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Nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2011 

Mio. kr., 2011-priser 2011 
  

Fornyet vækst i Danmark    2.083  

Risikovillig kapitel – tabsramme til låne- og kautionsordninger 225 

Pulje til nedrivning af boliger på landet 100 

Forskning (globaliseringspuljen)  1.398  

Handlingsplan for offensiv global markedsføring 105 

Udmøntning af midler fra Fornyelsesfonden 255 

  

Sundhed, forebyggelse samt svage grupper 1.446 

Kræftplan III, herunder 42 nye hospicepladser 50 

Genoptræning og rehabilitering mv. 36 

Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen 350 

Initiativer som led i satspuljeaftalen for 2011 484 

Investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi 374 

Puljer til initiativer på social og sundhedsområdet mv. 153 

  

Uddannelse      1.024  

Flere unge i uddannelse 874 

Læsefond til folkeskolen 150 

  

Udlændinge- og retsområdet 863 

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 530 

Indkvartering af asylansøgere 246 

Ghettoerne tilbage til samfundet 45 

Øvrige initiativer på udlændinge og retsområdet 42 

  

Sund økonomi og nye initiativer      1.098  

Bortfald af budgetregulering vedr. arbejdsgiverbidrag i 2011 250 

En aktiv beskæftigelsesindsats 756 

Øvrige udgifter, herunder miljø, kultur, beredskab mv. 92 

  
I alt 6.514 
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Markedet for risikovillig kapital styrkes med 10 mia. kr.  

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil styrke markedet for 
risikovillig kapital med op til 10 mia. kr. 
 
Iværksættere og små og mellemstore virksomheder oplever efter finanskrisen at 
blive begrænset i deres vækst- og udviklingsaktiviteter på grund af manglende ad-
gang til kapital. Det skader virksomhedernes vækstmuligheder og dermed beskæf-
tigelsen, som er en forudsætning for at fastholde et højt niveau for velfærden. 
 
Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for at få skabt 
vækst og nye arbejdspladser i den private sektor. Det er derfor vigtigt at forbedre 
iværksætteres og små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital.  
 
Derfor er det hensigten at indgå en aftale med pensionssektoren om, at der i et 
samarbejde mellem pensionsinstitutterne og staten stilles mindst 5 mia. kr. til rå-
dighed som risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomhe-
der med vækstpotentiale.  
 
Som led i en aftale med pensionssektoren forpligter staten sig blandt andet til at 
etablere tre låne- og kautionsordninger i regi af Vækstfonden målrettet iværksætte-
re og små og mellemstore virksomheder, jf. boks 1.  
 

Boks 1  

Statslige låne- og kautionsordninger 

 Vækstlån, som er lån på op til 7,5 mio. kr. til iværksættere med relativ høj risikoprofil 

 Vækstkaution 3, som er en udvidelse af den eksisterende Vækstkautionsordning til lidt større 

lån over 10 mio. kr. til små og mellemstore virksomheder med en lavere risikoprofil 

 Mezzaninkaution, som er kaution for ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomhe-

der, der ikke er klar til at modtage egenkapital.     

 

 
De tre statslige ordninger tilvejebringer lånefinansiering for i alt 2¼ mia. kr. Ord-
ningerne skal understøtte afkastet af den risikovillige kapital og skønnes at inde-
bære et samlet tab for staten på op mod 250 mio. kr. i 2011-2015. 
 
De nye investerings- og lånemuligheder forventes at ville trække yderligere privat 
kapital, og markedet for risikovillig kapital forventes dermed samlet at blive styr-
ket med i størrelsesorden 10 mia. kr. 
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Skatteomlægning der forbedrer erhvervslivets konkurrenceevne  

I forlængelse af Forårspakke 2.0 og Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0 er regeringen, 
Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne enige om en række yderligere initiativer 
på skatteområdet, der bl.a. bidrager til at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne.  
 
Samlet set er initiativerne fuldt finansierede målt i varige virkninger, og i 2011 er 
der et positivt bidrag til den strukturelle offentlige saldo.  
 
