Resuméoversigt

1)

Oversigt over aftalerne om finansloven for 2010

2)

Nye initiativer i finanslovsaftalerne for 2010

3)

Nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse

4)

2,7 mia. kr. til en forstærket vedligeholdelse af statsveje

5)

730 mio. kr. til fremrykning af investeringer på sundhedsområdet

6)

6 mia. kr. til bedre laboratorier på universiteterne

7)

Afbureaukratisering – mindre papir og mere velfærd

8)

Smarte løsninger, som kan fremtidssikre vores velfærdssamfund

9)

Markant løft af velfærd og service for de ældre

10)

13.000 flere folkepensionister får ældrecheck

11)

Forbedringer for svage og udsatte grupper fra satspuljen for 2010

12)

Udmøntning af globaliseringspuljen

13)

Flere unge i uddannelse eller job

14)

Flere praktikpladser

15)

Et solidt fundament for fremtidens forskning

16)

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet

17)

Forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere

18)

En markant styrkelse af det danske kultur- og idrætsliv

19)

Aftale om styrket repatriering

20)

Effektiviseringsgevinst på 625 mio. kr. på indkøbsområdet

21)

Finansieringen af nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2010

Resumé
Oversigt over aftalerne om finansloven for 2010
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Aftale om finansloven for 2010
Aftale om udlændinge
Aftale om støtte fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær
Teknologi
Aftale om afbureaukratisering i kommuner og regioner
Aftale om flere unge i uddannelse og job
Aftale om flerårsaftale for de erhvervssrettede
ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning
og udvikling 2010-2012
Aftale om udmøntning af midler til de videregående
uddannelser 2010-2012
Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket
voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og
VEU-puljen
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til
innovation og iværksætteri mv. 2010-2012
Aftale om Forebyggelsesfonden
Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til
forskning, IKT og innovation 2010-2012
Aftale om en moderne jernbane
Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer
Aftale om visse vejprojekter
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010
Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi
Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen
2010-2013
Aftale om kontrol af minkbesætninger

Anm.: Blå markering betyder, at partiet deltager i den pågældende aftale. Gul markering betyder, at partiet ikke
deltager i den pågældende aftale.
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Resumé
Nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2010
Nye initiativer i finanslovaftalerne for 2010 fremgår af tabellen nedenfor.
Mio. kr., 2010-priser
Forbedringer af den borgernære velfærd
Løft af velfærd og service til de ældre
Investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi
Andre forbedringer på det borgernæreområde mv.

2010
874
490
354
30

Forbedringer for syge, udsatte og svage grupper
Initiativer som led i satspuljeaftalen for 2010
Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen
Yderligere forbedringer for syge, udsatte og svage

1.702
1.149
421
133

Investeringer i uddannelse og forskning
Et solidt fundament for fremtidens forskning
Forhøjelse af taxametre på de humanistiske uddannelser
Teknologisk løft af universiteternes universiteter
Innovation og iværksætteri mv.
Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser
Videregående uddannelser
Styrket voksen og efteruddannelse
Forskning, IKT og innovation (UMTS-midler)
Flere 15-17-årige i uddannelse
En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år
5000 flere praktikpladser
Andre uddannelsesinitiativer

4.603
971
184
1.000
142
514
428
46
184
119
1)
132
827
57

Øget tryghed og sikkerhed
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Styrket indsats mod kriminelle bander
Kontrol med grænser og øget sikkerhed mv.
Andre temaer
Miljø og klima, bl.a. en ny handlingsplan for kemikalieindsatsen og fremme af miljøteknologi
Fast og fair udlændingepolitik
Styrkelse af det danske kultur- og idrætsliv
Øvrige initiativer
I alt
1)

369
74
147
149
327
139
65
81
43
7.876

Der er samlet set afsatte 142 mio. kr. til en styrket beskæftigelsesindsats for ledige
18-29-årige, heraf finansieres 10 mio. kr. af midler fra satspuljen.

Dertil kommer en række nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse, jf.
særskilt presseresumé herom.

Resumé
Nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse
Der igangsættes nye investeringer for knap 5 mia. kr. i 2010-2013, der blandt andet omfatter vedligeholdelse af veje og bygninger og energirenoveringer, jf. tabel 1.
Tabel 1
Nye investeringer for 5 mia. kr. i 2010-2013
(Mia. kr.)
Forstærket vedligeholdelse af det statslige vejnet

2,7

Fremrykning af vedligeholdelse på sygehuse mv.

0,7

Istandsættelse af havne og moler mv.

0,2

Nybyggeri til Vestre Landsret

1)

0,3

Modernisering af naturfagslokaler

0,2

Energirenovering og vedligeholdelse af statens bygninger

0,4

Skrotningspræmie for oliefyr

0,4

I alt

4,9

1)

Opføres i et offentligt-privat- partnerskab (OPP).

Samtidig iværksættes en række andre vækstinitiativer, jf. tabel 2. Der afsættes to
lånepuljer på i alt 3 mia. kr. til kommunale investeringer i 2010. Puljerne skal understøtte det aftalte markante investeringsløft i daginstitutioner og folkeskoler, på
ældreområdet samt på andre områder, som f.eks. investeringer i veje.
Tabel 2
Andre initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse i 2010
(Mia. kr.)
Yderligere lånepuljer til kommunale anlægsinvesteringer

3,0

Forlængelse af kredittider (20 mia. kr.)

