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Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om:
Finansloven for 2007
(7. november 2006)

91

Aftale om finansloven for 2007
Aftalens hovedindhold

Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2007 prioriteret
en række områder, herunder bl.a.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedre kvalitet i den offentlige sektor
Styrkelse af ældreområdet
Forbedringer af den supplerende pensionsydelse
Markante løft på sundhedsområdet
Målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere
Styrkelse af indsatsen mod terror
Forbedret retssikkerhed mv.
Integration
Kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger
Børn og børnefamilier
Miljø og natur
Sikre fødevarer

Der er endvidere indgået bredere forlig om trafikområdet, politiet, den almene boligsektors midler, udmøntning af globaliseringspuljen, forebyggelse af nedslidning mv.
samt satspuljen.
Bedre kvalitet i den offentlige sektor

Den offentlige sektor står i de kommende år over for en række udfordringer. Andelen af ældre i befolkningen vil vokse, og ældreudgifterne vil stige. Samtidig vil antallet
af danskere i den erhvervsaktive alder falde.
Kommunalreformen indebærer en omfattende fornyelse af den offentlige sektor. Fra
den 1. januar 2007 får kommunerne nye opgaver, kommuner sammenlægges til større og mere bæredygtige enheder, og der oprettes nye regioner med fokus på sundhedsopgaven. Med kommunalreformen er der skabt et solidt fundament for en fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund og et grundlag for at imødegå de udfordringer, som den offentlige sektor står over for i fremtiden. Sigtet er at øge kvaliteten
i den offentlige service til gavn for den enkelte borger.
Aftalen om kommunernes økonomi for 2007 sikrer, at kommunerne under ét i den
nye kommunale struktur kan fastholde serviceniveauet fra 2006 – også når der tages
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højde for ændringen i befolkningssammensætningen. Parterne har noteret sig, at aftalen om kommunernes økonomi for 2007 samlet set er overholdt.
Parterne kan med tilfredshed konstatere, at kommunerne i 2007 øger serviceniveauet
på centrale områder. Det gælder blandt andet:
•
Ældreområdet, hvor budgetterne peger i retning af en stigning på 700-800
mio. kr. i forhold til niveauet i budgettet for 2006. Der er dermed flere midler
til ældreområdet i 2007 end nogensinde før.
•
Dagpasningsområdet, hvor kommunerne budgetterer med en stigning i udgiften pr. barn på ca. 300 kr. inkl. børnepuljen og ved antagelse om uændret
dækningsgrad.
•
Folkeskoleområdet (inkl. specialundervisning), hvor kommunernes budgetter
viser en stigning i udgiften pr. elev.
Tilsvarende har parterne noteret sig, at aftalen om regionernes økonomi for 2007
skaber grundlag for en fortsat stigning i aktiviteten på sygehusene, så ventetiderne
forbliver korte. I aftalen prioriteres endvidere nye behandlingsformer, kræftmedicin,
uddannelse mv.
Regeringen vil frem til sommeren 2007 fremlægge forslag til forbedring af kvaliteten i
den offentlige sektor.
For at skabe dialog og få nye ideer vil regeringen afholde arrangementer med brugere, pårørende, medarbejdere og ledere, hvor konkrete udfordringer og løsningsmodeller kan blive drøftet. Ligesom repræsentanter for kommuner og regioner, organisationsfolk, erhvervsfolk og eksperter vil blive inddraget i arbejdet.
Høj kvalitet i den offentlige service kræver, at der tænkes nyt, og at den offentlige
sektor indrettes, så den bliver dynamisk og sætter mennesker i centrum.
Arbejdet med kvalitetsreformen vil have særlig fokus på tre områder: Bedre kvalitet i
ældreplejen, på sundhedsområdet og i dagtilbud til børn.
Medinddragelse af medarbejdere er afgørende for at sikre høj kvalitet i den offentlige
service. Dygtige og motiverede medarbejdere og ledere er rygraden i den service,
som ydes til borgerne på velfærdsområderne.
Den offentlige sektor skal have attraktive arbejdspladser, der kan rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere. Det er i dag blandt andet et problem i ældreplejen.
Regeringen vil derfor komme med konkrete initiativer, som kan bidrage til at løse
disse problemer og sikre en løbende kvalitetsudvikling ved at inddrage medarbejdernes viden og kompetencer. Ledelsen i de offentlige institutioner skal motivere til nytænkning og effektiv opgaveløsning og sikre gode arbejdspladser, der fremmer udvik-

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

9

ling og undgår nedslidning og tidlig tilbagetrækning. Medarbejdernes tilfredshed skal
måles. Og dygtige ledere og medarbejdere skal belønnes og anerkendes.
Parterne ser med tilfredshed på, at der tilvejebringes et grundlag for initiativer, der
skal fremme udvikling af attraktive arbejdspladser i den offentlige sektor og forbedre
kvaliteten for den enkelte borger.
Der afsættes en omstillingspulje på 250 mio. kr. Midlerne skal medgå til initiativer,
som bredt sigter på at udvikle kvaliteten i den offentlige service. Initiativerne ventes
påbegyndt i efteråret 2007.
Fortsat styrket indsats for de ældre
Forbedringer for folkepensionister der modtager supplerende pensionsydelse

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre forbedringer af den
supplerende pensionsydelse til folkepensionister svarende til 400 mio. kr. i 2007.
Forbedringerne, der er særligt målrettet lejere, kommer 225.000 folkepensionister til
gavn i 2007. Forbedringerne består af to elementer.
Boligstøtte

Parterne er enige om at ændre boligstøttelovgivningen, så den supplerende pensionsydelse ikke længere indgår i grundlaget for indkomstregulering af boligstøtte. Ændringen indebærer, at omkring 135.000 modtagere af supplerende pensionsydelse vil
få udbetalt en højere boligstøtte fra 2007. I gennemsnit øges boligstøtten for de berørte personer med 740 kr. i 2007, hvilket svarer til godt 1.200 kr. før skat.
Ændringen indebærer en merudgift til boligstøtte på 100 mio. kr. i 2007, hvilket svarer til omkring 165 mio. kr. før skat.
Den ændrede beregning af boligstøtte har virkning fra 1. januar 2007. Udbetalingerne
af boligstøtte kan i praksis tidligst ændres i april 2007, hvor udbetalingerne vil blive
forhøjet med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.
Højere pensionsydelse

Parterne er derudover enige om at hæve maksimumsbeløbet for den supplerende
pensionsydelse til 7.600 kr. i 2007 svarende til en stigning på 1.300 kr. i forhold til
2006. Forøgelsen af ydelsens maksimumsbeløb omfatter alle de 225.000 folkepensionister, der modtager supplerende pensionsydelse i 2007. Den gennemsnitlige ydelse
pr. modtager ventes at stige med ca. 1.020 kr. årligt.
For de 135.000 folkepensionister, der modtager boligstøtte, vil den samlede gennemsnitlige ydelsesfremgang svare til godt 2.200 kr. årligt før skat (jf. bilag vedr. forbedring af den supplerende pensionsydelse).
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Forhøjelsen af ydelsens maksimumsbeløb indebærer en forøgelse af de samlede udgifter til supplerende pensionsydelse med 235 mio. kr. til i alt 1.595 mio. kr. i 2007.
Forhøjelsen af den årlige ydelse i 2007 indføres med virkning fra 1. januar 2007.
Forbedringen af den supplerende pensionsydelse bygger videre på det permanente
og mærkbare økonomiske løft, som de svagest stillede ældre har fået siden 2003.
I 2002 blev reglerne for tildeling af varmetillæg forbedret og herunder gjort mere
overskuelige. I 2005 og 2006 er det endvidere sikret, at reguleringen af varmetillægget
afspejlede de stigende energipriser. Herudover har alle personer over 65 år siden
2002 modtaget tilbud om gratis influenzavaccination.
I 2003 blev indført et udvidet helbredstillæg, som giver ret til dækning af udgifter til
briller, tandproteser og fodbehandling for pensionister med de laveste indkomster.
Der blev afsat ca. 100 mio. kr. årligt til forbedringen.
Udmøntning af ældrepuljen

Som led i udmøntningen af regeringsgrundlaget blev der på finansloven for 2006 afsat 500 mio. kr. årligt til blandt andet en ansøgningspulje til bedre og mere fleksibel
hjemmehjælp.
Parterne er enige om, at udmøntningen af den resterende ældrepulje fra 2007 og
frem skal bidrage til at skabe gode og værdige forhold for de ældre. Det resterende
puljebeløb på 447 mio. kr. i 2007, 441 mio. kr. i 2008 og 495 mio. kr. i 2009 og frem
skal derfor anvendes til at styrke kvaliteten i ældreplejen.
Kommunernes budgetter for 2007 peger i retning af en stigning i udgifterne til ældreområdet i 2007 på 700-800 mio. kr. i forhold til 2006. Heri indgår midlerne fra
ældrepuljen.
For at få del i ældrepuljen skal kommunerne på forhånd angive, hvordan kommunen
vil anvende midlerne til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Midlerne overføres til
kommunerne efter en fordelingsnøgle, der tager højde for den enkelte kommunes
demografisk betingede udgiftsbehov på ældreområdet.
Der er samtidig i samarbejde med KL iværksat et arbejde med at udvikle dokumentation for indsatsen på ældreområdet med udgangspunkt i brugerundersøgelser og indikatorer for ressourceindsats og resultater. De første resultater af arbejdet forventes
at foreligge i 2007.
Siden 2003 har modtagere af hjemmehjælp haft ret til selv at vælge, hvilken leverandør der skal udføre hjælpen, ligesom de har fået større indflydelse på, hvad der skal
udføres via ordningen om fleksibel hjemmehjælp. Det giver borgeren større selvbestemmelse og fleksibilitet i serviceydelserne – samt mulighed for at vælge en anden
leverandør. Desuden har borgere, der er visiteret til en plejehjemsplads eller en pleje-
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bolig, siden 2002 kunnet vælge frit mellem kommunale tilbud på tværs af kommunegrænser. Herudover er der siden 2002 afsat 500 mio. kr. årligt til et generelt løft af
ældreplejen.
Ældres retssikkerhed er endvidere blevet styrket ved at præcisere reglerne for erstatningshjælp.
I 2006 blev der afsat yderligere 500 mio. kr. årligt til ældreområdet som led i gennemførelsen af regeringsgrundlaget fra 2005. I 2006 blev der herudover vedtaget en plejeboliggaranti, som træder i kraft 1. januar 2009. Garantien skal sikre, at borgere, der
er visiteret til en plejebolig, højest skal vente to måneder på at få tilbudt en plads. I
kommuneaftalen for 2007 er der desuden afsat 300 mio. kr. ekstra til ældreområdet.
Pulje til udvikling af bedre ældrepleje

Parterne er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 100 mio. kr. i 2007 og 100
mio. kr. i 2008.
Puljen skal kunne anvendes til projekter med gode ideer fra medarbejderne, som kan
give en bedre ældrepleje. Projekterne skal gennemføres i et tæt samarbejde mellem
medarbejderne, institutionerne og kommunen/den private leverandør. Medarbejderne og institutionerne skal i høj grad selv medvirke til at udvikle konkrete projekter,
hvor de ældres og medarbejdernes ønsker er i fokus.
Inden for den afsatte ramme afsættes midler til evaluering og erfaringsopsamling,
bl.a. med henblik på at fremhæve gode eksempler på projekter.
Bedre arbejdsmiljø i ældreplejen

Der er udover ældrepuljen også afsat penge til at forbedre vilkårene for hjemmehjælpere som led i udbetalingen af 200 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i 2007. Det er
aftalt i forbindelse med opfølgningen på velfærdsaftalen, at der afsættes i alt 70 mio.
kr. i 2007 til projekter inden for hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne. Heraf
skal 60 mio. kr. anvendes til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange,
mens 10 mio. kr. skal anvendes til bedre genoptræning og rehabilitering.
Friplejeboliger

Parterne er enige om, at personer med behov for en plejebolig i højere grad selv skal
kunne vælge mellem en kommunal eller en privat leverandør af plejeboliger. Borgere,
der er visiteret til en plejebolig og ønsker at bo i en privat plejebolig, skal kunne vælge en bolig uden for den kommunale boligforsyning.
Der er derfor enighed om at oprette en ny friplejeboligordning, hvor fonde, herunder selvejende institutioner og andre private, kan opføre og udleje plejeboliger og levere service uden at have en driftsaftale med kommunen. Huslejen i de nye friplejeboliger fastsættes efter samme balancelejeprincip, som gælder for almene boliger.
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Inden for en samlet årlig ramme på 500 boliger oprettes en kvote på 225 boliger, der
omfatter friplejeboliger med statslig ydelsesstøtte til nybyggeri eller gennemgribende
ombygning, samt en kvote på 275 boliger til friplejeboliger etableret ved omdannelse
af plejehjem, plejeboliger mv. eller nybyggeri og ombygning uden statslig ydelsesstøtte. Samtidig ophæves den eksisterende kvoteordning i almenboliglovens kapitel 9a.
Der afsættes 52 mio. kr. i 2007, 61 mio. kr. i 2008, 86 mio. kr. i 2009 og 85 mio. kr. i
2010.
Ændring af tilsynsregler for plejehjem/plejeboliger

Parterne er enige om, at der er behov for at stramme op om tilsynspraksis inden for
ældreplejen med henblik på at sikre, at tilsynet berører alle væsentlige forhold. Der
skal skabes større sikkerhed for kvaliteten i den kommunale indsats overfor ældre på
plejehjem og i plejeboliger. Der er iværksat en undersøgelse af, hvordan tilsynet fungerer på landets plejehjem, der færdiggøres inden udgangen af 2006. Parterne vil
drøfte resultaterne fra undersøgelsen af tilsyn med henblik på at vurdere behovet for
ændringer i regelsættet på området.
Plejeboliggaranti

Som led i finanslovsaftalen for 2006 blev det besluttet at indføre en plejeboliggaranti.
Garantien skal sikre, at ældre, der er visiteret til en plejebolig, højest skal vente to
måneder på at få tilbud om en plads. Parterne er enige om at afsætte 43 mio. kr. til
opfyldelse af plejeboliggarantien.
Styrkelse af sundhedsområdet
1,3 mia. kr. ekstra til sundhed i aftalen om regionernes økonomi for 2007

Der er med aftalen om regionernes økonomi for 2007 givet et betydeligt løft til
sundhedsområdet.
Der er således afsat yderligere 1,3 mia. kr. i 2007 i forhold til 2006.
Desuden er der afsat en lånepulje på 800 mio. kr. til anskaffelse af medico-teknisk
udstyr, f.eks. scannere og strålekanoner, der anvendes i kræftbehandlingen.
Parterne indgik i juni 2005 en aftale om forbedring af behandlingen af kræft med udgangspunkt i ”Kræftplan II”. Som led i aftalen blev der bl.a. afsat midler til målrettede investeringer i nye scannere, til effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen, til
kræftmedicin og til lægers efteruddannelse mv. Samtidig blev fristen for indførelse af
landsdækkende mammografiscreening fremrykket til 2007.
I forbindelse med økonomiaftalen for 2007 er der afsat 300 mio. kr. ekstra til sygehusmedicin, primært kræftmedicin. Herudover er der afsat en lånepulje på 800 mio.
kr. til anskaffelse af medico-teknisk udstyr, f.eks. scannere og strålekanoner.
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Parterne er enige om at afsætte en yderligere lånepulje på 200 mio. kr. i 2007 til anskaffelse af scannere og strålekanoner.
Parterne er enige om, at de initiativer til styrkelse af kræftbehandlingen i forlængelse
af ”Kræftplan II”, som er igangsat i amterne, fortsættes i regionerne i overensstemmelse med aftalen om regionernes økonomi for 2007.
Herudover er parterne enige om følgende:
Gratis influenzavaccination

Regeringen og Dansk Folkeparti indførte i 2002 en ordning om gratis influenzavaccination til personer over 65 år. Ordningen blev forlænget i perioden 2005-2006 som
led i aftalen om Forårspakken mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Stadigt flere
ældre har haft gavn af at benytte tilbuddet. Parterne er derfor enige om, at ordningen
skal gøres permanent, således at personer over 65 år også i fremtiden sikres mulighed
for – hos lægen eller i deres eget hjem – at få gratis influenzavaccination. Der afsættes således 65 mio. kr. årligt i 2007-2010 hertil.
Tilbuddet om gratis influenzavaccination udvides herudover til at omfatte førtidspensionister og kronisk syge efter en lægelig vurdering.
Forbedret behandling af diabetikere

For mange diabetikere – ikke mindst børn – udgør selvinjektion af insulin et væsentligt dagligt problem. Der er nu udviklet en ny og forbedret behandling med insulinpumper, der i væsentligt omfang vil kunne afhjælpe diabetikernes problemer. Parterne er i forlængelse heraf enige om, at den nye forbedrede behandling skal indføres
fra 2007, og at der afsættes 20 mio. kr. årligt hertil.
Hørescreening af nyfødte

Parterne er enige om, at hørehæmmede skal sikres en god start på livet. Derfor indføres der en permanent ordning med hørescreening af nyfødte med det formål at diagnosticere høretab hurtigst muligt, så behandlingen kan indledes tidligt, og børnene
derved kan opnå en bedre sprog- og taleudvikling samt social tilpasning. Til ordningen afsættes 15 mio. kr. årligt.
Udvidelse af det danske register for knoglemarvsdonorer

Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i 2002 midler til en udvidelse af det danske
register for knoglemarvsdonorer. Parterne er enige om, at der skal afsættes yderligere
3 mio. kr. årligt til ordningen. Forhøjelsen skal ses i sammenhæng med parternes ønske om at styrke behandlingen af patienter med leukæmi mv. En udvidelse af registret vil indebære, at der hurtigere og mere sikkert kan fremskaffes knoglemarv i forbindelse med transplantationer, hvilket er et væsentligt led i behandlingen af disse
patienter.
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Konsulenttilbud til ALS-patienter

Sygdommen Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) er karakteriseret ved sygdommens
hurtige fremadskriden. Der er derfor særligt behov for, at behandlings- og plejeindsatsen i sundhedssystemet koordineres. Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte i
2002 midler til en særlig konsulentordning, hvorved den enkelte patient kan få støtte
og vejledning. Der er enighed om at afsætte yderligere 2 mio. kr. årligt, således at alle
ALS-patienter får mulighed for at benytte ordningen.
Generel screening af gravide for hepatitis B

Der er enighed om, at permanentgøre ordningen om generel screening af gravide for
hepatitis B. På den måde kan børn af smittede vaccineres allerede ved fødslen for at
hindre, at de får kronisk infektion. Der afsættes 2 mio. kr. årligt hertil.
Eksperimentel behandling til patienter med livstruende sygdomme

Der har siden 2003 været mulighed for at henvise patienter med livstruende sygdomme til eksperimentel behandling på sygehuse i udlandet, danske privathospitaler
eller særlige eksperimentelle enheder under danske offentlige sygehuse. Ordningen
anvendes af et stigende antal patienter.
Parterne finder det væsentligt, at patienter med livstruende sygdomme fortsat kan
tilbydes eksperimentel behandling.
Der er på den baggrund enighed om at afsætte yderligere 100 mio. kr. årligt fra 2007
til ordningen, således at der i alt afsættes 110 mio. kr. Midlerne overføres til regionerne med henblik på, at regionerne fra og med 2007 afholder udgifter til eksperimentel behandling.
Pulje til sundhedscentre og forebyggelse i kommunerne

Der afsættes en pulje på 30 mio. kr. i 2007 til nye initiativer vedrørende sundhedscentre og forebyggelse i kommunerne. Midlerne målrettes udvikling af kommunernes
sundhedsopgaver på forebyggelsesområdet, indsatsen over for patienter med kroniske sygdomme, genoptræningsindsatsen og samarbejdet med almen praksis mv.
Nationalt organdonationscenter

Parterne er enige om at etablere et nationalt organdonationscenter. Centeret skal sikre, at der foretages den bedst mulige koordination og vurdering af anvendelsen af
donororganer. Med udgangspunkt i de 3 eksisterende transplantationskoordinationsfunktioner i København, Odense og Århus etableres et organdonationskorps (rejsehold), der vil kunne bistå med rådgivning mv. i forbindelse med stillingtagen til
spørgsmålet om organdonation. Centeret vil endvidere kunne medvirke til uddannelse af det sundhedsfaglige personale, som involveres i arbejdet med organdonation.
Udgifterne til centeret er 9 mio. kr. i 2007.
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Social- og sundhedspulje

Parterne er enige om at afsætte 75 mio. kr. i 2007 til en ny pulje, som kan anvendes
til initiativer på social- og sundhedsområdet.
Forebyggelse af astma hos børn

Som led i finanslovsaftalen for 2002 afsatte regeringen og Dansk Folkeparti midler i
2002-2005 til forebyggelse af astma hos børn. Der er i 2006 afsat yderligere midler til
området fra social- og sundhedspuljen. Parterne er enige om at evaluere den hidtidige
indsats med henblik på at tage stilling til eventuel permanentgørelse. Der kan i forlængelse heraf også i 2007 afsættes midler til området fra social- og sundhedspuljen.
Initiativer på sundhedsområdet siden 2001

Der er i perioden 2001 til 2005 tilført 8 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet, heraf er
sygehusudgifterne øget med 5½ mia. kr. Sundhedsområdet er yderligere styrket med
aftalerne om amternes og regionernes økonomi i 2006 og 2007. Samtidig er en større
del af sygehusenes bevillinger afhængige af den præsterede aktivitet, hvilket har tilskyndet til øget produktivitet og flere behandlinger. Resultaterne af indsatsen er markante. I 2005 blev der udført ca. 96.000 flere operationer end i 2001 svarende til en
stigning på ca. 20 pct. Ventetiderne for 18 vigtige behandlinger er reduceret med ca.
22 pct. fra 2002 til 2006.
Patienternes valgfrihed og selvbestemmelse er blevet styrket markant. Patienterne har
siden 1. juli 2002 kunnet vælge behandling på private og udenlandske sygehuse, klinikker m.m., hvis ventetiden på de offentlige sygehuse overstiger 2 måneder. Frem til
udgangen af 2005 havde knap 80.000 borgere benyttet det frie valg. Fra 1. oktober
2007 udbygges det udvidede frie valg yderligere, så patienterne frit kan vælge behandling på private og udenlandske sygehuse, klinikker m.m. allerede efter én måned.
Der er afsat 85 mio. kr. årligt i 2005 og 2006 til sundhedscentre og forebyggelses- og
rådgivningscentre. Som led i aftalen om kommunalreformens økonomiske konsekvenser er der endvidere overført 200 mio. kr. årligt fra 2007 til kommunernes nye
opgaver inden for forebyggelse. Der er desuden sikret et landsdækkende hospicetilbud. Endvidere har incestofre fået mulighed for psykologbistand med sygesikringstilskud i forlængelse af aftalen om finansloven for 2005.
Målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere

Parterne er enige om at forbedre vilkårene for sygemeldte personer i langvarig behandling og sikre delvist raskmeldte mod forringet forsørgelsesgrundlag.
Udvidelse af forlængelsesmulighederne

Normalt udbetales sygedagpenge i op til 52 uger. Udbetalingen kan forlænges yderligere i op til 52 uger, når sygedagpengemodtageren er under eller venter på lægebehandling, men forventes arbejdsdygtig inden for denne periode. Den eksisterende
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forlængelsesmulighed er imidlertid ikke tilstrækkelig for visse sygedagpengemodtagere i længerevarende behandling.
Parterne er på den baggrund enige om, at den eksisterende forlængelsesmulighed udvides yderligere med op til 52 uger, så den samlede periode kan udgøre op til i alt tre
år for at tilgodese personer i langvarig behandling.
Forslaget skønnes at medføre merudgifter for det offentlige på 11 mio. kr. i 2007 og
32 mio. kr. i 2008.
Adgang til fulde sygedagpenge for visse delvist raskmeldte

Delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere får nedsat ydelsen svarende til graden af
raskmelding. Det er ikke muligt at supplere sygedagpenge med arbejdsløshedsdagpenge.
Det indebærer, at delvist raskmeldte beskæftigede sygedagpengemodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke kan beskæftige den sygemeldte på nedsat tid, får en lavere ydelse
uden supplerende løn. For syge ledige, der er delvist raskmeldte, er ydelsen lavere
sammenlignet med ledige, der enten er helt sygemeldte eller helt raskmeldte.
Parterne er derfor enige om, at reglerne for udbetaling af sygedagpenge ændres, så
delvist raskmeldte sygedagpengemodtagere fremover i de nævnte situationer får ret
til fulde sygedagpenge.
Forslaget skønnes at medføre merudgifter for det offentlige på 45 mio. kr. i 2007 og
60 mio. kr. i 2008.
Forlængelse af arbejdsgiverperioden

Med henblik på at nedbringe sygefraværet gennem tilskyndelse af den enkelte arbejdsgiver er parterne enige om at udvide sygedagpengelovens arbejdsgiverperiode
fra 14 til 15 kalenderdage. Det skønnes at medføre mindreudgifter for det offentlige
på 64 mio. kr. i 2007 og 85 mio. kr. i 2008, der over de to år under ét modsvarer
merudgifterne.
Forslagene træder i kraft den 1. april 2007.
Forbedringer for børnefamilierne
Sænkning af forældrebetalingen for dagtilbud for børn fra 3 år til skolealderen

Parterne er enige om fra 1. januar 2007 at nedsætte den maksimale forældrebetaling
for børn fra tre år og til skolealderen fra 33 pct. til 25 pct. Der afsættes 532 mio. kr. i
2007 til at kompensere kommunerne for nedsættelsen af forældrebetalingen.
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I 2006 nedsatte regeringen og Dansk Folkeparti forældrebetalingen i dagtilbud for
børn op til tre år til maksimalt 25 pct.
Med den nye reduktion af taksten for børn fra tre år til skolealderen vil en familie
med to børn i henholdsvis dagpleje og børnehave samlet set spare ca. 9.000 kr. årligt.
Bedre kvalitet i dagtilbud

Der er fortsat behov for at styrke kvaliteten i dagtilbuddene for at bryde negativ social arv og fremme lige muligheder for alle børn. Parterne er derfor enige om at afsætte yderligere 600 mio. kr. i perioden 2007-2009 til bedre kvalitet i dagtilbud. Midlerne anvendes, jf. aftale af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud, på følgende områder:
• Lige muligheder for alle børn for at bryde negativ social arv
• Fleksibilitet og fremme af det frie valg i dagtilbuddene.
• Fremme af sundhed og bedre fysiske faciliteter i dagtilbud
Som en del af disse initiativer gennemføres en ny dagtilbudslov med:
• Mulighed for fripladstilskud til madordninger
• Sprogvurderinger og opfølgning
• Øget fleksibilitet, bl.a. mulighed for at kombinere dagtilbud og tilskud til privat
pasning
• En styrket pædagogisk indsats i dagtilbuddene
Af de 600 mio. kr. er 200 mio. kr. reserveret til kommunerne til brug i 2007. Hovedparten af midlerne anvendes til indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af personale, herunder særligt med hensyn til udsatte børn i dagtilbud.
Initiativer for børnefamilier siden 2001

Børnefamiliernes vilkår er løbende blevet forbedret siden 2001. De iværksatte initiativer omfatter blandt andet et års fleksibel barselsorlov, frit valg af dagtilbud over
kommunegrænser og mellem offentlige og private leverandører. Derudover er børnefamiliernes vilkår blevet forbedret ved, at den maksimale forældrebetaling for en
plads i dagtilbud for børn under tre år fra 1. januar 2006 er sænket fra 33 pct. til 25
pct. af udgifterne.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finansloven for 2006 en
aftale om at afsætte 400 mio. kr. i perioden 2006-2009 til udsatte børn, ledelse, kost
og bevægelse samt til fremme af naturbørnehaver, børnemiljøvurderinger i alle dagtilbud og bedre legepladssikkerhed.
I 2007 forventes kommunernes udgifter pr. barn i dagtilbud at stige med godt 300 kr.
inkl. børnepuljen ved uændret dækningsgrad.
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Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti har indgået en ny fireårig flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden,
jf. flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2007-2010.
Aftalen sikrer grundlaget for en succesfuld gennemførelse af politireformen og dermed hurtigere og bedre politibetjening til gavn for borgerne og samfundet. Det sker
navnlig ved, at:
•
•
•

800 betjente frigøres til operativt politiarbejde.
Politiets døgnberedskab moderniseres. Der kommer mere patruljering og kortere responstider.
Der etableres færre, større og mere slagkraftige politikredse, hvorved flere opgaver kan løses decentralt i kredsene.

