. kr. i 2006 og årene frem. 
 
Der afsættes desuden 3 mio. kr. i hvert af årene 2005 - 2008 til fælles ini-
tiativer mellem staten og apotekerne om rygeafvænning som led i en sam-
let forebyggelsesindsats på rygeområdet. Ydelsen finansieres tilsvarende 
via et rammebeløb på avanceaftalen med apotekerne. 
 
G. Opfølgende tiltag 
Foruden ovennævnte initiativer vil der med en ændring af lov om offent-
lig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, for-
højet almindelig og almindelig førtidspension mv. på grundlag af medi-
cintilskudsudvalgets anbefalinger blive gennemført en række opfølgende 
tiltag: 
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Der gives i sygesikringsloven hjemmel til at fastsætte nærmere regler for 
revurderinger af beslutninger om generelt tilskud til lægemidler med hen-
blik på at foretage regelmæssige vurderinger af, om de forudsætninger, 
som lå til grund for Lægemiddelstyrelsens beslutninger om bevilling eller 
ikke-bevilling af generelt tilskud til konkrete lægemidler, fortsat har gyl-
dighed. 
 
Kravet om lægens påtegning af, at der er tale om en varig lidelse på recep-
ten som en betingelse for at yde tilskud til et håndkøbslægemiddel, ophæ-
ves. I stedet udvides Lægemiddelstyrelsens mulighed for at bevilge klausu-
leret tilskud til receptpligtige lægemidler til at omfatte visse håndkøbslæ-
gemidler, når disse ordineres på recept. Herved sikres en mere målrettet 
anvendelse af sygesikringsudgifterne til håndkøbslægemidler. Ordningen, 
som indebærer, at der i alle tilfælde ydes tilskud til receptordinerede 
håndkøbslægemidler til pensionister, videreføres. 
 
Der ydes automatisk – dvs. uden ansøgning - generelt tilskud til lægemid-
ler, der er synonyme med lægemidler, som allerede er meddelt tilskud. 
 
Desuden fastsættes det, at alle patienter, som ydes tilskud til et bestemt 
lægemiddel – enten som enkelttilskud eller som generelt klausuleret til-
skud – får beregnet tilskud af den samme tilskudspris svarende til til-
skudsmodellen under pkt. A. 
 
I forbindelse med vedtagelsen af loven om etablering af de Personlige 
Elektroniske Medicinprofiler blev det besluttet, at de behandlende læger, 
apotekspersonale samt den enkelte medicinbruger skulle have adgang til 
de oplysninger, som er indeholdt i den enkelte medicinprofil. En række 
analyser og undersøgelser har peget på, at der også vil være væsentlige kva-
litets-, sikkerheds- og effektivitetsgevinster forbundet med at give den 
kommunale hjemmesygepleje adgang til den personlige elektroniske me-
dicinprofil. Der optages derfor i sygesikringsloven en hjemmel til, at in-
denrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler for den 
kommunale hjemmesygeplejes adgang til oplysninger, der er registrerede 
om patienten, når dette er relevant. I reglerne fastlægges personkredsen og 
krav om samtykke, jf. reglerne herom for apoteker i dag. Selve adgangen 
vil først kunne etableres, når de nødvendige tekniske løsninger er på 
plads. De økonomiske virkninger vil blive forhandlet med de kommunale 
parter. 
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Partierne har taget til efterretning, at regeringen vil sikre en større klarhed 
og gennemsigtighed i rabatsystemet ved en opstramning og præcisering af 
reglerne om omkostningsbestemte rabatter til apotekerne, herunder gen-
nem indførelse af nye regler om regnskab og revision. 
 
H. Oversigt 
 
Forslag, besparelse i mio. kr.  2005 2 2006 2007 2008
Synonyme tilskudspriser  72,75 97,00 97,00 97,00
Informationsindsats vedr. nye regler - 0,50 - - - 
Konsekvensændring af sociale regler3 21,00 28,00 28,00 28,00
Videreførelse af udgiftsgrænser 51,00 51,00 51,00 51,00
Konkurrencefremmende initiativer  22,50 30,00 30,00 30,00
Inhalationsvejledning for astmapatienter - 2,25 -3,00 -3,00 -3,00
Compliance-initiativer -10,00 -10,00 - 10,00 - 10,00
Vejledning om rygeafvænning -3,00 -3,00 -3,00 -3,00
Omlægning af apoteksavancen4 20,40 47,60 74,80 81,60
Kvalitet i indlægssedler - 2,50 - 2,50 - 2,50 - 2,50
Ressourcer Lægemiddelstyrelsen   - 3,50 - 3,50 - 3,50 - 3,50
I alt  165,90 231,60 258,80 265,60
 
 
 
 

                                                 
2 Synonyme tilskudspriser, konsekvensændring af sociale regler, konkurrencefremmende 
initiativer, inhalationsvejledning for astmapatienter samt omlægning af apoteksavancen 
indføres pr. 1. april 2005 
3 Finanslovens §15 Socialministeriet  
4 Indførelse over 3 år fra d. 1. april 2005 
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