0,5

Mulighed for førtidige udbetalinger fra selvpensionieringskonti

4,0

De lempeligere kredittider for virksomheders A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
forlænges, så ordningen udfases ultimo 2010. Der udskydes betalinger for ca. 20
mia. kr. svarende til en renteudgift for staten på ca. ½ mia. kr.
Der åbnes mulighed for udbetaling af opsparede midler på selvpensioneringskonti
i 2010 på i alt 4½ mia. kr. – også for personer under 60 år. Initiativet skønnes at
øge husholdningernes disponible indkomst med op til 4 mia. kr. i 2010.

Resumé
2,7 mia. kr. til forstærket vedligeholdelse af statsveje
Regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt at tilføre Infrastrukturfonden 2,7 mia.
kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen på det statslige
vejnet.
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev der etableret en Infrastrukturfond på 94 mia. kr., der skal finansiere de kommende års investeringer på
transportområdet. Heraf indgår 1 mia. kr. til reinvesteringer i vejnettet i perioden
2010-2013.
Tilførslen af ekstra 2,7 mia. kr. giver mulighed for at udføre fornyelses- og reinvesteringsarbejder på belægninger og bygværker for i alt 3,7 mia. kr. i perioden 20102013, jf. tabel 1.
Tabel 1
Midler i Infrastrukturfonden til reinvestering i og fornyelse af statsvejnettet i 2010-2013
Ved
Mia. kr., 2010-priser
Reinvesteringer på statsvejnettet

etablering

Ekstra tilførsel

I alt

1,0

2,7

3,7

Det ekstraordinære løft på 2,7 mia. kr. til vedligeholdelsesindsatsen medfører en
hurtig og markant forbedring af tilstanden for belægninger og bygværker på statsvejnettet. Samtidig kan der iværksættes en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10-årigt perspektiv for at minimere levetidsomkostningerne for
belægninger og bygværker. Øgede investeringer i perioden vil således medføre en
reduktion af de fremtidige udgifter på området.
Et markant investeringsløft på vejvedligeholdelsesområdet vil være bredt fordelt
på tværs af landet, og arbejderne kan igangsættes hurtigt, idet der er tale om en
række afgrænsede projekter. Gennemførelsen af den forstærkede indsats vil dog
være afpasset kapaciteten i de relevante sektorer.
Udmøntningen af de supplerende midler i Infrastrukturfonden til vejvedligeholdelse skal endeligt konfirmeres med parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik fra januar.
Løftet på 2,7 mia. kr. ligger ud over de i alt ca. 4 mia. kr., der på finanslovsforslaget for 2010 allerede er afsat i perioden 2010-2013 til reinvesteringer på statsvejnettet og Vejdirektoratets service- og driftsaktiviteter vedrørende vejvedligehold.
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730 mio. kr. til fremrykning af investeringer på sundhedsområdet
Regeringen og Danske Folkeparti har aftalt, at anlægsmidler for 730 mio. kr. fremrykkes til 2010 på sundhedsområdet.
De 730 mio. kr. til anlægsinvesteringer giver mulighed for at udføre yderligere
investeringsarbejder på de offentlige sygehuse, på specialsygehusene og i psykiatrien, som vil være til gavn for både patienter og personale.
Prioriteringen skal ses i sammenhæng med, at regionerne med økonomiaftalen for
2010 er tilført et samlet anlægsniveau på godt 4,7 mia. kr. i 2010. Heraf er der afsat 2,5 mia. kr. til investeringer i den nye og moderne sygehusstruktur.
Tabel 1
Fremrykkede investeringer på sundhedsområdet i 2010
Anlægsmidler,
Mio. kr., 2010-priser

inkl. egenfinansiering

Mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene

500

Opretning af vedligeholdelsesefterslæb på specialsygehuse

125

Supplerende anlægspulje til psykiatrien

75

Nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien

30

I alt

730

Mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene
Et investeringsløft på 500 mio. kr. målrettes en fremrykning af mindre projekter
med et overvejende højt indhold af energibesparende foranstaltninger samt understøttelse af effektive arbejdsgange på sygehusene.
Opretning af vedligeholdelsesefterslæb påspecialsygehuse
Der målrettes 125 mio. kr. til forbedringer på de foreningsejede specialsygehuse,
som behandler patienter med kroniske lidelser, herunder blandt andet epilepsi,
muskelsvind og sclerose. Investeringerne målrettes de dele af sygehusene, som
omfatter ydelser leveret efter reglerne om frit sygehusvalg.
Supplerende anlægspulje til psykiatrien
Psykiatrien tilføres yderligere 75 mio. kr. til en supplerende anlægspulje. Heraf
målrettes 50 mio. kr. til etablering af enestuer og 25 mio. kr. modernisering af de
fysiske rammer i retspsykiatrien. Puljen supplerer de allerede afsatte anlægsmidler
til psykiatrien på 250 mio. kr.
Nye retspsykiatriske pladser til kriminelle børn og unge
Der målrettes godt 30 mio. kr. til oprettelsen af helt nye retspsykiatriske pladser til
kriminelle børn og unge med psykiatriske problemer.
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6 mia. kr. til bedre laboratorier på universiteterne
Universiteternes laboratorier skal moderniseres og løftes teknologisk for i alt 6
mia. kr. over de næste 6-7 år. Det er aftalt mellem partierne bag Aftale om fordeling
af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012.
En gennemgang af universiteternes laboratoriebygninger har vist, at der et betydeligt behov for, at de bliver renoveret – både som følge af almindeligt slid og i lyset
af et behov for et teknologisk løft til nye forskningsmetoder og -opgaver.
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har derfor
aftalt at afsætte 1 mia. kr. om året i 2010-2012 til et teknologisk løft af laboratorierne. Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for statens huslejeordning.
Tabel 1
Afsatte midler til renovering af universiteternes laboratorier
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