Der afsættes i alt 486 mio. kr. til investeringer i IT og til omstilling af politiet og anklagemyndigheden. Hertil kommer 80 mio. kr. til indkøb af nye digitale radioer, som
giver mulighed for tværgående kommunikation med de andre myndigheder i katastrofeberedskabet. Og 30 mio. kr. til IT-investeringer vedrørende politiets deltagelse i
det udvidede europæiske samarbejde vedrørende Schengen mv.
Politiets indsats mod terror styrkes. Styrkelsen af PET fra 2004 videreføres med 55
mio. kr. årligt, og PET tilføres yderligere 80 mio. kr. i aftaleperioden til styrkelse af
livvagtstjenesten, aktionsstyrken og efterforskningen. Herudover tilføres i alt 24 mio.
kr. til styrkelse af politiets og PET’s muligheder for at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden inden for de rammer, som lovgivningen opstiller.
Politireformen frigør ressourcer til mere og bedre politiarbejde, hvorved politiets
indsats på en række prioriterede indsatsområder kan forstærkes. Aftalepartierne er
enige om, at kriminelle bander ikke skal have lov til at sprede utryghed i gadebillede
og nattelivet. Der skal derfor slås hårdt ned på de kriminelle bander. Aftalepartierne
er endvidere enige om at styrke politiets kontakt med lokalsamfundet og netværket af
offerrådgivninger. Der tilføres 50 mio. kr. til den styrkede indsats mod bandekriminalitet.
Politiets kontrolindsats i grænseområderne skærpes, så der sikres en hurtig, effektiv
og konsekvent håndhævelse af udlændingelovens regler.
Politiet skal gennemføre en skærpet håndhævelse af dyreværnslovgivningen over hele
landet. Der indføres en klippekortordning for dyretransporter.
Endelig er der enighed om at tilføre politiet i alt 20 mio. kr. fordelt over 8 år (jf. omkostningsreformen) til etablering af et nationalt digitalt billedregister, som skal erstat-
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te de lokale mapper med sædvanlige fotos af tidligere dømte gerningsmænd mv., som
i dag benyttes af politikredsene. Der er enighed om at afsætte i alt 14 mio. kr. til at
sikre en hurtigere behandling af klager over politiet hos de regionale statsadvokater.
Det kan sikre, at afgørelserne træffes hurtigt, så de involverede politifolk ikke skal gå
for længe i uvished.
I alt får politiet og anklagemyndigheden et bevillingsløft på mere end 2 mia.kr. i aftaleperioden, hvilket gør det muligt at investere yderligere ca. 700 mio. kr. i politiets og
anklagemyndighedens udstyr og drift set i forhold til det nuværende aktivitetsniveau.
Styrkelse af retsområdet, herunder øget sikkerhed i retsbygninger mv.
Domstolsreformen og digital tinglysning

Domstolsreformen skaber grundlaget for, at retssager kan gennemføres hurtigt, effektivt og på et højt fagligt niveau. Samtidig bevares domstolenes lokale forankring,
da de nye større byretter bliver det centrale omdrejningspunkt for retssagsbehandlingen. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at tilføre domstolene midler hertil,
så reformens muligheder kan udnyttes fuldt ud til gavn for borgerne og samfundet.
Tinglysningsreformen sikrer væsentlig hurtigere og lettere tinglysning end i dag med
markante besparelser for borgere og erhvervsliv til følge. Parterne er enige om at tilføre domstolene midler til at udvikle det nye digitale tinglysningssystem, herunder til
indscanning af eksisterende tinglysningsdokumenter. Samtidig er parterne enige om
at sikre midler til oplæring af tinglysningsmedarbejdere, så der sikres stabilitet i tinglysningen under hele omstillingsprocessen.
Samlet tilføres domstolsområdet 78,3 mio. kr. i 2007, 48 mio. kr. i 2008, 1,6 mio. kr. i
2009 og 2,6 mio. kr. i 2010.
Øget sikkerhed i retsbygningerne

Det skal være trygt for alle at møde og vidne i retten. Retshandlinger skal foregå i orden og værdighed. Parterne er enige om at øge sikkerhedsforanstaltningerne i de danske retsbygninger ved:
•
•
•
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Anvendelse af detektorkarme i byretter og landsretter, så ulovlig anvendelse af
mobiltelefoner og optageudstyr mv. under retsmøder forhindres.
Etablering af vidneventerum mv. i landsretterne, så vidner og tiltalte ikke skal
opholde sig i samme lokaler forud for retsmøder. I forbindelse med domstolsreformen er der afsat ressourcer til etablering af vidneventerum i byretterne.
Ansættelse af retsbetjente, som kan betjene detektorerne og sørge for ro og
orden i retsbygningerne.
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Udgifterne forbundet med at gennemføre disse initiativer udgør 5 mio. kr. i 2007,
10,5 mio. kr. i 2008 og herefter 12,5 mio. kr. årligt.
Videoafhøring i retsplejen

Rigspolitiet har som led i den nuværende flerårsaftale gennemført en række forsøg
med brug af videoafhøringer i retsplejen med henblik på at frigøre de betydelige ressourcer i politiet, der bliver anvendt på fangetransporter. Der er behov for at gennemprøve teknikken yderligere og at få afdækket yderligere anvendelsesmuligheder
ved domstolene.
Parterne er derfor enige om at fremme brugen af videoafhøring i retsplejen og afsætter 5 mio. kr. i 2007 til, at Domstolsstyrelsen kan videreføre og udvide de eksisterende forsøg. Ordningen evalueres ultimo 2007.
Kriminalforsorgen

Venterkøen, det vil sige antallet af dømte, der venter på at afsone deres straf, er nu
afviklet. Det er blandt andet sket ved, at antallet af fængselspladser er forøget med
ca. 560 pladser siden 2002. De dømte kommer derfor nu hurtigere i fængsel.
Afviklingen af venterkøen betyder, at belægsprocenten i fængslerne nu er nedbragt til
ca. 92 pct. Det bidrager til at forbedre arbejdsmiljøet i fængslerne.
Hurtigere indsættelse af sexkriminelle til afsoning

Der skal sættes hårdt ind overfor sexkriminalitet. Sexkriminelle, herunder pædofile,
skal ind og afsone med det samme blandt andet for at undgå risikoen for, at ofrene
møder deres gerningsmand på gaden. Parterne er derfor enige om, at kapaciteten på
Visitationsafdelingen på Anstalten ved Herstedvester skal udvides med 10 pladser til
i alt 22 pladser.
Der afsættes 4 mio. kr. hertil i 2007 og 5 mio. kr. årligt fra 2008 og frem.
Kriminalforsorgens bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring

Parterne er enige om ekstraordinært at kompensere kriminalforsorgen for en uventet
stigning i bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring, som forventes
at udgøre ca. 21 mio. kr. i 2007.
Arbejdsmiljøet i kriminalforsorgen

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i 2003 en flerårsaftale for kriminalforsorgen
for perioden 2004-2007. Et af målene i flerårsaftalen er, at arbejdsmiljøet skal forbedres.
Der er på baggrund heraf gjort en betydelig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet og
reducere sygefraværet i kriminalforsorgen. Alle ansatte har mulighed for gratis og
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anonym psykologbistand, der er uddannet ”debriefere” til at hjælpe efter konkrete
hændelser, og der er indgået en aftale med Falck om en sundhedsordning for alle
medarbejdere. Samtidig har kriminalforsorgen sammen med de faglige organisationer
igangsat projekt ”Godt arbejde (06)”, der har til formål at reducere arbejdspresset for
medarbejderne.
Hertil kommer, at det ved udmøntningen af velfærdsaftalen er aftalt, at der af Forebyggelsesfondens midler afsættes 10 mio. kr. i 2007 til kriminalforsorgen. Midlerne
afsættes til projekter vedrørende arbejdsmiljøforbedringer og forebyggelse af nedslidende rutiner. Dermed kan kriminalforsorgen tage en række initiativer med henblik
på at forbedre arbejdsmiljøet i landets fængsler og arresthuse.
Parterne er – i lyset af Arbejdstilsynets påbud om arbejdsmiljøet i kriminalforsorgen
– enige om at følge området tæt.
Styrket terrorbekæmpelse

Terrorbekæmpelsen i Danmark skal styrkes. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti tilført PET, FE og sundhedsberedskabet ekstra midler i forbindelse med udmøntningen af terrorreserven. Endvidere styrkes PET væsentligt med den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. Derudover gennemføres følgende initiativer.
Yderligere styrkelse af Forsvarets Efterretningstjeneste

Parterne er endvidere enige om at tilføre FE yderligere 25 mio. kr. årligt i 2008 til
2010 til mere personale og indkøb af IT- og andet udstyr med henblik på at fastholde
og forstærke FE’s indsats mod terror.
Forskning i terror

I forbindelse med udmøntningen af terrorreserven har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afsætte i alt 10 mio. kr. i perioden 2007-2009 til terrorforskning i regi af
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Udgiften finansieres af forskningsreserven og ligger således ud over de 150 mio. kr. i terrorreserven.
Herudover afsættes i årene 2007-2009 i alt 10 mio. kr. med henblik på at fremme
målrettet terrorforskning. Puljen udmøntes til forskningsprojekter, der fokuserer på
radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med udgangspunkt
i islamistisk fundamentalisme. Forskningsprojekterne skal bidrage til at identificere,
hvilke miljøer og baggrundsfaktorer der skaber grobund for terrorisme.
Puljen afsættes under forsvarsministeren og udmøntes efter drøftelse mellem parterne. Den konkrete vurdering af, hvilke forskningsprojekter der skal støttes, kan gennemføres med inddragelse af PET og FE.

22

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

Ny flerårsaftale for det statslige redningsberedskab

Det gældende forlig for det statslige redningsberedskab udløber med udgangen af
2006.
Parterne er enige om at styrke beredskabsområdet markant. Der afsættes derfor en
reserve til nye initiativer på beredskabsområdet. Reserven afsættes under Beredskabsstyrelsen med 10 mio. kr. i 2007, 40 mio. kr. i 2008, 41 mio. kr. i 2009 og 41 mio. kr. i
2010.
Regeringen vil indkalde Folketingets partier til drøftelser om en ny 4-årig flerårsaftale
om det statslige redningsberedskab. Den afsatte reserve udmøntes i forbindelse med
en ny flerårsaftale om beredskabet.
Regeringen foreslår, at initiativerne i regeringens terrorhandlingsplan vedrørende beredskabsområdet samt andre initiativer til styrkelse af beredskabet gennemføres inden for rammerne af det nye beredskabsforlig. Terrorberedskabet styrkes således ved
at styrke indsatslederuddannelsen, afholde flere krisestyringsøvelser og forbedre informationen og formidlingen heraf til befolkningen i krisesituationer.
Det statslige redningsberedskab vil i lighed med andre statslige institutioner være
omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.
Nyt radiokommunikationssystem

Parterne er endvidere enige om, at der skal indkøbes et nyt landsdækkende radiokommunikationssystem til beredskabet, så det sikres, at der kan kommunikeres effektivt mellem alle beredskabsmyndigheder i forbindelse med større ulykker og hændelser, herunder eventuelle terroranslag på dansk grund. Effektiv kommunikation er således en afgørende forudsætning for en vellykket redningsindsats.
Der er ligeledes enighed om, at alle beredskabsmyndigheder – politi, det statslige redningsberedskab, ambulance, brandvæsen mv. – skal anvende det nye radiokommunikationssystem.
Der er igangsat en udbudsproces, som forventes afsluttet i første halvdel af 2007.
Baseret på de foreløbige skøn over omkostningerne indgår politiets og det statslige
redningsberedskabs omkostninger til nye radioterminaler mv. og til betaling af løbende drifts- og brugeromkostninger ved deltagelse i det nye radiosystem i hhv. det
nye politiforlig og i reserven til styrkelse af beredskabsområdet.
Endelig er parterne enige om, at anlægsudgifterne forbundet med etableringen af selve netværket (master mv.) primært finansieres ved salg af statslige aktiver.
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Grænsehandel mv.

Med henblik på at reducere grænsehandlen med sodavand er parterne enige om at
nedsætte sodavandsafgiften med 30 øre/liter inkl. moms. Det vil samlet reducere afgiftsindtægterne med 80 mio. kr., reducere grænsehandlen med ca. 45 mio. kr. og
medføre lavere priser for forbrugerne.
Regeringen og Dansk Folkeparti har i de senere år gennemført en række målrettede
initiativer med henblik på at reducere grænsehandlen og det illegale kiosksalg mv.
Parterne har bl.a. gennemført målrettede nedsættelser af afgifterne, herunder på
blanke DVD’er, og styrket indsatsen mod den illegale grænsehandel bl.a. ved at udstrække kontrollen af kioskmiljøet til hele landet. Kontrolbøderne er blevet forhøjet,
og pantkontrollen er styrket betydeligt især gennem muligheden for beslaglæggelser.
Initiativerne har betydet, at grænsehandelen med de traditionelle grænsehandelsvarer
er faldende. Forbrugerne har fået en markant gevinst på knap 3 mia. kr. og dansk detailhandel har fået forbedrede konkurrencevilkår. Siden 2003 skønnes danskernes
grænsehandel med nydelsesmidler at være faldet med 800 mio. kr.
Parterne er enige om, at antallet af kontroller skal være på et højt niveau. Endvidere
er der enighed om, at der arbejdes videre med at bringe al relevant lovgivning i konsekvent anvendelse i forbindelse med kontrolindsatsen. Det vil også blive vurderet,
om reglerne om beslaglæggelse af varer og transportmidler kan tages i anvendelse.
Styrket retssikkerhed i skatteankenævnssager

Borgernes retssikkerhed skal styrkes i skatteankenævnssager. I dag kan der anvendes
udenretligt syn og skøn under behandlinger af sager i Landskatteretten og Skatterådet, men ikke ved skatteankenævnene.
Med indførelse af syn og skøn ved skatteankenævnene kan det sikres, at en reel afgørelse træffes på et så tidligt tidspunkt i sagsforløbet som muligt. Det kan bidrage til,
at borgerne ikke af økonomiske grunde afskæres fra at anmode om syn og skøn.
Parterne er derfor enige om, at der indføres adgang til at anvende syn og skøn ved
skatteankenævnene, og at der gives adgang til at yde omkostningsgodtgørelse hertil.
Forslaget skønnes at indebære merudgifter på ca. 7 mio. kr. årligt.
Fusionen på skatte- og inddrivelsesområdet

Fusionen mellem de kommunale skatteforvaltninger og ToldSkat blev gennemført 1.
november 2005. Den enstrengede forvaltning på skatteområdet udgør en central del
af arbejdet med at skabe en moderne offentlig sektor, der sikrer en effektiv og hurtig
service for borgerne. SKAT gennemfører i de kommende år en gennemgribende organisationsændring og investerer knap 600 mio. kr. i modernisering af IT-

24

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

systemerne, der medfører en forbedret skatteforvaltning, der i 2010 er 25 pct. billigere at drive end i 2004, hvor skatteforvaltningen var delt mellem stat og kommuner.
Der er tale om en meget omfattende og kompliceret sammenlægning, som derfor har
været en stor udfordring for medarbejderne og for SKAT som institution. De største
problemer i forbindelse med selve omlægningen er nu håndteret. Og processen er i
en god gænge.
Parterne er enige om, at der skal være et stabilt grundlag for den videre udvikling af
SKAT, så det sikres, at SKATs service fastholdes på et højt niveau. Der skal derfor
være fokus på at skabe trygge rammer for medarbejderne i SKAT. Der er enighed
om, at der ikke skal ske afskedigelser som følge af fusionen, idet tilpasningen vil ske
ved naturlig afgang. Såfremt den naturlige afgang skulle vise sig at blive mindre end
budgetteret, er der ved en tekstanmærkning på finansloven sikret mulighed for at regulere for merudgifterne.
Med henblik på i videst muligt omfang at undgå yderligere uansøgte forflyttelser og
sikre nødvendige spidskompetencer, vil parterne gøre status over udviklingen i
SKAT i 2007.
Den nuværende organisering, hvor inddrivelsesopgaven er en integreret del af
SKAT, opretholdes.
Endvidere vil SKAT inden for egne rammer etablere en omstillingspulje på 40 mio.
kr. fordelt over de kommende 4 år. Omstillingspuljen vil primært blive anvendt til
ekstraordinær kompetenceudvikling.
Udlændingeområdet

Aftalepartierne har siden regeringens tiltrædelse sikret en konsekvent udlændingepolitik med blandt andet indførelse af 24-årsregel, tilknytningskrav og øget krav om
selvforsørgelse i familiesammenføringssager. Antallet af tildelte opholdstilladelser på
asylområdet er reduceret fra knap 6.300 i 2001 til godt 1.100 i 2005. På samme vis er
antallet af familiesammenføringer nedbragt fra knap 11.000 i 2001 til ca. 3.500 i 2005.
Reduktionen i nytilkomne flygtninge og indvandrere giver mulighed for at fokusere
på bedre integration af de udlændinge, der allerede er i landet. Samtidig har de lavere
udgifter på udlændingeområdet frigjort midler til øget velfærd.
Hjemsendelse af afviste asylansøgere

Parterne er enige om, at afviste asylansøgere skal rejse hjem. Regeringen og Dansk
Folkeparti iværksatte som led i aftalen om finansloven for 2005 en række initiativer
på udsendelsesområdet. Der blev blandt andet afsat 5,0 mio. kr. årligt i 2005 og 2006
til en udsendelsesenhed i Integrationsministeriet, der sikrer hurtigere efterbehandling
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af sager om humanitær opholdstilladelse og hurtigere behandling af åbenbart grundløse asylsager. Udsendelsesenheden fungerer som bindeleddet mellem politiet og
myndighederne på udlændingeområdet. Endvidere var der som led i aftalerne om finansloven for 2004 og 2005 enighed om at oprette stillinger som udsendelsesattacher
i Kosovo, Irak og Afghanistan.
Parterne er enige om at fortsætte indsatsen og afsætte 5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008
til en videreførelse af udsendelsesenheden. Der følges op på resultaterne halvårligt.
Kontrolindsatsen på udlændingeområdet

Parterne oprettede en særlig kontrol- og analyseenhed som led i aftalen om finansloven for 2005. Enheden har medvirket til overholdelsen af udlændingeloven, blandt
andet ved frontliniekontrol, stikprøvekontrol af sagsbehandling samt bekæmpelse af
ulovligt ophold og arbejde.
Parterne er enige om at sikre bedre kontrol, effektiv sagsbehandling og bedre borgerservice i Udlændingeservice. Parterne afsætter derfor 5 mio. kr. årligt i 2007 og 2008
til en videreførelse af Integrationsministeriets kontrol- og analyseenhed.
Vilkårsforbedringer for børn og børnefamilier på landets asylcentre

Parterne er enige om, at afviste asylansøgere skal rejse hjem – også selvom de har
opholdt sig længe på landets asylcentre.
Parterne er også enige om, at børn, der bor på landets asylcentre, skal have acceptable vilkår. Der afsættes derfor 47 mio. kr. i 2007 og 45 mio. kr. i 2008 til at videreføre
de vilkårsforbedringer for børn og børnefamilier på landets asylcentre, bl.a. forbedrede undervisningstilbud, sociale aktiviteter, udvidet skolefritidsordning (SFO) og
sommerferietilbud, der blev iværksat i juni 2006.
Styrket videngrundlag om indvandrere og efterkommere

Med henblik på at sikre en bedre statistisk belysning af indvandrere og efterkommere
i det danske samfund afsættes 1 mio. kr. til at lave en årlig statistisk belysning af efterkommeres børn. Statistikken udarbejdes af Danmarks Statistik og skal bl.a. belyse
forhold vedrørende dagpasning, anbringelse udenfor hjemmet, kriminalitet, undervisning mv. Det skal give bedre videngrundlag og bidrage til at imødegå mytedannelser.
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Kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger

Parterne er enige om at kompensere de velgørende foreninger for stigningen i deres
købsmoms i forhold til 2004 (basisår) med en andel svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden er de private indtægters andel af foreningernes
samlede indtægter. Foreningernes indtægter kommer desuden fra offentlige tilskud.
Med kompensationen for købsmoms af privat indsamlede midler får de velgørende
foreninger et stærkere incitament til at øge egenfinansieringen.
Udbetaling fra tilskudspuljen forudsætter, at foreningerne forøger deres privatfinansierede udgifter til købsmoms i forhold til 2004.
Endvidere er parterne enige om at fordoble skattefradraget for gaver til velgørende
foreninger. Det giver et styrket incitament til at give gaver til de velgørende foreninger. Og det bidrager til, at de velgørende foreninger kan øge deres indsamlinger.
Samlet set følges der hermed op på finanslovsaftalen for 2005 om at undersøge mulighederne for delvis kompensation af de almennyttige foreningers købsmoms.
Foreninger godkendt efter ligningslovens § 8A er omfattet af tilskudspuljen og forhøjelsen af gavefradraget. Købsmomsen vedrører foreningernes momsfri virksomhed og undtages moms, som allerede er godtgjort jf. momsloven § 45. Foreningerne
skal indberette størrelsen af gavebidraget pr. donor.
Der afsættes en tilskudspulje på i alt 140 mio. kr. i perioden 2007-2010 til momskompensation. Herudover skønnes fordoblingen af gavefradraget at medføre merindtægter for de velgørende foreninger på 120 mio. kr. over perioden. Samlet skønnes de velgørende foreninger derved at opnå en indtægtsforøgelse på ca. 260 mio. kr.
i 2007-2010.
Fordoblingen af gavefradraget skønnes at medføre et provenutab for staten på i alt
ca. 60 mio. kr. i 2007-2010.
Sikre fødevarer

I foråret iværksatte regeringen og Dansk Folkeparti en række tiltag for at sikre en effektiv og tidssvarende fødevarekontrol. Der blev blandt andet iværksat en nultoleranceplan og en plan for bekæmpelse af fugleinfluenza. Målet med tiltagene er at sikre, at borgerne kan være trygge ved de fødevarer, de køber i butikker og restaurationer. Nultoleranceplanen omfatter en række initiativer, der alle har til formål at sikre
hurtige og skrappe sanktioner over for de virksomheder, der gentagne gange omgår
fødevarelovens regler.
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Bedre fødevarekontrol

Der afsættes yderligere 26 mio. kr. i 2007 til fødevareområdet for at videreføre initiativerne i planen for nultolerance, fortsætte den intensiverede overvågning af fugleinfluenza samt for generelt at sikre opgavevaretagelsen i fødevarekontrollen.
Der gennemføres i øjeblikket to undersøgelser af Fødevarestyrelsen. For det første
en uafhængig undersøgelse, der ledes af en ekspertgruppe nedsat i forlængelse af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om Fødevarestyrelsen fra april 2006. For det
andet en beretningsundersøgelse, som udarbejdes af Rigsrevisionen efter anmodning
fra Statsrevisorerne. Når de to undersøgelser foreligger inden årets udgang, drøfter
parterne resultaterne af undersøgelserne og i den forbindelse også, om der er behov
for at tilføre Fødevarestyrelsen flere ressourcer.
Initiativer mod Salmonella og Campylobacter

Hvert år bliver mange danskere alvorligt syge af Salmonella og Campylobacter i
madvarer. Det har store omkostninger både for de sygdomsramte og for samfundet.
Parterne er derfor enige om fortsat at styrke fødevaresikkerheden. Der iværksættes
på den baggrund en række nye og ambitiøse initiativer for at eliminere Salmonella og
Campylobacter i fødevarer på det danske marked, jf. aftale af 1. november 2006 mellem regering og Dansk Folkeparti om Initiativer mod Salmonella og Campylobacter.
Initiativerne vedrører blandt andet tiltag, der har til hensigt, at Danmark på linie med
Sverige og Finland opnår særstatus, så importører af fjerkrækød og æg fremover skal
bevise, at produkterne er salmonellafrie. Desuden gennemføres en mere restriktiv
politik i forhold til salmonellainficeret kød med ekstraovervågning af både danske og
importerede fødevarer. Der afsættes i alt 57 mio. kr. i perioden 2007-2010 til initiativerne.
Natur og miljø

Parterne er enige om at give dansk natur et markant løft de kommende år. Vi skal
have et renere vandmiljø og skabe flere naturskønne områder.
Derudover ønsker parterne, at Danmarks miljøteknologiske styrkepositioner udbygges. Udviklingen af nye miljøteknologier gør os i stand til at løse komplekse miljøproblemer mere effektivt og sikrer samtidigt, at danske styrkepositioner inden for
miljøteknologi videreudvikles.
Endeligt ønsker parterne at imødekomme en række borgernære behov. Der igangsættes blandt andet en forstærket indsats mod partikelforurening, så udledningen af
partikler fra dieselkøretøjer og gamle brændekedler i byer og på land nedbringes.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at udmønte 505 mio. kr. på finansloven
for 2007:
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•

Forstærket vand- og naturindsats
Der afsættes i alt 226 mio. kr. til genopretning af naturen og forbedring af
vandmiljøet i vores fjorde, åer og søer. Desuden afsættes 50 mio. kr. til lokale
grønne partnerskaber, der skal sikre en stærk lokal forankring og deltagelse i
den forstærkede vand og naturindsats.
Den forstærkede naturindsats vil give danskerne forbedrede muligheder for
oplevelser i naturen. Samtidig skal indsatsen tilrettelægges, så Danmarks internationale vandmiljø- og naturforpligtelser efterkommes på effektiv vis, jf.
rammeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om en styrket vand- og
naturindsats 2007-2009.

•

Fremme af miljøeffektiv teknologi
Der afsættes 120 mio. kr. til fremme af miljøeffektive teknologier. Parterne vil
sikre, at Danmark er blandt de bedste i verden til innovation inden for miljøeffektive teknologier og miljøvenlige produkter. Målet er til stadighed at reducere belastningen af miljø, natur og borgere, samt at vi er helt i front, når det
gælder udnyttelse af styrkepositioner til eksport af miljøeffektiv teknologi, jf.
aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme af miljøeffektiv
teknologi 2007-2009.

•

Indsats mod partikelforurening og borgerrettede miljøinitiativer
Der afsættes 63,5 mio. kr. til en indsats mod partikelforurening. Gamle brændekedler og dieseldrevne køretøjer er de største bidragsydere til partikelforurening i Danmark. Der er derfor enighed om at iværksætte tilskudsordninger
til skrotning af gamle brændekedler og til montering at partikelfiltre.
Der afsættes desuden 45,5 mio. kr. til en række borgerrettede miljøinitiativer,
der skal sikre reducerede CO2-udledninger fra husholdninger, renere svømmebade samt grønne indkøb, jf. aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om indsats mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer.

Rammeaftale om vand- og naturindsats 2007-2009

Vand og naturindsatsen følger op på regeringsgrundlagets målsætninger om flere naturperler og renere vandmiljø og ligger desuden i forlængelse af regeringens naturredegørelse fra oktober 2006. De enkelte vand- og naturprojekter indgår i en større
sammenhæng.
Parterne er således enige om at indgå en rammeaftale for en samlet vand- og naturindsats til i alt 558 mio. kr. i perioden 2007-09. Indsatsen målrettes en række geografiske indsatsområder, hvor der iværksættes konkrete vand- og naturprojekter. Projekterne skal blandt andet sikre renere vandmiljø, mere natur, flere naturoplevelser for
borgerne samt bidrage til at løfte Danmarks internationale naturforpligtelser. Der
udmøntes 226 mio. kr. under denne rammeaftale på finansloven for 2007, mens parterne udmønter de resterende midler på henholdsvis finansloven for 2008 og 2009.
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Pant på kildevandsflasker

Med henblik på at reducere forekomsten af henkastede kildevandsflasker i naturen
og i bybilledet er parterne enige om at indføre pant på kildevandsflasker og nedsætte
emballageafgiften på kildevandsflasker til samme niveau som for øl og sodavand. Det
indebærer reducerede afgiftsindtægter på 11 mio. kr. årligt.
Institut for Miljøvurdering fusioneres med Det Økonomiske Råd

Der vil kunne opnås større kritisk masse i det faglige arbejde, som Institut for Miljøvurdering udfører, ved en fusionering med Det Økonomiske Råd. Det Økonomiske
Råd leverer højt kvalificerede uafhængige økonomiske analyser og er via sit lovgrundlag også forpligtet til at belyse sammenhængen mellem økonomi og natur.
En større kritisk masse vil skabe grundlaget for en udvidelse af det samlede analysefelt og give mulighed for i højere grad at tage aktuelle emner op. Det kan for eksempel være analyser vedrørende økonomiske udviklingsperspektiver, samspillet mellem
økonomi og miljø samt effektiviteten af miljø- og energiinitiativer.
Parterne er enige om, at regeringen skal udarbejde et beslutningsgrundlag for en sådan fusion. Det skal ske med inddragelse af Det Økonomiske Råds formandskab og
bestyrelsen for Institut for Miljøvurdering. Dette beslutningsgrundlag skal danne
grundlag for den nødvendige ændring af Det Økonomiske Råds lovgrundlag, som vil
blive fremlagt til debat og forhandling i Folketinget.
I forbindelse med sammenlægningen frigøres 2,5 mio. kroner årligt af Institut for
Miljøvurderings bevilling, der overføres til Copenhagen Consensus Center på Copenhagen Business School med henblik på at fremme den internationale debat om
behovet for økonomiske prioriteringer.
Minerydning ved Skallingen

Parterne er enige om at afsætte yderligere 32 mio. kr. i alt i 2007-2008 til at rydde de
befærdede områder af Skallingen for miner, så det igen bliver muligt for lokalbefolkning og turister at benytte strand og klitområderne. Der blev med finansloven for
2006 afsat i alt 86 mio. kr. i 2006-2008 til minerydningsprojektet. Første fase af projektet er gennemført, så en del af stranden er genåbnet for publikum. Efter gennemførelsen af første fase og projekteringen af anden fase af projektet vurderes det, at
færdiggørelsen af projektet nødvendiggør en øget bevilling i 2007 og 2008.
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Aftale om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige
styring

Der er den 5. november 2006 indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og
Det Radikale Venstre om anvendelsen af midlerne i den almene boligsektor og den
fremtidige styring af sektoren.
Med aftalen afsættes der:
•
En markant forøgelse af investeringsrammen til 2,4 mia. kr. årligt. Det giver
Landsbyggefonden mulighed for frem til 2012 at støtte renoveringsarbejder
i betydeligt større omfang end hidtil. 150 mio. kr. prioriteres til forbedret tilgængelighed for handicappede.
•
400 mio. kr. årligt til en social og forebyggende indsats i problemramte boligområder - heraf op til 200 mio. kr. til målrettede huslejenedsættelser.
•
En forøgelse af den statslige ydelsesstøtte til nybyggeri i den almene sektor fra
50 pct. til 75 pct. Dermed vil staten bidrage med over 1 mia. kr. årligt i støtte
til nybyggeriet i den almene sektor.
Det er derudover aftalt at gennemføre et udvalgsarbejde om den fremtidige styring af
den almene sektor. Udvalgsarbejdet færdiggøres 1. april 2008. På baggrund af udvalgsarbejdet er forligspartierne enige om at drøfte den konkrete udformning af initiativer, som kan øge decentraliseringen af den almene sektor med udgangspunkt
i princippet om mål- og rammestyring.
Aftalen sikrer, at midlerne i den almene sektor anvendes til en bred indsats til gavn
for både nuværende og kommende lejere.
Trafik

Der er indgået en aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre på trafikområdet, jf. aftale om trafik for 2007.
Parterne fremhæver, at trafikaftalen sikrer en langsigtet løsning på baneområdet og
igangsættelse af en række nye vejprojekter til gavn for togpassagerer, privatbilister og
erhvervslivet.
På baneområdet indebærer aftalen et markant løft på i alt ca. 4,7 mia. kr. i 2007-2014.
Aftalen medfører en permanent løsning på problemerne på baneområdet gennem en
fuld afvikling af årtiers investeringsefterslæb på Banedanmarks spor m.v. Investeringerne vil over tid sikre en væsentlig nedgang i antallet af forsinkede tog i forhold til i
dag.
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Aftalen indeholder også en principbeslutning om udskiftning af Banedanmarks nuværende signalanlæg efter 2014. En udskiftning af signalanlæggene vil ligeledes medvirke til at forbedre regulariteten i togdriften.
På vejområdet igangsættes nye anlægsprojekter for i alt ca. 4,2 mia. kr. i perioden
frem til 2012. Dermed sikrer aftalen en udbygning af statsvejnettet og grundlaget for
en effektiv og sikker trafik på vejene.
Aftalen indeholder både projekter på det nuværende statsvejnet og på det vejnet,
som staten overtager fra amterne ved årsskiftet. De omfattede projekter er færdiggørelse af både den amtslige og statslige del af motorvejsprojektet Søften-Skødstrup,
diagonalvejen syd om Give, motorvejsprojektet Kliplev – Sønderborg, Gørløse omfartsvej, Sunds Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej og motortrafikvejen BredstenVandel. Herudover omfatter aftalen en reserve til motorvejen ved Silkeborg (FunderLåsby) samt anlæg af motorvej på strækningen Brande – Give Nord. Dertil kommer
et landsdækkende forsøg med modulvogntog på det overordnede vejnet.
Aftalen bygger videre på trafikaftalerne fra 2003 og 2005, hvor parterne traf beslutning om store infrastrukturinvesteringer på bane- og vejområdet. Med trafikaftalerne
fra 2003 og 2005 blev der igangsat trafikinvesteringer for ca. 15 mia.kr. Med trafikaftalen for 2007 har regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre dermed
truffet beslutning om igangsættelse af trafikinvesteringer for i alt ca. 24 mia.kr.
Dermed er grundlaget skabt for et velfungerende vej- og jernbanenet i hele Danmark.
Udmøntning af globaliseringspuljen

Som opfølgning på aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti
og Det Radikale Venstre om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden er der aftalt en udmøntning af den tilvejebragte globaliseringspulje.
Aftalepartierne er enige om, at følgende overordnede mål prioriteres på globaliseringsområdet:
•
De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør
1 pct. af BNP.
•
Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og
mindst 95 pct. i 2015.
•
Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres.
•
Målet er, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de
mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor
der er flest vækstiværksættere.
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•

Voksen- og efteruddannelsen skal styrkes, herunder gennem et løft i læse-,
skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge og en forbedring af ordningen samt en pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksenog efteruddannelsesaktivitet.

Med henblik på at realisere disse målsætninger er aftalepartierne enige om udmøntningen af globaliseringspuljen på de fem hovedområder. Der henvises til en mere detaljeret gennemgang af udmøntningen af globaliseringspuljen i publikationen ”Aftale
om udmøntning af globaliseringspuljen, Opfølgning på velfærdsaftalen og Opfølgning på aftale om
fremtidig indvandring”.
Overordnet udmøntning af globaliseringspuljen

Mio. kr. 2007 pl.
I alt
1. Forskning og udvikling
2. Innovation og iværksætteri
3. Alle skal have en ungdomsuddannelse
4. Flere skal have videregående uddannelse
5. Styrket voksen- og efteruddannelsesindsats

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.000
1.000
350
308
200
141

4.000
2.000
400
781
285
534

6.000
3.300
400
1.220
537
540

8.000
4.600
1
500
1.702
650
547

9.000
4.900
1
500
2.232
1.147
217

10.000
5.200
1
500
2.620
1.461
217

Anm.: Afrunding kan medføre, at tallene ikke summer til totalen.
1)
Fordelingen af globaliseringspuljen fra 2010-2012 afventer endelig afklaring mellem regeringen og aftalepartierne.

Forebyggelse af nedslidning og styrket arbejdsmiljøindsats

I forbindelse med opfølgningen på velfærdsaftalen mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der indgået aftale om den
overordnede prioritering af udbetalingen af 200 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i
2007.
•
•
•
•

Hovedformål 1: Forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange. 123
mio. kr.
Hovedformål 2: Bedre genoptræning og rehabilitering. 45 mio. kr.
Hovedformål 3: Rygning, alkohol og fedme. 20 mio. kr.
Etablering, opbygning og bemanding af sekretariat samt vederlag. 12 mio. kr.

