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Indledning 

Aftalens hovedindhold 
Regeringen og Dansk Folkeparti har med aftalen om finansloven for 2010 prioriteret 
en række områder, herunder blandt andet: 
 
 Nye vækstinitiativer i lyset af krisen 
 Afbureaukratisering – mere tid til borgernær service 
 Forbedringer for ældre 
 Bekæmpelse af bander og svig 
 Bedre grænsekontrol 
 Et løft til det danske kulturliv 
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Nye vækstinitiativer i lyset af krisen 

En aktiv og ansvarlig finanspolitik 
Danmark var et af de lande, der reagerede hurtigst på den internationale finanskrise. 
Bank- og kreditpakkerne har medvirket til at genoprette finansiel stabilitet og tilliden 
i og til det finansielle system, jf. bilag 1. Med erhvervspakken er der samtidig sat mål-
rettet ind over for de særlige udfordringer, de mindre virksomheder står overfor.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har løbende fulgt den strategi at føre en afbalance-
ret og ansvarlig økonomisk politik. Der skal blandt andet sikres finanspolitiske hand-
lemuligheder, hvis svækkelsen af verdensøkonomien trækker ud. På den baggrund vil 
parterne fortsat følge udviklingen i dansk økonomi tæt med henblik på at kunne 
handle aktivt, hvis det bliver nødvendigt med yderligere justeringer af den økonomi-
ske politik. 
 
Samtidig er den planlagte finanspolitik i forvejen ekstraordinært lempelig i Danmark. 
Den økonomiske politik er dermed tilrettelagt efter at inddæmme virkningerne af til-
bageslaget på vækst og beskæftigelse i Danmark.  
 
De internationale vækstudsigter ser ud til at være bedre end i august, hvor finanslov-
forslaget blev udarbejdet. Svækkelsen af verdensøkonomien synes at være bremset 
op og afløst af en vis fremgang. Sammen med de markante lempelser af den økono-
miske politik skaber det grobund for en fornyet fremgang i dansk økonomi. Vendin-
gen i dansk økonomi ventes dog at komme senere end i flere af landene omkring os. 
Desuden bekræfter de seneste oplysninger, at aktiviteten er faldet ganske meget i før-
ste halvår af 2009, og at den private efterspørgsel i Danmark fortsat er svag. 
 
Tilbageslaget i 2009 er blevet dæmpet af indgrebene i den finansielle sektor, faldet i 
renten og forlængelsen af kredittiderne for danske virksomheder. Samtidig har ned-
sættelsen af indkomstskatterne med 9 mia. kr. i begyndelsen af i år og frigivelsen af 
SP-midlerne styrket husholdningernes økonomi og modvirket et større fald i det pri-
vate forbrug. I 2009 er der samtidig planlagt fremrykning af offentlige investeringer 
blandt andet i kommunerne og på trafikområdet og etableret en renoveringspulje. 
Endelig er der en relativt høj vækst i de offentlige serviceudgifter. 
 
Hertil kommer i 2010 et massivt løft af de offentlige investeringer, som sigter bredt 
med investeringer på ældreområdet, i folkeskoler, daginstitutioner, sygehuse, veje, 
kollektiv transport og forskning samt en markant sænkelse af skatten på arbejdsind-
komst i 2010 som led i aftalen om Forårspakke 2.0.   
 
Finanspolitikken i 2009 og 2010 er dermed mere lempelig end i de fleste andre vestli-
ge lande. Den planlagte vækst i de offentlige investeringer i disse år er samtidig større 
end i hovedparten af de andre OECD-lande. Desuden er Danmark et af de lande, 
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hvor der via de offentlige finanser udgår de største automatiske bidrag til at stabilise-
re den økonomiske aktivitet – dvs. lempelser af finanspolitikken, som automatisk 
træder i kraft uden nye politiske beslutninger. 
 