Initiativerne omfatter bl.a. en omlægning af bruttoskatteordningen for forskere og nøgle-
medarbejdere for at tilskynde flere højt kvalificerede udlændinge til at tage arbejde i 
Danmark. Fremover vil ordningen være enstrenget, således at den kan anvendes i 
5 år til en skattesats på 26 pct. Karantæneperioden for hjemvendte danskere øges 
samtidig fra 3 år til 10 år.  

For at forbedre mulighederne for tilførsel af kapital til nystartede vækstvirksom-
heder indføres en særlig skatteordning for selskabers unoterede porteføljeaktier, såle-
des at afkastet under visse omstændigheder er skattefrit for nye investeringer i små 
og mellemstore virksomheder, der stadig er i vækstfasen.  
 
Derudover lempes multimedieskatten for ægtefæller i de husstande, der har to med-
lemmer med arbejdsgiverbetalte multimedier. Konkret udformes skatterabatten 
således, at det skattepligtige multimediebeløb reduceres med 25 pct. for begge 
ægtefæller, når begge ægtefæller beskattes. Skatterabatten svarer til en halvering af 
skattebetalingen for den ene ægtefælle i forhold til gældende regler. Hvis begge 
ægtefæller er topskatteydere er besparelsen ca. 840 kr. om året.  
 
Erhvervslivet får desuden større fradrag for momsudgiften på hotelydelser. Det vil bidra-
ge til at forbedre danske hotellers konkurrencevilkår. Samtidig indebærer initiativet 
en reduktion af momsbetalingen for de samlede erhverv. 

Tabel 1 

Oversigt over initiativer på skatteområdet, provenuvirkning før adfærd, mio. kr. 

   2011 Varig virkning  

 Lempelser, i alt  -210 -280  

 Bruttoskatteordning for forskere mv. (omlægning til 26 pct. i 5 år) 0 0  

 Unoterede porteføljeaktier (“iværksætterskat”)  0 -70  

 Forøgelse af fradrag for moms på hotelydelser fra 25 til 50 

pct.  -110 -110 

 

 Ægtefællerabat for multimedieskatten  -100 -100  

 Nedsættelse af fedtafgiften og forhøjelse af vinafgiften  0 0  

      

 Finansieringselementer, i alt  260 280  

 Gebyrer på selskabsregistreringer  40 50  

 Registreringsafgift af færdselsskadede biler  120 120  

 Øget afgift af varmeproduktion fra kraftvarme  100 110  
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Vækst gennem viden – fortsat fokus på forskning  

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har 
som led i forhandlingerne om udmøntning af midler fra globaliseringspuljen ind-
gået Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 
2011-2012. 

Med aftalen satser regeringen massivt på fornyet vækst. Mere end halvdelen af de 
fordelte bevillinger i 2011 anvendes inden for vores erhvervs- og forskningsmæs-
sige styrkepositioner. Der sigtes mod videnintensiv produktion med et højt sam-
fundsøkonomisk afkast, og der lægges vægt på at skabe nye arbejdspladser.  

Denne prioritering af vækst og beskæftigelse understøttes af et styrket samspil 
mellem forskningsinstitutioner og universiteter.  

Tabel 1 

Aftale om fordeling af globaliseringsmidler til forskning  

 

 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014 I alt  

        

 I alt udmøntet i aftalen 1.398 263 - - 1.661  

   

 
Ved udmøntning af aftalen er der taget hensyn til, at universiteterne og de andre 
forskningsinstitutioner har brug for at styrke deres videnbase.  

Endvidere får forskningsrådene mulighed for at etablere karriereprogrammer for 
de dygtigste forskertalenter og for målrettede satsninger på forskning inden for 
energi, sundhed, velfærd og fødevarer.  

Endelig udbygges samspillet mellem de offentlige forskningsinstitutioner og virk-
somhederne for at fremme vækst og beskæftigelse. 

Boks 1. Hovedpunkterne i aftalen 

 400 mio. kr. i 2011 og 263 mio. kr. i 2012 til basismidler til universiteterne og andre forsk-

ningsinstitutioner, inkl. en ny matchfond til fremme af samarbejdet med virksomheder om 

forskning. 

 100 mio. kr. til karriereprogram for de dygtigste forskertalenter. 

 767 mio. kr. til forskning, der giver vækst, med fokus på energi og miljø; sundhed, miljøfak-

torer og velfærdsteknologi; bæredygtig og konkurrencedygtig fødevareproduktion. 