Der er enighed om at prioritere 10 mio. kr. under hovedformål 1 til projekter til arbejdsmiljøforbedringer og forebyggelse af nedslidende rutiner i kriminalforsorgen.
Der er endvidere enighed om at prioritere 20 mio. kr. under hovedformål 2 til udvikling og udbud af nye genoptræningstilbud med henblik på tilbagevenden på arbejdsmarkedet eller fastholdelse af personer med risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
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Endelig er der enighed om på tværs af hovedformålene at prioritere i alt 70 mio. kr.
til projekter inden for hjemmepleje og døgninstitutioner for voksne.
I forbindelse med velfærdsaftalen blev partierne endvidere enige om, at Arbejdstilsynet tilføres i alt 70 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 med henblik på en styrket arbejdsmiljøindsats. Der er nu enighed om udmøntningen, herunder at der afsættes 50
mio. kr. årligt til at gennemføre særlige indsatser inden for brancher, hvor der er nedslidningstruet arbejdskraft, udover det nuværende fastsatte tilsyn.
Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring

Der er enighed om opfølgningen på aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti
om fremtidig indvandring. Aftalen indeholder følgende initiativer:
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•

Indvandringsprøve med test i dansk og danske samfundsforhold
Der indføres en indvandringsprøve efter hollandsk forbillede med test i dansk
og danske samfundsforhold for udlændinge, som ansøger om familiesammenføring til Danmark, og for religiøse forkyndere, der ansøger om opholdstilladelse i Danmark.

•

Integrationseksamen
Der indføres en integrationseksamen for indvandrere og flygtninge med det
formål at øge tilskyndelsen til at søge og opnå beskæftigelse. Integrationseksamen indebærer et nyt krav om beskæftigelse i 2½ år for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og kontanthjælp. For at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse skal en udlænding endvidere bestå en danskprøve.

•

Udvidelse af jobkortordningen
Der gives opholdstilladelse til alle med et konkret jobtilbud med en årlig aflønning over 450.000 kr. Derudover udvides jobkortordningen, så flere jobtyper i fremtiden bliver optaget på listen, der udløser opholds- og arbejdstilladelse. Listen vil løbende blive tilpasset udviklingen på det danske arbejdsmarked.

•

Green card-ordning
Der etableres med aftalen om fremtidig indvandring en green card-ordning,
der giver velkvalificerede udlændinge mulighed for at opnå opholdstilladelse i
op til 6 måneder for at søge arbejde her i landet. Green card-ordningen er udformet som et pointsystem, der giver udlændinge point efter kvalifikationer,
som er relevante for, at den pågældende hurtigt kan finde arbejde i Danmark.
Antallet af point afhænger af uddannelse, sprogfærdigheder, arbejdserfaring,
hidtidig indkomst og alder.
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Ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne mv.

I forbindelse med udmøntningen af globaliseringspuljen er der indgået en ny flerårsaftale for erhvervsuddannelserne mv. på 272 mio. kr. i 2007, 474 mio. kr. i 2008 og
475 mio. kr. i 2009, jf. publikationen ”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen, Opfølgning på velfærdsaftalen og Opfølgning på aftale om fremtidig indvandring”.
Flerårsaftalen består, udover midler fra globaliseringspuljen på 150 mio. kr. i 2007 og
300 mio. kr. årligt i 2008 og 2009, af en forlængelse af den eksisterende flerårsaftale
på 116 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 samt omprioritering og målretning af dele
af erhvervsskolernes eksisterende kvalitetsudviklingsmidler på 6 mio. kr. i 2007, 58
mio. kr. i 2008 og 59 mio. kr. i 2009.
Formålet med den nye flerårsaftale er at give erhvervsuddannelserne et markant kvalitetsløft. Dette kvalitetsløft skal sammen med de afsatte midler til øget undervisningskapacitet fra globaliseringspuljen sikre, at skolerne har redskaber til at reducere
frafaldet samt bidrage til at nå målet om, at mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.
Udsatte og svage grupper

Der er mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2007.
Der afsættes med aftalen betydelige midler med det formål at forbedre vilkårene for
udsatte og svage grupper samt overførselsindkomstmodtagere. I 2007 afsættes således knap 1,1 mia. kr. hertil. I perioden 2007-2010 udmøntes i alt ca. 4,2 mia. kr. (jf.
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007) til:
•
•
•
•
•
•

Ny psykiatriaftale, herunder indfasningen af en behandlingsret på det psykiatriske område og en styrket indsats for børn og unge med sindslidelser
Udsatte grupper, herunder et nyt handlingsprogram for udsatte grupper – Det
Fælles Ansvar II
Handicappede, herunder indførelsen af et uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov
En generel forstærket indsats over for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet, herunder tillæg til unge kontanthjælpsmodtager med psykiske lidelser
Integrationsinitiativer, herunder initiativer med fokus på beskæftigelse og uddannelse
Bekæmpelse af negativ social arv, herunder en forstærket indsats for gravide
stof- og alkoholmisbrugere, forbedringer af ungdomssanktionen mv.
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•
•

En forstærket indsats på ældreområdet under overskriften bedre kvalitet
Øvrige initiativer, herunder bekæmpelse af menneskehandel

Kultur

Der er den 26. oktober 2006 indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Kulturministeriets videregående uddannelser i perioden 2007-2010, jf. flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010.
Der er endvidere den 27. oktober 2006 indgået aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om den filmpolitiske indsats i perioden 2007-2010, jf. Filmaftale 20072010. Herudover er der den 26. oktober 2006 indgået aftale mellem parterne om biblioteksafgiften i perioden 2007-2010, jf. aftale om biblioteksafgiften.
Flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden
2007-2010

Der er enighed om at sikre fortsat opbakning til udviklingen af Kulturministeriets
videregående uddannelser. Målsætningen er, at Kulturministeriets videregående uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. Aftalen indeholder bl.a. fokus
på større og mere bæredygtige faglige miljøer, højere kvalitet i uddannelserne, øget
fokus på beskæftigelse og styrket internationalisering. Med henblik på at styrke disse
områder nedsættes bl.a. et udvalg, der inden udgangen af 2007 skal komme med forslag til mulige fusioner, forpligtigende samarbejder og andre faglige og administrative
fællesskaber. Den økonomiske ramme for aftalen indebærer, at bevillingen til uddannelse og forskning pr. studerende ved Kulturministeriets videregående uddannelser
fastholdes på samme niveau som i 2006.
Filmaftale 2007-2010

Der er enighed om at sikre de overordnede rammer for dansk film og herunder lægge en linje for Det Danske Filminstituts indsats i perioden 2007-2010. Blandt de centrale punkter i filmaftalen er, at Det Danske Filminstitut i perioden 2007-2010 skal
støtte produktion af 80-100 spillefilm, dvs. 20-25 film pr. år. Herudover fordeles
støttemidlerne til spillefilm med mindst 40 pct. til 60/40-ordningen og mindst 40 pct.
til konsulentordningen. Konsulentordningen ændres desuden, således at der fremover er tre indgange til støttemidlerne. I perioden 2007-2010 er der hvert år afsat ca.
500 mio. kr. til dansk film, inkl. tv-stationernes bidrag på 145 mio. kr. pr. år.
Aftale om biblioteksafgiften

Der er enighed om at forøge bevillingen til biblioteksafgiften med 5 mio. kr. årligt i
perioden 2007-2010 med særligt henblik på skønlitteratur for voksne. Desuden vide-
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reføres Kunstrådets eksisterende litteraturpulje. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden til formålet.
Omlægning af egnsteaterordningen

Der er enighed mellem parterne om at omlægge egnsteaterordningen til en rammestyret ordning, således at refusionsprocenten fastsættes på de årlige finanslove og i
forhold til den gældende finanslovsbevilling. Endvidere vil der til refusionsordningen
blive knyttet en konsulentordning med henblik på at sikre dialog med kommunerne
og egnsteatrene om at udvikle kvaliteten hos teatrene og vurdere, om de enkelte teatre lever op til det kvalitative niveau, der må forventes af et professionelt teater. Der
tilføres ca. 11 mio. kr. i 2007 og ca. 17 mio. kr. i 2008-2010 til formålet, heraf 4 mio.
kr. i 2007, 6 mio. kr. i 2008 og 7 mio. kr. årligt i 2009-2010 ved merbevillinger.
Musicaluddannelsen

Med flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden
2007-2010 er det aftalt, at der i løbet af aftaleperioden skal etableres en musicalgrunduddannelse og -overbygningsuddannelse i provinsen. Musicaluddannelsen skal
finansieres ved at konvertere uddannelsespladser fra Skuespillerskolen i Odense. Med
henblik på at sikre en hensigtsmæssig overgang i forbindelse med musicaluddannelsens etablering er parterne enige om at afsætte en reserve på 6 mio. kr. i 2010.
Danmarks Herregårde

Herregårdene er en væsentlig del af den danske kulturarv. Ud over at være en hjørnesten i bygningskulturen, er de samtidig væsentlige kulturminder i det danske kulturlandskab.
Da Herregårdene er meget omkostningstunge bygningsværker, er parterne enige om
at afsætte en pulje på 6 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til restaurering af fredede
Herregårde.
Øvrige
Navneloven

Antallet af navneændringer er steget meget markant. Derfor er parterne enige om at
sikre omkostningsdækning gennem et gebyr, der som udgangspunkt dækker alle navneændringer, som ikke følger af vielser og børns navneændringer som følge af forældres navneændringer. Der iværksættes et arbejde med henblik på at konkretisere modellen og administrationen heraf. Forligspartierne fastlægger herefter den endelige
model for gebyret.
Ridestaldene på Christiansborg

Parterne er enige om at afsætte 31 mio. kr. i perioden 2007 til 2008 til restaurering af
ridestaldene på Christiansborg, idet der er konstateret omfattende sætningsskader på
gulvene i staldene. Uden genopretning vil ridestaldene ikke i fremtiden kunne anven-
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des til hestehold. Herudover vil genopretningsprojektet indebære, at Høje Stald, der i
det daglige anvendes af Den Kongelige Staldetat, bliver ombygget, så spiltovene erstattes med bokse, hvor hestene går frit og har mere plads.
Bedre mulighed for generationsskifte

Parterne ønsker at forbedre mulighederne for generationsskifte i familieejede danske
virksomheder. Reglerne har til formål at mindske likviditetsbelastningen for virksomheder, hvis kapital er bundet i bygninger, maskiner, igangværende arbejder m.v., når
virksomheden overdrages til nære slægtninge eller ledende medarbejdere.
Parterne er derfor enige om at ændre den såkaldte pengetanksregel, således at et
generationsskifte med skattemæssig succession kan ske, når andelen af finansielle
aktiver/indtægter i virksomheden udgør op til 75 pct.
Tiltaget vil blandt andet forbedre mulighederne for, at velkonsoliderede familieejede
erhvervsvirksomheder kan begå sig i konkurrencen med f.eks. kapitalfonde. Tiltaget
medfører udskydelse af skattebetalinger og dermed et rentetab for det offentlige
svarende til 20 mio. kr. årligt.
Styrkelse af den danske repræsentationsstruktur i udlandet

Det globale netværk af ambassader og andre repræsentationer er grundlaget for, at
udenrigstjenesten kan varetage Danmarks internationale interesser bedst muligt.
Parterne er derfor enige om at afsætte i alt 12,5 mio. kr. i 2007 til oprettelse af ambassader i Argentina og Australien, til styrkelse af de eksisterende repræsentationer i
Indien og Kina samt til oprettelse af et nyt handelskontor i Qatar. Bevillingen reduceres gradvist frem til 2013 i takt med, at der frigøres midler ved effektiviseringer og
omprioriteringer i Udenrigsministeriet.
Teknisk regulering af udviklingsbistanden

Den danske udviklingsbistand budgetteres på de årlige finanslove som 0,8 pct. af
BNI. Det BNI-skøn, der lægges til grund for budgetteringen af udviklingsbistanden,
vil nogle gange være lavere og andre gange højere end det faktiske BNI-niveau i de
enkelte finansår.
Der foretages en årlig regulering af udviklingsbistanden i forbindelse med de konjunkturbestemte ændringsforslag. Reguleringen foretages på baggrund af BNIskønnet i december måned. Det sikrer, at finanslovsbudgetteringen af udviklingsbistanden er baseret på det senest foreliggende skøn for BNI.
Endvidere foretages en årlig efterregulering af udviklingsbistanden i forbindelse med
lov om tillægsbevilling - første gang i 2006. Efterreguleringen foretages på baggrund
af BNI-skønnet i december måned. Efterreguleringen vil sikre, at den faktiske udviklingsbistand i de enkelte finansår mere præcist vil ramme målsætningen om 0,8 pct. af
BNI. Reguleringerne udmøntes i form af ændring i bevillingerne til gældslettelse.
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Forskningsreserven

Der afsættes i alt 33 mio. kr. i 2007-2009 til at færdiggøre af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede skrifter. Bevillingen gives til Søren Kierkegaard Forskningscenter
med 11 mio. kr. årligt.
Desuden afsættes i alt 47 mio. kr. i perioden 2007-2009 til yderligere undersøgelser af
kontinentalsoklen ved Grønland og Færøerne med henblik på, at der fra dansk side
kan fremsættes krav om adgang til at udnytte ressourceforekomster på havbunden i
henhold til FN’s havretskonvention. Beløbet fordeler sig med 29 mio. kr. i 2007, 5
mio. kr. i 2008 og 13 mio. kr. i 2009.
For så vidt angår forskning i anti-terror ved Dansk Institut for Internationale Studier,
finansieres udgiften på i alt 10 mio. kr. i perioden 2007-2009 af forskningsreserven.
Beløbet fordeler sig med 4,5 mio. kr. i 2007, 3,5 mio. kr. i 2008 og 2,0 mio. kr. i 2009.
Endelig finansieres puljen under Forsvarsministeriet på 10 mio. kr. i 2007-2009 til
målrettet terrorforskning af forskningsreserven.
Fastholdelse af danske skibe under Dannebrog

Det er vigtigt, at danske rederier kan konkurrere på vilkår, der modsvarer vilkårene
blandt andre førende kvalitetssøfartsnationer. For at begrænse udflagning og fremme, at nye danske skibe sejler under Dannebrog, er det aftalt at se nærmere på beskatningsreglerne.
Dyrevelfærd

Den afsatte dyrevelfærdspulje på 6 mio. kr. øges til 7 mio. kr. i 2007.
Finansiering
Modernisering af renteudligningsordningen under EKF

Der foretages en modernisering af renteudligningsordningen, der har til formål, at
pengeinstitutterne kan tilbyde danske eksportører konkurrencedygtig finansiering til
lav fast rente. Ordningen administreres af Eksport Kredit Fonden under Økonomiog Erhvervsministeriet.
Moderniseringen indebærer en bedre afdækning af renterisici, opstramning af rentemarginaler og tilpasning af ordningen, så den som hovedregel fremover alene retter
sig mod eksport til ikke-OECD-lande Samlet set opnås en besparelse på i gennemsnit 50 mio. kr. årligt i perioden 2007-10 i forhold til finanslovsforslaget for 2007.
Moderniseringen tilrettelægges således, at danske eksportører fortsat vil kunne opnå
konkurrencedygtige finansieringsvilkår i overensstemmelse med OECD-aftalerne.
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Øvrig finansiering

Der forventes øgede udbytter fra selskaber under Finansministeriet på ca. 500 mio.
kr. i 2007.
På sundhedsområdet finansieres 39 mio. kr. i 2007 af videreførte midler fra 2006.
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Bilag: Forbedring af den supplerende pensionsydelse i 2007
Figur 1 viser forøgelsen af den supplerende pensionsydelse i 2007 samt den gennemsnitlige forøgelse af boligydelse for boligstøttemodtagere, der får supplerende pensionsydelse i 2007.
Figur 1
Den supplerende pensionsydelse forhøjes og indgår ikke i beregningen af boligydelse
16.950 kr.
16.950
kr.

Øget boligydelse
(gnst. omregnet til tilsvarende skattepligtig værdi)

+1.750 kr.

Øget supplerende pensionsydelse

+2.600 kr.

12.600 kr.

8.700 kr.
+1.100 kr.
+1.300 kr.

6.300 kr.

2007

2006
Enlige

2006
Par

2007

Tabel 1 nedenfor viser eksempler på effekterne af modellen for henholdsvis en enlig
pensionist berørt af 11 pct. egenbetaling i boligstøtteberegningen og et pensionistpar
berørt af 22,5 pct. modregning i boligstøtteberegningen.
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Tabel 1
Regneeksempler, 2007
Enlig pensionist
Berørt af 11 pct. egenbetaling
i boligydelsen
Gældende
regler
Ændring
Kr.
Folkepension
Supplerende pensionsydelse
Skattepligtig indkomst
- Heraf skat*
Disponibel indkomst efter skat
- Ændring
Pensionist i ejerbolig/uden
boligstøtte
- Boligstøtte
- Disponibel indkomst efter
boligstøtte
- Ændring
Pensionist i lejebolig/med
boligstøtte
- Indkomst til boligstøtteberegning
- Boligstøtte**
- Ændring
- Disponibel indkomst efter
boligstøtte
- Ændring

*
**

Pensionistpar
Berørt af 22,5 pct. indkomstmodregning af boligydelsen
Gældende
regler
Ændring

119.244
6.500
125.744
33.463
92.281
-

119.244
7.600
126.844
33.890
92.954
673

174.720
13.000
187.720
42.183
145.537
-

174.720
15.200
189.920
43.037
146.883
1.346

0

0

0

0

92.281
-

92.954
673

145.537
-

146.883
1.346

125.744
16.728
-

119.244
17.436
708

187.720
27.000
-

174.720
29.916
2.916

109.009
-

110.390
1.381

172.537
-

176.799
4.262

Der benyttes en skatteprocent på 38,8 svarende til gennemsnitlig kommune- plus bundskat.
Den beregnede boligstøtte forudsætter en boligudgift på 30.555 for den enlige og 50.000 kr. for parret.
I eksemplet indebærer den supplerende pensionsydelse på 6.500 kr. efter gældende regler en reduktion
af boligstøtten med 708 kr. årligt for den enlige (svarende til 11 pct.) og 2.916 kr. for parret (svarende
til 22,5 pct.).

Figur 2 viser udviklingen i antallet af modtagere af den supplerende pensionsydelse
siden 2003.
Figur 3 viser udviklingen i den årlige maksimumssats for den supplerende pensionsydelse samt i 2007 den gennemsnitlige stigning i boligydelse omregnet til skattepligtig
værdi.
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Figur 2
Modtagere af supplerende pensionsydelse

Figur 3
Supplerende pensionsydelse (årets sats)
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Anm.: Satsen for 2007 er tillagt den gnst. stigning
i boligydelse omregnet til tilsvarende skattepligtig værdi (skraveret).

Det bemærkes endvidere, at de dårligst stillede førtidspensionister i 2006 fik forhøjet
førtidspensionen med 610 mio. kr. i skattefri ydelser svarende til 1 mia. kr. før skat.
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Aftale mellem regeringen
og Dansk Folkeparti om:
Udmøntning af 600 mio. kr. til
bedre kvalitet i dagtilbud, herunder
en forstærket indsats i forhold til udsatte børn
(31. oktober 2006)
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Aftale af 31. oktober 2006 mellem regeringen og Dansk
Folkeparti om udmøntning af 600 mio. kr. til bedre kvalitet i
dagtilbud, herunder en forstærket indsats i forhold til
udsatte børn
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en ny dagtilbudslov
samt iværksatte initiativer for at sikre en højere kvalitet på dagtilbudsområdet, herunder gøre en særlig indsats i forhold til udsatte børn og at bryde den negative sociale
arv.
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med finansloven for 2006 aftale
om at afsætte 400 mio. kr. til bedre kvalitet i dagtilbuddene. Midlerne blev bl.a. afsat
til en ansøgningspulje med temaerne udsatte børn, ledelse, kost og bevægelse samt til
fremme af naturbørnehaver, børnemiljøvurderinger i alle dagtilbud, bedre legepladssikkerhed samt screening af viden der virker i forhold til udsatte børn i dagtilbud.
Parterne er enige om at udmønte yderligere 600 mio. kr. af de i alt 2 mia. kr., regeringen har afsat til bedre kvalitet i dagtilbud i perioden 2006-2009.
Forældre er generelt særdeles tilfredse med deres dagtilbud. Der er allerede i dag en
god kvalitet i dagtilbuddene – også når man sammenligner med udlandet. Men der er
også elementer, som kan forbedres, og som trænger til et løft.
Visionen er, at dagtilbud skal understøtte alle børns trivsel og selvværd og udvikle
børns potentialer og fundamentale kompetencer i forhold til børnenes liv nu og videre frem. Der udarbejdes derfor en ny dagtilbudslov, der indeholder forbedringer i
forhold til udsatte børn, klar ansvarsfordeling, styrket evalueringskultur og fleksibilitet for børnefamilier. Loven rummer bl.a. følgende elementer:
•
•
•
•

Mulighed for fripladstilskud til madordninger
Sprogvurderinger og opfølgning
Øget fleksibilitet, bl.a. mulighed for at kombinere dagtilbud og tilskud til privat pasning
Styrket pædagogisk indsats især over for de udsatte børn

I 2007 anvendes 87 mio. kr. til initiativerne i dagtilbudsloven. Fra 2008 og frem afsættes 150 mio. kr. årligt.
Parterne er enige om at der er behov for at søge fleksibiliteten fremmet yderligere. I
forlængelse af forsøgene med modulordninger (familiefleksordninger) aftalt i forbindelse med finansloven for 2005 udvikles idékataloger, der beskriver best practice, så
kommunerne kan inspirere hinanden til at udforme fleksible dagtilbud, hvor barnet
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og familien er i centrum. Der foretages en evaluering af arbejdet med familiefleksordninger i alle involverede kommuner. På baggrund heraf og den kommende betænkning fra Familie- og Arbejdslivskommissionen vurderes muligheden for en lovgivning om familiefleksordninger og i givet fald den nærmere udformning heraf.
Der er endvidere enighed om at afsætte 10 mio. kr. i 2007 til at udvikle vejledende
evalueringsmateriale og en samlet efteruddannelsespakke for personalet i dagtilbud,
der omfatter et særligt fokus på at øge personalets kompetencer i forhold til at identificere og arbejde målrettet og kvalificeret med udsatte børn i dagtilbud, herunder læring, sprogvurdering og opfølgning.
Pædagogisk personale løfter et stort arbejde i forhold til børns viden og adfærd i forhold til kost og motion. For at understøtte dette arbejde afsættes 3 mio. kr. i 2007 til
at udvikle inspirationsmaterialer, portal og koordinering i forhold til kost og bevægelse m.v. i dagtilbud.
Der afsættes en pulje på 200 mio. kr. til kommunerne i 2007, jf. kommuneaftalen.
Midlerne kan anvendes inden for 3 overordnede temaer, hvor hovedparten af midlerne anvendes til Indsatser for at bryde negativ social arv og til opkvalificering af
personale, herunder særligt i forhold til udsatte børn i dagtilbud for i højere grad at
bekæmpe negativ social arv og skabe lige muligheder:
•
•
•

Opkvalificering af personalet, herunder særligt i forhold til udsatte børn
Bedre fysiske faciliteter
Indsatser for at bryde negativ social arv

Endelig er parterne enige om, at der gennemføres en undersøgelse af rammebetingelserne for de selvejende daginstitutioner og privatdaginstitutionerne med henblik på
at sikre valgmulighederne og mangfoldigheden i dagtilbud. Der afsættes 2 mio. kr.
hertil, som finansieres af puljen til udvikling afsat i forbindelse med finansloven for
2006.
Parterne er enige om løbende at drøfte udmøntningen af midlerne.
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Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om:
Flerårsaftale for politiet og
anklagemyndigheden 2007-2010
(4. november 2006)
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Flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden
2007-2010
Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti er enige om en ny fireårig aftale for politiet og anklagemyndigheden.
Politiet og anklagemyndigheden står over for store udfordringer i de kommende år.
Samfundsforholdene og teknologien ændrer sig. Kriminalitetsproblemer, der tidligere
fortrinsvis var storbyfænomener, opleves i stigende grad over hele landet, og mere
efterforskningstunge, grænseoverskridende og komplicerede forbrydelser præger i
højere grad kriminalitetsbilledet.
Denne udvikling stiller nye og skærpede krav til politiets og anklagemyndighedens
arbejde i alle dele af landet. Samtidig stiller den internationale terrortrussel fortsat
øgede krav til politiet og PET.
Med vedtagelsen af politireformen i juni 2006 sikres politiet og anklagemyndigheden
de organisatoriske rammer, der er nødvendige for at håndtere fremtidens udfordringer. Reformen giver store muligheder for at styrke efterforskningen og forbedre politibetjeningen over hele landet i de kommende år. For at disse muligheder kan udnyttes fuldt ud, er det nødvendigt at foretage en række investeringer i fremtidens politi
og anklagemyndighed, og det er nødvendigt at ruste politiet og PET teknologisk og
mandskabsmæssigt til at kunne fastholde og forstærke den tryghedsskabende indsats,
herunder navnlig indsatsen mod terrorisme.
Med gennemførelsen af de nødvendige investeringer vil politireformen gradvist frigøre 800 årsværk til operativt politiarbejde.
Politiet og anklagemyndigheden får derfor et bevillingsløft på 327 mio. kr. i 2007,
446 mio. kr. i 2008, 580 mio. kr. i 2009 og 721 mio. kr. i 2010. I alt tilføres mere end
2 mia. kr. i aftaleperioden, heraf ca. 1,5 mia. kr. til opretholdelse af det nuværende
aktivitetsniveau. I alt styrkes politi og anklagemyndighed i aftaleperioden med ca. 700
mio. kr., som i medfør af omkostningsreformen finansieres ved tilførsel af ca. 500
mio. kr. til drift, afskrivninger og renter i perioden.
Politiets og anklagemyndighedens bevillinger 2007-2010

Mio. kr.
Driftsbevilling*

*

50

2007

2008

2009

2010

7.473

7.444

7.471

7.478

Der er i tabellen foretaget en teknisk korrektion af bevillingen i 2007, idet omkostninger til motorregistreringen på 165 mio. kr. er fratrukket, da opgaven fra 2008 overflyttes fra politiet til Skat.
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Der udarbejdes en plan for den konkrete udmøntning af initiativerne i flerårsaftalen,
jf. nedenfor. Udmøntningsplanen forelægges forligspartierne til godkendelse.
Investeringer i fremtidens politi og anklagemyndighed
Der foretages i de kommende 4 år reforminvesteringer på i alt 486 mio. kr. fordelt på
tre hovedområder: 144 mio. kr. anvendes til omstilling af politiet og anklagemyndigheden
(etablering af de nye samarbejdsstrukturer og arbejdsprocesser mv.), 146 mio. kr. anvendes til generel IT-modernisering mv. (videreførelse af det igangværende ITmoderniseringsprojekt og teknologiske tilpasninger til den nye kredsstruktur), og 196
mio. kr. anvendes til ny teknologi i form af ny beredskabsteknologi (moderne vagtcentraler mv.) og nye IT-projekter i politiet (mobil sagsbehandling og internetbaseret
selvbetjening mv.).
Der foretages endvidere teknologiinvesteringer på i alt 30 mio. kr., som skal gøre det
muligt for dansk politi at deltage i det forstærkede europæiske samarbejde, der følger
af udvidelsen af Schengen-informationssystemet med de øst- og centraleuropæiske
lande (SIS II), og indførelsen af EU’s kommende visuminformationssystem (VIS).
Der tilføres i aftaleperioden i alt 60 mio. kr. (15 mio. kr. årligt) til etablering af et nationalt digitalt billedregister, som skal erstatte de lokale mapper med sædvanlige fotos
af tidligere dømte gerningsmænd mv., som i dag benyttes af politikredsene, og til
gennemførelse af den forstærkede indsats mod bandekriminalitet mv., der er omtalt i
afsnittet nedenfor om prioriterede indsatsområder og i den notits, der er vedlagt aftaleteksten.
Nye radioer
For at sikre effektiv radiokommunikation ved indsatser som følge af større ulykker
mv. skal der etableres et landsdækkende, digitalt beredskabsradiosystem, som muliggør tværgående datakommunikation mellem alle de myndigheder, som indgår i katastrofeberedskabet, herunder politiet. Udbudsprocessen er indledt og forventes afsluttet i første halvdel af 2007.
Baseret på de foreløbige udgiftsskøn afsættes der 80 mio. kr. i aftaleperioden til politiets merudgifter til indkøb af nye radioterminaler mv. og til betaling af løbende brugerudgifter for deltagelse i det nye beredskabsradiosystem, som skal afløse politiets
nuværende analoge radiosystem THOR. Merudgifterne finansieres ved omprioriteringer og effektiviseringer, der gennemføres på en sådan måde, at politibetjeningen
ikke forringes.
Styrket indsats mod terror
For at beskytte det danske samfund og de demokratiske værdier, det bygger på, er
det nødvendigt fortsat at prioritere indsatsen mod terrorisme højt. Der er taget en
række initiativer i de senere år, hvor ikke mindst PET er blevet styrket, herunder senest i forbindelse med aftalerne om finansloven for 2006. For at fastholde og forstærke denne indsats videreføres den seneste styrkelse af PET med 55 mio. kr. årligt.
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Der afsættes i aftaleperioden herudover 24 mio. kr. til de personaleudgifter mv., der
er forbundet med at videreudvikle politiets aflytningsudstyr, så politiet og PET fortsat kan anvende indgreb i meddelelseshemmeligheden som et centralt efterforskningsredskab inden for de rammer, som lovgivningen opstiller. Endelig tilføres PET
80 mio. kr. til en styrkelse af livvagtstjenesten, efterforskningen og aktionsstyrken i
PET i takt med, at udfordringerne på disse områder øges.
Det internationale politiberedskab
Der er i dag 75 polititjenestemænd til rådighed for internationale operationer. Udgiften hertil afholdes som hidtil af de internationale reserver.
Særligt prioriterede indsatsområder
Kriminalitet skal bekæmpes med fasthed og konsekvens, og politiet skal løbende være i stand til at målrette og koncentrere indsatsen på de områder, hvor der er særlige
problemer. Kriminalitetsbilledet veksler, og politiets indsats skal veksle med det.
Med politireformens effektiviseringer og de muligheder for faglig specialisering mv.,
som oprettelsen af de nye store politikredse indebærer, vil politiet og anklagemyndigheden i årene fremover gradvist få langt bedre muligheder for at gennemføre målrettede indsatser på særligt prioriterede områder:
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•

Kriminelle bander skal bekæmpes gennem en målrettet, strategisk indsats, som
også sætter ind med brede kriminalpræventive tiltag over for de løst organiserede grupper af utilpassede unge, som i visse bydele bl.a. spreder utryghed i
gadebilledet og i nattelivet. Der gennemføres nu en yderligere intensivering af
både kontrolindsatsen og den præventive indsats, herunder ved øget patruljering i belastede områder og ved aktiv inddragelse af skoler og lokalsamfund i
kriminalitetsforebyggelsen.

•

Politiets kontakt med lokalsamfundet skal styrkes via lokalpolitiet på de enkelte
politistationer, ved etablering af kredsråd med politikredsens borgmestre, ved
udarbejdelse af lokale samarbejdsplaner og særlige planer for indsatsen over
for børn og unge, ved etablering af lokale samarbejdsfora og ved pligt for politidirektøren til at virke for etablering af kriminalitetsforebyggende samarbejde
(SSP).

•

Indsatsen mod den organiserede kriminalitet, herunder større økonomisk kriminalitet, skal fastholdes og intensiveres gennem de muligheder for øget faglig specialisering, international erfaringsudveksling mv., som politireformen giver i alle dele af landet.

•

Politiets opgaver i grænseområderne skal løses på en måde, som sikrer en hurtig, effektiv og konsekvent håndhævelse af udlændingelovens regler. Kontrolindsatsen i grænseområderne skærpes, og der fastsættes konkrete mål herfor i græn-
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sepolitikredsenes resultatkontrakter. Grænsepolitiindsatsen tilrettelægges således, at der sikres en effektiv rekruttering til de nye udlændingekontrolafdelinger.
•

Der skal sættes effektivt ind over for prostitutionens bagmænd og ofrene for menneskehandel og rufferi skal støttes.

•

Dyreværnslovgivningen skal håndhæves ensartet og effektivt over hele landet. Enheder med specialuddannet personale skal være til rådighed i alle politikredse,
og håndhævelsen af reglerne skal skærpes, herunder ved indførelse af klippekortordning for dyretransporter.

•

Fodboldbøller skal ikke have lov til at skabe uro og utryghed omkring fodboldkampe. Der er behov for intensivering og nytænkning af indsatsen. En national karantæneordning for uroskabende tilskuere (”hooliganregister”) og
mærkbare sanktioner bør være et væsentligt bidrag, der sammen med et forstærket samarbejde med klubberne kan medvirke til at aflaste politiet.