Samtidig har den aktive erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik fokus på at 
få Danmark tilbage på vækstsporet. Det sker blandt andet gennem opkvalificering og 
aktivering af ledige samt effektive rådighedskrav, der tilskynder til at søge uddannelse 
og beskæftigelse. Det mindsker risikoen for langtidsledighed. Den øgede aktivitet på 
en række arbejdsmarkeds- og uddannelsesordninger viser, at der tages hånd om de 
ledige, og at der gøres en stor indsats for at øge jobmulighederne for de ledige. Des-
uden forbedres de beskæftigedes kompetencer løbende. 
 
De markante lempelser af finanspolitikken, kraftige automatiske stabilisatorer og den 
aktive beskæftigelses- og uddannelsespolitik er således med til at understøtte aktivite-
ten i dansk økonomi og bidrage til fornyet fremgang. 
 
Modstykket hertil er et markant omsving i de offentlige finanser. De offentlige over-
skud under højkonjunkturen er nu vendt til ganske betydelige underskud i år og næ-
ste år. For at finansiere underskuddene skal Danmark igen til at låne. Det øger ud-
fordringerne i takt med, at vi bliver flere ældre og færre erhvervsaktive. 
 
For stor låntagning kan øge risikoen for højere renter, som vil skade boligmarkedet 
og modvirke den lempelige finanspolitik, ligesom for kraftige lempelser af finanspoli-
tikken risikerer at forværre eksportvirksomhederne konkurrenceposition. 
 
Parterne er på den baggrund enige om, at finanspolitikken skal balancere på den ene 
side hensynet til at understøtte vækst og beskæftigelse og på den anden side hensynet 
til den offentlige gæld, renterne og konkurrenceevnen. 
 
Parterne er enige om en række nye vækstinitiativer i lyset af den aktuelle økonomiske 
situation. Der fremrykkes og igangsættes investeringer for omkring 5 mia. kr. over 
nogle år. Samtidig forlænges virksomhedernes kredittider for A-skat og arbejdsmar-
kedsbidrag, så betalinger for ca. 20½ mia. kr. udskydes. For at understøtte et markant 
investeringsløft i kommunerne i 2010 oprettes lånepuljer for 3 mia. kr. Herudover 
frigives opsparede midler på selvpensioneringskonti for i alt 4½ mia. kr., og voksen- 
og efteruddannelsesområdet tilføres et løft på i alt ½ mia. kr. i år og næste år. 
 
Med aftalen om finansloven for 2010 gives dermed et markant skub til dansk øko-
nomi nu og her. Men aftalen sikrer også et styrket fundament for fremtidens vækst 
og velstand., herunder udviklingen af et grønt vækstspor. Globaliseringspuljen på 8,7 
mia. kr. i 2010 anvendes til fortsat massiv satsning på flere investeringer i forskning, 
uddannelse, innovation og iværksætteri. Og infrastrukturfonden på 94 mia. kr. frem 
mod 2020 bidrager til at styrke mobiliteten til gavn for fremtidens vækst og velstand 
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samtidig med, at transportsektoren udvikles i en klima- og miljøvenlig retning. Det 
grønne spor for fremtidens vækst understøttes endvidere af aftalen om Grøn Vækst 
mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 
 
Fremrykning af investeringer 
 
En forstærket indsats i vedligeholdelsen af det statslige vejnet 
Regeringen indgik i januar aftale om en grøn transportpolitik med Socialdemokrater-
ne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Allian-
ce. Med aftalen blev der etableret en Infrastrukturfond på 94 mia. kr., der skal finan-
siere investering på transportområdet frem mod 2020. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at tilføre Infrastrukturfonden yderligere 
2,7 mia. kr., der øremærkes til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen af det 
statslige vejnet i 2010-2013. Udmøntningen af de supplerende midler i Infrastruktur-
fonden til vejvedligeholdelse skal endeligt konfirmeres med parterne bag aftalen om 
en grøn transportpolitik fra januar. 
 
Det ekstraordinære løft i vedligeholdelsesindsatsen i 2010-2013 medfører en hurtig 
og markant forbedring af tilstanden for belægninger og bygværker på det statslige 
vejnet. Samtidig sikres en økonomisk optimal vedligeholdelsesstrategi med et 10-årigt 
perspektiv for at minimere levetidsomkostningerne for belægninger og bygværker. 
De øgede investeringer i perioden vil således medføre en reduktion af de fremtidige 
udgifter på området.  
 