I alt

Teknologisk løft af laboratorier

1.000

1.000

1.000

3.000

Grundlæggende modernisering

1.000

1.000

1.000

3.000

Afsat til laboratorier i alt

2.000

2.000

2.000

6.000

Det teknologiske løft skal sikre tidssvarende laboratorier til gavn for fremtidens
forskning. Det betyder blandt andet opgradering af klima- og ventilationsanlæg
samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder.
Moderniseringen gennemføres over de kommende år. Videnskabsministeriet indgår bindende aftaler med universiteterne om at gennemføre moderniseringsprojekterne. Hermed tilvejebringes den nødvendige planlægningshorisont.
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Afbureaukratisering – mindre papir og mere velfærd
Knap to millioner flere timers velfærd årligt. Det er resultatet af en aftale mellem
regeringen og Dansk Folkeparti om afbureaukratisering i kommuner og regioner.
Med aftalen får medarbejdere i kommuner og regioner større frihed og mere tid til
at levere god service til borgerne på centrale velfærdsområder - i dagtilbud, på
ældre- og handicapområdet, i integrationsindsatsen og sundhedssektoren.
De aftalte initiativer vil frigøre 259 millioner kroner til bedre service i kommuner
og regioner i 2010. Og fra 2011 frigøres 505 millioner om året – det kan omsættes
til 1,7 millioner timers mere pasning, omsorg og pleje.
Der er blandt andet aftalt følgende initiativer

Dagtilbud:
Kommunerne får mulighed for at målrette sprogvurderinger i dagtilbuddene mod børn med behov
for hjælp til deres sproglige udvikling. Samtidig lettes kravene til de pædagogiske læreplaner og
børnemiljøvurderingerne.

Ældreområdet:
Kravet om udarbejdelse af plejeplaner fjernes, så medarbejderne kan bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på omsorg og pleje. Samtidig forenkles kravene til tilsyn på ældreområdet, så
kommunerne kan målrette tilsynet til de plejecentre, hvor der er øget behov for tilsyn. Plejecentrene
skal fortsat have mindst ét årligt uanmeldt tilsyn fra kommunen.

Sundhedsområdet:
Regionerne får mulighed for at målrette kontaktpersonordningen på sygehusene, og reglerne for
registrering af bivirkninger og ulykker gøres enklere.

Derudover er der forhandlinger i gang på folkeskoleområdet om forenklinger, der
kan frigøre op til 209 millioner kroner. Og aftalen om Barnets Reform indeholder
forenklinger, der frigør yderligere 42 millioner kroner.
Kommuner og regioner skal nu tage ansvar for at omsætte initiativerne til mærkbare ændringer for medarbejdere og borgere. Partierne bag Aftalen om afbureaukratisering i kommuner og regioner opfordrer kommuner og regioner til at udarbejde egne
planer for, hvordan interne krav og procesregler reduceres, så der kan flyttes yderligere ressourcer fra papirarbejde og bureaukrati til borgernær service.
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Smarte løsninger, som kan fremtidssikre vores velfærdssamfund
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at udmønte 354
mio. kr. fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi til projekter, hvor bedre brug
af teknologi skaber mere og bedre velfærd.
De støttede projekter favner bredt i den offentlige sektor, og der er projekter inden for sundheds, ældre-, handicap-, og uddannelsesområdet samt inden for borgerservice og sagsbehandling. Fælles for projekterne er, at bedre brug af teknologi
kan forbedre arbejdsforhold og frigøre ressourcer hos medarbejderne, samtidig
med, at serviceniveauet øges for brugerne. Blandt de støttede projekter kan nævnes:
•
•
•

GPS-systemer med nødhjælpsknap til demente i eget hjem i Silkeborg.
Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver på Århus Universitet.
Fælles Medicinkort for alle patienter i Danmark med altid aktuelle og korrekte
medicinoplysninger, som læger og sygeplejersker på tværs af alle sektorer kan
tilgå og opdatere.
Tabel 1
Udmøntning af midler til anvendt borgernær teknologi i 2010
Mio. kr., 2010-priser

2010

Støtte til 25 projekter

125,9

Reserve til udmøntning i ABT-fondens forårsrunde
Reserve til Fælles Medicinkort
Øvrige udgifter – herunder administration
Udmøntet i alt

99,5
119,6
9,0
354,0

Der er afsat 125,9 mio. kr. til 25 konkrete projekter. Desuden reserveres op til
119,6 mio. kr. til national udrulning af det Fælles medicinkort, og der reserveres
99,5 mio. kr., som uddeles i forbindelse med ABT-fondens ansøgningsrunde i
foråret 2010.
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 organisationsformer, 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 ressourcer, hvis vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere. Derved kan vi
fremtidssikre vores velfærdssamfund. ABT-fonden udmønter årligt frem til 2015 mellem 400 og 500
mio. kr. årligt til nye projekter. Læs mere på www.abtfonden.dk.
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Markant løft af velfærd og service til de ældre
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en række tiltag, der indebærer en
markant styrkelse af velfærden for de ældre jf. tabel 1.
Tabel 1
Løft af velfærd og service til de ældre
2010