•

Illegal arbejdskraft undergraver velfærdssamfundet og skal bekæmpes gennem
en bred indsats, som inddrager alle relevante myndigheder og organisationer.

•

Netværket af offerrådgivninger skal styrkes ved etablering af faste kontaktpunkter
og yderligere vejledning om ordningen i de nye store politikredse.

De kommunale forsøg med ny teknologi til regulering af trafiksignaler, som kan etablere en ”grøn bølge” for redningskøretøjer, skal følges tæt. Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af alle relevante parter, som på baggrund af danske og internationale erfaringer skal udarbejde en redegørelse og et beslutningsgrundlag om ”grøn
bølge” for redningskøretøjer i de store byer.
Ordningen med Konfliktråd i Glostrup, Roskilde og Ringsted politikredse videreføres efter den 1. januar 2007 i Københavns Vestegns og Midt- og Vestsjællands politikredse. Justitsministeriet nedsætter samtidig en arbejdsgruppe, der på baggrund af
evalueringsrapporterne vedrørende forsøgsordningen skal foreslå en ændret organisering som grundlag for en landsdækkende ordning. Resultatet af overvejelserne forelægges aftalepartierne.
Anklagemyndighedens organisation og styring
Det sikres, at anklagemyndighedens ressourcer tilpasses de nye opgaver, som politireformen indebærer på bl.a. administrations- og tilsynsområdet. Ressourcetilpasningen sker ved omprioriteringer.
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Politiklagenævn
Klager over politiet skal behandles uvildigt, hurtigt og effektivt. Borgernes tillid til
systemet afhænger i høj grad af, at afgørelserne træffes hurtigt, og for de involverede
politifolk er det vigtigt, at de ikke skal gå for længe i uvished. Der afsættes derfor i alt
14 mio. kr. i aftaleperioden til hurtigere klagesagsbehandling hos de regionale statsadvokater. Det igangværende udvalgsarbejde vedrørende politiklagenævnsordningen
forventes afsluttet senest medio 2008.
Mål og resultatstyring
Med politireformen udbygges og forstærkes den modernisering af politiets ledelse og
styring, som har fundet sted i de senere år. Politiet og anklagemyndigheden skal måles på resultaterne af deres arbejde, og det skal løbende være muligt at følge effekterne af politireformens implementering og af politiets indsats på de særligt prioriterede
indsatsområder og de øvrige centrale driftsområder – både under og efter gennemførelsen af reformen. Registreringen af indsatsen skal ske på en nem og smidig måde.
Der skal derfor i udmøntningsplanen opstilles drifts- og udviklingsmål for de centrale dele af politiets og anklagemyndighedens virksomhed.
Til at understøtte opstillingen af mål og resultatkrav for politikredsene anvendes resultatevalueringssystemet PRES og resultatkontrakter. De opstillede mål skal bl.a.
omfatte krav til politikredsenes indsats på de særligt prioriterede kriminalitetsområder og til politiets respons- og sagsbehandlingstider mv. generelt.
I 2007 udvikles endvidere resultatevalueringssystemer for driften af Rigspolitiet og
den overordnede anklagemyndighed med henblik på også at kunne stille konkrete
mål- og resultatkrav til disse dele af politiet og anklagemyndigheden.
Endelig opstilles der mål for udmøntningen af politireformen, herunder for gennemførelsen af ledelses- og styringsreformen, gennemførelsen af det forstærkede lokale
og kriminalitetsforebyggende samarbejde og gennemførelsen af den generelle ITmodernisering og de konkrete IT-projekter mv., der er indeholdt i reformen.
Finansiering af politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Parterne er enige om følgende finansiering af flerårsaftalen:
Effektivisering af statsligt indkøb udover FFL07
Udover de 300 mio. kr., der allerede er indbudgetteret på finanslovsforslaget, er parterne enige om at anvende et merprovenu fra statslige indkøb på 150 mio. kr. i 2007
og 250 mio. kr. årligt fra 2008. Heraf kan 100 mio. kr. årligt fra 2008-2010 henføres
til indkøbsbesparelser i de selvejende institutioner. Der igangsættes en nærmere analyse af de selvejende institutioners indkøb med henblik på endelig indbudgettering af
effektiviseringsgevinsterne ved en tekstanmærkning på FFL2008.
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Justering af den offentlige rejsesygesikring
Der er enighed om at afskaffe adgangen til gratis hjemtransport samt afskaffe dækning i de lande, som ikke er omfattet af forordning 1408/71. Forslaget skønnes at
indbringe en samlet budgetforbedring på ca. 65 mio. kr. årligt fra 2008 og frem.
Byfornyelse
Parterne er endvidere enige om at reducere byfornyelsesaktiviteten indtil videre i lyset af den aktuelle konjunktursituation. Der afsættes en negativ budgetregulering på
100 mio. kr. årligt over 4 år, som udmøntes af forligspartierne.
Ophævelse af støtteordning for privat boligbyggeri
Henset til konjunktursituationen og det lavere afløb fra ordningen for privat boligbyggeri har parterne besluttet at ophæve ordningen. Hermed frigøres ca. 500 mio.kr.
Øvrigt
Endelig har parterne aftalt at finansiere 80 mio. kr. af politiets engangsreformomkostninger ved statslige engangsindtægter mv.
Der er enighed om, at forligsområdet vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.
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Bilag
Intensivering af indsatsen over for bandekriminalitet mv.
Indsatsen mod kriminelle netværk (bander), er baseret på Rigspolitiets strategi fra juni 2005, der udvider rockerindsatsen til også at omfatte andre grupper af organiserede kriminelle netværk, primært med anden etnisk baggrund end dansk, der begår alvorligere kriminalitet, og som bl.a. omfatter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Efterretningsbaseret og proaktiv udpegning af konkrete mål for efterforskningen
Oprettelse af fælles efterforskningshold med deltagelse af Rigspolitiet
Systematisk beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold
Bredspektret indsats til kortlægning af økonomiske og skattemæssige forhold
Systematisk og intensiv ordens- og kontrolmæssig indsats med konsekvent
indskriden over for alle lovovertrædelser
Intensiv politiindsats i hash-klubmiljøet
Konsekvent fængsling og retshåndhævelse
Rigspolitiet forestår den overordnede styring af indsatsen

Indsatsen over for løst organiserede grupper af unge (slæng, urogrupper, kriminetværk mv.) bygger på Rigspolitichefens meddelelse fra juni 2005 til politikredsene,
der bl.a. omfatter:
•
•
•
•
•
•

Identificering af de utilpassede unge
Hurtig iværksættelse af bredspektret SSP-indsats, herunder på skoler mv.
Inddragelse af familier og lokalsamfund i indsatsen
Synlig ordenspolitimæssig indsats over for de unge
Konsekvent retshåndhævelse ved lovovertrædelser
Målrettet efterforskning af grovere kriminalitet i miljøet

Med finanslovsaftalen intensiveres indsatsen yderligere, idet der afsættes 60 mio. kr.
til bl.a. øget patruljering, synlig og konsekvent retshåndhævelse over for de unge og
opsøgende politiarbejde på skoler og lignende. Der sikres en regelmæssig afrapportering af resultaterne af indsatsen.
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Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om:
Initiativer mod Salmonella og Campylobacter
(1. november 2006)
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Initiativer mod Salmonella og Campylobacter
Hvert år bliver mange danskere alvorligt syge af Salmonella og Campylobacter i
madvarer. Det har store omkostninger både for de sygdomsramte og for samfundet.
I foråret iværksatte regeringen og Dansk Folkeparti en række tiltag, bl.a. ”nultoleranceplanen” og bekæmpelse af fugleinfluenza, med henblik på at styrke fødevaresikkerheden. Parterne er enige om at fortsætte denne kurs og iværksætte en række ambitiøse initiativer for at eliminere Salmonella og Campylobacter i fødevarer på det danske marked:
•

•

•

•

•
•
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Særstatus: Der arbejdes for, at Danmark på linie med Sverige og Finland opnår
særstatus for Salmonella i æg og kyllinger i EU, da forekomsten af Salmonella i
den danske slagtekyllinge- og konsumægsproduktion er meget lav. Opnåelse af
dansk særstatus indebærer, at importører af fjerkrækød og æg skal bevise, at
produkterne er salmonellafrie. Hvis Kommissionens tiltag til begrænsning af
handel med salmonellainficeret konsumæg allerede kan træde i kraft fra 2008
vil dette overflødiggøre en dansk særstatus på dette område. Det vurderes dog,
at dette tiltag først træder i kraft fra 2009/2010, hvormed arbejdet med at søge
særstatus for konsumæg påbegyndes.
Tilvejebringelse af bedre data: Registrering og indhold af data for udlandsrejser skal
forbedres. Det er en forudsætning for at kunne udarbejde en ansøgning om
særstatus, at Danmark kan fremlægge dokumentation for kilder til og forekomst af salmonellainfektioner.
Der gennemføres en mere restriktiv importpolitik med ekstra overvågning af både
danske og importerede fødevarer. Der tages stikprøver af kødpartier for Salmonella eller Campylobacter. Stikprøverne vurderes herefter fra sag til sag
(”Case by case-modellen”), og i tilfælde, hvor et parti – ud fra videnskabelige
kriterier – vurderes at være farlig, vil det blive påkrævet, at produktet trækkes
tilbage.
En styrket indsats i okse- og svinekødsproduktionen, hvor salmonella skal nedbringes i et sådant omfang, at man på langt sigt kan opnå særstatus. I svineproduktionen skal den fremtidige kontrol og bekæmpelse bygge på en fortsat
reduktion i primærproduktionen og i fødevarer på en egentlig eliminationsstrategi. For kvægproduktionen skal der arbejdes for en udryddelse af Salmonella
Dublin, da det er den hyppigst forekommende Salmonellatype og samtidig
den farligste.
En indsats mod Campylobacter, som bidrager til flere sygdomstilfælde end Salmonella. Der udarbejdes en samlet handlingsplan mod campylobacter i fjerkræ og
med fastsættelse af mål for forekomsten i flokkene og i kødet.
Øvrige indsatser mod resistente bakterier, for øget internationalt fokus på danske
erfaringer samt udarbejdelse af mikrobiologiske kriterier.
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•

Indsatsen på svine- og kvægområdet sker i samarbejde med erhvervet og drøftes mellem parterne.

Initiativerne medfører udgifter på 18,5 mio. kr. i 2007, 17,8 mio. kr. i 2008, 11,3 mio.
kr. i 2009 og 9,5 mio. kr. i 2010, dvs. samlet set 57,1 mio. kr. over 4 år.
Merudgifterne på i alt 57,1 mio. kr. finansieres af uforbrugte nationale midler fra
ordningen til støtte til udvikling af landdistrikterne fro 2000-2006.
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Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om:
En styrket vand- og naturindsats 2007-2009
(4. november 2006)
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Rammeaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
en styrket vand- og naturindsats 2007-2009
Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti ønsker med denne aftale
at bidrage til, at danske naturværdier bevares for eftertiden, og at der skabes sammenhæng i naturindsatsen mellem den enkelte borgers indsats og ansvar, store komplicerede samfundsopgaver og internationale forpligtelser knyttet til naturbeskyttelse.
Parterne er på denne baggrund enige om at afsætte 558 mio. kr. til en forstærket
vand- og naturindsats i perioden 2007- 2009, heraf 226 mio. kr. i 2007.
Indsatsen følger op på regeringsgrundlagets målsætninger om flere naturperler og renere vandmiljø og ligger desuden i forlængelse af regeringens naturredegørelse fra
oktober 2006. Den forstærkede naturindsats skal desuden levere et væsentligt bidrag
til gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv og habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne samt til målsætningen om at bremse tilbagegangen i biodiversitet i år 2010
Aftalen sigter samtidig på at styrke den folkelige inddragelse i vand- og naturindsatsen, herunder fremme samarbejdet med kommuner, organisationer og foreninger,
erhverv og borgere, gennem lokale, grønne partnerskaber.
Vand- og naturindsatsen

Parterne er enige om at gennemføre en målrettet naturindsats, der vil indebære konkrete naturinitiativer i form af genopretning af vådområder i blandt andet ådale, genslyngning af vandløb, fjernelse af spærringer, etablering af våde enge, udtagning af
landbrugsjord, skovrejsning m.v. Indsatsen skal være omkostningseffektiv og blandt
andet rettes mod kystnære områder og lokaliteter, hvor en indsats giver en stor effekt.
Med henblik på at sikre effektivitet og sammenhæng mellem projekterne koncentreres indsatsen i 11 særlige geografiske indsatsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Den centrale Limfjord
Mariager Fjord
Gudenåen og Randers Fjord
Nissum Fjord, Store- og Lilleåen
Skjern Å og Ringkøbing Fjord
Åer med udløb i Vadehavet
Lillebælt
Odense Å og Fjord
Mølleåsystemet
Susåen, Karrebæk og Dybsøfjord
Isefjord
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Der kan desuden gennemføres andre større vand- og naturprojekter som f.eks. genetablering af vådområder og grundvandsbeskyttelse i bynære områder.
Ved udvælgelsen af projekter kan desuden indgå en række bredere hensyn til natur,
dyre- og planteliv. Endelig kan indsatsen suppleres med velfærdstiltag med henblik
på styrkelse af befolkningens friluftsliv, bl.a. i de genoprettede naturområder. Projekterne vil i stort omfang finde sted på private arealer og vil ske under inddragelse af
berørte lodsejere.
Løbende inddragelse af forligspartierne

Parterne indkaldes halvårligt eller ved væsentlige ændringer til en drøftelse af vandog naturindsatsens fremdrift og retning. Parterne vil her løbende kunne rådgive om
behovet for udvikling og prioritering af de rammer, indenfor hvilken projektindsatsen finder sted, såvel som ved fastlæggelse af kriterierne for valg af konkrete projekter. Der vil ved fremlæggelse af projektbeskrivelser indgå en vurdering af effekten i
forhold til reduktion af udledning af fosfor og kvælstof. Drøftelsen kan danne baggrund for justeringer og ændringer i den kommende periode.
Regeringen har nedsat et udvalg, der analyserer omkostningseffektive virkemidler til
gennemførelse af EU's vandrammedirektiv. Når rapporten fra arbejdsgruppen foreligger, vil parterne få forelagt rapporten med henblik på at kunne inddrage udvalgets
anbefalinger i de strategiske drøftelser om den videre udmøntning af vand- og naturprojekterne.
Parterne vil blive orienteret om administrationsomkostningerne knyttet til indsatsen,
når også disse kan vurderes konkret i forbindelse med den detaljerede tilrettelæggelse
af indsatsen.
På de halvårlige møder vil også udmøntningen af partnerskabsaftalen blive drøftet –
jf. nedenfor.
Udgifterne til aftalens initiativer afholdes fra § 35.11.03.40 Reserve til højt prioriterede områder. Udgifterne i 2007 vil på ændringsforslag til finanslovforslaget for 2007 blive
udmøntet på § 23.51.01 Skov- og Naturstyrelsen og på § 23.52.02. Naturforvaltning mv.
(anlæg).
Lokale grønne partnerskaber

Parterne noterer sig, at regeringen afsætter 50 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber
i 2007- 2009. Der afsættes 10 mio. kr. i 2007.
Miljøministeren har indgået en aftale om lokale grønne partnerskaber med Kommunernes Landsforening, Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening. Andre
organisationer, foreninger, virksomheder, borgergrupper, lodsejere m.v. kan indgå i
samarbejdet, som skal udmøntes lokalt, gerne i kommunalt regi. Ud af den samlede
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ramme på 50 mio. kr. afsættes i årene 2007-2009 10-15 mio. kr. årligt til finansiering
af aftalen. Andre partnere forudsættes også at bidrage finansielt i mindst samme omfang. Den del af beløbet, som ikke disponeres indenfor aftalen, vil kunne disponeres
til grønt partnerskabsarbejde på landsplan.
Udgifterne til lokale grønne partnerskaber afholdes fra § 35.11.03.40 Reserve til højt
prioriterede områder. Udmøntningen heraf vil foregå på ændringsforslag til finanslovsforslaget for 2007.
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Dansk Folkeparti om:
Fremme af miljøeffektiv teknologi 2007-2009
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Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om fremme
af miljøeffektiv teknologi 2007-2009
Denne aftale er en opfølgning på Folketingets vedtagelse V 20 fra maj 2005 samt regeringens ”Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi – Vejen til et bedre
miljø” fra maj 2006.
Aftaleparterne finder, at øget udvikling og anvendelse af miljøeffektiv teknologi i
kombination med effektive rammebetingelser, herunder målrettet regulering, kan give et væsentligt bidrag til løsningen af en række nationale og globale miljøproblemer
og samtidig bidrage til vækst og beskæftigelse.
Parterne er enige om følgende:
Sammenhæng med miljø- og anden sektorregulering i Danmark og EU

•

•

En væsentlig del af lovgivningen på miljøområdet fastlægges i EU. Der er derfor mellem parterne aftalt, at Miljøministeriet i 2007 gennemfører en analyse
af kommende EU-regulering på miljøområdet for at få klarlagt, på hvilke områder Danmark især kan arbejde for, at der indbygges effektive incitamenter
for brug og udvikling af miljøeffektive teknologier.
Miljøministeriet vil endvidere i 2007 analysere udviklingen i lovgivningen på
udvalgte områder for derved at forbedre virksomhedernes grundlag for at
iværksætte teknologiudvikling.

Samspil med virksomhederne (7 mio. kr.)
•
Globalt er der en hastigt voksende efterspørgsel efter miljø- og energiteknologier, og danske virksomheder besidder mange styrkepositioner, der modsvarer
denne efterspørgsel. Parterne er derfor enige om at støtte etableringen af en
række partnerskaber for innovation, som kobler viden, kompetencer og behov
for virksomheder, vidensinstitutioner, myndigheder og brugere, så innovationsprocesserne kan accelereres, og nye løsninger kan udvikles.
•
Parterne er enige om at understøtte partnerskaber mellem virksomheder og
forskningsmiljøet og facilitere processer, der kan lede til konsoliderede ansøgninger om forskningsmidler.
Rådgivning, information og eksportfremme (19 mio. kr.)
•
Parterne lægger vægt på, at der etableres en entydig indgang i Miljøministeriet
til information og rådgivning om miljøeffektiv teknologi. Der vil derfor blive
etableret et sekretariat, hvor virksomheder, forskere og myndigheder kan søge
rådgivning og information om brug og udvikling af ny miljøeffektiv teknologi,
herunder målrettet hjælp til udarbejdelse af ansøgninger og projekter til forsknings- og innovationsprogrammer i Danmark og internationalt.
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•
•

Samtidigt skal sekretariatet bidrage til fremme af partnerskaber og eksportfremme i samarbejde med Danmarks Eksportråd og i øvrigt igangsætte initiativer og projekter om miljøeffektiv teknologi.
Parterne lægger endvidere vægt på at styrke danske virksomheders og forskeres mulighed for at deltage i EU’s 7. rammeprogram for forskning samt i EU’s
program for konkurrenceevne og innovation. Dette skal bl.a. ske ved at yde
bistand til, at virksomheder og forskere kan gøre lovende miljøteknologiske
projekter klar til deltagelse i disse programmer.

Indsats på vandområdet (23 mio. kr.)
•
Aftaleparterne er enige om, at indsatsen for at fremme udvikling af nye teknologiske løsninger på vandområdet skal prioriteres, så teknologierne bidrager til
at sikre en effektiv implementering af EU-direktiver på vandområdet, herunder vandrammedirektivet.
•
Endvidere vil der blive etableret et vandpartnerskab, som skal identificere og
udvikle nye forretningsmuligheder inden for beskyttelse, rensning, genbrug og
styring af vand i Danmark såvel som internationalt. Partnerskabet skal fungere
i tæt samarbejde med Danish Water Forum og Forskningsplatformen Vand.
Indsats for miljø og sundhed (26 mio. kr.)
•
Parterne finder endvidere, at der er behov for midler til afprøvning, demonstration og udvikling af teknologier for yderligere at begrænse luftforureningen. Indsatsen skal sikre renere og bedre bymiljøer og i øvrigt, som på vandområdet, bidrage til dansk implementering af EU-direktiver.
•
Reduktion af støj fra vejtrafikken er ligeledes væsentligt for at sikre et sundere
og bedre bymiljø. Parterne er enige om, at udvikling og anvendelse af nye teknologier på støjområdet skal styrkes gennem afprøvning, demonstration og
spredning af nye teknologier som støjsvage dæk, støjsvag asfalt og støjreducerende vinduer, facader mv.
•
På kemikalieområdet er parterne enige om, at indsatsen skal bygge videre på
den indgåede aftale om kemikaliehandlingsplanen fra 2005. Der er inden for
virksomhedsordningen frem til og med 2007 afsat midler til støtte for projekter, der har til formål at fremme substitution af uønskede kemikalier. Aftalen
skal bidrage til at videreføre denne indsats.
•
Den nye kemikalieregulering REACH kan fremme anvendelsen af miljøeffektiv teknologi, og parterne er enige om at styrke dansk indflydelse på reguleringen af kemikalier med henblik på at fremme substitution og alternative metoder til dyreforsøg.
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Klimaindsats
•
Der etableres partnerskaber indenfor områderne ”mega vindmøller”,
”biobrændstof” og ”brint/brændselsceller”, som er særlige danske styrkepositioner med muligheder for øget teknologisk innovation, eksport og klimaeffekt.
Landbrugsindsats (45 mio. kr.)
•
Aftaleparterne forudser en stigende efterspørgsel efter miljøeffektive landbrugsteknologier, som bl.a. kan bidrage til at mindske næringsstofafgivelse fra
gylle, mindske ammoniakfordampning og lugtgener, og bidrage til en mere
miljøeffektiv udnyttelse af husdyrgødningen bl.a. gennem gylleseparation, bioforgasning og udvikling af nye typer afsætningsbare restprodukter.
•
For at nå disse mål etableres blandt andet en ny forskningspakke, og under
Landdistriktsprogrammet prioriteres tilskud til demonstration og implementering af nye teknologier. Den samlede initiativpakke til fremme af miljøeffektive landbrugsteknologier fra idé til marked, der samlet beløber sig til 255 mio.
kr., er integreret med fødevareministerens flerårsplan for miljørigtigt og bæredygtigt husdyrbrug.
•
Parterne er enige om, at miljøteknologi også skal bidrage til at forbedre mulighederne for at producere økologisk og bidrage til at udvikle den økologiske
produktionsform. Øget sundhed og miljøforbedringer skal være en del af perspektivet. Under Miljøministeriets forskningsprogram for bekæmpelsesmidler
er igangsat projekter, hvor ny teknologi skal bidrage til markante reduktioner i
forbruget af sprøjtemidler. Der er under Fødevareministeriet i alt afsat 204,0
mio.kr. i årene 2005-2007 til Forskningsprogram for økologisk fødevareproduktion, FØJO III.
Finansiering fra miljømilliarden
•
Parterne er enige om den overordnede udmøntning af de 120 mio. kr. i perioden 2007-09 finansieret af miljømilliarden, som den fremgår af redegørelsen
og denne aftale.
•
Parterne er enige i, at gennemførelsen af projekter og indsatser forudsætter, at
en mindre del af bevillingen anvendes til administrationsomkostninger. Miljøministeriet vil i forbindelse med den konkrete udmøntning af indsatsen gøre
rede for det administrative ressourcebehov.
Handlingsplanen
•
Som det fremgår af ”Redegørelse om fremme af miljøeffektiv teknologi – vejen til et bedre miljø”, vil regeringen fremlægge en mere detaljeret og konkret
handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi.
•
Udkast til handlingsplan om fremme af miljøeffektiv teknologi vil, med aftalen
som bilag, blive sendt i offentlig høring. Når høringssvarene foreligger, sendes
de sammen med et notat om høringssvarene til parterne bag aftalen med henblik på en drøftelse, inden den endelige handlingsplan offentliggøres. Miljømi-
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•
•

nisteriet vil i forbindelse med den konkrete udmøntning af indsatsen drøfte
det administrative ressourcebehov med Finansministeriet.
Handlingsplanens initiativer vil blive udmøntet via offentlige udbud, hvor det
er relevant.
Ovennævnte initiativer så som udbudsmaterialet forelægges partierne inden
igangsættelsen.

Udgifterne til aftalens initiativer afholdes i 2007-2009 fra § 35.11.03.40 Reserve til højt
prioriterede områder. Udmøntningen vil ske gennem ændringsforslag til finanslovforslaget for 2007.
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Aftale mellem regeringen og
Dansk Folkeparti om:
Indsats mod partikelforurening samt
borgerrettede miljøinitiativer
(4. november 2006)
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Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om indsats
mod partikelforurening samt borgerrettede miljøinitiativer
Regeringen ønsker at gennemføre en ambitiøs miljøpolitik og har derfor afsat 1 mia.
kr. ekstra til natur- og miljøområdet i perioden 2006-2009.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at udmønte en del af milliarden indenfor konkrete miljøinitiativer, hvor der i perioden 2007-2009 bl.a. fokuseres på den
enkelte borgers personlige ansvar for miljøet herunder også på en indsats mod partikler.
Der afsættes i alt 109 mio. kr. til følgende aktiviteter:
Indsats mod partikelforurening

Partikelforureningen udgør et sundhedsmæssigt problem, og den bør derfor nedbringes. Udslippet af partikler i Danmark kommer især fra private husholdningers
brændefyring og fra dieseldrevne køretøjer.
Parterne ønsker at afsætte i alt 63,5 mio. kr. til reduktion af partikeludledningen gennem følgende tiltag:
•

•
•

•

72

Der afsættes årligt 16 mio. kr. i 2008 og 2009 til en indsats rettet mod forurening fra brændefyring i private hjem. Indsatsen kan bl.a. omfatte:
•
En tilskudsordning, hvor der udbetales en skrotningspræmie til ejere af
ældre brændekedler. Dermed fremskyndes udfasningen af brændekedler med forældet forbrændingsteknologi.
•
Udvikling og afprøvning af teknologier, der kan nedbringe forureningen fra brændefyring. Det drejer sig f.eks. om partikelfiltre til skorstene
og måleudstyr til skorstene, der kan overvåge forureningen.
Aftalepartnerne beslutter inden den 1. april 2007 den mere detaljerede tilrettelæggelse af indsatsen
En meget væsentlig kilde til partikeludslip fra brændefyring er forkert fyringsteknik. Det vurderes, at ca. 20 pct. af brændeovnsejerne fyrer forkert. Parterne
er derfor enige om, at der bør gennemføres en kampagne, hvor der informeres
om mulighederne for at minimere brændefyringens bidrag til partikelforureningen. Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2007 hertil.
Parterne er enige om at afsætte 15 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til tilskud til
montering af partikelfiltre på tunge køretøjer. Tilskud til anskaffelse af partikelfiltre forbedrer vognmændenes mulighed for at leve op til de krav til lastbiler og busser, som følger af den forventede etablering af miljøzoner i danske
byer
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Klimakampagne ”Et ton mindre”

Parterne er enige om, at der afsættes i alt 9 mio. kr. fordelt på 4,5 mio. kr. årligt i
2007 og 2008 til en borgerrettet klimakampagne ”ét ton mindre” med henblik på at
nedbringe CO2-udledningen fra aktiviteter i husholdningerne.
Kampagnen skal sætte fokus på, hvordan den enkelte borger kan bidrage til at formindske sin personlige CO2-udledning.
Kampagnen bidrager til Danmarks indsats for at reducere CO2-udledningen og medvirker til at nå det langsigtede mål om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler.
Indsats for grønne indkøb

Der afsættes i alt 4 mio. kr. fordelt på 2 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til styrkelse af
grønne indkøb. Midlerne anvendes til at udbrede miljøministerens partnerskabsinitiativ om grønne indkøb i det offentlige samt til videreudvikling og formidling af Miljøministeriets vejledninger om grønne indkøb samt nye kampagner for grønne indkøb
Forbedret vandkvalitet i svømmebade

Parterne er enige om, at der skal fokuseres på den sundhedsmæssige konsekvens af
bassinvandets kvalitet. Der afsættes 2,5 mio. kr. til afprøvning af nye teknologier i
2007.
Hensigten med projektet er at komme tættere på en løsning på problemet med uønskede stoffer i bassinvandet, uden at der sker forringelser af den hygiejniske kvalitet
af badevandet. De nye teknologier skal være med til at fjerne sundhedsskadelige mikroorganismer og de uønskede nedbrydningsprodukter. Dette kan medvirke til at
forbedre vandkvaliteten i svømmebadene
Generelt

Parterne er enige om, at gennemførelsen af projekter og indsatser forudsætter, at en
mindre del af bevillingen anvendes til administrationsomkostninger. Miljøministeriet
vil i forbindelse med konkret udformning af projekter og indsatser gøre rede for det
administrative ressourcebehov.
Ovennævnte initiativer forelægges partierne inden iværksættelse.
Udgifterne til aftalens initiativer i 2007-2009 afholdes fra § 35.11.03.40 Reserve til højt
prioriterede områder. Udmøntningen heraf vil ske gennem ændringsforslag til finanslovforslaget for 2007.
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Kompensation til sælgere af forurenede grunde

Det skal i løbet af 2007 undersøges, hvordan der kan gennemføres en ordning med
en ramme på 15 mio. kr. i 2008 og 2009, som delvist kompenserer sælgere af boligejendomme, der er kommet i klemme på grund af en jordforurening af deres ejendom.
Der skal inden udgangen af 2007 tages stilling til etablering og omfang af en ordning.
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Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Anvendelsen af den almene boligsektors midler
og den fremtidige styring
(5. november 2006)
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Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative
Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
anvendelsen af den almene boligsektors midler og den
fremtidige styring
Indledning

I de kommende år vil der blive indbetalt betydelige beløb både til Landsbyggefonden
(LBF) og til de lokale dispositionsfonde. Formålet med disse midler har været og er
fortsat at fastholde den almene boligsektors selvfinansiering. Der er et betydeligt behov for et fysisk og socialt løft i den almene boligsektor med henblik på generelt at
fastholde og udbygge den almene sektor konkurrencedygtighed og forbedre forholdene i de problemramte boligområder. Hertil kommer et fortsat behov for nye almene boliger bl.a. med henblik på løsning af de boligsociale opgaver.
På den baggrund er partierne enige om, at den almene boligsektors midler skal anvendes til en bred indsats til gavn for både nuværende og kommende lejere. Der er
derfor enighed om, at der skal afsættes midler
•
•
•

til en forstærket renovering af det almene byggeri, således at der kan sikres en
tidssvarende kvalitet, som gør almene boliger attraktive for en bredere kreds af
boligsøgende
til udbygget social og forebyggende indsats over for de problemramte boligområder, således at tendenser til ghettoisering kan forebygges og modvirkes
og
til et fortsat nybyggeri.