 131 mio. kr. til at bringe forskningsinstitutionernes viden ud i anvendelse i virksomhederne.  
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En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker 

Den aktive beskæftigelsesindsats for ledige skal blive mere effektiv end i dag.  
Regeringen har den 5. november 2010 indgået en aftale med Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om ”En aktiv beskæftigelsesindsats, der vir-
ker”. Med aftalen forstærkes kommunernes økonomiske tilskyndelse en mere ef-
fektiv beskæftigelsesindsats med større fokus på den virksomhedsrettede indsats. 
Hensigten er at sætte en prop i brugen af nyttesløs aktivering. 
 
Aftalen medfører bl.a., at kommunerne kan hjemtage høj refusion for forsørgel-
sesudgifter (50 pct.) i perioder med virksomhedsrettet aktivering og ordinær ud-
dannelse og lav refusion (30 pct.) i perioder med øvrig vejledning og opkvalifice-
ring (fx kurser og aktiveringsprojekter) og passiv forsørgelse.  
 
Hidtil har staten ydet høj refusion for forsørgelsesudgifter i perioder med aktive-
ring – uanset aktiveringens indhold. Det har givet for stærk tilskyndelse til aktive-
ring uden hensynstagen til, om ledige derved kom tættere på jobs. 
 
Fremover yder staten kun høj refusion, når ledige er i tilbud, der erfaringsmæssigt 
har positive beskæftigelseseffekter. Samtidig sænkes og harmoniseres refusionssat-
serne på tværs af dagpenge, kontant- og starthjælp, revalidering og ledighedsydel-
se. Dermed øges kommunernes tilskyndelse til at hjælpe ledige i job hurtigt. Rege-
ringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal 
Alliance om en tilsvarende refusionsomlægning på sygedagpengeområdet. 
 
Den samlede refusionsomlægning får virkning fra 2011. Der indføres en over-
gangsordning i 2011, som kompenserer de kommuner, der får et tab på mere end 
0,1 pct. af deres beskatningsgrundlag. 
 
Endelig har regeringen indgået aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokra-
terne om at indføre et prisloft på 140.000 kr. pr. årselev for uddannelser, der tages 
som led i forsikrede lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. En række puljer 
på beskæftigelsesministeriets område reduceres desuden med 86 mio. kr. i 2011. 
 
Aftalerne skønnes samlet set at medføre offentlige mindreudgifter på ca. 1 mia. kr. 
i 2011 og ca. 0,9 mia. kr. årligt fra 2012 og fremefter, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1. Økonomiske konsekvenser 

 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014  

 Et mere effektivt refusionssystem -525 -525 -525 -525  

 Prisloft over 6 ugers selvvalgt uddannelse -389 -389 -389 -389  

 Reduktion af puljer -86 - - -  

 I alt -1.000 -914 -914 -914  
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Ny Kræftplan III 

Siden 2001 har kræftområdet været højt prioriteret. Den massive tilførsel af ekstra 
ressourcer til området har bl.a. bidraget til løft af behandlingskvaliteten, pakkefor-
løb uden unødig ventetid og højere overlevelsesrater.  
 
Med Kræftplan III tilføres ekstra 810 mio. kr. i perioden 2011-2014, jf. tabel 1. Det 
skal fastholde og styrke indsatsen på kræftområdet yderligere til gavn for patien-
terne og deres pårørende. 
 
Hidtil har fokus været på at styrke kræftbehandlingen. Kræftplan III fokuserer på 
at styrke de dele af indsatsen, der ligger før og efter selve kræftbehandlingen. Med 
Kræftplan III indføres bl.a.: 
 
 En samlet diagnostisk pakke for at sikre hurtig specialiseret udredning af pati-

enter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. 
 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft som et tilbud til perso-

ner i alderen 50-74 år. 
 Forløbsprogrammer så personer, der har haft kræft, kan vende tilbage til en 

meningsfuld hverdag, og dem, der ikke kan helbredes, får den nødvendige 
støtte og lindring. 

 En udvidelse af antallet af hospicepladser med 42 nye pladser, så det samlede 
antal hospicepladser i Danmark når op på i alt 250 pladser. 

 Sikring af den fremtidige udvikling og spredning af viden om smertelindring 
(palliation) i Danmark. 