2011

2012

2013

I alt

25

50

50

50

175

Løft af service til ældre i kommunerne

300

300

300

300

1.200

Flere ældre får ældrecheck og helbredstillæg

165

165

165

165

660

I alt

490

515

515

515

2.035

Loft over prisen på udbragt mad til ældre

Ældre i eget hjem skal have sikkerhed for ensartede prisvilkår for den tilbudte
madservice. Der indføres derfor et prisloft på 45 kr. pr. dag for en hovedret. Fra
kvalitetspuljen afsættes der 25 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011. Loftet vil gælde fra den 1. juli 2010.
Med finanslovsaftalen for 2009 blev der indført et prisloft på 3.000 kr. pr. måned
for ældres betaling for madservice i plejebolig og plejehjem mv. Ældre, som bor i
eget hjem, er således ikke omfattet af det prisloft, der blev aftalt sidste år.
Med dette års aftale om et loft over prisen for madservice i eget hjem vil alle borgere, som er visiteret til madservice, dermed være sikret rimelige prisvilkår. Madservice i eget hjem er omfattet af frit valg. Fastsættelsen af et prisloft vil ske således, at de ældre også vil have adgang til frit valg fremover.
Kvaliteten i ældreplejen skal desuden styrkes ved et løft på 300 mio. kr. til kommunerne i 2010 og frem. Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af en
demografisk nøgle for ældreområdet.
De afsatte midler skal ses i lyset af, at regeringen og Dansk Folkeparti gennem de
senere år i flere omgange har prioriteret løft af de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne. Kommunerne har i overensstemmelse hermed løftet serviceniveauet i ældreplejen de senere år, og der bruges således i dag flere midler pr.
ældre end i tidligere år.
Herudover forhøjes formuegrænsen for, hvem der kan modtage den såkaldte ældrecheck. Det betyder, at 13.000 flere folkepensionister med lave indkomster kan
modtage ydelsen.

Resumé
13.000 flere folkepensionister får ældrecheck
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at sikre en yderligere forbedring af vilkårene for den del af folkepensionisterne, der har de laveste
indkomster.
Kravene for at være berettiget til den supplerende pensionsydelse (”ældrechecken”) lempes. Formuegrænsen forhøjes med 10.000 kr., sådan at folkepensionister
med likvide formuer på op til 74.100 kr. kan modtage ydelsen.
Den supplerende pensionsydelse ydes til folkepensionister med de laveste indkomster og udgør i 2010 op til 10.700 kr. Den nye formuegrænse vil betyde, at ca.
13.000 flere folkepensionister med lave indkomster vil modtage ydelsen, jf. figur 1.
Figur 1
Antal modtagere af den supplerende pensionsydelse ved ændret formuegrænse, 2010
Antal modtagere, 1.000 pers.
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Kilde: Finansministeriets beregninger på basis af stikprøve på 3,3 pct. af befolkningen i 2006.

Forhøjelsen af formuegrænsen medfører samtidig, at ca. 14.000 flere folkepensionister og førtidspensionister på den gamle ordning vil kunne modtage det såkaldte
helbredstillæg. Helbredstillægget er et tilskud til blandt andet medicin og tandlægebehandling.
Forhøjelsen af formuegrænsen indebærer en forbedring af den supplerende pensionsydelse og helbredstillægget på samlet 165 mio. kr. i 2010.

Resumé
Forbedringer for udsatte og svage grupper fra satspuljen for 2010
Med udmøntningen af satspuljen for 2010 bliver der afsat knap 1 mia. kr. i 2010 til
at forbedre vilkårene for svage grupper samt personer på overførselsindkomster,
jf. tabel 1. Dertil kommer 0,2 mia. kr., som vedrører omprioriteringer af blandt
andet uforbrugte midler fra tidligere år.
Partierne bag satspuljeaftalen er enige om, at der i perioden 2010-2013 afsættes i
alt 4,4 mia. kr. inklusive omprioriteringer til en række initiativer, herunder blandt
andet:
•
•
•

En bred vifte af tiltag for at imødegå ungdomskriminalitet.
Barnets Reform, der skal styrke indsatsen over for udsatte børn og unge.
Styrkelse af indsatsen over for sindslidende i både social- og behandlingspsykiatrien som led i en målrettet handlingsplan for psykiatri.
En styrket indsats for forebyggelse på sundhedsområdet for udsatte grupper.
En styrkelse af den frivillige indsats, tilbud for handicappede, initiativer i forhold til integration og svage grupper på arbejdsmarkedet samt øvrige initiativer.

•
•

Tabel 1
Udmøntning af satspuljen for 2010
Mio. kr., 2010-priser
Styrket indsats mod ungdomskriminalitet

2010

2011

2012

2013

I alt

95

115

124

121

454

Psykiatri, sundhed og forebyggelse

251

223

225

225

925

Udsatte grupper

203

149

141

129

622

Udsatte børn og unge

291

303

253

249

1.095

Handicappede

183

182

182

181

728

Svage grupper på arbejdsmarkedet

39

43

40

40

162

Integration

55

60

60

60

235

Øvrige initiativer

33

32

60

60

185

1.149

1.108

1.085

1.064

4.405

Heraf omprioriteringer

212

23

-

-

235

Heraf satspuljen for 2010

936

1.085

1.085

1.064

4.170

I alt

1)

1)

Totalen kan afvige som følge af afrundinger.