Der er enighed om at indgå en længerevarende aftale, således at der lægges 4 år til de
gældende ordninger. Aftalen indebærer derfor, at der afsættes midler til
•
•
•

renovering frem til og med 2012
en social og forebyggende indsats frem til og med 2010 og
til nybyggeri frem til og med 2010

De almene boligorganisationer og kommuner skal sikres optimale muligheder for i
samarbejde at udforme effektive lokalt tilpassede løsninger på de boligsociale opgaver, herunder især på at modvirke tendenser til ghettoisering i den almene boligsektor. Partierne er enige om, at den detaljerede regulering af den almene sektor skal afløses af yderligere decentralisering og deregulering baseret på mål- og aftalestyring
med større frihedsgrader til både kommuner og boligorganisationer. Der igangsættes
derfor et udvalgsarbejde med deltagelse af de berørte parter om den fremtidige styring af den almene boligsektor.
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Aftalen omfatter følgende elementer:
1.
Renovering
2.
Social og forebyggende indsats
3.
Nybyggeri
4.
Yderligere indbetaling til LBF
5.
De lokale dispositionsfonde
6.
Udvalg om den fremtidige styring
7.
Byggeteknisk forsøgsramme
8.
Ændret beslutningsstruktur ved sammenlægning af boligorganisationer
9.
Obligatorisk indberetning af data til boligportalen
1. Renovering

Der er fortsat et betydeligt behov for at foretage en renoveringsindsats i det almene
byggeri, dels med henblik på at kunne styrke det almene byggeris konkurrenceevne,
dels med henblik på at modvirke tendenser til ghettoisering. Renoveringsarbejder
skal fortsat som udgangspunkt finansieres over huslejen. En række almene boligafdelinger vil imidlertid ikke kunne finansiere en sådan indsats gennem lejebetaling alene,
fordi betalingsevnen er lav i disse afdelinger, ligesom det ikke er alle arbejder, der kan
forudsættes finansieret via lejeforhøjelser. Der kan her være tale om lejlighedssammenlægninger, men også om arbejder, som i høj grad er resultat af samfundsmæssige
prioriteringer, som f.eks. investeringer i øget handicaptilgængelighed og miljømæssige
investeringer.
På den baggrund er der enighed om,
•

•
•

at LBFs investeringsramme til renovering i 2007 og 2008 forhøjes fra de nuværende 1.500 mio. kr (2003-pris) til 2.400 mio. kr. årligt. For tilsagn omfattet
af forhøjelsen af rammen i 2007 må byggearbejderne af hensyn til det aktuelle
kapacitetspres i bygge- og anlægssektoren først påbegyndes i 2008.
at LBFs investeringsramme til renovering i perioden 2009-2012 fastsættes til
2.400 mio. kr. årligt
at mindst 150 mio. kr. af den afsatte årlige ramme øremærkes til tilgængelighed. Alle beløb er i 2007-priser, hvor intet andet er nævnt

2. Social og forebyggende indsats

Siden 1970 er der uanset konjunkturerne på boligmarkedet successivt sket en ændring af beboersammensætningen i den almene sektor i retning af en markant større
andel af ressourcesvage husstande. Desuden er en stigende andel af beboerne i den
almene sektor indvandrere eller efterkommere fra ikke-vestlige lande. Hertil kommer,
at beboersammensætningen varierer betydeligt inden for den almene boligsektor.
Der er således sket en vækst i antallet af meget problemramte boligområder, ligesom
en række områder står i overhængende fare for at blive det.
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For at vende udviklingen i de problemramte boligområder og forebygge at nye opstår, er det nødvendigt, at der fortsat sker en både langsigtet og bredspektret indsats i
de pågældende områder, som er lokalt koordineret og som indgår i en samlet helhedsplan.
På den baggrund er der enighed om,
•
•
•

at LBF inden for en samlet ramme på 400 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010
kan yde tilskud til aktiviteter og initiativer som led i en social og forebyggende
indsats i problemramte boligområder
at der af de afsatte midler kan anvendes indtil 200 mio. kr. årligt til nedsættelse
af lejen i problemramte boligafdelinger Alle beløb i 2007-priser
at LBF løbende evaluerer renoveringsindsatsen og den sociale og forebyggende indsats gennem en systematiseret dataindsamling. LBF skal desuden sikre
en løbende erfaringsudveksling og koordinering med henblik på, at kendskabet til effektive indsatser udbredes.

3. Nybyggeri

Der er fortsat behov for at bygge nye almene boliger, herunder for at bygge nye almene ældre- og plejeboliger.
På, den baggrund er der enighed om,
•

•
•
•
•
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at LBFs bidrag i årene 2007-2010 udgør 25 pct. af den statslige ydelsesstøtte,
der ydes til almene boliger med tilsagn i det pågældende år i henhold til §§ 115
og 117 samt §§ 143 a-c i almenboligloven. Undtaget herfra er tilsagn til forsøg
efter § 144
at der fremsendes en årlig status over udviklingen i tilsagnsgivningen til forligspartierne.
at forligspartierne på baggrund af en opgørelse af tilsagnsudviklingen i 2007
og 2008 drøfter udviklingen ultimo 2008
at aftalepartierne indkaldes til en drøftelse, hvis LBFs samlede bidrag i en 2årig periode forventes at ville overstige 1 mia. kr.
at LBFs bidrag fastsættes endeligt umiddelbart efter udgangen af det enkelte
tilsagnsår på baggrund af nutidsværdien af ydelsesstøtten til de faktisk meddelte tilsagn i de enkelte år. Ved beregningen anvendes de rente- og inflationsforudsætninger, som ligger til grund for budgetteringen af ydelsesstøtten på finansloven for året efter tilsagnsåret. LBF påbegynder betalingen af bidrag på
det tidspunkt, hvor staten har betalt sin andel af nutidsværdien af den samlede
ydelsesstøtte
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4. Yderligere indbetaling til LBF

Efter de gældende regler fordeles indbetalingerne fra udamortiserede lån forskelligt
afhængigt af tilsagnsåret. For byggerier med tilsagn før 1999 fordeles de tilbagebetalte låns ydelser med halvdelen til de lokale dispositionsfonde og den anden halvdel til
LBF, mens indbetalingerne fra byggeriet med tilsagn efter 1998 fordeles med 1/3 til
de lokale dispositionsfonde, 1/3 til LBF og 1/3 til nybyggerifonden. Denne fordeling
blev lagt fast ved finansieringsreformen i 1998.
I de kommende år vil der blive indbetalt betydelige midler i de lokale dispositionsfonde. Indbetalingerne vil således frem til 2030 andrage 21 mia. kr. (nutidsværdi).
Indbetalingerne vil være meget skævt fordelt mellem boligorganisationerne ligesom
der vil være en dårlig sammenhæng mellem behovet for renovering og en social og
forebyggende indsats på den ene side og indbetalingerne på den anden side. Med
henblik på at sikre en bedre udnyttelse af midlerne, at finansiere den forstærkede renoverings- og ghettoindsats, jf. punkt 1 og 2, samt for at harmonisere og forenkle regelsættet, er der enighed om,
•
•
•

at den nuværende fordeling af indbetalingerne fra udamortiserede lån for byggerier med tilsagn før 1999 harmoniseres med reglerne for tilsagn efter 1998,
således at 1/3 indbetales til dispositionsfonden, mens 2/3 indbetales til LBF
at forhøjelsen respekterer forpligtelser til tilbagebetaling af lån optaget til frikøb af hjemfaldsklausuler samt allerede meddelte fritagelser for indbetaling af
likvide midler til dispositionsfondene
at forhøjelsen først har virkning fra 2008, således at der er tid for boligorganisationerne til at disponere i overensstemmelse med den nye fordeling

5. De lokale dispositionsfonde

De betydelige midler og skæve fordeling heraf i dispositionsfondene gør det nødvendigt nærmere at overveje, hvorledes midlerne i dispositionsfondene mere effektivt
kan indgå i det samlede løft af sektoren, herunder i forbindelse med renoveringsindsatsen og i forbindelse med bestræbelserne på at holde lejen nede.
Efter de gældende regler skal lokale midler anvendes i ’forsvarligt’ omfang inden
LBF udmåler sin støtte til renovering og til en social og forebyggende indsats. Med
den skæve fordeling er det overordentligt vigtigt, at der tages højde for dispositionsfondens midler både på kort og langt sigt, når LBF fordeler sin støtte til de enkelte
afdelinger.
På den baggrund er der enighed om,
•

at boligorganisationerne kan anvende dispositionsfondsmidler til at yde løbende støtte til realkreditlån, f.eks. svarende til ydelsesstøtten, der optages til
finansiering af renoverings- og forbedringsarbejder
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•
•
•

at kommunerne kan stille garanti for dispositionsfondsstøttede realkreditlån,
der optages til finansiering af renoverings- og forbedringsarbejder
at boligorganisationerne kan anvende dispositionsfondsmidler til refusion af
ydelsesstøtte til realkreditlån, der optages til finansiering af arbejder indenfor
LBFs renoveringsramme
at dispositionsfonden fra afdelingen kan overtage ydelsesbetalingen på realkreditlån, der optages til finansiering af ustøttede forbedringsarbejder, og til
gengæld opkræve en løbende betaling med en anden profil

I forbindelse med driften bør der skabes bedre og mere solidariske incitamenter til at
holde lejen lav. Den gældende ordning vedr. betaling af lejetab giver betydelige vanskeligheder især i almene boligafdelinger, der er ramt af lejeledighed, idet lejetabet
skal indhentes over huslejen hos de resterende beboere. Herved stiger huslejen, hvilket vanskeliggør udlejning af de ledige lejemål yderligere og styrker incitamentet til at
flytte væk hos de tilbageblevne.
På den baggrund er der enighed om,
•
•
•
•
•

at det pålægges boligorganisationerne at afholde eventuelle udgifter til tab på
grund af lejeledighed i de enkelte afdelinger med midler fra dispositionsfonden
at det pålægges selvejende institutioner og (amts)kommunalt ejede ældreboliger at afholde eventuelle udgifter til tab på grund af lejeledighed af de henlagte
midler fra udamortiserede lån.
at lejetab som udgangspunkt omfatter den manglende lejeindtægt samt forbrugsafhængige udgifter
at lejetab i boliger omfattet af kommunal anvisning fortsat dækkes af kommunen dog således, at forbrugsafhængige udgifter i forbindelse hermed dækkes af
midler i dispositionsfond eller af henlagte midler
at kommunerne efter en konkret vurdering har adgang til at give dispensation,
således at lejetabet i stedet helt eller delvist afholdes efter gældende regler. Dispensation kan bl.a. gives, hvis betalingen vil medføre, at dispositionsfondens
saldo nedbringes under det krævede minimum pr. lejlighed

6. Styreformer

I dag er styringen af den almene boligsektor præget af relativt detaljerede regler og
retningsliner for sektorens virke. Med kommunalreformen, forstærket tendens i den
almene sektor til sammenlægninger og fælles administration og de senere års større
grad af selvfinansiering er der grundlag for en reform, der sikrer en mindre detaljeret
centralstyring med større frihedsgrader til både kommuner og boligorganisationer.
På den baggrund er der enighed om at nedsætte et udvalg om den fremtidige styring
af den almene boligsektor med deltagelse af de berørte parter. Formålet med udvalgsarbejdet er at afdække mulighederne for, hensigtsmæssigheden i og konsekven-
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serne af en reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor indenfor rammerne af en øget mål- og aftalestyring og med kommunerne
som omdrejningspunkt.
Udvalgsarbejdet skal således komme med forslag til modeller for mål- og aftalestyring, som fastholder kommunerne som centrale aktører, som fastholder den nære
sammenhæng mellem finansieringsansvar og beslutningskompetence, som giver almene boligorganisationer og kommuner større ansvar og frihed til i samarbejde at
udvikle lokalt tilpassede løsninger, som øger decentraliseringen og dereguleringen af
området og som forenkler regelsættet. Udvalget skal herudover fremkomme med
forslag til udformning af større metodefrihed på en række delområder.
Forligspartierne er enige om på baggrund af udvalgets overvejelser i 2008 at drøfte
den konkrete udformning af initiativer, som kan øge decentraliseringen af den almene sektor inden for en model med mål- og rammestyring.
7. Byggeteknisk ramme

Der er behov for løbende investeringer i innovation. Den danske innovationsindsats
(FoU-indsats) i byggeriet ligger generelt på et relativt lavt niveau. Det gælder dels i
forhold til internationale sammenligninger, dels i forhold til det øvrige danske erhvervsliv. Den almene boligsektor skal i kraft af sin volumen og den tildelte offentlige støtte deltage aktivt i udviklingen af byggeriet.
På den baggrund er der enighed om,
•

at der afsættes 20 mio. kr. i perioden 2007-2010 til innovation i byggeriet. Midlerne anvendes af LBF i samarbejde med relevante ministerier

8. Ændret beslutningsstruktur ved sammenlægning af boligorganisationer

I de kommende år vil der bl.a. som følge af kommunalreformen være en stigende interesse for sammenlægning af boligorganisationer. Interessen kommer både fra boligorganisationernes side og kommunernes side, ligesom omverdenens krav til boligorganisationerne om kompetent og effektiv drift vil være stigende.. De gældende regler for sammenlægninger af boligorganisationer er hæmmende for processen og tillige mindre demokratiske, idet alle afdelinger i den boligorganisation, der nedlægges,
skal stemme for sammenlægningen..
På den baggrund er der enighed om,
•

at ændre beslutningsstrukturen ved sammenlægning af boligorganisationer, så
boligorganisationens øverste myndighed selv kan beslutte sammenlægning,
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uden at forslaget skal forelægges og vedtages i samtlige afdelinger i den/de boligorganisation(er), der nedlægges
9. Obligatorisk indberetning af data til boligportalen

I boligaftalen fra 2005 indgik, at der skal etableres en landsdækkende boligportal,
som skal være landsdækkende og omfatte alle almene familieboliger. På portalen skal
brugeren kunne finde oplysninger om boligernes beliggenhed, størrelse, husleje, ventetid, udlejningsregler samt blive henvist til den konkrete boligorganisation eller opskrivningssamarbejde, som man ønsker at blive skrevet op i.
For at sikre det overordnede formål med at skabe større gennemsigtighed og overskuelig søgning på almene boliger er det afgørende, at alle almene boliger indgår i
portalen. Det er således nødvendigt, at boligorganisationernes indberetning af data til
boligportalen er obligatorisk.
På den baggrund er der enighed om,
•

82

der tilvejebringes lovhjemmel til, at boligorganisationerne forpligtes til at indberette data til boligportalen efter givne retningslinjer
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Kommissorium for udvalg om den fremtidige styring af den
almene boligsektor
Som led i boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og
Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den
fremtidige styring er det aftalt, at der skal gennemføres et udvalgsarbejde om en reform af styringen af den almene sektor.
Udvalget skal afdække mulighederne for, hensigtsmæssigheden i og konsekvenserne
af en reform, der øger decentraliseringen og dereguleringen af den almene boligsektor indenfor rammerne af en øget mål- og aftalestyring og med kommunerne som
omdrejningspunkt.
I dag er styringen af den almene boligsektor præget af relativt detaljerede regler og
retningsliner for sektorens virke. En reform af styringen mod en højere grad af målog rammestyring ligger naturligt i forlængelse af. kommunalreformen, en forstærket
tendens i den almene sektor til sammenlægninger og fælles administration og de senere års større grad af selvfinansiering.
Følgende principper skal ligge til grund for udvalgsarbejdet:
Den almene sektor skal fortsat løse de boligsociale opgaver, herunder modvirke
en fortsat ghettoisering af de almene boligområder.
Den offentlige skal fortsat have indflydelse på den almene sektor, og kommunerne skal i kraft af deres lokalkendskab fungere som omdrejningspunkt i styringen
af den almene sektor.
Beslutningskompetence og finansieringsansvar skal gå hånd i hånd.
Effektivitet, kvalitet og produktivitet i den almene sektor skal styrkes.
Det er en forudsætning, at en ændring af styringen af den almene sektor ikke
samlet set må medføre offentlige merudgifter.
Udvalget skal belyse, i hvilket omfang og hvordan styringen af den almene sektor i
højere grad kan flyttes fra statslig detailregulering til fastsættelse af overordnede mål,
der udmøntes i konkrete aftaler mellem kommune og boligorganisation. Herunder
skal afdækkes på hvilke områder decentraliseringen kan udbygges med henblik på at
øge metodefriheden, således at muligheder for innovative og lokalt tilpassede løsninger styrkes. Det vil i den forbindelse være sigtet, at der skal ske en forenkling og afbureaukratisering af regelsættet.
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Udvalget skal inden for de ovennævnte rammer komme med forslag til modeller for
mål- og aftalestyring, herunder fremkomme med forslag til styrkede informationsprocedurer, benchmarking samt systematisk dialog og feedback. Udvalget skal samtidig beskrive de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser af forslagene.
Udvalgsarbejdet skal endvidere afdække mulige udformninger af en større grad af lokal metodefrihed på forskellige delområder, herunder på hvilke områder det er ønskeligt og hensigtsmæssigt at styrke den lokale fleksibilitet i opgaveløsningen, og på
hvilke områder det er hensigtsmæssigt og ønskeligt at arbejde med ensartede retningslinier over hele landet. Udvalget skal endvidere afdække de økonomiske og styringsmæssige konsekvenser heraf.
Udvalgets afdækning og anbefalinger skal bl.a. omfatte følgende områder:
Organisation

Udvalget skal undersøge, om og hvordan den almene boligsektor organisatorisk kan
styrkes og herunder afdække, hvordan incitamenterne til effektivitet, kvalitet og produktivitet i både byggeri og drift kan styrkes.
Beboerdemokrati

Udvalget skal afdække, om og hvordan beboerdemokratiet skal ændres som konsekvens af en øget mål- og aftalestyring.
Anvendelse af egenkapital

Udvalget skal afdække, hvordan de almene boligorganisationer kan gives friere rammer for anvendelsen af deres egenkapital, så midlerne bruges aktivt til gavn for sektoren.
Finansiering

Udvalget skal afdække mulighederne og forudsætningerne for en ændring af nybyggeriets finansiering, som nedsætter startlejen og tilgodeser behovet for tryghed for
lejerne.
Nye opgaver/sideaktiviteter

Udvalget skal afdække, om og hvordan sideaktivitetsreglerne kan lempes som led i en
øget mål- og aftalestyring, herunder mulighederne for at engagere sig i overskudsgivende aktiviteter.
Udlejning

Udvalget skal belyse, om og hvordan reglerne for udlejning og anvisning skal ændres
med henblik på at modvirke en yderligere opsplitning af den almene boligsektor.
Det kommunale tilsyn

Udvalget skal undersøge, om og hvordan det kommunale tilsyn skal ændres som
konsekvens af en mål- og aftalestyring.
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Der nedsættes et udvalg med deltagelse af Socialministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Kommunernes
Landsforening og Boligselskabernes Landsforening. Udvalget kan efter behov inddrage relevante eksterne parter, f.eks. relevante interesseorganisationer og sagkyndige.
Formandskab og sekretariat varetages af Socialministeriet. Udvalget aflægger rapport
inden den 1. april 2008.
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Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:
Trafik for 2007
(26. oktober 2006)
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Aftale om trafik for 2007
Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgået aftale på trafikområdet. Aftalen supplerer og
udmønter tidligere aftaler, herunder trafikaftalen fra november 2003.
Aftalen indeholder 3 hovedelementer. 1) Genopretning af banenettet, 2) Nye anlægsprojekter og beslutningsgrundlag på vejområdet og 3) Udmøntning af anlægspuljen. Aftalen indebærer beslutning om igangsættelse af nye trafikinvesteringer mv. for
ca. 9 mia. kr., herunder ca. 4,7 mia. til baneområdet og ca. 4,2 mia. kr. til vejområdet.
Aftalen indebærer på Banedanmarks område en permanent løsning på problemerne
på baneområdet gennem en genopretning af Banedanmarks spor m.v. samt en principbeslutning om udskiftning af Banedanmarks nuværende signalanlæg. På vejområdet indebærer aftalen bl.a. at en række vigtige anlægsprojekter kan igangsættes med
henblik på at forøge kapaciteten og skabe grundlag for sikker og effektiv trafikafvikling. Aftalen indeholder både projekter på det nuværende statsvejnet og på det vejnet, som staten overtager ved årsskiftet. Endvidere træffes beslutning om undersøgelse af nye projekter, og der igangsættes støjdæmpningstiltag og anlæg af cykelsti.
I det følgende redegøres nærmere for aftalens indhold.
1. Baneområdet

Parterne er enige om at afsætte yderligere ca. 4,7 mia.kr. til baneområdet i aftaleperioden (2007-2014), samt at Banedanmarks signalanlæg skal udskiftes. Dermed sikres:
•
En øget regularitet. I 2014 forventes regulariteten øget til 95,5 pct. på fjernbanen og 97,6 pct. på S-banen som følge af genopretning af banenettet.
•
En fuldstændig afvikling af efterslæbet på banenettet i 2014 (med undtagelse
af signaler)
•
Et beslutningsgrundlag for udskiftning af signalanlæg
Sporområdet

Øget regularitet
Parterne er enige om, at der er behov for en indsats for at øge regulariteten, og at
indsatsen skal prioriteres efter effekten i forhold til antallet af passagerer og strækningens trafikale betydning. Banedanmark skal derfor prioritere sin indsats som vist
på det trafikale prioriteringskort herunder, idet indsatsen frem til 2014 forudsættes
udbredt til alle baner på kortet herunder.

88

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

Med aftalen skal efterslæbet på sporvedligehold afvikles over de næste tre år (20072009), og aktivitetsniveau for sporfornyelse skal øges frem til 2014. Det giver en forbedring af kanalregulariteten fra 91,7 pct. i 2006 til 94,9 pct. i 2010 på fjernbanen og
fra 94,0 pct. i 2006 til 97,5 pct. i 2010 på S-banen. Frem til 2014 vil kanalregulariteten
blive yderligere forbedret til 95,5 pct. på fjernbanen og 97,6 pct. på S-banen. Den
øgede kanalregularitet vil betyde, at der i 2014 vil være i størrelsesordenen 35.000
færre forsinkede tog om året sammenlignet med 2006. På grund af jernbanens nuværende tilstand kan der stadig forekomme væsentlige forstyrrelser af togdriften de næste 2-4 år.
Endvidere er parterne enige om, at DSB og Banedanmark i forbindelse med køreplansfastlæggelsen skal tilstræbe, at den i køreplanerne oplyste køretid svarer til den
faktiske køretid. Der etableres en særskilt opfølgning på, at rejsetiderne i rammeperioden bliver tilbageført til 2006-niveauet i takt med genopretningen af jernbanenettet.
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Minimering af risikoen for driftsforstyrrelser
Ud over indsatsen på spor er der behov for en række andre fornyelses- og vedligeholdelsestiltag på for eksempel broer, kørestrøm, forst mv. for at sikre, at regularitetsgevinsterne kan fastholdes. Derfor er parterne enige om, at alle anlæg (ekskl. signalområdet, jf. nedenfor), hvor den tekniske-økonomiske levetid er overskredet, skal
fornys inden 2014, hvorved risikoen for driftsforstyrrelser minimeres.
Bedre tilgængelighed
Parterne lægger vægt på, at forbedre tilgængeligheden til stationerne. Derfor afsættes
en pulje til tiltag på stationer på i alt 27 mio. kr. i perioden 2009-2011. Puljen vil blive
udmøntet efter drøftelse i forligskredsen.
Bedre trafikinformation
Indsatsen for at forbedre regulariteten vil i sig selv påvirke trafikafviklingen. Derfor
er parterne enige om en forbedring af trafikinformationen, der vil betyde, at efterslæbet i trafikinformationsanlæggene på de såkaldte røde baner, jf. prioriteringskortet,
bliver afviklet. Samtidig er parterne enige om at indføre tilpassede perronafsnit på 9
IC-stationer. Ved indsættelsen af de nye IC4-tog, der er længere end IC3-togene, giver det påstigende passagerer bedre information om den rigtige placering på perronerne. Der afsættes i perioden 2008-2014 i alt 57 mio. kr. til den samlede indsats for
bedre trafikinformation.
Optimering af Banedanmarks organisation
En udfordring for at opnå de ovenfor angivne resultater er Banedanmarks egen evne
til at håndtere udmøntningen af denne aftale. Banedanmark har igangsat et strategiprojekt til at håndtere disse udfordringer. Parterne tillægger dette arbejde stor vægt.
Afrapportering
Der vil i rammeaftaleperioden hvert efterår blive udarbejdet en afrapportering til forligskredsen vedrørende udviklingen i efterslæbet og regulariteten. Denne afrapportering supplerer afrapporteringen i Banedanmarks årsrapport, der kommer om foråret.
Effektivisering
Banedanmark gennemfører en effektivisering på 2 pct. om året frem til 2014. Effektiviseringen forudsættes gennemført på bevillingen til drift, fornyelse og vedligehold,
dog er signalområdet undtaget effektiviseringskravet. Det medfører en effektiviseringsgevinst på ca. 500 mio. kr. Effektiviseringen beregnes fra 2007 og frem med udgangspunkt i nøgletal for perioden 2003-2006. Nøgletallene opdateres årligt.
Signalområdet

Parterne har truffet en principbeslutning om, at Banedanmark indenfor den nuværende bevilling tilrettelægger de kommende års investeringer på signalområdet ud fra
en forudsætning om at udskifte de nuværende signalanlæg efter 2014, og at der sigtes
mod indførelse af ERTMS 2 på fjernbanen samt et nyt signalsystem på S-banen.
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Banedanmark igangsætter i 2007-2008 et analysearbejde med henblik på at planlægge
og projektere en fremtidig udskiftning af de nuværende signalanlæg. Analysearbejdet
skal omfatte investering i ERTMS (både type 1 og 2, men på forskelligt afklaringsniveau, hvor fokus er rettet mod ERTMS2) på fjernbanen samt en investering i et nyt
signalsystem på S-banen. Som en del af analysearbejdet skal der opstilles et budgetoverslag for prisen ved udskiftning af signalsystemet ved overgang til ERTMS 2, og
det skal undersøges hvilken implementeringsprofil, der vil være mest hensigtsmæssig,
idet det blandt andet undersøges om de nuværende signalanlæg på fjernbanen hensigtsmæssigt kan være udskiftet med ERTMS 2 i 2018. Omkostningerne til analysearbejdet forventes at udgøre godt 100 mio. kr. og finansieres af de økonomiske rammer, der er afsat til fornyelse og vedligeholdelse af signaler i 2007 og 2008.
Endvidere har parterne besluttet at anskaffe et nyt togradiosystem til ca. 429 mio. kr.
frem til 2014. Denne beslutning medfører, at de eksisterende togradioer udskiftes
med nye togradioer af typen GSM-R. Investeringen er en nødvendig reinvestering,
men samtidig en forudsætning for overgangen til ERTMS 2.
Med ERTMS 2 færdigmplementeret vil der på fjernbanen kunne opnås en regularitetsgevinst på 2,2 procentpoint i forhold til niveauet i 2014, mens der med et nyt signalsystem på S-banen i 2020 vil kunne opnås en regularitetsgevinst på 0, 8 procentpoint i forhold til niveauet i 2014 (se tabel 1).
Parterne er enige om at træffe beslutning om implementering af signalstrategien, når
beslutningsgrundlaget foreligger i 2008. Aftalepartierne lægger vægt på, at ERTMS 2
forventes at give mere kapacitet.
Tabel 1
Regularitetsgevinster 2007-2020

Pct.
Regularitet
1)
Udgangspunkt 2006
Forbedringspotentiale spor – Fornyelse
Forbedringspotentiale spor – Vedligehold
Forventet regularitet i 2014 ekskl. Signaler
Forbedringspotentiale med nye signalanlæg (ERTMS 2 på fjernbanen)
Forventet regularitet i 2020 inkl. Signaler

1)

Fjernbanen

S-banen

91,7
2,6
1,2
95,5
2,2
97,7

94,0
1,9
1,7
97,6
0,8
98,4

Jf. ”Beslutningsgrundlag for sporområdet mv. 2007-2014” er status pr. juni 2006.

København – Ringsted

Strækningen København – Ringsted er den væsentligste flaskehals for udvikling af
pendlertrafikken til og fra København, fjerntogstrafikken mellem Øst- og Vestdanmark samt en stor del af banegodstrafikken.
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Parterne aftalte i juni 2006, at der påbegyndes en projektering af langsigtede løsninger i form af en ny bane mellem de to byer via Køge eller et ekstra spor mellem København og Høje Taastrup med tilhørende vendeanlæg i Roskilde (5. spor). Det sker
ved gennemførelse af en VVM analyse, hvori de to løsninger blandt andet sendes til
høring i offentligheden. VVM analysen gennemføres indenfor en ramme af 234 mio.
kr. Desuden afsættes i perioden 2007-9 en pulje på 55 mio. kr. til brug for forlodsekspropriationer af potentielt berørte borgere, der måtte have ønske herom. Undersøgelserne tilrettelægges med henblik på, at der i efteråret 2009 kan træffes politisk
beslutning om den langsigtede strategi på baneområdet på baggrund af resultatet af
de gennemførte analyser og høringer.
Det blev i 2003 aftalt at afsætte 800 mio. kr. til gennemførelse af en række mindre
kapacitetsforbedringer vest for København (det såkaldte KØR-projekt), som sigtede
på at øge kapaciteten med 15 pct. svarende til to ekstra persontog eller et ekstra
godstog pr time og retning mellem København og Ringsted.
Parterne er enige om at søge denne kapacitetsudvidelse gennemført på en måde, der
dels harmonerer med begge løsninger mellem København-Ringsted, og som dels
undgår at genere den eksisterende trafik mere end højst nødvendigt i anlægsperioden.
I 2007 iværksættes arbejdet med anlæg af et overhalingsspor øst for Ringsted til afslutning inden 2010. Parterne er enige om, at der sigtes på at etablere to spor mellem
København H og Ny Ellebjerg til ibrugtagning senest 2011, idet det præcise indhold
og omfang af de hertil knyttede foranstaltninger besluttes endeligt i forligskredsen i
efteråret 2007. Trafikstyrelsen undersøger indtil da, om en hurtigere gennemførelse
er mulig. Beslutning om foranstaltninger ved Høje-Taastrup afventer en politisk beslutning vedrørende den langsigtede løsning for København-Ringsted og gennemføres i det omfang de er forenelige med denne eller hvis beslutning herom udskydes.
Erstatningsmateriel

Den forsinkede levering af IC4 togene betyder, at IC3 togene ikke som planlagt kan
frigøres fra fjerntrafikken og indsættes i den sjællandske regionaltrafik.
For at afbøde passagerernes gener ved den forsinkede indsættelse af IC3 togene i regionaltrafikken på Sjælland er forligsparterne enige om, at DSB skal have mulighed
for at forlænge lejekontrakten af 34 dobbeltdækkervogne, så lejeaftalen løber i hele
2008. Der afsættes 40 mio. kr. til at Transport- og Energiministeriet kan indgå tillægskontrakt med DSB til dette formål.
Beslutningsgrundlag

Parterne er enige om, at der afsættes midler i 2007 til fortsættelse af udarbejdelsen af
beslutningsgrundlag for projektet Modernisering af Nørreport Station (arbejdet blev
påbegyndt primo 2006) (16 mio. kr.), og for projektet Opgradering af Sydbanen (2
mio. kr.). Formålet med projektet er at undersøge muligheden for at øge hastigheden
på banen mellem Næstved og Nykøbing Falster. Parterne står frit med henblik på
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efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet vedr. Opgradering af
Sydbanen.
Århus Kommune har besluttet at gennemføre en VVM-analyse af sporvognsbetjening i Århus. Parterne er enige om, at der ydes tilskud fra Transport- og Energiministeriets anlægspulje til Århus Kommunes gennemførelse af VVM-analysen.
Parterne har noteret sig, at der pågår VVM-analyse af Nordvestbanen. Der er enighed om at drøfte projektet, når beslutningsgrundlaget foreligger. Parterne står frit
med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet.
2. Nye investeringer på vejområdet

Parterne er enige om, at igangsætte en række nye anlægsinvesteringer på vejområdet
som opfølgning på trafikaftalen fra 2003.
Aftalen afspejler endvidere implementeringen af kommunalreformen pr. 1. januar
2007. Parterne er således enige om at igangsætte en række amtsligt planlagte og besluttede projekter i tilknytning til vejstrækninger som i forbindelse med reformen
overdrages fra amterne til staten.
På den baggrund er parterne enige om, at der igangsættes investeringer på det nuværende og kommende statsvejnet for samlet knap 4,2 mia. kr. i perioden fra 2007 frem
til 2012. Aftalen omfatter følgende projekter:
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Tabel 2

Nye trafikinvesteringer på vejområdet
Statslig anlægsudgift i 2007-12
overslag
(2007-priser)

Forventet
anlægsperiode

Mio. kr.
Projekter på det nuværende statsvejnet:
1)
Motorvej Brande-Give N.
1)
Motorvej v. Silkeborg (Funder-Låsby)
Udvidet bevilling motorvej Søften – Skødstrup, statslig del
Projekter der overtages fra amterne:
Motorvej Søften-Skødstrup, amtslig del
Diagonalvej syd om Give
1)
Det sønderjyske motorvejsprojekt, Kiplev-Sønderborg
Gørløse Omfartsvej
Sunds Omfartsvej
Slagelse omfartsvej
Motortrafikvej Bredsten-Vandel
Udarbejdelse af beslutningsgrundlag:
Konsolidering af beslutningsgrundlag vedrørende
Bredsten-Vandel samt Gørløse, Sunds og Slagelse omfartsveje
Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag
VVM-undersøgelse af en udbygning af Køge Bugt Motorvejen
mellem Greve S og Køge
VVM-undersøgelse af ny forbindelse ved Roskilde Fjord
Øvrige tiltag:
Pulje til mindre anlægsprojekter på de overtagne amtsveje
Landsdækkende forsøg med modulvogntog

1)

310
589
169

2008-2013
2008-2018
2007-2009

211
52
1.339
101
69
195
384

2007-2008
2007
2006-2013
2007-2010
2007-2011
2007-2012
2008-2012

5
5

2007
2007

20
30

2007-2009
2007-2009

631
85

2007-2012
2007-2011

Projekterne medfører også udgifter efter 2012.