Det markante investeringsløft vil være bredt fordelt på tværs af landet. Arbejdet kan 
igangsættes hurtigt, idet der er tale om en række afgrænsede projekter. Gennemførel-
sen af den forstærkede indsats afpasses kapaciteten i de relevante sektorer. 
 
Parterne bag aftalen om en grøn transportpolitik har herudover den 22. oktober ind-
gået tre nye trafikaftaler, hvor der blandt andet er truffet beslutning om at anlægge en 
ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. 
 
Fremrykning af vedligeholdelse på sygehusene mv. 
Økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regioner fastlægger en regi-
onal anlægsramme på godt 4,7 mia. kr. i 2010, hvoraf 2,5 mia. kr. er afsat til investe-
ringer i en ny og moderne sygehusstruktur med støtte fra kvalitetsfonden. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at igangsætte yderligere investeringer i 
regionerne for godt 730 mio. kr. i 2010, jf. bilag 2. 
 
Der afsættes 500 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene, herun-
der med energibesparende elementer. Investeringerne finansieres med en statslig pul-
je på 250 mio. kr. og en tilsvarende regional egenfinansiering på 250 mio. kr. Puljen 
fordeles efter bloktilskudsnøglen. 
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Desuden etableres yderligere en statslig pulje på 75 mio. kr. til psykiatrien udover den 
statslige anlægspulje på 250 mio. kr., der blev aftalt med økonomiaftalen for 2010 
mellem regeringen og Danske Regioner. Puljen fordeles med 50 mio. kr. til etablering 
og/eller modernisering af enestuer og 25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder med fo-
kus på øget sikkerhed. 
 
Endvidere etableres en statslig pulje på 25 mio.kr. til nye retspsykiatriske pladser i det 
børne- og ungdomspsykiatriske system til kriminelle børn og unge med psykiatriske 
problemstillinger. Der forudsættes en regional egenfinansiering på 20 pct. af de kon-
krete investeringer svarende til 6,3 mio. kr. 
 
Herudover afsættes en statslig ansøgningspulje på 100 mio. kr. til foreningsejede spe-
cialsygehuse, som blandt andet omfatter rehabiliteringscentre og klinikker for be-
handling af epilepsi, sclerose mv. Der forudsættes en egenfinansiering fra ansøgerne 
på 20 pct. svarende til 25 mio. kr. 
 
Istandsættelse af havne og moler mv. 
Der er behov for større reparationer af en række havne- og moleanlæg. Endvidere 
udestår rydningen af den sidste del af Skallingen for miner. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er derfor enige om at igangsætte følgende initiativer: 
 
 Der afsættes 29 mio. kr. til hovedreparationer af færgelejerne ved Bøjden og 

Fynshav i 2010.  
 Der afsættes i alt 47 mio. kr. i 2010-2011 til istandsættelse af ydermoler og to 

tværmoler ved Hanstholm Havn. 
 Der afsættes 12 mio. kr. i 2010 til istandsættelse af læmolerne i henholdsvis 

Løkken og Nr. Vorupør under forudsætning af, at Thisted kommune og Hjør-
ring kommune bidrager med et tilsvarende beløb, og at kommunerne overta-
ger det fremtidige ejerskab af molerne. 

 Der afsættes i alt 114 mio. kr. i 2010-2013 til rydning af miner på Skallingen. 
Dermed ryddes den sidste del af Skallingen for miner. En del af udgiften for-
ventes finansieret ved uforbrugte bevillinger mv. 

 Der afsættes en pulje på 4 mio. kr. årligt i 2010-2011 til kystsikring på små øer. 
 