Resumé
Udmøntning af globaliseringspuljen
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en række aftaler om fordeling af globaliseringspuljen i 2010-2012. Med aftalerne fordeler aftaleparterne knap 2,9 mia. kr. fra globaliseringspuljen i 2010. I alt
bliver der fordelt godt 9 mia. i 2010-2012.
Tabel 1
Aftalt udmøntning fra globaliseringspuljen i 2010-2012
2010

2011

2012

I alt

1.781

2.084

1.990

5.856

Ungdomsuddannelse

393

436

382

1.211

Videregående uddannelse

319

320

320

960

46

46

46

138

Forskning og udvikling

881

1.140

1.100

3.121

Innovation og iværksætteri

142

142

142

426

1.000

1.000

1.000

3.000

100

100

100

300

2.881

3.184

3.090

9.156

Aftalt udmøntet på hovedområderne

Voksen- og efteruddannelse

Teknologisk løft af laboratorier
Forhøjelse af uddannelsestaxametre
I alt

Midlerne fra globaliseringspuljen skal blandt andet bruges til følgende tiltag:
•
•
•
•

Erhvervsuddannelserne tilføres i alt 981 mio. kr. i perioden 2010-2012 til
blandt andet en styrket indsats over for unge med svage forudsætninger og til
at få flere til at gennemføre en uddannelse.
Professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne tilføres
678 mio. kr. i 2010-2012 til kvalitetsudvikling og bedre sammenhæng mellem
teori og praksis.
Universiteterne tilføres 780 mio. kr. i 2010-2012 i basismidler, som vil styrke
den frie forskning på universiteterne.
Der oprettes en fond på 760 mio. kr. til grøn omstilling og erhvervsmæssig
fornyelse 2010-2012.

Desuden udmøntes 133 mio. kr. årligt i 2010-2012 til kvalitetsløft på erhvervsskolerne ved anvendelse af uforbrugte aktivitetsmidler i globaliseringspuljen.
Udover midlerne fra globaliseringspuljen udmøntes der midler fra den centrale
forskningsreserve til taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab, svarende
til merudgifter for 314 mio. kr. i 2010-2012 og til ”grøn forskning” svarende til
290 mio. kr. i 2010-2012.

Resumé
Flere unge i uddannelse og job
Unge uden uddannelse skal hjælpes i gang med at gennemføre en uddannelse og
unge, der allerede har en uddannelse, skal i job. Regeringen har derfor indgået
aftale om flere unge i uddannelse eller job med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre.
Med aftalen styrkes mulighederne for at opfylde målsætningen om, at mindst 95
pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Og der
tages hånd om de unge, der mister deres job eller har svært ved at finde praktikplads eller job. Ungepakken har følgende hovedelementer:
•

5.000 ekstra praktikpladser. Der afsættes ekstraordinært i alt 1.351 mio. kr. til at
skaffe op til 5.000 nye praktikpladser i 2010-2012, herunder 1.650 ordinære
praktikpladser ved en tredobling af præmie og bonus til virksomhederne.

•

Flere 15-17-årige i uddannelse og job. Der afsættes i alt 586 mio. kr. i 2010-2012 til
at styrke indsatsen for de godt 10.000 unge mellem 15 og 17 år, som hverken
er i uddannelse eller job. Indsatsen omfatter blandt andet en aktiv indsats for
unge 15-17-årige, som hverken er i uddannelse eller job og en reduktion af
ventelisterne til produktionsskolerne. Samtidig styrkes kontakt- og vejledningsindsatsen, så alle følger en uddannelsesplan, og uddannelsesinstitutionernes indsats for frafaldstruede elever målrettes.

•

Styrket beskæftigelsesindsats for ledige mellem 18 og 30 år. Der afsættes i alt 374 mio.
kr. i 2010-2013 for at få flere unge ledige mellem 18 og 30 år i uddannelse og
job. Midlerne anvendes blandt andet til en tidlig indsats for ledige 18-19 årige,
en ny chance til alle unge under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og flere relevante kurser for unge med læse-,
skrive- eller regnevanskeligheder.
Tabel 1
Aftale om flere unge i uddannelse eller job
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

2013

I alt

5.000 ekstra praktikpladser

827

Flere 15-17-årige i uddannelse og job

119

444

80

-

1.351

184

283

-

586

Styrket beskæftigelsesindsats for ledige18-29-årige

142

152

35

45

374

Resumé
Flere praktikpladser
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået en aftale om at anvende 1,35 mia.kr. i 2010-2012 for at sikre etableringen af i
alt 5.000 praktikpladser i 2010. Aftalen skal ses i lyset af det faldende antal praktikpladser og den aktuelle økonomiske situation.
Aftalen betyder konkret, at den præmie på i alt 16.000 kr., som virksomheder
modtager for at indgå nye uddannelsesaftaler, tredobles til 50.000 kr. Ændringen
får virkning for uddannelsesaftaler indgået i tidsrummet fra finanslovsaftalens
offentliggørelse (5. november 2009) til og med den 31. december 2010. Udgiften
finansieres af opsparede midler i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).
Parterne er desuden enige om at iværksætte en række yderligere initiativer, herunder:
•
•
•
•

Etablering af 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2010 på uddannelser, hvor der
er adgangsbegrænsning på skolepraktikken.
En forlængelse fra 2009 til 2010 af muligheden for – udover trin 1 – også at få
skolepraktik til trin 2 på visse erhvervsuddannelser.
At muligheden for at etablere 1.650 ekstra praktikpladser i 2010 i kommuner
og regioner snarest muligt forhandles med Kommunernes Landsforening og
Danske Regioner.
Oprettelse af 200 ekstra praktikpladser i 2010 i staten.