Igangsætning af større vejanlægsprojekter på det nuværende statsvejnet

Parterne er enige om at igangsætte følgende større anlægsprojekter på det nuværende
statsvejnet:
Motorvej Brande – Give N. (2. etape af Brande – Riis)
Parterne er enige om at igangsætte anlæg af motorvej på strækningen Brande-Give
N. på Rute 18, Vejle-Herning.
Projektet er led i det samlede projekt om etablering af motorvej mellem Herning og
Vejle og tager sigte på at understøtte erhvervsudviklingen i det midt- og vestjyske
område samt at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden.
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Projektet blev vedtaget ved anlægslov i 2004, som omfatter strækningen Brande –
Riis.
Projektet, som vil blive påbegyndt i 2008, vil indebære samlede udgifter på 315 mio.
kr., heraf 310 mio. kr. i perioden frem til 2012. Strækningen forventes at kunne åbne
for trafik i 2012.
Funder-Låsby (motorvej ved Silkeborg)
Parterne er enige om, at afsætte en reserve på 589 mio. kr. i perioden 2008 til 2012
med henblik på anlæg af den resterende del af Silkeborgmotorvejen på strækningen
Funder – Låsby.
Motorvej Søften-Skødstrup ved Århus, statslig del
Der er på FFL07 foreløbigt afsat 172 mio. kr. til den statslige del af motorvejsprojektet Søften-Skødstrup. Projektet omfatter en samlet udbygning af den eksisterende
Søftenvej til motorvej mellem E45 og amtsmotorvejen Skejby-Skødstrup samt ombygning af det såkaldte IKEA-kryds.
Parterne er enige om at afsætte de nødvendige midler til en samlet gennemførelse af
projektet. Der afsættes derfor yderligere 169 mio. kr. til projektet i 2009.
Projektet, som vil blive påbegyndt i 2007, vil indebære udgifter på i alt 341 mio. kr. i
perioden 2007-2009. Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i 2009.
Større anlægsprojekter på kommende statsveje

Parterne er enige om, at staten viderefører følgende igangværende anlægsprojekter,
som overtages fra amterne:
•
•
•

Motorvej Søften-Skødstrup ved Århus, amtslig del
Diagonalvej syd om Give
Det sønderjyske motorvejsprojekt, Kliplev-Sønderborg

Den amtslige del af motorvejen Søften-Skødstrup forbinder den statslige Søftenvej
ved Skejby med den eksisterende motorvejsstrækning på Grenåvej ved Skødstrup.
Projektet er beregnet til at koste i alt 570 mio. kr. Der afsættes 211 mio. kr., som
dækker de udgifter til projektet, som skal afholdes af staten efter den 1. januar 2007.
Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i 2008.
Diagonalvejen syd om Give indgår som led i den samlede nye vejforbindelse mellem
motorvej E45 og Billund. Strækningen anlægges som 2-sporet motortrafikvej. Projektet er beregnet til at koste i alt ca. 180 mio. kr. Der afsættes 52 mio. kr., som dækker de udgifter til projektet, som skal afholdes af staten efter den 1. januar 2007.
Strækningen forventes at kunne åbne for trafik i 2007.
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Motorvejsprojektet Kliplev-Sønderborg indebærer anlæg af motorvej mellem motorvej E45 ved Kliplev og Sønderborg. Projektet er overdraget fra Sønderjyllands Amt
til staten, jf. Akt 86 af d. 21/12-05, og indarbejdes som led i aftalen på finansloven.
Der bevilges 1.339 mio. kr. til projektet i perioden frem til 2012, og projektets totaludgift forventes at blive 1.350 mio. kr. Heraf er overdraget godt 236 mio. kr. fra
Sønderjyllands Amt.
Parterne er endvidere enige om, at staten gennemfører følgende projekter, som er
planlagt og besluttet af amterne:
•
•
•
•

Gørløse omfartsvej
Sunds Omfartsvej
Slagelse Omfartsvej
Motortrafikvejen, Bredsten-Vandel

Projektet Gørløse Omfartsvej omfatter anlæg af en 3,4 km lang omfartsvej på Rute 6
ved Gørløse mellem Hillerød og Slangerup. Projektet vil bidrage til at forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Gørløse. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden 2007-2010. Der afsættes 101 mio. kr. til projektet.
Projektet Sunds Omfartsvej omfatter anlæg af en 5,3 km lang omfartsvej på Rute 34
ved Sunds ved Herning. Projektet vil bidrage til at forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Sunds og fremkommeligheden på Rute 34. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden 2007-2011. Der afsættes 69 mio. kr. til projektet.
Projektet Slagelse Omfartsvej omfatter anlæg af en 6,3 km lang omfartsvej på Rute
22 vest om Slagelse. Projektet vil bidrage til at forbedre bymiljøet og trafiksikkerheden i Slagelse og fremkommeligheden på Rute 22. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden 2007-2012. Der afsættes 195 mio. kr. til projektet.
Projektet motortrafikvej Bredsten-Vandel omfatter anlæg af en 9 km lang motortrafikvej på Rute 28 og indgår i en samlet forbedring af de trafikale forhold mellem Vejle og det vestlige opland, herunder Billund. Parterne er enige om at gennemføre anlægsarbejderne i perioden 2008-2012. Der afsættes 384 mio. kr. til projektet.
Parterne er enige om at afsætte 5 mio. kr. til en konsolidering af de amtslige beslutningsgrundlag for de fire projekter.
Mindre anlæg på de overtagne amtsveje

Parterne er enige om, at der under Vejdirektoratet afsættes en ramme på 100 mio. kr.
om året til gennemførelse af mindre anlægsforbedringer på det vejnet, som staten
overtager fra amterne.
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Der kan f.eks. være tale om mindre tiltag for at forbedre trafikafviklingen eller miljøet i forbindelse med bygennemfarter, ombygning af trafikbelastede kryds- og ramper,
trafiksikkerhedsmæssige tiltag o. lign.
Beslutningsgrundlag

Parterne er enige om at igangsætte udarbejdelse af følgende beslutningsgrundlag:
Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag
Parterne er enige om, at der afsættes 5 mio. kr. til en styrket kvalitetssikring af beslutningsgrundlag for anlægsprojekter i 2007, herunder mere præcise udgiftsskøn for
de store anlægsprojekter.
VVM-undersøgelse af en udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve S og Køge
Parterne er enige om at gennemføre en VVM-undersøgelse vedrørende udbygning af
Køge Bugt Motorvejen fra 6 til 8 spor på strækningen fra Greve S til motorvejssammenfletningen ved Køge – dvs. i direkte forlængelse af det igangværende udvidelsesprojekt mellem Hundige og Greve S. Der er betydelige fremkommelighedsproblemer
på strækningen, som er en af de mest trafikerede i Danmark.
Parterne er enige om at gennemføre undersøgelserne i perioden 2007-2009, hvorefter
der vil blive taget nærmere stilling til projektet. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet.
VVM-undersøgelse af ny forbindelse ved Roskilde Fjord
Parterne er enige om at gennemføre en VVM-undersøgelse vedrørende etablering af
en ny forbindelse ved Roskilde Fjord.
En VVM-undersøgelse af mulighederne for at aflaste den eksisterende fjordforbindelse, Kronprins Frederiks Bro, har tidligere været planlagt af Frederiksborg Amt.
Det er vurderingen, at der skal belyses i alt 6 løsningsalternativer, og udgifterne er i
den forbindelse anslået til 30 mio. kr. Parterne er enige om at gennemføre undersøgelserne i perioden 2007-2009, hvorefter der vil blive taget nærmere stilling til projektet. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel igangsætning af projektet.
Beslutningsgrundlag for Frederikssundsmotorvejens 2. etape
Parterne har noteret sig, at der pågår en VVM-undersøgelse af Frederikssundmotorvejens 2. etape. Der er enighed om at drøfte projektet, når beslutningsgrundlaget foreligger. Parterne står frit med henblik på efterfølgende beslutning om eventuel
igangsætning af projektet.
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Øvrige tiltag

Udvidet forsøg med kørsel med modulvogntog
Parterne er enige om at afsætte en reserve på 85 mio. kr. til et landsdækkende forsøg
med kørsel med modulvogntog på det overordnede vejnet. Forsøget tager udgangspunkt i det eksisterende sammenhængende motorvejsnet, som er følgende strækninger: E 20 fra Kastrup til Esbjerg, Rute 21 (Holbæk - motorvejen) fra Motorring 3 til
Holbæk, E 47 fra Kvistgård (v. Helsingør) til Rødby, E 45 fra Padborg til Frederikshavn samt E39 fra Aalborg til Hirtshals.
Desuden ønskes etableret forbindelse til transportcentre i umiddelbar tilslutning til
motorvejen, til nærmere udvalgte sideanlæg (rastepladser) på motorvejsnettet, til
havne med international godstransport, hvor havnearealerne ligger i umiddelbar nærhed af motorvejen, og hvor en forbindelse ikke vil forudsætte større anlægsinvesteringer. Forsøget vil omfatte havnene i Hirtshals, Frederikshavn, Aalborg, Esbjerg,
Fredericia, Århus, Kalundborg, København, Helsingør og Rødby.
Der foretages tilpasninger af det relevante vejnet i 2007-08. Efter tilpasning af vejnettet gennemføres forsøget i tre år i 2008-11. Ordningen analyseres og evalueres efter
en passende indkørselsperiode bl.a. med henblik på at tage stilling til muligheden for
en eventuel forlængelse af ordningen. Hensynet til trafiksikkerheden vil indgå i evalueringen.
3. Udmøntning af anlægspuljen

Aftalepartierne aftalte i 2003 at afsætte en pulje på 1 mia. kr. frem til 2012 til investering i vej- og baneprojekter.
Parterne er enige om, at 31,6 mio. kr. af de frie midler i anlægspuljen i 2007 udmøntes på følgende måde:
•
14,5 mio. kr. anvendes til etablering af niveaufri skæring ved Taulov.
•
9,6 mio. kr. anvendes til tre støjprojekter: Hillerødmotorvejen/Fiskebækbroen
(7,5 mio. kr.), Randersvej i Århus (1,3 mio. kr.), og Gentofte Kommune ved
Helsingørmotorvejen (0,8 mio. kr.).
•
7,5 mio. kr. anvendes til et cykelstiprojekt på 3,5 km langs statsvejen mellem
Århus og Silkeborg (Rute 15). Der forventes samlede udgifter til projektet på
ca. 11 mio. kr., hvorfor projektet er besluttet som et flerårsprojekt indebærende udgifter i 2008 på 3,5 mio. kr., som finansieres af anlægspuljen i 2008.
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4. Finansiering

Aftalen finansieres via en række statslige engangsindtægter (herunder arealsalg, bodsbetalinger fra Bombardier og kontraktreduktion fra DSB som følge af forsinket leverance af IC4-togene, ekstraordinært udbytte fra selskaber på Transport- og Energiministeriets område) samt ved udmøntning af råderummet afsat til investeringer på
trafikområdet. Det statslige investeringsråderum er blevet udvidet som følge af statens overtagelse af en del af det amtslige vejnet i forbindelse med kommunalreformen.
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Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne,
Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om:
Udmøntning af satspuljen for 2007
(2. november 2006)
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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007
Der er den 2. november indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2007.
Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med nedenstående oversigt.
Aftalen indebærer, at der over de næste fire år afsættes i alt ca. 4,2 mia. kr. til at forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt indkomstoverførselsmodtagere.
Med aftalen afsættes midler til initiativer på følgende områder:
•
•
•
•
•
•

Psykiatri
Udsatte grupper mv.
Handicappede
Bekæmpelse af negativ social arv
Integration og svage grupper på arbejdsmarkedet
Ældre og øvrige initiativer.

I bilag 1-5 ses den overliggende aftaletekst samt aftaleteksterne fra de decentrale
satspuljeforhandlinger i henholdsvis Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet (ekskl. bilag).
Partierne bag forhandlingsresultatet er regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
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Tabel 1
Aftale om udmøntning af satspuljen 2007
2007

2008

2009

2010

86,2
1,2
8,3
2,3
2,0
20,0

86,2
1,2
8,3
2,3
2,0
20,0

86,2
1,2
8,3
2,3
2,0
30,0

86,2
1,2
8,3
2,3
2,0
30,0

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

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

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

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

30,0
30,0
47,3
337,3

30,0
30,0
0,0
290,0

30,0
30,0
0,0
300,0

30,0
30,0
0,0
300,0

24,7
98,0
151,2
4,3
3,5
4,0
3,6
8,0

24,7
98,0
137,5
4,3
4,5
4,0
3,6
0,0

24,7
98,0
136,8
3,7
3,5
4,0
3,6
0,0

24,7
98,0
139,8
3,7
3,5
4,0
0,0
0,0

3,2

3,7

3,8

4,3

1,8
2,8

1,8
3,2

1,8
3,3

1,8
3,4

2,5
1,6

2,5
1,9

2,5
1,9

2,5
1,9

0,5
4,4

0,5
4,4

0,5
4,4

0,0
4,4

9,0

20,0

20,0

20,0

12,5

15,0

15,0

15,0

Mio.kr. (07 pl)
Nr.
Psykiatri

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Socialområdet
Driftstilskud til botilbud
Efteruddannelse af personale
Børn og unge
Spiseforstyrrelser mv.
Sindslidende i egen bolig
Nye indsatser for børn og unge
Sundhedsområdet
Børne- og ungdomspsykiatrien
Styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien
Ikke psykotiske lidelser
Landsdækkende initiativer
Tilgængelighed/opsøgende/udgående
virksomhed
Fastholdelse af aktivitetsniveau – særlige områder
Reserve til psykiatri
Psykiatri i alt
Udsatte grupper mv.
Videreførelse af projekter støttet af
psykiatriaftalen 2003-2006
Regulering af førtidspensionsreformen
Det Fælles Ansvar II
Socialt udsatte grønlændere i Danmark
Flere behandlingsmuligheder for voldelige mænd
Støtte til bruger- og pårørendeorganisationer
Driftsbevillinger til Rederne
Møltrup Optagelseshjem – modernisering
AIDA - Social efterværn for mennesker med
spiseforstyrrelser
Landsforeningen Mod Spiseforstyrrelser - Rådgivning, støtte og forebyggelse af spiseforstyrrelser
SAND De hjemløses hus - driftstilskud til SAND
Blå Kors – Projekt TUBA (Tilbud til Unge Børn af
Alkoholmisbrugere)
Baglandet i Aalborg – Driftsstøtte
Foreningen KRIS (Kristen Rådgivning for Incestofre
og Seksuelt misbrugte) – Udvidet indsats
Tilskud til revalidenders elevløn
Personlig assistance til personer med psykisk
handicap
Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært
overvægtige voksne
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Tabel 1
Aftale om udmøntning af satspuljen 2007

31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47
48
49
50

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

104

Sundhedsfremme og forebyggende
modelprojekter for gruppen af socialt udsatte
stof- og alkoholmisbrugere
Udsatte grupper mv. i alt
Handicappede
Uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede
Kvalitetsstandarder for almene ældreboliger til
personer med handicap
Kvalitets- og vidensudvikling på handicapområdet
Alternative hjælpeordninger for mennesker med
handicap
Forbedring af konkrete serviceydelser
Tilgængelighedspulje
Målfaste krav til handicaptoiletter
KISØ – Center for Rett syndrom
Hjemmeside for handicappede børn
Digitalisering af lydbøger
Foreningen af Danske Døvblinde – Projekt Støtte
og Opsporing
De Samvirkende Invalideorganisationers Ungdom
– Handicaporganisationer for alle – også etniske
minoriteter
Center for Små Handicapgrupper – ”Landsdækkende mentorkorps af udstødte unge med
sjældne handicap”
Danske Døves Landsforbund – Ældrevejledning til
døve - en landsdækkende ordning
Danske Døves Landsforbund – Forældrevejledning
til døve
Foreningen øjne på stilke. Projekt Hey....
Det handler om kærlighed
ADHD-foreningen – Projekt Voksen ADHD
TV-Glad – program-produktion
SKUD Skole Uddannelsesprojekt for børn og unge
med Duchennes muskeldystrofi
Handicappede i alt
Bekæmpelse af negativ social arv
Børneforløbsundersøgelsen
Forældremyndighedssager
Indsats for gravide stofmisbrugere
Udsatte gravide omfattet af regler om særlig
støtte
Bisidder til anbragte børn og unge
Indsatsen over for de mest udsatte 0-3 årige
Forbedring af ungdomssanktion
Etablering af ungeafdeling, kriminalforsorgen
LP-modellen
Unge hjælper unge – mentorordning
SISO
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2007

2008

2009

2010

7,5
343,1

5,0
334,6

5,0
332,5

5,0
332,0

30,0

72,0

72,0

72,0

1,9

1,2

1,2

1,2

8,0

13,8

18,3

20,0

4,0
1,7
20,0
5,5
1,8
0,1
0,8

4,0
1,8
10,0
11,0
1,8
0,0
0,1

5,0
1,9
0,0
11,0
1,8
0,0
0,1

0,0
1,9
0,0
11,0
1,8
0,0
0,0

0,6

0,6

0,6

0,6

1,1

0,9

0,0

0,0

0,6

1,4

1,5

1,4

1,7

1,3

0,0

0,0

3,0

2,9

2,9

0,0

0,3
2,5
3,0

0,0
2,5
3,0

0,0
2,5
3,0

0,0
0,0
0,0

1,2
87,8

1,3
129,6

1,1
122,9

0,0
109,9

0,0
10,0
5,0

0,0
20,0
5,0

0,0
15,0
5,0

1,5
15,0
5,0

11,0
4,0
4,0
9,0
12,0
1,8
10,0
5,0

13,0
2,0
1,0
18,0
5,0
3,8
10,0
5,0

13,0
2,0
2,0
18,0
5,0
3,8
10,0
5,0

13,0
2,0
2,0
18,0
5,0
2,2
10,0
5,0
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
92
93
94

Kvindekrisecentre
Post-adoptionsrådgivning
SAVN
Rådgivningen Unge og Sorg
Børnehuset Siv – videreførsel af institution
Børnehuset Siv
Projekt Girltalk.dk
Foreningen Grønlandske Børn – Projekt Et godt liv
i Danmark
Landsforeningen Børns Voksenvenner
Ungdommens Røde Kors – Ferielejre for sårbare
børn og unge
Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for
uddannelsessystemet
Pulje til kommunale forsøgsprojekter
Pulje til etablering af landsdækkende
familieambulatoriefunktioner
Bekæmpelse af negativ social arv i alt
Integration og svage grupper på
arbejdsmarkedet
Svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet
Befordringsrabat for modtagere af efterløn og
fleksydelse
Tillæg til unge kontanthjælpsmodtagere med
psykiske lidelser
Center for aktiv beskæftigelsesindsats
Indsats på kanten
Projekt i Landsforeningen af fleks- og
skånejobbere
Støtte til handicappede (pulje)
Vidensnetværk
Projektvirksomhed for handicappede personer
Integration af udviklingshæmmede
Arbejdsmiljøforskningsfonden
Mindre nedslidning på rengøringsområdet
Overvågning af arbejdsmiljøet efter
2005-handlingsplanen
Integration af ledige seniorer
Udvidelse af forsøg med lærlinge på
produktionsskoler
Højskoleforløb med mentorordning
Udvidelse af projektet "Ekstraordinær indsats ift.
Produktionsskoleelever med læse og
stavevanskeligheder
Netværkslokomotivet
Fra produktionsskole til
erhvervsuddannelsessystemet
Pulje til virksomhedsrettet integration
Pulje til forstærket indsats for etniske
minoritetskvinder

2007
10,0
3,0
1,5
2,0

2008
10,0
3,0
1,5
2,0

2009
10,0
3,5
1,5
0,0

2010
10,0
3,5
1,5
0,0

1,1
1,0

1,1
1,8

0,0
1,9

0,0
2,2

3,3

5,5

5,5

5,6

1,1

1,1

3,1

4,0

1,1

1,1

0,5

0,4

9,0
5,0

9,0
5,0

9,0
5,0

9,0
5,0

5,0
114,9

5,0
128,9

5,0
123,8

5,0
124,9

12,0

6,0

19,0

9,0

13,0

0,0

0,0

0,0

17,0
0,0
1,5

17,0
7,0
4,0

17,0
7,0
5,6

17,0
7,0
4,9

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

1,5
5,0
2,0
3,1
0,0
0,0
4,0

1,2
20,0
6,0
3,1
0,0
3,8
4,0

1,1
30,0
6,0
3,1
0,0
11,3
0,0

0,0
3,0

0,0
4,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,8

1,4

1,1

0,7

2,0

2,0

0,0

0,0

1,1
0,5

1,0
4,1

0,4
4,2

0,0
4,7

1,2
7,0

2,9
7,0

2,6
5,0

0,2
5,0

8,0

6,0

6,0

5,0
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95
96
97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

120
121
122
123
124
125

106

Brug for Alle Unge
Pulje til det frivillige integrationsarbejde og
deltagelse i idræts- og foreningslivet
Pulje til indsats for personer, der har været udsat
for tortur
Etniske kvinder udsat for tvangsægteskab
Ekstra indsats til forebyggelse af
tvangsægteskaber
Pulje til dialog om fællesskab og forskellighed
Pulje til fremme af ligebehandling og bekæmpelse
af diskrimination
Streetbasket i ghettoområder
Integration og svage grupper på
arbejdsmarkedet i alt
Ældre og øvrige initiativer
Efterregulering af plejeboliggaranti
Plejehjemsinformation om plejeboliger/plejehjem
Uddannelse af ledere og udførende personale på
ældreområdet
Bedre madservice – lovforslag
Opdatering af SFI's ældredatabase
Kvalitetsudvikling af ældreområdet (generel pulje)
Bekæmpelse af menneskehandel
Europæisk år for lige muligheder for alle 2007
Voldsforebyggende behandling for voldsdømte
Bistandsværger
Udbygning af statistik om udsættelsessager
Ældremobiliseringen - Projekt Ældres trivsel lokalt
– under den nye kommunale struktur 2007-2011
Dansk Arbejder Idræt – Projekt Motionsindsats for
ældre
Videnscenter på Ældreområdet
Sammenslutningen af ældreråd i Danmark –
Ældrerådsnetværk og ældrerådgivning
Socialøkonomi/Kooperationen – Etablering af
Udviklingscenter for Socialøkonomi
Roskilde Univeristetscenter – Center for socialt
entreprenørskab
Ældre og øvrige initiativer i alt
Omprioriteringer
11.11.71. Informations- og uddannelsesaktiviteter
for bistandsværger
15.74.10.10. Psykiatriaftale 2003-2006
15.13.23.10. Rammebeløb til handicappede
15.13.28.40. Udviklingsprojekter på det frivillige
sociale område
15.74.10.20. Fremrykningspuljen
15.74.10.30. Sociale tilbud til personer med
sindslidelser
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2007
5,0

2008
5,0

2009
7,0

2010
8,0

9,0

9,0

9,0

9,0

4,0
0,0

4,0
4,0

4,0
0,0

4,0
0,0

5,0
4,0

5,0
2,0

5,0
0,0

5,0
0,0

3,0
0,0

3,0
0,0

2,0
2,0

2,0
2,0

116,0

110,0

135,0

135,0

7,2
9,0

7,1
8,0

0,0
8,0

0,0
8,0

25,0
5,0
3,0
9,5
20,0
7,0
3,6
0,6
3,0

0,0
5,0
0,0
9,5
0,0
0,0
3,6
0,6
0,0

0,0
5,0
0,0
14,5
20,0
0,0
3,6
0,6
0,0

0,0
5,0
0,0
17,2
30,0
0,0
3,6
0,6
0,0

3,6

4,6

4,6

4,6

1,3
1,0

1,9
1,4

2,2
0,0

2,3
0,0

1,6

1,6

1,6

1,6

0,3

0,0

0,0

0,0

3,0
103,7

3,1
46,4

2,6
62,7

2,2
75,1

-5,4
-5,0
-1,5

0,0
-5,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1
-1,1
-1,4
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126
127
128
129
130
131
132
133
134

15.75.13.10. Handleplan for hjemløse
15.75.26.10. Pulje til socialt udsatte grupper
15.75.26.20. Videreførelse af indsats på
prostitutionsområdet
15.75.26.41. Indsats over for unge
hashmisbrugere
15.75.28.10. Social aktivering
15.75.35.10. Opfølgning af Hvidbogen om socialt
udsatte grønlændere i Danmark
16.11.79.40. Reserve vedrørende det kommunale
lov- og cirkulæreprogram
17.49.34.10. Personer med stor risiko for
permanent passiv forsørgelse
PL-regulering af omprioriterede midler til Det
Fælles Ansvar II
Omprioriteringer i alt
Samlet nettotræk på satspuljen

Anm:

2007
-0,5
-10,5

2008
0,0
-13,1

2009
0,0
0,0

2010
0,0
0,0

-0,8

0,0

0,0

0,0

-1,4
0,0

0,0
-4,9

0,0
-10,0

0,0
-10,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

-0,8

-0,6

-1,7

-1,7

-6,0

0,0

0,0

0,0

-0,7
-35,7

-0,4
-24,0

-0,2
-11,9

-0,2
-11,9

1067,1

1015,5

1065,0

1065,0

Initiativ nr. 7, 12, 14, 15, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 52, 54, 55, 58, 76, 104, 106, 111 og 112 medfører et
permanent træk på satspuljen. Initiativ nr. 53 medfører et delvist permanent træk på satspuljen, idet det
forventes, at 1,9 mio. kr. årligt af den afsatte bevilling medfører et permanent træk på satspuljen.
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Bilag 1
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2007
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er enige om, at satspuljen
for 2007 udmøntes i overensstemmelse med vedlagte decentralt indgåede aftaler i
henholdsvis Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Beskæftigelsesministeriet.
Satspuljepartierne er enige om, at der herudover i 2007 afsættes en reserve på 47,3
mio. kr. til psykiatri med henblik på udmøntning i 2008.
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Bilag 2
Aftale om satspuljen på det sociale område 2007-2010
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, har den 23.
oktober 2006 indgået en aftale på det sociale område om udmøntning af satspuljen
for 2007.
Aftalen i hovedtræk:
Forstærket indsats på psykiatriområdet – en fornyet psykiatriaftale på det
sociale område 2007-2010

I forlængelse af tidligere års satspuljeaftaler er satspuljepartierne enige om at afsætte
midler til en forstærket indsats på psykiatriområdet.
Satspuljepartierne afsætter 490 mio. kr. over 4 år til fortsættelse af psykiatriaftalen på
det sociale område. Udgangspunktet for indsatsen er, at den skal bidrage til at give
mennesker med sindslidelser en bedre hverdag. Midlerne skal bruges til:
•
at fortsætte driften af de botilbud, den bostøtte og de væresteder, der er med
til at skabe tryghed i hverdagen for mange mennesker med sindslidelser. Driften har også været understøttet af tidligere psykiatriaftaler,
•
at styrke efteruddannelsen af personale, der har med sindslidende af anden etnisk baggrund at gøre samt personale, der beskæftiger sig med retspsykiatriske
patienter,
•
at der for personer med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd sættes målrettet ind for bl.a. at forbedre opsporing, tidlig indsats og rehabilitering samt
netværksdannelse og
•
at forbedre den offentlige hjælp til den lille gruppe mennesker med sindslidelser, der bor i deres egen bolig under elendige forhold.
Satspuljepartierne er enige om, at indsatsen overfor psykisk syge børn og unge skal
forbedres markant. Derfor er rammen til børn og unge ekstraordinært hævet med i
alt 100 mio. kr.
På det sociale område vil der bl.a. blive afsat midler til:
•
at forbedre den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats indenfor socialpsykiatrien,
•
opfølgning efter psykiatrisk behandling med henblik på at forebygge genindlæggelse samt
•
støtte til forældre med psykisk syge børn.
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Godt 130 mio. kr. af psykiatriaftalen målrettes disse udfordringer. Den nærmere udmøntning af midlerne til børne- og ungepsykiatrien aftales mellem satspuljepartierne,
og der koordineres med initiativerne på sundhedsområdet.
Derudover er der afsat 24,7 mio. kr. om året til fortsættelsen af 31 projekter, der blev
støttet af psykiatriaftalen 2003-2006. Projekterne er målrettet børn og unge og voksne sindslidende med dobbeltdiagnoser.
Fælles Ansvar II

Satspuljepartierne er enige om at forbedre forholdene for de vanskeligst stillede
sindslidende, alkohol- og stofmisbrugere, prostituerede m.fl. Der afsættes derfor
midler til at gennemføre handlingsprogrammet Fælles Ansvar II. Handlingsprogrammet følger op på Fælles Ansvar fra 2002, og med en bevilling på i alt 508,0 mio.
kr. fra satspuljen sættes der målrettet ind for at skabe de ønskede resultater.
Fælles Ansvar II fokuserer på en række barrierer indenfor tre konkrete områder:
•
den opsøgende, kontaktskabende og støttende indsats,
•
den beskæftigelsesrettede indsats og
•
den kommunale sagsbehandling.
Handlingsprogrammet har fokus på de vanskeligst stillede udsatte, og målet med indsatsen er at flytte den enkelte et eller flere skridt i den rigtige retning, så det enkelte
menneske kan opleve succesen ved, at dagligdagen bliver bedre. Initiativerne i Fælles
Ansvar II er generelt kendetegnet ved en idé om, at den sociale indsats, giver et meningsfyldt hverdagsliv, hvor også daglig kontakt til arbejdsmæssige aktiviteter/beskæftigelse er en sigtelinje.
Handlingsprogrammet bliver fulgt tæt af satspuljepartierne, og der vil løbende blive
fulgt op på hvilke indsatser, der skaber de bedste resultater for borgerne.
Børn af misbrugere og andre udsatte forældre

Regeringen og satspuljepartierne er enige om at fortsætte tidligere års prioriteringer
af bekæmpelsen af den negative sociale arv. På det sociale området afsættes der derfor 416 mio. kr. til at bekæmpe negativ social arv.
Satspuljepartierne er enige om at prioritere, at der sættes tidligt ind for at hjælpe forældre og børn. Derfor får gravide stofmisbrugere en ret til at kræve sig tilbageholdt i
behandling. Desuden er der enighed om at udvide mulighederne for at give særlig
støtte til at forebygge sociale problemer, allerede inden barnet er født. Der er samtidig enighed om at støtte indsatsen overfor unge, hvis forældre er alkoholikere, og
derfor støttes Blå Kors’ projekt til unge børn af alkoholmisbrugere (projekt TUBA).
Uddannelsestilbud til unge udviklingshæmmede

Satspuljepartierne er enige om, at det er væsentligt at sikre unge udviklingshæmmede
mulighed for en ungdomsuddannelse på lige vilkår med andre unge. På den baggrund
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er der fra satspuljen afsat 30 mio. kr. i 2007 og 72 mio. kr. i de følgende år. Disse
midler skal sammen med amternes hidtidige udgifter til tilbud for denne målgruppe,
anvendes til at etablere og drive en 3-årig ungdomsuddannelse.
Lovforslagets nærmere udformning skal drøftes med satspuljepartierne.
Tilgængelighedspuljen

Manglende fysisk tilgængelighed kan være en alvorlig barriere for mennesker, der lever med handicap. Derfor har satspuljepartierne afsat i alt 30 mio. kr. i 2007 og 2008
til en tilgængelighedspulje. Puljen skal medfinansiere tilgængelighedsforbedringer i
offentlige bygninger med en borgerrettet servicefunktion. Det kan f.eks. handle om
rådhuse, jobcentre og sundhedsklinikker. Ved udmøntningen af puljen i 2008 vil også
lokale kulturinstitutioner have mulighed for at få medfinansieret tilgængelighedsforbedringer.
Kvalitetsudvikling af ældreområdet

Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til at udvikle kvaliteten af ældreplejen. Der afsættes i alt 25 mio. kr. til videreuddannelse af ledere og personale på ældreområdet, derudover er der bl.a. afsat midler til at forbedre madtilbudene til de ældre og styrke forebyggelsesindsatsen.
Bekæmpelse af menneskehandel

Satspuljepartierne er enige om at videreføre handlingsplanen mod kvindehandel og
udvide den til at omhandle alle handlede mennesker. Der afsættes 70 mio. kr. over 4
år til et massivt tværfagligt løft, der bl.a. rummer opsøgende socialt arbejde, viden og
information.
Kvindekrisecentrene

Satspuljepartierne er enige om at afsætte i alt 40 mio. kr. til en forbedret indsats overfor de kvinder og børn, der har forladt krisecentret, men fortsat har behov for støtte.
Det kan være støtte til at komme videre med deres liv eller støtte til egentlig psykologisk behandling til både børn og mødre. Støtten kan både gives under og efter opholdet på krisecentret. Der kan desuden være tale om rådgivning til mødrene, så de
bliver styrket i deres forældrerolle og samtalegrupper for både mødre og børn. Der
afsættes også midler til at imødekomme et forslag fra Dannerhuset om efterværn og
forskning på området.
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Rederne

Det er desuden aftalt, at give Rederne i Danmark et bevillingsløft på 3,6 mio. kr. om
året til deres arbejde med prostituerede.
Fokus på resultater

Satspuljepartierne er enige om at fastholde fokus på, at de støttede indsatser også fører til de ønskede resultater og effekter for de udsatte grupper.
Statusmøde i juni

Med henblik på en drøftelse i juni 2007 vil satspuljepartierne modtage en status for
den samlede udmøntning af aftalen.
Bindinger for satspuljen 2008

Satspuljepartierne er enige om, at der ved satspuljeforhandlingerne for 2008 afsættes
11 mio. kr. i 2008-2011 til en fortsættelse af uddannelsespuljen for de frivillige indenfor det sociale område.
Satspuljepartierne er enige om, at der – med mindre der i mellemtiden findes alternativ finansiering – ved satspuljeforhandlinger for 2008 afsættes i alt 16,4 mio. kr. til
projekt bevæg-befri-beløn på Egmont Højskolen.
Satspuljepartierne er endeligt enige om at tage spørgsmålet om den videre finansiering af Dansk Blindesamfunds projekt konsulentordningen op til fornyet drøftelse i
2007.
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Bilag 3
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010
– psykiatridelen
Der har i en årrække været enighed om den grundlæggende tilrettelæggelse af det
psykiatriske område med vægt på ambulant psykiatri i form af distriktspsykiatri, intensiv psykiatrisk behandling under indlæggelse og støtte til psykisk syge ved en bred
vifte af socialpsykiatriske tilbud. Udviklingen på området er kommet langt, bl.a. forbi
der med de indgåede psykiatriaftaler er sat klare mål og afsat ressourcer til realisering.
Der er med psykiatriaftalerne opnået en betydelig udbygning af psykiatrien både for
så vidt angår fysiske rammer, behandlingskapacitet, behandlingstilbud og sociale tilbud.
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at en ny psykiatriaftale på sundhedsområdet skal sigte mod at fastholde den gode udvikling og med afsæt i de hidtidige
resultater fokusere yderligere på udvikling/udbygning af mere nuancerede, specifikke
og målrettede tilbud – med udgangspunkt i forskellige patientgruppers behov.
Med psykiatriaftalen 2003-2006 blev der afsat 200 mio. kr. til udbygning af antallet af
enestuer på de psykiatriske afdelinger. Ifølge amternes ansøgninger vil der, når disse
projekter er gennemført, være 100 pct. dækning i 8 amter, mere end 90 pct. dækning
i 4 amter og dækning på ca. 80 pct. i 2 amter og H:S.
De fem regioner, som fra 1. januar 2007 overtager ansvaret for sygehusvæsenet, forventes at kunne videreføre en udbygning af enestuedækningen. Regeringen og satspuljepartierne er på den baggrund enige om ikke at afsætte midler til at videreføre
udbygningen af enestuer i psykiatriaftalen 2007-2010.
Satspuljepartierne har under forhandlingerne noteret sig, at amterne i de seneste fem
år gennemsnitligt har nedlagt ca. 125 senge årligt i voksenpsykiatrien. For at bidrage
til, at psykiatriaftalemidlerne fører til en reel forankring og udbygning af kapaciteten,
er der mellem regeringen og satspuljepartierne enighed om at anbefale, at spørgsmålet om en fortsættelse af den reduktion i antallet af sengepladser i psykiatrien, som er
set i de sidste mange år, gøres til genstand for en særskilt overvejelse i hver region.
Spørgsmålet om antal sengepladser i psykiatrien skal ses i sammenhæng med anbefalingerne i rapporten ”Psykisk sygdom og kriminalitet”, hvor langvarige stabiliserende
indlæggelser og gradvis udslusning efter endt indlæggelse er en del af anbefalingerne.

