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Regeringen, Enhedslisten, Liberal Alliance og De Konservative er enige om at finansiere afta-
len om kriminalforsorgens økonomi 2013-2016 med en række forskellige elementer, jf. tabel 
1. 
 

Tabel 1 

Finansiering af merudgifter i aftale om kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 I alt 

Mio. kr.    

Merudgifter 352 407 484 509 1.752 

Finansiering    

Målretning af tilskud til tandrensning for voksne 180 180 180 180 720 

Syvende fase af Statens Indkøbsprogram 84 114 141 141 480 

Reduktion af Fonden for Velfærdsteknologi 0 12 84 99 195 

TB-reserven 100 100 80 80 360 

I alt  364 406 485 500 1.755 

  

 
Målretning af tilskud til tandrensning for voksne 
Tandrensning gives i vidt omfang som standard- og rutineydelse. Der kan derfor sættes 
spørgsmålstegn ved den tandsundhedsmæssige gevinst ved den omfattende anvendelse af 
tandrensning. Aftaleparterne er enige om, at tilskud til tandrensning alene skal gives i forbin-
delse med regelmæssig diagnostisk undersøgelse med et interval på 1-2 år eller sammen 
med kontrol efter paradontalbehandling, så tilskuddet i højere grad ydes ud fra et sundheds-
fagligt vurderet behov. Dette indebærer mindreudgifter på 180 mio. kr. årligt i 2013 og frem. 
 
Den klare forudsætning for finansieringsforslaget om tilskud til tandrensning i voksentandple-
jen er, at der også fremover vil blive ydet tilskud til tandrensning med de intervaller, som 
Sundhedsstyrelsen anbefaler. Der vil fortsat blive ydet tilskud til tandrensning i forbindelse 
med de regelmæssige tandeftersyn (RDU) og som led i sygdomsbehandling. Der ændres ik-
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ke generelt på hyppigheden af de regelmæssige tandeftersyn (RDU), som vil følge Sund-
hedsstyrelsens anbefalinger, og som der også fremover vil være tilskud til maksimalt én gang 
årligt. Udmøntningen vil ske ved bekendtgørelse på baggrund af Sundhedsstyrelsens faglige 
anbefalinger. Bekendtgørelsen forelægges forligskredsen før udstedelse. 
 

Syvende fase af Statens Indkøbsprogram 
Syvende fase af Statens Indkøbsprogram er igangsat. Der forventes at blive indgået en ræk-
ke fællesstatslige aftaler om netværkskomponenter (genudbud), kontormøbler mv. (genud-
bud), kontorartikler (genudbud), rengørings- og forbrugsartikler samt flytteydelser. Indkøbsaf-
talerne træder i kraft 1. januar 2013, og det vurderes, at de nye aftaler vil effektivisere indkø-
bet i alle institutioner på statens område. Aftaleparterne er enige om at lade syvende fase af 
Statens Indkøbsprogram finansiere 84 mio. kr. i 2013, 114 mio. kr. i 2014 og 141 mio. kr. år-
ligt i 2015 og frem. 
 

Reduktion af Fonden for Velfærdsteknologi 
Aftaleparterne er enige om at lade fonden for Velfærdsteknologi finansiere 12 mio. kr. i 2014, 
84 mio. kr. i 2015 og 99 mio. kr. i 2016. Der resterer fortsat midler i 2014-2016 til det videre 
arbejde med en digitaliseringsreform på velfærdsområderne mv.  
 

TB-reserven 
TB-reserven (§ 35.11.01) nedskrives med 100 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 og 80 mio. kr. år-
ligt i 2015 og 2016. 