Disse initiativer finansieres af opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond.
Tabel 1

5.000 ekstra praktikpladser i 2010
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

I alt

627

273

-

900

øvrige initiativer

200

171

80

451

I alt afsat til ekstra praktikpladser

827

444

80

1.351

1.650 ekstra alm. praktikpladser ved tredobling af præmie
og bonus til virksomhederne
1.500 ekstra skolepraktikpladser, 1.650 praktikpladser i
kommuner og regioner1), 200 praktikpladser i staten samt

Note: Udgifter i årene efter 2010 skyldes, at mange uddannelsesaftaler har en varighed over
flere år.
1)
De 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner skal forhandles med KL og
Danske Regioner

Resumé
Et solidt fundament for fremtidens forskning og udvikling
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har som
led i forhandlingerne om udmøntning af midler fra globaliseringspuljen indgået
Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2010-2012.
I lyset af den økonomiske krise er partierne enige om at fortsætte de seneste års
stærke satsning på forskning og udvikling. Med aftalen udmøntes 6.421 mio. kr. af
de i alt 9.417 mio. kr., der er afsat i globaliseringsreserven til forskning og udvikling fra 2010 til 2012. Heraf er der i 2010-2012 udmøntet i alt 3 mia.kr. af puljen
til renovering af laboratorier samt i alt 300 mio. kr. til forhøjelse af uddannelsestaxametrene på humaniora og samfundsvidenskab.
Aftaleparterne konstaterer, at der med aftalen i alt afsættes 1,04 pct. af bruttonationalproduktet til offentlig forskning og udvikling i 2010, og at målsætningen fra
Velfærdsaftalen om, at de offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra
og med 2010 udgør 1 pct. af BNP, dermed er nået.
Tabel 1
Midler til forskning finansieret af globaliseringspuljen
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

I alt

Basismidler

205

310

310

825

Opbygning af forskningskapacitet

120

120

-

240

Fri forskning

193

208

280

681

Strategisk forskning

199

215

280

694

Samarbejde med private

130

193

180

503

Internationalisering
Teknologisk løft af universiteternes laboratorier
Medfinansiering af forhøjelse af uddannelsestaxametre
Udmøntet i alt
Ufordelt reserve
I alt afsat i globaliseringspuljen

34

94

50

178

1.000

1.000

1.000

3.000

100

100

100

300

1.981

2.240

2.200

6.421

-

1.383

1.613

2.996

1.981

3.623

3.813

9.417

Aftalepartierne har tillige udmøntet i alt 290 mio. kr. til grøn forskning. De afsatte
midler anvendes til forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter samt til økologi og et Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, jf.
aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om Grøn Vækst.

Resumé
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Med Aftale om finansloven for 2010 er der afsat godt 724 mio. kr. i 2010-2013 til
en markant styrket indsats mod ungdomskriminalitet.
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke indsatsen og skabe en mere
konsekvent indsats over for børn og unge, der begår kriminalitet. Partierne har
afsat i alt 238 mio. kr. i 2010-2013 til følgende tiltag:
•
•
•
•
•
•
•

Den kriminelle lavalder nedsættes til 14 år.
Mulighed for skærpet straf ved medvirken til kriminalitet begået af børn under
den kriminelle lavalder.
Der indføres særlige ”ungedommere” i hver retskreds.
Hurtig reaktion ved kriminalitet begået af unge understøttes ved at indføre
målsætninger for sagsbehandlingstiderne.
Der gives øgede muligheder for at anbringe unge på sikrede afdelinger efter
sociale kriterier.
Politiet skal bistå ved håndhævelse af ungepålæg, og der indføres mulighed for
at anvende elektroniske fodlænker i forbindelse med visse ungepålæg.
Der indføres en fast kommunal egenbetaling, når unge opholder sig på sikrede
afdelinger og i Kriminalforsorgens institutioner for at tilskynde kommunerne
til at styrke den forebyggende og tidlige indsats og for at afhjælpe flaskehalsproblemer mv. på de sikrede institutioner.