 
Tabel 1. Løft til kræftområdet med Kræftplan III  

 

 Mio. kr., 2011-priser 2011 2012 2013 2014 I alt  

 Tidlig opsporing og diagnostik  8,0 91,0 86,0 86,0 271,0  

 Kræftrehabilitering (forløbsprogram) 1,0 30,0 40,0 40,0 111,0  

 Ekstra hospicepladser og palliativ indsats  21,0 32,0 39,0 46,0 138,0  

 Pårørende, særligt børn  5,0 1,0 0,0 0,0 6,0  

 Forebyggelse, informationskampagne  11,5 2,5 2,5 2,5 19,0  

 Øvrige tiltag  3,0 2,0 2,0 2,0 9,0  

 I alt 49,5 158,5 169,5 176,5 554,0  

 Tarmkræftscreening - - 38,0 220,0 258,0  

 I alt inkl. tarmkræftscreening 49,5 158,5 207,5 396,5 812,0  

   

 
Med den nye kræftplan skal mulighederne for helbredelse fortsat øges. Planen skal 
øge helhedsindsatsen på kræftområdet, så den positive udvikling inden for kræft-
behandlingen fortsættes. 
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Løft af indsatsen for genoptræning og rehabilitering   

Med finansloven for 2011 har regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokra-
terne afsat i alt 150 mio. kr. ekstra i perioden 2011-2014 til rehabilitering i kom-
muner og regioner.  

Patienter, der har været igennem lange og alvorlige sygdomsforløb, skal tilbydes 
sammenhængende rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet. Det er vigtigt for 
patienternes muligheder for at vende tilbage til en meningsfuld hverdag og for at 
håndtere de følger, der kan opstå i forbindelse med deres sygdom og den behand-
ling, de har modtaget. 

Patienten skal sikres de rigtige tilbud og en hurtig sagsbehandling uden unødig 
spild af tid og uden at blive ”sendt rundt i systemet” mellem forskellige myndig-
heder, kommunale forvaltninger el.lign.  

Sammenhæng i rehabiliteringsforløb skal understøttes, og der skal sikres udbredel-
se af bedste praksis, jf. boks 1. 

Boks 1. 

Løft af indsatsen for genoptræning og rehabilitering 

 

  Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne har med finansloven for 2011 afsat i alt 150 

mio. kr. ekstra i perioden 2011-2014 til rehabilitering i kommuner og regioner.  

 Sundhedsstyrelsen vil i foråret 2011 udarbejde og offentliggøre anbefalinger til forløbsprogrammer for 

personer med traumatiske hjerneskader og tilgrænsende lidelser samt apopleksi. Forløbsprogrammer 

sikrer grundlaget for en præcis beskrivelse af opgave- og arbejdsdeling mellem sygehus, almen praksis 

og kommune samt for koordinering mellem alle involverede i patientens rehabiliteringsforløb.  

 Regeringen vil i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2012 drøfte 

med KL og Danske Regioner, hvorledes der kan sikres en udbredelse af bedste praksis for sammen-

hæng i kommunale rehabiliteringsforløb samt en udbredelse af bedste praksis for samarbejdet på 

tværs af kommuner og regioner med henblik på, at patienterne oplever så smidige rehabiliteringsfor-

løb som muligt. 

 

 
Med disse initiativer understøttes rehabiliteringsforløb via et fagligt løft og gen-
nem en bedre organisering og koordination af indsatsen lokalt mellem sygehuse, 
kommuner og almen praksis og mellem relevante kommunalforvaltninger.  
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Ghettoen tilbage til samfundet 

Der er med finanslovaftalen for 2011 indgået aftaler om en række målrettede ind-
satser for at bringe ghettoen tilbage til samfundet. Indsatserne ligger i forlængelse 
af regeringens ghettostrategi. 
 
Der er i dag 29 boligområder, som har så store udfordringer, at de falder ind un-
der betegnelsen ghettoer. Det er områder, hvor en stor del af beboerne er uden 
arbejde, hvor relativt mange beboere er kriminelle, og hvor der bor mange dan-
skere med indvandrerbaggrund. 
 