Nybyggeri til Vestre Landsret 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at sikre et løft af de fysiske rammer om 
Vestre Landsret i Viborg. Parterne er derfor enige om at opføre en ny retsbygning til 
Vestre Landsret som offentligt-privat partnerskab (OPP). Investeringsudgiften ved 
byggeriet anslås til i alt 260 mio. kr.  
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Projektet kan igangsættes medio 2010. Det forventes, at Landsretten vil kunne flytte 
ind i de nye lokaler i 2013. 
 
Modernisering af naturfagslokaler i gymnasierne 
En gennemgang af alle naturfagslokaler på gymnasier og 2-årige hf-udbudssteder har 
vist, at der er store forskelle i naturfagslokalernes tilstand som følge af en varierende 
vedligeholdelsesindsats i de tidligere amter. En renovering af naturfagslokalerne vil 
bidrage til, at lokalernes tilstand gøres mere ensartet, og at lokalerne i højere grad kan 
anvendes på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at afsætte en pulje på i alt 220 
mio. kr. i 2010-2013 til fornyelse af naturfagslokaler på gymnasierne. 
 
Energirenovering og vedligeholdelse af statens bygninger 
Energiforbruget i de statslige bygninger skal nedbringes i de kommende år. Ved at 
gennemføre energirenoveringer samtidig med almindelige vedligeholdelsesprojekter 
kan der opnås betydelige gevinster. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om en øget indsats for både vedlige-
holdelse og energirenovering af de statslige ejendomme i 2010-2011. Indsatsen for-
ventes at udgøre i alt 360 mio. kr. 
 
Der afsættes 130 mio. kr. i 2010-2011 til statens kontorejendomme i Slots- og Ejen-
domsstyrelsen. Heraf udgør fremrykket vedligehold 90 mio. kr., mens investeringer-
ne i rentable energirenoveringsprojekter forventes at udgøre 40 mio. kr. Investerin-
gerne i energirenovering finansieres gennem et huslejetillæg fra de statslige lejere, 
som samtidig vil realisere besparelserne ved det sænkede energiforbrug. 
 
Der afsættes desuden i alt 50 mio. kr. i 2010-2011 til kontorejendomme med de dår-
ligste energimærkninger. Det forventes, at 10 mio. kr. vil kunne finansieres af lejerne 
med henvisning til de medfølgende energibesparelser. 
 
Endvidere afsættes 100 mio. kr. til statens kulturejendomme (slotte mv.). Heraf af-
sættes 50 mio. kr. til egentlige energiinvesteringer og 50 mio. kr. til vedligeholdelse 
med fokus på energi. 
 
Endelig afsættes i alt 80 mio. kr. i 2010-2011 til ejendomme i Universitets- og Byg-
ningsstyrelsen. Der fremrykkes planlagte projekter til 2010 for i alt 100 mio. kr. 
Fremrykningen finansieres gennem en reduceret indsats på 50 mio. kr. årligt i 2011-
2012. Tilhørende rentable investeringer i energirenovering forventes at udgøre 30 
mio. kr., hvorved den samlede indsats i 2010-2011 skønnes at udgøre 80 mio. kr. In-
vesteringerne i energirenovering finansieres gennem et huslejetillæg fra lejerne, som 
samtidig vil realisere besparelserne ved det sænkede energiforbrug. 
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Præmie for skrotning af gamle oliefyr 
Der er sund fornuft i at fremskynde skrotning af gamle og ineffektive oliefyr til gavn 
for både klimaet og beskæftigelsen. Og det er billigere for forbrugerne i længden. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at afsætte en pulje på 400 mio. 
kr. til skrotning af oliefyr, som erstattes af moderne klimavenlige energisystemer. Ved 
skrotning af oliefyr får man et skrotningsbevis, som kan indløses ved fx i stedet at 
etablere en effektiv varmepumpe eller et nyt fyr kombineret med et solvarmeanlæg. 
Alternativt kan husstanden blive tilkoblet fjernvarmesystemet, hvor dette er muligt. 
Tilskuddet vil være i størrelsesordenen 15-25 pct. af investeringen afhængig af den 
valgte teknologi. Ordningen vil blive etableret hurtigst muligt. 
 