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

113

Satspuljepartierne ønsker at blive orienteret af regionerne om udviklingen i antallet af
senge og om anvendelsen af besparelser ved en evt. fortsat reduktion i antallet af
senge.
Med psykiatriaftalen 2003-2006 blev der afsat midler til efter- og videreuddannelse af
personale i psykiatrien. Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at satspuljemidler som hovedregel kun anvendes til at løbe sådanne initiativer i gang og at de fem
kommende regioner vil være rustet til at løfte uddannelsesopgaven i psykiatrien som
for andre lægelige specialer og fagområder uden tilskud fra satspuljen. Regeringen og
satspuljepartierne peger i den forbindelse på behovet for, at regionerne af hensyn til
den fremtidige mulighed for at besætte stillinger, igangsætter relevante rekrutteringstiltag.
Arbejdsformen i psykiatrien er traditionelt tvær- og flerfaglig. Det er således vigtigt
for løsningen af opgaverne på et højt kvalitetsniveau, at en bredt sammensat personalestab bidrager til den samlede opgaveløsning med hver deres specifikke kompetencer. Antallet af psykologer i psykiatrien er i de senere år steget betydeligt fra 122 i
2003 til 185 i 2006, om end der synes at være stor forskel amterne imellem. Antallet
af psykologer skal ses i relation til, at antallet af læger i psykiatrien i 2006 var 270. Regeringen og satspuljepartierne mener, at antallet af psykologer i psykiatrien fortsat
skal udvides, herunder antallet af psykologer med specialuddannelse, eftersom disse
vil kunne varetage en række opgaver, der kan supplere den lægelige arbejdskraft, der
er til rådighed.
Specialuddannede sygeplejersker og andre relevante faggrupper vil også kunne bidrage til at styrke indsatsen i psykiatrien.
Satspuljepartierne har noteret sig, at der i Landsoverenskomsten om almen lægegerning er aftalt et honorar for samtaleterapi. Med henblik på løbende at kvalificere de
alment praktiserende læger til opgaven er det i overenskomsten aftalt, at de læger,
som yder samtaleterapi, i relevant omfang skal deltage i supervisionsmøder enten internt mellem alment praktiserende læger eller eksternt med psykolog eller psykiater.
Regeringen og satspuljepartierne opfordrer overenskomstparterne til at drøfte muligheden for, dels at opnå en passende geografisk dækning med praktiserende læger,
som har gennemført relevant videreuddannelse i samtaleterapi, dels at sikre mulighed
for at henvise til disse læger. Almen praksis vil herved kunne rustes til at bidrage til
opfyldelse af målet om, at alle, som rammes af psykisk sygdom, hurtigt vil kunne
komme i kontakt med en behandler – jf. side 6.
Gradvis indførelse af udvidet behandlingsret – fortsat styrkelse af børne- og
ungdomspsykiatrien

Der kan på det børne- og ungdomspsykiatriske område identificeres 5 centrale udfordringer:

114

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

1.
2.
3.

4.
5.

Ventetidernes længde
Antallet og kvaliteten af henvisningerne til børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger
Varetagelse af den sociale, pædagogiske og psykologiske indsats udenfor det
børne- og ungdomspsykiatriske system til børn og unge med lettere psykiske
problemer, inkl. de børn hvis henvisning til børne- og ungdomspsykiatrisk hospital afvises
Tilstrækkelig opfølgning og behandling efter udskrivning fra en børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling
Støtte til forældrene til psykisk syge børn og unge.

De tre sidste udfordringer hører under Socialministeriets ressortområde. Der er med
Socialministeriets satspuljeaftale for 2007 afsat godt 130 mio. kr. målrettet disse udfordringer. Den nærmere udmøntning af midlerne til børne- og ungepsykiatrien aftales mellem satspuljepartierne, og der koordineres med initiativerne på sundhedsområdet.
De to første udfordringer hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriets ressortområde og initiativer på disse områder beskrives i det følgende.
Der er i Sundhedsstyrelse nedsat en opfølgningsgruppe om børne- og ungdomspsykiatri. Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at denne gruppe suppleres med
repræsentanter fra den socialfaglige indsats. Følgegruppen skal afgive en årlig statusrapport, som fremover beskriver den samlede indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, herunder den sociale indsats. Opfølgningsgruppen skal i 2007 søge at beskrive
status på indsatsen også for patienter i aldersgruppen 19-21 år med henblik på, at
denne aldersgruppes behov kan drøftes i kommende satspuljeaftaler.
Sundhedsstyrelsens statusrapport fra 2006 om udviklingen i den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed fra 2006 viste blandt andet, at efterspørgsel efter diagnostik og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien igennem de seneste mange år
har været stigende. Antallet af børn og unge, der henvises til de psykiatriske afdelinger, er på 10 år mere end fordoblet.
Med psykiatriaftalen 2003-2006 blev der afsat 30 mio. kr. årligt til bl.a, nedbringelse
af ventelister/ventetider, udbygning af kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien
og etablering af nye og mere varierede tilbud.
Med satspuljeaftalen for 2005 blev der afsat yderligere 50 mio. kr. årligt over en 4årig periode til målrettet nedbringelse af ventetider til undersøgelse og behandling i
børne- og ungdomspsykiatrien. Med samme satspuljeaftale blev der derudover afsat
30 mio. kr. årligt til behandling af spiseforstyrrelser, som en permanent bevilling.
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Med aftalen var der desuden enighed om fortsat at prioritere børne- og ungdomspsykiatrien efter udløbet af psykiatriaftalen for 2003–2006.
Regeringen og satspuljepartierne aftalte i 2006 at anvende 16,5 mio. kr. til medfinansiering af spiseforstyrredes behandling på private behandlingssteder. Parterne er enige om, at den del af midlerne, der endnu ikke er brugt, henstår til formålet foreløbig
til udgangen af 2007.
Regeringen og satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte 30 mio. kr.
som en permanent bevilling fra 2007 til fastholdelse af det aktivitetsniveau, som er
opnået med psykiatriaftalen 2003-2006 med det formål:
•

At fastholde den målrettede indsats og udbygning i børne- og ungdomspsykiatrien

Udvidet udrednings- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien

På det somatiske område har patienter ret til et udvidet frit sygehusvalg. Det indebærer, at patienter, som ikke kan tilbydes behandling i hjemamtet/regionen inden for 2
måneder, skal tilbydes henvisning til et privat hospital eller et hospital i udlandet,
som amterne/regionerne har en aftale med.
Regeringen og satspuljepartierne ønsker, at psykiatriske patienter, i takt med at mulighederne herfor tilvejebringes, skal have tilsvarende rettigheder.
Regeringen og satspuljepartierne ønsker således, at psykiatriske patienters mulighed
for hurtigere udredning og behandling udbygges. Det vil blive understøttet, dels ved
at øge midlerne fra satspuljeaftalen til området, dels ved at arbejde hen i mod at give
patienterne en ret til, ved ventetider af en vis længde, at få tilbudt henvisning til en
relevant klinik/hospital, som regionerne har en aftale med.
Målet hermed er gradvist at reducere ventetiderne til børne- og ungdomspsykiatrien i
løbet af aftaleperioden. Regeringen og satspuljepartierne vil, på baggrund af indberetninger fra Sundhedsstyrelsen herom, løbende overvåge udviklingen med henblik
på at vurdere, om dette mål opnås.
En livstruende tilstand skal i sagens natur behandles her og nu med akut vurdering
og evt. indlæggelse og om nødvendigt med tvangsindlæggelse i henhold til reglerne
herom. Regeringen og satspuljepartierne peger herudover, efter råd fra Sundhedsstyrelsen, på, at børn og unge under 18 år med henvisningsdiagnosen ”obs. psykose”
skal tilbydes hurtig undersøgelse og evt. behandling.
Der er lange ventetider til såvel udredning som behandling. Det er væsentligt, at børn
og unge, som venter, får den rigtige støtte og vejledning, mens de venter på behandling. Derfor er en hurtig psykiatrisk udredning særlig vigtig. Hurtig udredning vil muliggøre, at patienten i ventetiden på baggrund af råd fra afdelingen vil kunne modta-
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get kvalificeret støtte, rådgivning mm fra blandt andre den praktiserende læge, den
kommunale socialforvaltning eller i skolevæsenet, indtil behandlingen vil kunne overtages af børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. En hurtig udredning vil også sikre, at
børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling kan iværksætte behandling i den rækkefølge,
som de henviste patienters sygdom tilsiger.
Regeringen og satspuljepartierne har aftalt følgende gradvise indførelse af udvidet
rettigheder i aftaleperioden:
Trin1 – I 2007 afsættes 25 mio. kr. til intensiveret udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på nedbringelse af ventetider. Disse midler videreføres i de
følgende aftaleår.
Trin 2 – Den 1. januar 2008 indføres ret til hurtig udredning. Det indebærer at en patient, der på henvisningstidspunktet var under 19 år, ved ventetider på over 2 måneder skal have ret til at lade sig udrede på en klinik/ et hospital, som regionerne har en
aftale med. Regeringen vil fremsætte lovforslag herom i folketingssamlingen
2007/08.
Trin 3 – Den 1. januar 2009 indføres ret til hurtig behandling efter udredning. Det
indebærer, at patienter hvis tilstand ved udredningen tilsiger, at et hurtigt behandlingstilbud i børne- og ungdomspsykiatrien er nødvendigt for at undgå en forværring
af patientens lidelse, ved ventetid på behandling på over 2 måneder skal have ret til at
lade sig behandle på en klinik/ et hospital, som regionerne har en aftale med.
Trin 4 – Det er regeringens og satspuljepartiernes fælles målsætning, at alle patienter i
psykiatrien fra 2010 skal have tilsvarende rettigheder.
Regeringen og satspuljepartierne vil tage udviklingen op til drøftelse hvert år i aftaleperioden i forbindelse med de årlige satspuljeforhandlinger, hvorfor satspuljepartierne vil blive orienteret om i hvilket omfang og med hvem, der er indgået aftale om
udredning og behandling.
Regeringen vil anmode regioner og kommuner om at indarbejde psykiatriaftalens
målsætninger i de kommende sundhedsaftaler.
Erfaringerne fra den styrkede indsats og de eventuelle foreløbige resultater af den
planlagte undersøgelse vedrørende henvisning vil kunne indgå i drøftelser af en gradvis indførelse af en udvidet behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien.
Henvisningsundersøgelse

Regeringen og satspuljepartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til en undersøgelse
af årsagerne til det stigende antal henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien fra
puljen til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer.
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Styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien

Af rapporten ”Psykisk sygdom og kriminalitet”, som er udgivet af Indenrigs- og
Sundhedsministeriet, Socialministeriet og Justitsministeriet i 2006 fremgår bl.a., at
antallet af psykisk syge som idømmes en behandlingsdom næsten er fordoblet de seneste 10 år. Samtidig er antallet af lovovertrædelser begået af psykisk syge steget. Af
rapporten fremgår videre, at psykisk syge dømmes for en forholdsmæssig stor andel
af den kriminalitet, der begås og derved beslaglægger en stadig større del af ressourcerne i psykiatrien.
For at forebygge kriminalitet hos psykisk syge og modvirke tilbagefald hos psykisk
syge med en behandlingsdom, må den samlede indsats tilrettelægges således, at de
relevante tilbud sættes ind, når der er brug for det og så den fornødne sammenhæng i
forløbene sikres.
Regeringen og satspuljepartierne er på den baggrund enige om at afsætte 30 mio. kr.
årligt fra 2007-2010 med det formål at styrke indsatsen på området i overensstemmelse med rapportens anbefalinger.
For uddybning henvises til bilag 1.
Styrkelse af indsatsen overfor ikke-psykotiske lidelser

Der er behov for at sikre en yderligere udvikling og målretning af tilbuddene til personer med ikke-psykotiske lidelser som f.eks. angst, depression, tvangstanker m.fl.
Regeringen og satspuljepartierne er enige om at afsætte 15 mio. kr. årligt fra 20072010 med det formål:
•

At styrke tilbuddene til patienter, som lider af ikke-psykotiske lidelser.

For uddybning henvises til bilag 2.
Tilgængelighed og opsøgende og udgående virksomhed

Der er grund til at have løbende fokus på let tilgængelighed (døgnet rundt) i psykiatrien, herunder behovet for kapacitet i det psykiatriske sygehusvæsen og i distriktspsykiatrien/den ambulante psykiatri og balancen herimellem.
Regeringen og satspuljepartierne er enige om at afsætte 30 mio. kr. årligt fra 20072010 med det formål:
•
•
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At øge tilgængeligheden mhp. på at fastholde kontinuitet i behandlingsforløb
og forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser /genindlæggelser og herunder
udvikle samarbejdet med socialpsykiatrien
At styrke og udbrede den udgående og opsøgende virksomhed i psykiatrien,
f.eks. med opsøgende psykoseteams
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•

At styrke og udbygge distriktspsykiatrien, herunder udbrede forsøg med døgnåbne akutte modtagelser/senge

Hensigten hermed er også at skabe mulighed for, at alle, som rammes af psykisk sygdom, hurtigt kan få kontakt med en behandler.
For uddybning henvises til bilag 3.
Landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer

Regeringen og satspuljepartierne ønsker at fremme vidensindsamling og formidling,
kvalitetsudvikling, metodeudvikling og kompetenceudvikling indenfor psykiatrien.
Der er på den baggrund enighed om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt fra 20072010 til landsdækkende initiativer.
For uddybning henvises til bilag 4.
Videreførelse af projekter til særlige prioriterede områder

Der var med psykiatriaftalen 2003-2006 enighed om at afsætte en pulje til særlige prioriteringsområder.
Regeringen og satspuljepartierne er enige om at afsætte 30 mio. kr. årligt fra 2007
som en permanent bevilling med det formål at fastholde det aktivitetsniveau, som er
opnået med psykiatriaftalen 2003-2006.
Dermed er der i alt afsat 30 + 30 = 60 mio. kr., som en permanent bevilling mhp.
overførelse til regionerne via statstilskuddet til sundhedsområdet – jf. også bemærkningerne herom under børne- og ungdomspsykiatri.
Administration mv.

De afsatte midler, jf. bilag 1 - 3, udmøntes til regionerne på baggrund af ansøgninger
og vil ikke blive fordelt efter en fordelingsnøgle. Det overordnede mål i forbindelse
med prioriteringen af projekterne vil være at sikre, at der med udmøntningen opnås
en så stor effekt i forhold til de opsatte mål som muligt.
Midlerne til børne- og ungdomspsykiatrien afsættes som en permanent bevilling.
Midlerne overføres til regionerne via statstilskuddet til sundhedsområdet.
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 administrationsomkostninger, - jf.
Økonomistyrelsens vejledning.
For uddybning henvises til bilag 5.

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

119

Status

Indenrigs- og Sundhedsministeriet orienterer partierne bag aftalen om udmøntning
af aftalen i foråret 2007.
Oversigt over anvendelse af aftalens samlede midler ser således ud:
2007
55

2008
55

2009
55

2010
55

- fastholdelse af aktivitetsniveau*
- gradvis indførelse af udvidet behandlingsret

30
25

30
25

30
25

30
25

Styrkelse af indsatsen i retspsykiatrien
Ikke-psykotiske lidelser
Tilgængelighed/opsøgende/udgående virksomhed
Landsdækkende initiativer
Fastholdelse af aktivitetsniveau – særlige
områder*
I alt

30
15
30
10

30
15
30
10

30
15
30
10

30
15
30
10

120
60
120
40

30
170

30
170

30
170

30
170

120
680

Børne- og ungdomspsykiatrien

*
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Videreførelse af aktiviteter fra nuværende psykiatriaftale, som foreslås permanentgjort.
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Bilag 4
Aftale om satspuljen på sundhedsområdet
– Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010
Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme og forebyggelse ved at støtte indsatsen over for de mest udsatte misbrugere, gravide alkoholmisbrugere, unge uden for uddannelsessystemet samt svært overvægtige voksne.
Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Forekomsten af overvægt har en social slagside og ses især blandt lavt uddannede befolknings-grupper og inden for særlige erhverv. Det er således hensigtsmæssigt at
målrette indsatsen mod svært overvægtige voksne inden for disse grupper. Det kræver både ressourcer og personlige kompetencer at opnå og bevare et vægttab. Der
etableres derfor en pulje til udvikling af støttefunktioner til svært overvægtige voksne.
Initiativet har til formål
•
At udvikle støttefunktioner, der øger kompetencerne blandt svært overvægtige
voksne, så de kan opnå og bevare et vægttab. Herunder er et centralt aspekt, at
de overvægtige motiveres til vægttab og efterfølgende opnår kompetencer til
at vedligeholde motivationen, så vægttabet bevares
•
At øge kompetencerne hos de personer, der skal støtte op om de overvægtige
(arbejdsplads, familie, netværk, NGO’er, sundhedsprofessionelle, herunder
diætister mv.).
Der henvises til bilag 1.
2. Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af
de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse

I forhold til de allermest udsatte skal der en særlig indsats til for dels at få denne
gruppe til at modtage og dels fastholde dem i social- og sundhedstilbud. De traditionelle offentlige tilbud kommer derfor ofte til kort, når det drejer sig om fx hjemløse
og alkohol- og stofmisbrugere.
Opbygning af sociale og personlige kompetencer kan medvirke til at bryde de allermest udsattes isolation og øge deres muligheder for en eller anden tilknytning til arbejdsmarkedet. Med henblik på udvikling af metoder m.v. etableres en pulje.
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Initiativet har til formål
•
At der sikres de allermest udsatte den nødvendige sundhedsfaglige behandling.
•
At afprøve metoder til at opspore og fastholde de allermest udsatte i et offentligt tilbud, som ofte er en forudsætning for, at de kan (gen)erhverve kompetencer og blive ”mønsterbrydere”.
•
At udbrede disse metoder på landsplan
Der henvises til bilag 2.
3. Sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet

Unge uden for uddannelsessystemet og særligt udenfor arbejdsmarkedet har hyppigere end andre unge en usund livsstil, ringe eller ingen netværk, er stigmatiserede og
har ingen eller meget ringe muligheder for at få støtte, bl.a. fordi tilbud om sundhedsfremme og vægttab ikke er tilrettelagt i forhold til de unge og på deres præmisser.
Der etableres derfor en pulje til udvikling af sundhedsfremmende initiativer mv. rettet mod denne gruppe unge.
Initiativet har til formål
•
At afprøve nye metoder til at komme i dialog med de unge så de unges bevidsthed og mulighed for at vælge et sundt liv ved at tabe sig øges
•
At afprøve forskellige måder at arbejde med de unge så de sikres en kompetenceudvikling, der kan bidrage til øget selvværd og deres muligheder for at
indtræde og forblive på arbejdsmarkedet
•
At få udviklet modeller for hvordan man bibringer de professionelle (lærer,
socialrådgivere, praktiserende læger, diætister, U&U-vejledere, forældre m.fl.)
der omgiver de unge med viden og know-how til håndtering af de unges
vægtproblemer.
Der henvises til bilag 3.
4. En forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere

Med henblik på at styrke indsatsen over for gravide alkoholmisbrugere etableres to
puljer.
Satspuljepartierne er derudover enige om at styrke indsatsen ved, at der skabes hjemmel til, at en gravid alkoholmisbruger kan få tilbud om at indgå en kontrakt om behandling for alkoholmisbrug med mulighed for tvangstilbageholdelse. Etablering af
et sådant tilbud besluttes af kommunalbestyrelsen. Indenrigs- og sundhedsministeren
fremsætter lovforslag herom.
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Satspuljepartierne vil følge udbredelsen og erfaringerne med en sådan ordning.
Der etableres:
1.

En pulje til etablering af familieambulatoriefunktioner i det regionale sundhedsvæsen.

Formålet er at udbrede tilbud om forebyggelse og behandling for de mest udsatte
gravide kvinder og vordende forældre på familieambulatorier.
Behandlingstilbudet skal sikre en helhedsorienteret løsning for barnet. De gravide
skal mødes af et tværfagligt team af fagpersoner så som jordemoder, læge, sygeplejerske og socialrådgiver, som kan yde en tidlig indsats.
2.

En pulje for kommunerne til forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve
metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling. Med henblik
på fastholdelsen vil der over puljen kunne opnås støtte til forsøgsprojekter
med tvangstilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere.

Der henvises til bilag 4.
Oversigt over anvendelse af aftalens samlede midler ser således ud:
Samlet økonomisk ramme for filmaftalen

Mio. kr. i 2007-priser
Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt
svært overvægtige voksne
Sundhedsfremmende og forebyggende
modelprojekter omkring gruppen af de
socialt mest udsatte alkohol- og
stofmisbrugere
Sundhedsfremmende initiativer i forhold
til unge uden for uddannelsessystemet
Pulje til etablering af landsdækkende
familieambulatoriefunktioner
Pulje til kommunale forsøgsprojekter

2007

2008

2009

2010

I alt

12,5

15,0

15,0

15,0

50

7,5

5

5

5

22,5

9

9

9

9

36

5

5

5

5

20

5

5

5

5

20
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Bilag 5
Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007 på
Beskæftigelsesministeriets, Integrationsministeriets og
Undervisningsministeriets område
Beskæftigelsesministeren og ministeren for flygtninge, indvandrere og integration har
afsluttet de decentrale forhandlinger med arbejdsmarkedsordførerne og integrationsordførerne om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2007.
Der er for de tre ministerområder forhandlet med udgangspunkt i en samlet ramme
på 170,7 mio. kr. i 2007, 178,9 mio. kr. i 2008 samt 159,4 mio. kr. i 2009 og 2010,
heraf vedrører 47,3 mio. kr. i 2007 og 44,5 mio. kr. i 2008 indsatsområdet om vilkårsforbedringer på asylcentre. Samlet er der aftalt initiativer for 582,6 mio. kr., der finansieres via de afsatte midler og ved omprioritering af videreførte, udisponerede
midler.
I kredsen af satspuljeordførere på arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet er
der enighed om, at indsatsområdet om vilkårsforbedringer på asylcentre overgår til
forhandlinger hos finansministeren.
Ved årets decentrale satspuljeforhandling har der i de politiske drøftelser været lagt
vægt på at give støtte til etablering og videreførelse af puljer til integration og for de
svage grupper på arbejdsmarkedet. Puljerne skal blandt andet øge muligheden for at
kunne tilgodese projektansøgninger i løbet af året.
Beskæftigelsesministeriet

Ved satspuljeforhandlingerne for 2007 er der på Beskæftigelsesministeriets område i
perioden 2007 – 2010 i alt afsat 381,7 mio. kr. til projekter inden for nedenstående
hovedområder.
Svage grupper
Der er i 2007 afsat 49,2 mio. kr. og i perioden 2008-2010 yderligere 137,5 mio. kr. til
beskæftigelsesrettede initiativer for svage grupper på arbejdsmarkedet.
Der er afsat 12 mio. kr. i 2007 og i perioden 2008-2010 yderligere 34 mio. kr. til en
forlængelse af puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet. Puljen målrettes i 2007 og 2008 yngre langtidsledige med manglende motivation for beskæftigelse. Under puljen planlægges der afsat midler til Netværket for
den helhedsorienterede indsats. Det er endvidere aftalt, at de øvrige initiativer, der

124

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

ikke umiddelbart har opnået støtte direkte fra satspuljen, kan opfordres til at søge
puljen til særlige initiativer for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet.
Der er i 2007 og frem afsat permanent 4,4 mio. kr. årligt i tilskud til revalidenders
elevløn, som er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde. Tilskuddet gives til praktikforløb for elever i revalidering, der kun kan yde en meget begrænset arbejdsindsats.
Endvidere videreføres ordningen om Befordringsrabat for modtagere af efterløn,
overgangsydelse og fleksydelse i 2007. Der er afsat 13,0 mio. kr. til formålet. Der er
blandt satspuljepartierne enighed om at tage drøftelserne om Befordringsrabatten op
til næste års satspuljeforhandlinger.
Der er i 2007 og frem afsat permanent 17 mio. kr. årligt til tillæg til unge udeboende
kontanthjælpsmodtagere under 25 år med psykiske lidelser i det skizofrene spekter.
Forslaget er en udmøntning af Folketingets beslutning af 2. juni 2006 (B 116).
I perioden 2008 til 2010 er afsat 7,0 mio. kr. årligt til Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) med henblik på at sikre centerets bevillingsniveau. Det er aftalt, at
drøfte centerets årlige bevillingsniveau ved næste års satspuljeforhandlinger. Som
grundlag herfor vil der foreligge en evaluering af centeret.
Der er i 2007 afsat 1,5 mio. kr. og yderligere 14,5 mio. kr. i perioden 2008 – 2010 til
projekt om Indsats på kanten med henblik på at hjælpe misbrugere på kanten af arbejdsmarkedet, som har været på forsørgelse i længere tid.
Der i 2007 afsat 1,3 mio. kr. og yderligere 3,8 mio. kr. i perioden 2008 – 2010 til et
projekt i Landsforeningen af fleks- og skånejobbere med henblik på at sikre at færre
personer, der er visiteret til fleksjob, bliver hængende på ledighedsydelse.
Handicappede
Der er i 2007 afsat 21,7 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 138,3 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer for personer med et handicap.
Der er i 2007 afsat 5,0 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 55,0 mio. kr. til at videreføre og styrke puljen til en særlig indsats for personer med et handicap med henblik på at reintegrere dem på arbejdsmarkedet. Under puljen øremærkes midler til en
forbedring af mulighederne for epilepsiramte.
Der er i 2007 afsat 9,0 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 60,0 mio. kr. til at videreføre og udbrede ordningen på landsplan med personlig assistance til personer med
et psykisk handicap. Ordningen er en del af initiativerne i Nye veje til arbejde.
Der er i 2007 afsat 2,0 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 14,0 mio. kr. ekstra midler til projektet vidensnetværk, som skal indsamle og gøre viden om handicap og be-
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skæftigelse let tilgængelig for jobcentre, eksterne aktører og borgere. Netværket er en
del af initiativerne under Nye veje til arbejde.
Der er i 2007 afsat 4,1 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 9,3 mio. kr. til en projektvirksomhed for handicappede. Projektet er etableret i tæt samarbejde med Huset
Venture Nordjylland.
Der er i 2007 afsat 1,6 mio. kr. til at kunne afslutte et projekt i regi af TV-Glad Fagskole, som er rettet mod at fremme udviklingshæmmedes adgang til arbejdsmarkedet,
bl.a. gennem uddannelse.
Arbejdsmiljø
Der er i 2007 afsat 4,9 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 23,1 mio. kr. til initiativer til styrkelse af arbejdsmiljøet.
Der er i 2007 afsat 1,9 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 15,1 mio. kr. til at styrke
Arbejdsmiljøforskningsfonden, der blev etableret ved satspuljeaftalen for 2003 og
styrket ved satspuljeaftalen for 2004, 2005 og for 2006. Der er mellem satspuljepartierne aftalt at man vil genoptage drøftelserne om et permanent bevillingsniveau på 50
mio. kr. for Arbejdsmiljøforskningsfonden ved satspuljeforhandlingerne næste år.
Der er i 2007 afsat 3,0 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 8,0 mio. kr. til at begrænse nedslidning og arbejdsulykker blandt ansatte på rengøringsområdet.
Desuden er formålet for puljen til overvågning af arbejdsmiljøet efter 2005handlingsplanen udvidet, med henblik på i 2007 at udarbejde yderligere analyser om
arbejdsmiljøet indhentet som led i handlingsplanen for 2005.
Ældre og Seniorer
Der er i 2007 afsat 3,0 mio. kr. og i 2008 4,0 mio. kr. til en videreførelse og styrkelse
af selvaktiveringsgrupper for seniorer. Selvaktiveringsgruppernes formål er gennem
hjælp til selvhjælp at få ledige seniorer integreret på arbejdsmarkedet.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

På Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område er der i perioden
2007-2010 i alt afsat 170 mio. kr. til initiativer indenfor nedenstående hovedområder.
Indsatsområdet om vilkårsforbedringer på asylcentre overgår til forhandlinger hos
finansministeren.
Beskæftigelse og uddannelse
På området for beskæftigelse og uddannelse er der i 2007 samlet afsat 20 mio. kr. og i
perioden 2008-2010 yderligere 54 mio. kr.
Der er i 2007 afsat 7 mio. kr. og i 2008-2010 yderligere 17 mio. kr. til en videreførelse
af puljen Virksomhedsrettet integration af nydanskere, der støtter forsøg til fremme
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af hurtig integration af nydanskere på arbejdsmarkedet. Midlerne kan bl.a. anvendes
til uddannelsesguides, mentorordninger og fremme af etniske iværksættere.
Der er afsat 8 mio. kr. i 2007 og i perioden 2008-2010 yderligere 17 mio. kr. til en
pulje med henblik på at videreføre en særlig indsats for at ændre flygtninge- og indvandrerkvinders arbejdsmarkedsadfærd. I den forbindelse kan der bl.a. ydes tilskud
til etablering af netværk og mentorordninger, der kan styrke indvandrerkvinders selvstændighed og selvværdsfølelse.
Der er afsat 5 mio. kr. i 2007 og i perioden 2008-2010 i alt 20 mio. kr. til videreførelse af kampagnen Brug for alle unge. Kampagnen skal medvirke til at sikre, at flere
unge med anden etnisk baggrund end dansk påbegynder og gennemfører en uddannelse. Kampagnen evalueres i 2007. Det er aftalt, at midlerne i 2009 og 2010 er betinget af, om satspuljepartierne på baggrund af evalueringen i 2007 beslutter, at kampagnen skal fortsætte.
Frivillig integrationsindsats
Der er afsat 9 mio. kr. i 2007 og yderligere 27 mio. kr. i perioden 2008-2010 til den
frivillige integrationsindsats.
Midlerne er fordelt med 9 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje til Det frivillige integrationsarbejde og deltagelse i idræts- og foreningslivet. Formålet er en
forstærket indsats for at få flere med anden etnisk baggrund end dansk til at deltage i
det frivillige foreningsliv som frivillige og ledere samt at støtte aktiviteter, der har til
formål at øge integration af børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk
gennem deltagelse i det lokale idræts- og foreningsliv.
Særligt udsatte
Der er afsat 9 mio. kr. i 2007 og yderligere 31 mio. kr. i perioden 2008-2010 til særligt
udsatte grupper på integrationsområdet.
Der er afsat 4 mio. kr. i hvert af årene 2007-2010 til en pulje, der har til formål at
støtte en indsats for personer, der har været udsat for tortur og krig. Der vil af puljen
kunne støttes aktiviteter, der tilbyder traumatiserede flygtninge og deres familier en
helhedsorienteret indsats for rehabilitering med henblik på integration. Der kan desuden støttes aktiviteter for traumatiserede uledsagede mindreårige asylansøgere.
Der er afsat 4 mio. kr. i 2008 til Rehabiliteringscenter for Etniske Kvinder i Danmark
(RED) til videreførelse af det igangværende 4-årige projekt, der blev bevilliget midler
til ved satspuljeforliget i 2004. Projektet har til formål at udforske og metodeudvikle
problemfeltet tvangsægteskaber. Det er aftalt, at en eventuel forlængelse vil bero på
en tilfredsstillende dokumentation af de hidtidige resultater.
Der er afsat 5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2010 til at yde en ekstra indsats for ofre
for tvangsægteskaber, herunder støtte til unge kvinder og mænd, der er flygtet fra
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trusler om tvangsægteskab eller som er flygtet fra et tvangsægteskab, samt støtte til at
unge kvinder og mænd får mulighed for at klare sig selv. Der skal endvidere sikres
botilbud til unge par, der er i risiko for tvangsægteskab. Det er aftalt, at der gennemføres et udbud af et mindre antal afgrænsede initiativer, og at udkast til udbudsmateriale vil blive forelagt til satspuljeordførernes godkendelse.
Dialog og medborgerskab
Der er afsat 7 mio. kr. i 2007 samt i alt 9 mio. kr. i perioden 2008-2010 til initiativer
til fremme af dialog og medborgerskab.
Der er afsat 4 mio. i 2007 og 2 mio. kr. i 2008 til en pulje til fremme af øget dialog og
forståelse på tværs af forskellige etniske og religiøse grupper. Under puljen vil kunne
ydes støtte til initiativer, der sætter fokus på forskellighed inden for fælles rammer
eller understøtter fælles grundlæggende værdier om demokrati og medborgerskab, og
initiativer der har til formål at modvirke fordomme og misforståelser forskellige
grupper imellem. Det er aftalt, at det på baggrund af de indhøstede erfaringer i forbindelse med udmøntning af satsreguleringspuljen for 2008 vil blive besluttet, om
der skal afsættes yderligere midler til puljen.
Der er afsat 3 mio. kr. i 2007 samt yderligere 7 mio. kr. i perioden 2008-2010 til en
pulje til fremme af ligebehandling og bekæmpelse af diskrimination.
Udsatte boligområder
Der er af satsreguleringspuljen for 2007 afsat 2 mio. kr. i hvert af årene 2009 og 2010
til initiativer i udsatte boligområder. Herudover er det aftalt, at der afsættes 9,5 mio.
kr. af allerede eksisterende puljer til nedenstående formål.
Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2008 samt 2 mio. kr. årligt i perioden
2009-2010 til GAM3’s street basket-arrangementer. GAM3 har til formål at bygge
bro mellem unge fra udsatte boligområder og det etablerede foreningsliv ved at engagere de unge i sportsaktiviteter.
Der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i perioden 2007-2009 til kulturteamet i Tåstrupgård i
Taastrup. Projektet skal understøtte det igangværende kriminalpræventive arbejde i
Tåstrupgård gennem samarbejde med boligområdets klubber, spejderaktiviteter, introduktionsaktiviteter til det etablerede idræts- og kulturliv mv. Midlerne finansieres
af allerede afsatte satspuljemidler under § 18.33.02.10 – Forebyggelse af kriminalitet i
socialt udsatte boligområder.
Vilkårsforbedringer asylcentre
I kredsen af satspuljeordførere på arbejdsmarkedsområdet og integrationsområdet er
der enighed om, at indsatsområdet om vilkårsforbedringer på asylcentre overgår til
forhandlinger hos finansministeren.
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Undervisningsministeriet

På Undervisningsministeriets område er der for perioden 2007-2010 afsat i alt 30,9
mio. kr. til uddannelsesrettede initiativer.
Der er i 2007 afsat 3,1 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 10,3 mio. kr. til tre forskellige initiativer forankret på produktionsskoler rundt omkring i landet, bl.a. med
henblik på at de unge gennemfører eller opnår forudsætning for at gennemføre en
ungdomsuddannelse.
Der er i 2007 afsat 2,0 mio. kr. og 2,0 mio. kr. i 2008 til projektet højskoleforløb med
mentorordning, der har til formål at skabe mulighed for at unge og voksne på kontanthjælp kan gøre brug af højskolerne som en vej tilbage til uddannelse og beskæftigelse. Drøftelserne om videreførelse af projektet genoptages senest i 2008 ved satspuljeforhandlingerne for 2009.
Der er i 2007 afsat 0,5 mio. kr. og i perioden 2008-2010 i alt 13,0 mio. kr. til videreførelse af Netværkslokomotivet, som er et virksomhedsnetværk, der arbejder sammen med uddannelsesinstitutionerne om at udvikle og gennemføre forberedende
voksenuddannelser m.v.
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Flerårsaftale for Kulturministeriets videregående
uddannelser for perioden 2007-2010
I umiddelbar forlængelse af den eksisterende flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser og som led i regeringens strategi for Danmark i den globale
økonomi indgår regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny
flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 20072010.
Regeringen og et enigt Folketing indgik en flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser for perioden 2003-2006.
En ny aftale for perioden 2007-2010 skal sikre fortsat bred politisk opbakning til udviklingen af Kulturministeriets videregående uddannelser.
I overensstemmelse med Globaliseringsrådets og regeringens målsætning om videregående uddannelse og forskning med internationale perspektiver og konkurrencekraft er det hensigten at skabe en aftaleramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer fortsatte omstillinger af Kulturministeriets videregående uddannelser.
På denne baggrund er det den overordnede målsætning, at en ny flerårsaftale skal bidrage til at sikre, at Kulturministeriets videregående uddannelser kan måle sig med de
bedste i verden.
Den økonomiske ramme

Den økonomiske ramme for Kulturministeriets uddannelser fremgår af FFL 2007,
som indebærer, at udgiften pr. studerende til uddannelse og forskning kan fastholdes
på samme niveau som i 2006. Herudover er bevillingerne fra 2007 tilpasset det nedsatte aktivitetsniveau, som er en konsekvens af flerårsaftalen for 2003 – 2006, hvor
optagelsestallet blev nedsat. Endvidere er der taget højde for, at institutionerne selv
kan modtage betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS som
et led i deres internationalisering af uddannelserne fremover.
Aftalen udmøntes i resultatkontrakter mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne1.

1 Området vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.
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Indholdet i en ny flerårsaftale

Kvalitet og målrettet udvikling skabes over mange år, ikke mindst når det gælder lange videregående uddannelser. Derfor er udgangspunktet for en ny politisk flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser et langsigtet perspektiv, der skal videreføre den
udvikling, der er påbegyndt med flerårsaftalen 2003-2006.
Samtidig skal aftalen sikre, at regeringens strategi på uddannelsesområdet i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde naturligt indgår i udviklingen på Kulturministeriets
videregående uddannelser, hvor det er relevant.
På den baggrund indeholder aftalen følgende indsatsområder:
1.
2.
3.
4.

Større og mere bæredygtige faglige miljøer
Højere kvalitet i uddannelserne
Øget fokus på beskæftigelse
Styrket internationalisering

1. Større og mere bæredygtige faglige miljøer

Større og mere bæredygtige faglige miljøer skal bidrage til at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner bl.a. med henblik
på at sikre, at der fortsat udbydes videregående kunstneriske uddannelser i hele landet.
I den kommende aftaleperiode bør der – bl.a. i lyset af arbejdet med fusioner på universitetsområdet – tages stilling til, om der på Kulturministeriets område vil kunne
opnås gevinster ved en ændret organisering af udbuddet af videregående uddannelser, fx design- og arkitektuddannelserne og konservatorieuddannelserne. Også på andre uddannelsesområder bør det undersøges, om der kan opnås gevinster ved forpligtigende samarbejder.
Der nedsættes derfor et udvalg, som inden udgangen af 2007 skal komme med forslag til mulige fusioner, forpligtigende samarbejder og andre faglige og administrative
fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser.
Det skal fremgå af kommissoriet, at der især ønskes forslag om en fusion af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole og eventuelt Glas- og Keramikskolen på
Bornholm samt en eventuel fusion af Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus med en
beskrivelse af mulige faglige og administrative gevinster.
For så vidt angår konservatorierne bør det fremgå af kommissoriet, at der ønskes forslag om forpligtigende samarbejder på det faglige og administrative område.
Det bør endvidere fremgå af kommissoriet, at der ønskes forslag til, hvor der i øvrigt
inden for Kulturministeriets videregående uddannelser kan peges på mulige gevinster
ved fusioner, forpligtende samarbejder og andre fællesskaber.
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I løbet af aftaleperioden nedsættes et udvalg med det formål at undersøge behovet
for nye kunstneriske videregående uddannelser, der uddanner til beskæftigelse inden
for nye medier herunder på tværs af kendte uddannelsestyper.
Kulturministeriet vil undersøge muligheden for at overføre overbygningsuddannelsen indenfor design af ædelmetal til Kulturministeriets ressort.
2. Højere kvalitet i uddannelserne

Kulturministeriets uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. Med
henblik på at nå dette mål skal Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner bl.a.
•
akkrediteres af et uafhængige akkrediteringsråd med henblik på løbende at
sikre, at uddannelserne har samfundsrelevans og måles efter internationale
standarder. Kun uddannelser som akkrediteres kan modtage tilskud
•
indføre internationalt anerkendte interne kvalitetssikringssystemer, som
sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelserne
•
ved eksterne evalueringer dokumentere kvaliteten af Kulturministeriets videregående uddannelser
•
kvalitetsudvikle designuddannelserne med henblik på, at de senest i 2010
kan akkrediteres som bachelor- og kandidatuddannelser
•
målrette udviklingen af Center for Designforskning med henblik på at Centeret skal bidrage til at designuddannelsen akkrediteres som bachelor- og kandidatuddannelse
•
afrapportere årligt om efteruddannelsesmidler mv. for undervisere.
Statstilskuddet til Designskolen Kolding forhøjes med 2,5 mio. kr. årligt i perioden
til kvalitetsudvikling af skolens uddannelse og forskning. I perioden udarbejdes en
udredning om Designskolen Koldings og Danmarks Designskoles økonomi.
3. Øget fokus på beskæftigelse

De færdiguddannedes beskæftigelse skal forbedres, og uddannelsernes udvikling skal
ske i samarbejde med erhvervslivet.
I de kommende resultatkontrakter opstilles bl.a. mål om:
•
at institutionerne nøje skal følge arbejdsmarkedet med henblik på at tilpasse
uddannelserne til samfundets behov med årlige beskæftigelsesrapporter og
hjemmesider med oplysninger om jobmuligheder m.m.
•
at institutionerne skal udbygge deres tilbud om karrierevejledning til de studerende, herunder at institutionerne skal være bedre til at markedsføre uddannelserne bl.a. med henblik på at forbedre de færdiguddannedes jobmuligheder og tiltrække kvalificerede samarbejdsparter og ekstern finansiering
•
at der etableres aftagerpaneler ved uddannelsesinstitutionerne med deltagelse
af repræsentanter fra branchen. Panelerne skal bl.a. sikre systematisk dialog
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•
•
•
•

med aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans og deltage i udviklingen
af nye og eksisterende uddannelser
at institutionerne skal indgå partnerskaber med erhvervslivet om fælles projekter om fx praktik, mentorordninger, forskning, erhvervs-ph.d.’er, hvor det
er relevant
at Statens Teaterskole udbyder såvel en dansepædagog- som en koreografuddannelse og eventuelt også en sceneproducentuddannelse
at Den Danske Filmskole permanent udbyder den netværksbaserede og tværfaglige computerspilsuddannelse i samarbejde med en række universiteter
og andre videregående uddannelser
at institutionerne i øvrigt, hvor det er relevant, skal undersøge mulighederne
for at indgå samarbejder med fx universiteterne om udbud af uddannelser inden for kultur- og oplevelsesøkonomien.

Herudover vil Kulturministeriet nøje følge beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede.
Endvidere vil beskæftigelsessituationen blive drøftet med aftaleparterne i 2008 i forlængelse af institutionernes årlige afrapportering.
Der skal skabes grundlag for en videreudvikling af grunduddannelsen på Det Danske Musicalakademi i Fredericia. Uddannelsen tilføres et statstilskud på 1 mio. kr.
årligt i 2007 og 2008 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.
I løbet af aftaleperioden skal der etableres en musicalgrunduddannelse og -overbygningsuddannelse i provinsen. På baggrund af en faglig vurdering beslutter forligspartierne i fællesskab, hvor uddannelserne placeres. Finansieringen af musicaluddannelserne sker ved at konvertere skuespilpladser ved Skuespillerskolen i Odense.
Odsherred Teaterskole vil pr. 1. januar 2007 blive omdannet til en selvejende institution og vil i perioden modtage et statstilskud til efteruddannelse inden for børneog ungdomsteater, som svarer til det tilskud, som skolen hidtil har fået af Kulturministeriet og Vestsjælland amtskommune.
Der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at afdække, hvordan kunsthåndværkets tradition og kvaliteter sikres i omstillingen af designuddannelserne med
eventuel mulighed for ”praksisbaserede kunstneriske udviklingsstipendiater”,
og øget sammenhæng mellem det arbejde der foregår i Kunstfondens og Statens
Værksteders regi og de relevante kunstneriske uddannelser.
4. Øget internationalisering

Kulturministeriets videregående uddannelser og deres studerende skal have et globalt
perspektiv og være internationalt anerkendte for deres høje kvalitet. Uddannelserne
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skal være så attraktive, at anerkendte udenlandske institutioner ønsker at indgå samarbejdsaftaler om bl.a. udveksling af studerende og lærere, og at udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS er villige til at betale for uddannelserne.
I forbindelse med implementering af Bologna-processen skal der tages de nødvendige hensyn til de kunstneriske uddannelsers specifikke struktur.
I aftaleperioden skal institutionerne, hvor det er relevant, bl.a.
•
indgå samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner
•
øge antallet af studerende på studie - og praktikophold i udlandet
•
gennem international benchmarking sammenligne deres uddannelser med
relevante udenlandske uddannelser af høj kvalitet
•
etablere udbud af uddannelser på engelsk
•
etablere udbud af uddannelser til udenlandske betalingsstuderende fra lande uden for EU/EØS.
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Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:
Filmaftale 2007-2010
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Filmaftale 2007-2010
Det er den danske filmbranche – lige fra manuskriptforfattere, instruktører og producenter over distributører og i sidste ende biograferne – der har ansvaret for den
fortsatte udvikling af dansk film. Det Danske Filminstitut er den centrale offentlige
aktør i denne udvikling.
Med den filmpolitiske aftale for 2007-2010 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten at sikre de overordnede rammer for dansk film
og dermed lægge en linje for Det Danske Filminstituts indsats de næste fire år.
Rammer for den filmpolitiske indsats 2007-2010

Den økonomiske ramme for den filmpolitiske indsats i 2007-2010 er baseret på regeringens finanslovsforslag for 20071. Derudover omfatter rammen DR’s og TV
2/Danmarks økonomiske engagement på filmområdet, som er fastlagt i Mediepolitisk aftale for 2007-2010.
Samlet økonomisk ramme for filmaftalen

Mio. kr. i 2007-priser
Det Danske Filminstitut ramme til tilskud
2
og tv-stationers bidrag
Samlet økonomisk ramme for filmaftalen
(inkl. Det Danske Filminstituts drift)

2007

2008

2009

2010

20072010
i alt

389,6

389,6

389,6

389,6

1558,4

502,0

501,8

501,2

500,2

2005,2

I relation til Filminstituttets driftsramme forudsættes det, at området vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.
2 Tv-stationernes tidligere bidrag til Talentudviklingsordningen som følge af Filmaftalen 2003-2006 på 8 mio. kr. pr.
år indgår allerede i finanslovsforslaget for 2007. Dette er der taget højde for i beregningen, således at tv-stationernes
bidrag til Talentudviklingsordningen ikke er medregnet to gange.
1
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Det Danske Filminstituts finanslovsramme

Mio. kr. i 2007-priser
Det Danske Filminstituts ramme til tilskud
(Finanslovsforslag 2007)
Det Danske Filminstituts ramme til drift
(Finanslovsforslag 2007)
Det Danske Filminstituts samlede
ramme

2007

2008

2009

2010

20072010
i alt

252,6

252,6

252,6

252,6

1.010,4

112,4

112,2

111,6

110,6

446,8

365,0

364,8

364,2

363,2

1457,2

DR’s og TV2’s bidrag

Mio. kr. i 2007-priser
DR’s og TV2’s bidrag til spillefilm, kort- og
dokumentarfilm, Talentudviklingsordnin3
gen

2007

2008

2009

2010

20072010
i alt

145

145

145

145

580

Temaer i den filmpolitiske indsats 2007-2010

1. Fortsættelse af samarbejdet med DR og TV2

Det positive samarbejde mellem tv-stationerne og den danske filmbranche udbygges
i aftaleperioden.
I den mediepolitiske aftale for 2007-2010 er fastlagt, at DR’s og TV 2/Danmarks
gældende forpligtelser i forhold til dansk filmproduktion på hver 60 mio. kr. årligt
(som gennemsnit over aftaleperioden) skal øges med i alt 25 mio. kr. hvert år i perioden 2007-2010.
Af medieaftalen fremgår også, at DR’s forpligtelser øges med 17 mio. kr. årligt og
TV2’s forpligtelser øges med 8 mio. kr. årligt.

Tv-stationernes tidligere bidrag til Talentudviklingsordningen som følge af Filmaftalen 2003-2006 på 8 mio. kr. pr.
år er videreført i finanslovsforslaget for 2007.

3
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Målsætninger for fordelingen af DR’s og TV 2’s bidrag

DR’s forpligtelser ift. filmaftalen
- spillefilm
- kort- og dokumentarfilm
- Talentudviklingsordningen
TV 2 Danmark i alt
- spillefilm
- kort- og dokumentarfilm
- Talentudviklingsordningen
Tv-stationerne i alt

Årligt bidrag, mio. kr.
77
58,0
11,6
7,3
68
51,3
10,2
6,5
145

I alt i perioden 2007-2010
308
232,0
46,4
29,2
272
205,2
40,8
26,0
580

Tv-stationerne skal anvende mindst 25% af de midler, som de er forpligtet til at anvende til spillefilm samt kort- og dokumentarfilm til film for børn og unge.
På spillefilmsområdet forsættes anvendelsen af standardkontrakten til at regulere
samarbejdet mellem producenterne og tv-stationerne til gavn for hele filmbranchen.
Der foretages en genforhandling af den gældende standardkontrakt. Indtil der foreligger en ny kontrakt anvendes den gældende.
2. Flere indgange til filmstøtten

Spillefilm
Med henblik på at etablere flere indgange til konsulentordningen inden for spillefilm
skal de to konsulenter på voksenfilmområdet og den ene konsulent på børne- ungdomsfilmområdet kunne behandle alle typer ansøgninger inden for spillefilm til både
børn, unge og voksne.
Disse tre konsulenter vil kunne disponere over de samlede midler i konsulentordningen.
Kort- og dokumentarfilm
Med henblik på at etablere flere indgange til støtteordningen for kort- og dokumentarfilm skal de to konsulenter på voksenfilmområdet og den ene konsulent på børneungdomsfilmområdet kunne behandle alle typer ansøgninger inden for kort- og dokumentarfilm til både børn, unge og voksne.
Disse tre konsulenter vil kunne disponere over de samlede midler i konsulentordningen for kort- og dokumentarfilm.
3. Spillefilm

Det Danske Filminstitut skal i perioden 2007-2010 støtte produktionen af 80-100
spillefilm – dvs. 20-25 film pr. år.

140

Aftaler om Finansloven for 2007 · November 2006

Hovedparten af de støttede film skal være dansksprogede. Der kan dog pr. år støttes
op til 5-7 film på andre sprog end dansk.
Det Danske Filminstitut afsætter i alt omkring 611 mio. kr. til udvikling, produktion
og formidling af spillefilm i 2007-2010.
Støttemidlerne fordeles med mindst 40 pct. til 60/40-ordningen og mindst 40 pct. til
konsulentordningen. Efter to år fremlægger Det Danske Filminstitut en status for
fordelingen af den bevilgede støtte mellem de to ordninger.
Manuskriptudviklingsstøtte kan tildeles til alle typer spillefilm uafhængigt af hvilken
støtteordning, filmen efterfølgende vil blive støttet under.
Det Danske Filminstitut skal i første halvdel af aftaleperioden sørge for, at der iværksættes en analyse af børns og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske
spillefilm.
Konsulentordningen
Konsulentordningen retter sig mod den gode fortællekunst – herunder blandt andet
det nybrydende, det genremæssige fornyende og det eksperimenterende – hvor der er
usikkerhed omkring publikums modtagelse af filmen.
For at sikre åbenhed og gennemsigtighed i konsulentordning får Det Danske Filminstitut i samarbejde med filmkonsulenterne til opgave at formulere kriterier for støttetildeling. Det skal sikres, at alle tilsagn og afslag om støtte til konsulentfilm skal begrundes blandt andet i disse kriterier.
Det Danske Filminstitut skal ligeledes sikre åbenhed omkring konsulentordningens
administrative processer, samt sikre miljøet gode muligheder for dialog med konsulenter og øvrige medarbejdere.
60/40-ordningen
60/40-ordningen retter sig mod film med et særligt publikumspotentiale og supplerer
derved konsulentordningen.
Støtten kan kun ydes til filmprojekter, der på forhånd vurderes som økonomisk og
teknisk bæredygtige.
For at sikre uafhængighed og gennemsigtighed i prioriteringen af projekterne skal
Det Danske Filminstitut udvikle et pointsystem, der er baseret på filmens publikumspotentiale, og hvor vurderingen udelukkende foretages af eksterne læsere.
Der kan maksimalt ydes støtte til tre-fire såkaldte romertalsfilm pr. år under 60/40ordningen.
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Der indføres 3 – 4 årlige ansøgningsfrister i forbindelse med ordningen.
4. Talentudvikling inden for fiktion, dokumentarfilm og spil

Samarbejdet mellem DR, TV 2/Danmark og Det Danske Filminstitut om Talentudviklingsordningen vil i perioden 2007-2010 foruden fiktion også omfatte dokumentarfilm og spil.
Talentudviklingsordningen råder i alt over omkring 153 mio. kr. i perioden 20072010 til talentudvikling inden for fiktion, dokumentarfilm og spil. Det Danske Filminstitut afsætter i perioden ca. 87 mio. kr. til ordningen. DR afsætter i perioden ca. 29
mio. kr. til ordningen og TV2 afsætter ca. 26 mio. kr.
På fiktions- og dokumentarfilmområdet skal mindst 25 pct. af støttemidlerne anvendes til projekter, hvor debuterende eller nyuddannede talenter er de bærende kræfter.
Ordningen skal være fleksibel og kunne støtte projekter, der bryder med de traditionelle formater, genrer mv. og som f.eks. benytter nye medier og distributionskanaler
– hvad enten der er tale om fiktion, dokumentarfilm eller spil.
Det Danske Filminstitut, DR og TV2 ansætter i fællesskab en leder af Talentudviklingsordningen. Derudover ansættes en konsulent, der kan dække fiktion og dokumentarfilmsområdet mv., således at der også under Talentudviklingsordningen etableres flere indgange.
Der foretages i aftaleperioden en ekstern evaluering af ordningens metoder og resultater, som kan påpege behov for justeringer af ordningen.
Fiktion og dokumentarfilm
Inden for fiktionsområdet skal ordningen rettes mod såvel projekter med et stort
publikumspotentiale som det mere eksperimenterende. Derudover skal ordningen
også kunne rumme projekter, der på ansøgningstidspunktet er færdigudviklede og
klar til produktion.
Spil
I aftaleperioden igangsættes etableringen af en ny talentudviklingsordning rettet mod
udvikling af digitale spil for børn. Ordningen forankres i Det Danske Filminstitut,
men søges etableret i et samarbejde med branchen og andre relevante offentlige
myndigheder. Som led i etableringen af ordningen skal behov og muligheder i den
danske spilbranche afdækkes og ordningens endelige udformning skal tage afsæt i
denne afdækning.
Der afsættes 3 mio. kr. årligt, dvs. i alt 12 mio. kr. i perioden. Midlerne tilvejebringes
via en forholdsmæssig reduktion af tilskudsmidlerne.
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Etableringen af ordningen skal ses i sammenhæng med den kulturpolitiske satsning
på spiluddannelsen DADIU på Den Danske Filmskole.
5. Fokuseret indsats på dokumentarfilmområdet

Talentudviklingen inden for dokumentargenren styrkes ved at flytte denne opgave til
Talentudviklingsordningen.
Det Danske Filminstitut skal i perioden sikre en sundere økonomi på dokumentarfilmområdet via en koncentration af støttemidlerne.
Det Danske Filminstitut afsætter i alt i størrelsesordnen 150 mio. kr. til udvikling,
produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm.
På kort- og dokumentarfilmområdet indgås en standardkontrakt til at regulere samarbejdet mellem producenter og DR samt TV2 til gavn for hele filmbranchen.
Det Danske Filminstitut skal fortsat arbejde for en effektiv distribution og bred anvendelse af kort- og dokumentarfilm i samarbejde med bl.a. uddannelsessektoren og
tv-stationerne.
6. Det lokale biografmiljø og art cinemas

Det Danske Filminstitut skal fortsætte den positive udvikling af det lokale biografmiljø. Det er dog en betingelse, at støtten ikke resulterer i konkurrenceforvridning i
det lokale område.
Samtidig skal Det Danske Filminstitut sikre den mangfoldige biografkultur gennem
støtte til biografer med et repertoire, der lægger vægten på de kunstneriske film – art
cinemas.
Omstillingen til den digitale biograf er især en udfordring for de mindre lokale biografer. Det Danske Filminstitut skal i hele aftaleperioden fortsat følge udviklingen på
området – herunder prisudviklingen på det digitale udstyr. Det Danske Filminstitut
skal aflægge en midtvejsstatus primo 2009.
7. Regionale filmproduktioner

Det Danske Filminstitut kan støtte spillefilm, der har opnået medfinansiering fra en
regional filmfond uden for hovedstadsområdet. Det Danske Filminstituts støtte udgør 50 pct. af fondens medfinansiering, dog maksimalt 1 mio. kr. pr. film.
Der afsættes 7 mio. kr. årligt – dvs. i alt 28 mio. kr. i perioden – fra tilskudsmidlerne
til spillefilm. Ordningen etableres som et forsøg i aftaleperioden.
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Der kan i perioden foretages en administrativ nedjustering af støtteprocenten, hvis
det samlede ansøgte beløb ikke kan rummes inden for ordningens økonomiske ramme.
8. Europæisk perspektiv på fremtidens filmpolitik

For at sikre den fælles europæiske dialog om fremtidens filmpolitik skal Danmark i
den kommende periode være primus motor i etableringen af den europæiske Think
Tank.
9. Filmfestivaler

I forhold til støtten til filmfestivaler skal Det Danske Filminstitut sætte fokus på koordination og international gennemslagskraft.
10. Filmværksteder

Der opretholdes mindst et videoværksted vest for Storebælt.
11. Fremtidens filmstøtte

I aftaleperioden foretages en analyse af udviklingen i de nuværende støtteordninger,
og der udarbejdes alternative modeller med henblik på eventuelle ændringer i støtteordningerne.
Der nedsættes et udvalg til at koordinere analysearbejdet. Udvalgets sammensætning
og kommissorium forelægges forligskredsen til godkendelse.
12. Effektevaluering

Inden udgangen af april 2010 skal Det Danske Filminstitut gennemføre en samlet
opsamling af filmaftalens effekter i perioden 2007-2009 samt de forventede effekter i
2010.
I henhold til retningslinjerne for god tilskudsforvaltning foretages derudover en ekstern konsulentanalyse af tilskudsmidlernes anvendelse i forhold til formålet og betingelserne for tilskuddene, omkostninger ved filmproduktion mv. Effekten af de udbetalte tilskudsmidler kan ligeledes vurderes.
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Aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne,
Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om:
Biblioteksafgiften
(26. oktober 2006)

91

Aftale om biblioteksafgiften
Mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er
der indgået følgende aftale om biblioteksafgiften:
Økonomi

•

•

Bevillingen til biblioteksafgift forøges med 5 mio. kr. årligt fra og med 2007 til
og med 2010.
Bevillingen til litteratur forøges med 10 mio. kr., således at Kunstrådets eksisterende litteraturpulje kan fortsættes fra og med 2007 til og med 2010. Dette
er en særlig bevilling under Kunstrådet.

Dette indebærer følgende bevillinger:

Mio. kr. FL 2007-niveau
Biblioteksafgift § 21.21.11
Litteraturpulje § 21.21.47.60
I alt

2007

2008

2009

2010

155,4
10,0
165,4

155,4
10,0
165,4

155,4
10,0
165,4

155,4
10,0
165,4

På grundlag af bl.a. rapporten fra Udvalget om Biblioteksafgift 2006, afgivet i april
2006, er der desuden aftalt følgende:
a)

b)

Pointtildelingen til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976 forhøjes, således
at pointtildelingen svarer til pointtildelingen for skønlitteratur for voksne udgivet fra og med 1976. Kulturministeren gennemfører i den forbindelse en ændring af § 8, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 106 af 19. februar 2003.
Danske Skønlitterære Forfattere får en plads i Biblioteksafgiftsnævnet på linje
med, hvad Dansk Forfatterforening har i dag. Kulturministeren gennemfører i
den forbindelse for en ændring af § 22, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 106 af 19.
februar 2003.

Ændringen vedrørende pointtildeling til skønlitteratur for voksne udgivet før 1976
gennemføres med virkning fra 1. januar 2007.
Ændringen vedrørende udvidelse af Biblioteksafgiftsnævnet, således at Danske Skønlitterære Forfattere er repræsenteret, gennemføres med virkning fra 1. januar 2008 i
forbindelse med, at der i øvrigt skal udpeges nye medlemmer til nævnet.
Der indledes i 2010 drøftelser om en eventuel ny flerårig aftale fra 2011.
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