Ud over ovenstående tiltag er der med aftalen om udmøntningen af satspuljen for
2010 afsat i alt 486 mio. kr. i 2010-2013 til en række initiativer for at imødegå ungdomskriminalitet, blandt andet:
•
•
•
•
•

Mere konsekvens i det sociale system, blandt andet gennem oprettelsen af en
ny type ikke-sikret institution med øgede beføjelser.
Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge gennem
statslig opfølgning og rådgivning.
En styrket kriminalpræventiv indsats, blandt andet gennem styrket uddannelse, udslusning og brug af mentorer.
Ungesamråd i alle politikredse.
Helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder.
Tabel 1
Ungdomskriminalitet
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

2013

I alt

Bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Styrket indsats mod ungdomskriminalitet
- satspuljeaftalen for 2010

74

56

55

54

238

103

123

132

129

486

Total

177

178

186

183

724

Resumé
Forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere
Med Aftale om finansloven for 2010 forstærker regeringen og Dansk Folkeparti
indsatsen mod kriminelle bander og rockere. Der er afsat i alt ca. 255 mio. kr. i
2010-2013 til en bred vifte af initiativer i både politiet og SKAT, der skal bruges til
at stresse banderne hele tiden.
Aftalen ligger i forlængelse af de senere års markante styrkelse af indsatsen mod
kriminelle bande- og rockergrupper. Indsatsen har givet resultater. Men det kan
konstateres, at skyderierne fortsætter særligt i hovedstadsområdet og på Sjælland.
Med aftalen gennemføres bl.a. følgende initiativer:
•

Der afsættes en pulje på 80 mio. kr. i 2010 blandt andet til udbetaling af
overarbejde i forbindelse med den intensiverede bandeindsats.
SKAT’s enhed for økonomisk kriminalitet udbygges med 40 medarbejdere
til forstærket ’Al Capone’ indsats. Samtidig tilføres politiet 5 mio. kr. for at
bidrage til arbejdet.
Tolderne får flere redskaber i kampen mod smugling af narkotika, våben og
penge over grænserne.
Reglerne og sanktionerne for ulovlig kørsel med udenlandsk registrerede
køretøjer skærpes. SKAT tilføres 10 mio. kr. i 2010 til indsatsen mod ulovlig
kørsel i Danmark.
Der afsættes 3 mio. kr. til en analyse af rekrutteringen af børn og unge til
kriminelle bander.
Opfølgningen på bandeindsatsen forankres i en politisk følgegruppe. Følgegruppen kan vælge at tage særlige spørgsmål op til drøftelse.

•
•
•
•
•

Tabel 1
Forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

2013

I alt

Pulje bl.a. til udbetaling af overarbejde

80

-

-

-

80

Forstærket ’Al Capone’ indsats

29

29

29

29

116

Flere redskaber til toldkontrollen
Kampagne mod ulovlig kørsel i udenlandsk
indregistrerede biler
Analyse af rekrutteringen af børn og unge til
kriminelle bander

25

7

7

7

46

10

-

-

-

10

3

-

-

-

3

147

36

36

36

255

Total

Resumé
En markant styrkelse af det danske kultur- og idrætsliv
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om et markant løft til det danske kulturog idrætsliv. Parterne har med finansloven for 2010 afsat i alt 260 mio. kr. i 20102013 til en række initiativer, der alle styrker det danske kultur- og idrætsliv, jf. tabel
1.
Tabel 1
Initiativer på kulturområdet
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

2013

I alt

40

70

-

-

110

4

8

13

20

45

Fortsættelse af huskunstnerordningen

10

10

10

10

42

Danske kulturminder i udlandet

5½

5½

5½

5½

22

Yderligere initiativer

21

20

1

1

42

Et løft til det danske kulturliv

81

113

30

37

260

Styrkelse af idræts- og kulturliv
Styrkelse af teater- og spillesteder

110 mio. kr. yderligere til dansk idræts- og kulturliv
Modtagerne af Danske Spils overskud tilføres et ekstraordinært tilskud på i alt 110
mio. kr. i 2010 og 2011. Tilskuddet vil gavne det brede danske kultur- og idrætsliv,
herunder blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet.
Pulje på 45 mio. kr. til styrkelse af teatre og spillesteder
Der oprettes en pulje på i alt 45 mio. kr. i perioden 2010-2013 til styrkelse af teatre
og spillesteder. Midlerne skal blandt andet anvendes til egnsteatre og rytmiske
spillesteder. Puljen udmøntes af kulturministeren.
42 mio. kr. til børn og unges møde med kunsten
Huskunstnerordningen har til formål at fremme børns og unges møde med kunsten og de kreative fag i skoler og institutioner. Med finansloven for 2010 afsættes
i alt 42 mio. kr. i perioden 2010-2013 til fortsættelse af ordningen.
22 mio. kr. til danske kulturminder uden for Danmark
Der afsættes i alt 22 mio. kr. i perioden 2010-2013 til bevaring og formidling af
danske kulturelle minder uden for Danmark, som f.eks. på de tidligere danskvestindiske øer.
Yderligere initiativer
For at sikre et varigt og værdigt minde for Kaj Munk afsættes der 4 mio. kr. i perioden 2010-2013. Desuden afsættes 19 mio. kr. årligt i 2009-2011 til at dække
uforudsete bygningsmæssige driftsmeromkostninger som følge af ibrugtagningen
af Skuespilhuset.

Resumé
Aftale om styrket repatriering
Repatriering skal udgøre et gunstigt alternativ til en tilværelse i Danmark for udlændinge med ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og ældre udlændinge, der ønsker at tilbringe deres alderdom i hjemlandet. Derfor forhøjes støttebeløbene i den nuværende repatrieringsordning væsentligt.
Faktaboks: Ændring af repatrieringsordningens personkreds og støttebeløb

Hjælp til
repatriering

Personkreds

Gældende lovgivning

Ny repatrieringsordning

Flygtninge mv. og familiesammenførte til
flygtninge.

Flygtninge mv. og familiesammenførte til
flygtninge.