Øvrige vækstinitiativer og lånemidler 
 
Forlængelse af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indgik i foråret en aftale om at for-
længe kredittiderne for virksomhedernes indbetalinger af A-skat, arbejdsmarkedsbi-
drag og moms. Det har øget virksomhedernes likviditet i den aktuelle økonomiske 
situation, hvor den finansielle sektor har strammet op på långivningen. Den aftalte 
forlængelse af kredittiderne er nu under udfasning. 
 
Selvom forholdene på de finansielle markeder er forbedret, er der endnu ikke tale om 
en normalisering. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at udskyde ud-
fasningen af de lempeligere kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, således 
at kredittiden fastholdes på det nuværende niveau. Virksomhederne får dermed 12 
dages længere kredittid for indbetalinger af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag end 
normalt. Ordningen udfases i november og december 2010. De forlængede kreditti-
der for virksomhedernes indbetalinger af moms udfases som tidligere aftalt. 
 
Med justeringen af kredittiderne for virksomhederne udskydes betalinger for ca. 20½ 
mia. kr. svarende til en renteudgift for staten på ca. ½ mia. kr. 
 
Mulighed for førtidige udbetalinger fra selvpensioneringskonti 
Selvpensioneringskontoordningen er en form for individuel pensionsordning, som 
blev indført i 1960’erne. Siden 1998 har det ikke længere været muligt at oprette 
selvpensioneringskonti. Udbetalinger fra selvpensioneringskonti er skattefrie for per-
soner, der er fyldt 60 år. Efter gældende regler kan personer under 60 år ikke få ud-
betalt deres indestående. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at give mulighed for skattefrie udbeta-
linger af de opsparede midler på selvpensioneringskonti i 2010 – uanset kontohavers 
alder. 
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De samlede indeståender på selvpensioneringskonti udgør omkring 4½ mia. kr. Initi-
ativet skønnes at øge husholdningernes disponible indkomster med op til 4 mia. kr. i 
2010. 
 
Yderligere lånepuljer til kommunale anlægsinvesteringer 
Regeringen og KL har med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 aftalt et 
kommunalt anlægsniveau på mindst 20 mia. kr. i 2010. Det er historisk højt og bety-
deligt mere end det aftalte investeringsniveau på 15 mia. kr. i 2009. Der udmøntes 4 
mia. kr. i 2010 fra kvalitetsfonden, så investeringerne vedrørende børn, unge og æl-
dre løftes fra 5 mia. kr. de senere år til mindst 9 mia. kr. i 2010. 
 
Kommunerne har pr. 15. oktober vedtaget deres budgetter for 2010, som foreløbigt 
viser et samlet investeringsniveau i størrelsesordenen 17 mia. kr. Det er knap 3 mia. 
kr. under det aftalte niveau. På kvalitetsfondsområderne har kommunerne budgette-
ret med investeringer for ca. 7½ mia. kr., hvilket er godt 1½ mia. kr. under det aftalte 
niveau på 9 mia. kr. Det skal blandt andet ses i lyset af, at kommunernes foreløbige 
budgetindberetninger viser, at indtægterne fra salg af jord og bygninger ligger under 
det forudsatte. 
 
Kommunerne har oplyst, at de med adgang til nye finansieringsmuligheder i 2010 i 
form af lån vil kunne realisere et anlægsniveau på mindst 20 mia. kr. Behovet for 
yderligere lånemuligheder skal ses i sammenhæng med, at der er forskel på, i hvilket 
omfang kommunerne ligger inde med anlægsprojekter, som er klar til at blive sat i 
gang.  
 
KL præsenterede i foråret investeringsplanen Fundament for fremtiden. I planen opgøres 
et samlet investeringsbehov på 21 mia. kr. i 2010 med særlig fokus på folkeskole-, 
dagtilbuds- og infrastrukturområdet.  
 
Parterne tillægger det stor vægt, at kommunerne i 2010 realiserer det aftalte løft af 
investeringerne blandt andet for at understøtte vækst og beskæftigelse og styrke de 
fysiske rammer i daginstitutioner, folkeskoler og på ældreområdet.  
 