Der er indgået aftaler vedr. indsatsen mod ghettoisering på følgende områder: 
 

Indsatser mod ghettoisering 

 

For at skabe attraktive boligområder, der bryder isolationen er der bl.a. aftalt:  

 ½ mia. kr. i 2011-2014 til nedrivning af boligblokke i udsatte boligområder. 

 2,6 mia. kr. årligt i 2013-2016 til renoveringer. 

 I alt 5 mia. kr. i 2011-2013 til et ekstraordinært løft af renoveringsrammen. 

 En ramme på 440 mio. kr. årligt i 2011-2014 til boligsociale indsatser.  

 

For at skabe bedre balance i beboersammensætningen er der bl.a. aftalt: 

 Begrænsning af tilgangen af beboere uden for arbejdsmarkedet og af nytilkomne flygtninge og 

indvandrere fra ikke-vestlige lande.  

 Bedre mulighed for udsættelse af lejere, der groft overtræder husordensregler. 

 

For at styrke indsatsen for børn og unge er der bl.a. aftalt: 

 Tosprogede børn, som har problemer med at lære det danske sprog, skal i dagtilbud for at tileg-

ne sig danskkundskaber og få viden om danske værdier og normer. 

 Flere forældrepålæg, når forældre ikke lever op til deres forældreansvar – fx hvor et barn ikke 

møder op i dagtilbud eller passer sin skole. 

 

For at få beboerne væk fra passiv forsørgelse på offentlige ydelser er der bl.a. aftalt: 

 Den to-årige 450-timers regel for ægtefæller på kontanthjælp ændres til en ét-årig 225-timers 

regel. 

 Boligstøtten reduceres som sanktion ved manglende forældreansvar og ved manglende opfyl-

delse af rådighedsforpligtelsen. 

 

For at bekæmpe socialt bedrageri og kriminalitet er der bl.a. aftalt: 

 En øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn med særlig 

fokus på udsatte boligområder. 

 Udvidet adgang til tv-overvågning, så kommunerne får adgang til at tv-overvåge offentlige 

arealer, der ligger i nær tilknytning til områder, hvor en almen boligorganisation foretager tv-

overvågning. 
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Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 

Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 markerer en ny tid 
for politiet, hvor fokus er på effektivisering og fortsat modernisering. Aftalen er 
den første fase i en flerårig omstillingsproces frem mod 2015, der skal resultere i 
et endnu bedre og mere effektivt politi. 

”Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010” anbefaler en lang række 
tiltag i politiet, der kan bidrage til et bedre og mere effektivt politi. Det drejer sig 
bl.a. om forbedret økonomistyring, effektiv udnyttelse af betjentenes arbejdstid, 
centralisering af HR-området, mere effektivt indkøb og bedre styring af it-
området mv. 

I 2011 skal politiet etablere det nødvendige organisatoriske set-up til at kunne 
styre og implementere forandringerne, og der nedsættes en ekstern følgegruppe, 
der skal bistå rigspolitichefen med at implementere effektiviseringerne. 

Politiets økonomi i 2011 fremgår af tabel 1. 

Tabel 1 

Aftale om politiets økonomi  

 

 Mio. kr., 2011-pl 2010 2011  

 Aktuelt omkostningsniveau 339  

 Et-årig moderniseringspulje 50  

 Videreførelse af PET-styrkelse, intensiveret bandeindsats mv. 239  

 Udgifter i alt  628  

 Effektiviseringer 65  

 Omlægning af aflønningen af politielever i skoleperioder 48  

 Fastholdelse af politifagligt aktivitetsniveau 515  

 Politiets bevilling (inkl. opsparing 2010) 8.844 8.747  

   

 
Aftalen indebærer i hovedtræk, at: 
 
 Politiet effektiviserer sin virksomhed med i alt 65 mio. kr. i 2011. 
 Aflønningen af politielever ændres, så de overgår til SU i skoleperioderne 
 Alle midlertidige initiativer i politiet kan videreføres i 2011. Det gælder bl.a. 

den intensiverede bandeindsats og de seneste års styrkelser af PET. 
 Der afsættes en etårig moderniseringspulje på 50 mio. kr. i 2011, der skal sikre 

en effektiv omstilling af politiet. 
 Politiet tilføres en bevilling på 515 mio. kr. til fastholdelse af det politifaglige 

aktivitetsniveau i 2011. 