Andre familiesammenførte udlændinge, der er Andre familiesammenførte udlændinge, der
meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. har haft opholdstilladelse i Danmark i
mindst 5 år.
Engangsstøttebeløb

28.256 kr. for udlændinge over 18 år.
9.042 kr. for udlændinge under 18 år.

116.954 kr. for udlændinge over 18 år.
35.651 kr. for udlændinge under 18 år.
Gælder ved repatriering i 2010-2013.

Udbetaling af
støtte

Reintegra- Personkreds
tionsbistand

For udlændinge over 18 år udbetales de
16.954 kr. på tidspunktet for tilbagevenden,
mens de resterende 11.302 kr.
udbetales, når der er gået 12 måneder
eller ved fortrydelsesrettens ophør.

For udlændinge over 18 år udbetales de
16.954 kr. på tidspunktet for tilbagevenden,
mens de resterende 100.000 kr. udbetales,
når der er gået 12 måneder
eller ved fortrydelsesrettens ophør.

For udlændinge under 18 år er fordelingen
5.651 kr. ved tilbagevenden og 3.391 kr. efter
12 måneder eller ved
fortrydelsesrettens ophør.

For udlændinge under 18 år er fordelingen
5.651 kr. ved tilbagevenden og 30.000 kr.
efter 12 måneder eller ved
fortrydelsesrettens ophør.

Flygtninge mv., familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge, der er blevet meddelt
tidsubegrænset opholdstilladelse og har haft
opholdstilladelse i mindst fem år og er:

Flygtninge mv., familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge, der har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst 5 år, og er:

- over 60 år, eller

- over 55 år, eller

- over 50 år og på grund af helbredsproblemer - over 50 år og på grund af helbredsproblemer
el. lign. forhold må antages ikke at kunne
el. lign. forhold må antages ikke at kunne
skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlanskaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, eller
det eller det tidligere opholdsland, eller

Bistandsbeløb

- opfylder betingelserne for at modtage førtidspension.

- opfylder betingelserne for at modtage førtidspension.

Mellem 1.400 kr. og 4.500 kr. om
måneden i fem år eller 80 pct. af beløbet i
livslang ydelse.

Enten 2.500 kr. eller 4.500 kr. om
måneden i fem år eller 80 pct. af beløbet i
livslang ydelse.

Beløbet afhænger af, hvilket land der
repatrieres til (fire landegrupper)

Beløbet afhænger af, hvilket land der
repatrieres til (to landegrupper)
Derudover kan udlændinge, der har fået ophold efter udlændingereglerne
gældende før 2002, få forhøjet
reintegrationsbistanden med 1.000 kr. i fem
år eller 800 kr. i livslang ydelse.
Gælder ved repatriering i 2010-2013.

Resumé

Effektiviseringsgevinst på 625 mio. kr. på indkøbsområdet
Der er gennemført nye udbud i Statens Indkøbsprogram. Samlet vil de nye indkøbsaftaler give en effektivisering på omkring 625 mio. kr. i 2010-2013 – heraf
115 mio. kr. i 2010.
Med de nye aftaler kan statslige institutioner købe produkter af god kvalitet til
meget attraktive priser på følgende områder:
•
•
•
•
•

Kontormaskiner
Opkobling til hjemmearbejdspladser
AV-udstyr mv.
Konferencefaciliteter
Software

Aftalerne er udbudt under hensyntagen til at sikre varig konkurrence på de pågældende markeder, ligesom deltagelse af små- og mellemstore virksomheder understøttes. Samtidig stilles der krav til blandt andet energieffektivitet, miljø og samfundsansvar, som virksomhederne skal leve op til for at kunne blive leverandør på
de statslige indkøbsaftaler.
Statens institutioner er forpligtet til at benytte indkøbsaftalerne, mens selvejende
institutioner som f.eks. gymnasier og universiteter frit kan vælge, om de vil benytte aftalerne.
De nye udbud udgør den 4. fase af statens indkøbsprogram og sikrer sammen
med de foregående faser effektiviseringsgevinster på ca. 800 mio. kr. om året fra
2010 og frem.
Den samlede effektiviseringsgevinst i staten og i de selvejende institutioner som
følge af 4. fase af Statens Indkøbsprogram fremgår af tabel 1.
Tabel 1
Effektiviseringsgevinst som følge af 4. fase af Statens Indkøbsprogram
Mio. kr., 2010-priser

2010

2011

2012

Statslige institutioner

84

113

124

124

445

Selvejende institutioner

30

46

53

53

182

114

159

177

177

627

Effektiviseringsgevinst i alt

2013

I alt

Resumé
Finansieringen af nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2010
Finansieringen af nye initiativer i 2010 i finanslovaftalerne for 2010 fremgår af tabellen
nedenfor.
Mio. kr., 2010-priser

2010

Reserver på FFL10

6.211

Satspuljen

936

ABT-fonden (Anvendt borgernær teknologi)

354

Globaliseringspuljen

2.881

UMTS-reserven

184

Forskningsreserve

174

Forebyggelsesfond

421

Kvalitetspulje
Miljømilliard II
Reserve til nye bevillingsforslag

93
69
1.100

Omprioriteringer

752

Omprioritering af midler i satspuljen

212

Uforbrugte midler fra globaliseringspuljen

335

Andre omprioriteringer

203

Andre finansieringselementer

935

AER-midler

627

Arbejdsmarkedets Feriefond

200

Effektivisering af indkøb i staten

108

I alt

7.898