 

Resumé  

Klogere velfærdsløsninger – mere velfærd for pengene 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at udmønte 374,4 
mio. kr. fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi til projekter, hvor bedre brug 
af teknologi skaber mere og bedre velfærd.  

Der gives støtte til 13 nye konkrete demonstrationsprojekter, hvor innovative 
arbejdskraftbesparende løsninger afprøves i mindre skala. Med projekterne gøres 
en ekstra indsats for at understøtte medarbejderne i at løse arbejdsopgaverne lette-
re og mere effektivt. Blandt de støttede demonstrationsprojekter kan nævnes: 

 Bedre it-understøttet genoptræning og ældreomsorg 
 Online behandlingsprogrammer for personer med angst og forbi 
 Optimerede administrative arbejdsgange på biblioteksområdet og i den kom-

munale borgerservice 
 Mobile løsninger (smartphones), der giver børn med f.eks. ADHD mulighed 

for at modtage undervisning i den almindelige folkeskole. 
 

Tabel 1. 

Udmøntning af midler til anvendt borgernær teknologi i 2011 

 

 Mio. kr., 2011-priser 2011  

 Støtte til 13 projekter 47,6  

 Reserveret midler til telemedicin og videokonferenceløsning i arresthuse  142,6  

 Reserve til senere udmøntning 173,9  

 Øvrige udgifter – herunder administration  10,3  

 Udmøntet i alt 374,4  

Der øremærkes samtidig 33,4 mio. kr. til en samlet indsats for at udrulle telemedi-
cinske løsninger i sundhedsvæsenet, f.eks. for kroniske og ældre medicinske pati-
enter med sygdomsforløb, der går på tværs af forskellige behandlere.  

Med støtte fra ABT-fonden er der gennemført et pilotprojekt, som viser, at vi-
deokonferencer kan spare politiet tid ved fangetransporter til retssal og minimerer 
risiko for flugtforsøg. Muligheden for at udbrede videokonferencer til alle landets 
arresthuse skal undersøges nærmere. Der reserveres op til 109,2 mio. kr. til projek-
tet. 

Boks 1. ABT-fonden - Anvendt Borgernær Teknologi 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte med finansloven for 2008 i alt 3 mia. kr. i 2009-
2015 til medfinansiering af afprøvning og udbredelse af ny teknologi og nye arbejds- og organisations-
former, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. ABT-
fonden investerer i kloge løsninger, der tager udgangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme res-
sourcer, hvis vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere. Derved kan vi fremtidssikre 
vores velfærdssamfund. Med finansloven for 2011 er der enighed om at ændre ABT-fondens udmønt-
ningsprofl, så fondens levetid forlænges med ét år til 2016. Læs mere om aftalen og de konkrete projek-
ter på www.abtfonden.dk. 

 

http://www.abtfonden.dk/


 

Resumé  

Finansieringen af nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2011 

Mio. kr., 2011-priser 2011 

Reserver på FFL11 3.667 

Satspuljen  309 

Globaliseringspuljen 1.398 

Reserve til markedsføring af Danmark 105 

Miljømilliard II  18 

Forebyggelsesfond 350 

Fornyelsesfond 255 

Fonden til Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 374 

Nedskrivning af reserver 858 

  

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 531 

Effektiviseringer i 5. fase af Statens Indkøbsprogram 196 

Kvalitetspuljen 188 

Mindre brug af konsulenter i staten 125 

Reduktion af byfornyelsesrammen 22 

  

Finansiering af de aktivitetsafledte merudgifter 1.946 

Ændring i refusionssatserne og loft for driftsudgifter til aktivering 525 

Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse 389 

Reduktion af puljer på Beskæftigelsesministeriets område 86 

Videreførelse af dispositionsbegrænsning af taxametrene med 1½ pct. og tilpasning af tilskud 510 

Reduktion af universiteternes bevillinger til øvrige formål mv. 225 

Omprioriteringer og justeringer på Økonomi- og Erhvervsministeriets område 28 

Delvis modregning af indkvarteringsudgifterne i udviklingsbistanden, jf. OECD/DAC-princip 183 

  

Omprioriteringer af opsparede midler 202 

  

Øvrige finansieringselementer 300 

Effektiviseringer i DSB 300 

  

I alt 6.645 
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