Der afsættes to lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010, som fordeles til kommunerne ef-
ter ansøgning. Der afsættes en lånepulje på 2 mia. kr. målrettet investeringer på kvali-
tetsfondsområderne og en lånepulje på 1 mia. kr. målrettet øvrige områder, herunder 
investeringer i veje. 
 
Investeringer i uddannelse og beskæftigelse 
Som led i den aktive beskæftigelses- og uddannelsespolitik investeres der massivt i 
uddannelse og beskæftigelse, når ledigheden vokser. De samlede udgifter til aktive-
ring af dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere ventes at stige med omkring 3,7 mia. 
kr. fra 2008 til 2010. Hertil kommer udgifter til 6 ugers selvvalgt uddannelse, som 
ventes at stige med knap 600 mio. kr. fra 2008 til 2010. 
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Fastholdelse af aktiviteten på voksen- og efteruddannelsesområdet 
I lyset af den aktuelle økonomiske situation er aktiviteten på de erhvervsrettede vok-
sen- og efteruddannelser steget markant siden midten af 2008. Parterne bag globali-
seringsaftalen har på den baggrund aftalt at fremrykke budgetteringen af den såkaldte 
VEU-milliard med henblik på at afholde øgede driftsudgifter i 2010. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er herudover enige om at tilføre yderligere 251 mio. 
kr. i 2009 og 248 mio. kr. i 2010 til VEU-godtgørelse, således at den aktuelle høje ak-
tivitet på voksen- og efteruddannelsesområdet med VEU-godtgørelse kan fastholdes. 
 
Samlet set skønnes udgifterne til almen, erhvervsrettet og videregående voksen- og 
efteruddannelse at være 1,2 mia. kr. højere i 2010 end i 2008.  
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Forbedringer af den borgernære velfærd 

Gode rammer for de kommunale opgaver er vigtige for at kunne levere service til 
borgerne af en høj kvalitet. Med kommunalreformen fra 2007 er kommunerne lagt 
sammen til større og mere bæredygtige enheder. Det har skabt et solidt fundament 
for en fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund. Og vi skal bevare fokus på at 
løse opgaverne på en smartere måde. Det bidrager til at aflaste medarbejderne og gi-
ver mere tid til den borgernære service og omsorg.  
 
Der er siden 2001 tilført betydelige midler til den borgernære service. Med aftalen 
om finansloven for 2010 fastholdes og videreføres fokus på kvaliteten på de borger-
nære serviceområder i kommunerne. 
 
Herudover fastholdes et stærkt fokus på svage og udsatte grupper – blandt andet 
gennem nye initiativer i regi af satspuljen for 2010 og nye initiativer til forebyggelse 
og forhindring af fysisk og psykisk nedslidning. 
 
Afbureaukratisering – mere tid til borgernær service 
Forenkling af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kom-
munerne og regionerne, så medarbejdere og ledere kan bruge mere tid på den 
borgernære kontakt og mindre tid på administration og papirarbejde. 
 
I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 har regeringen i oktober 2009 frem-
lagt en omfattende afbureaukratiseringsplan Mere tid til velfærd med 105 konkrete for-
enklingsinitiativer. 
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 6. november 2009 indgået 
aftale om at gennemføre hovedparten af forenklingsinitiativerne i planen. Initiativer-
ne medvirker til afbureaukratisering på fem centrale velfærdsområder: Dagtilbud, æl-
dre, handicappede, integration og sundhed. 
 
Med aftalen får kommunerne mulighed for at målrette sprogvurderinger mod børn i 
dagtilbud med sproglige vanskeligheder. Samtidig får pædagogerne mere tid til bør-
nene som følge af enklere krav til de pædagogiske læreplaner og børne-
miljøvurderinger. På ældreområdet fjernes kravet om plejeplaner, så medarbejderne 
kan bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på omsorg og pleje. Regionerne 
får blandt andet mulighed for at målrette kontaktpersonordningen. 
 
Kommuner og regioner har et ansvar for, at der også sker en afbureaukratisering af 
de interne kommunale og regionale dokumentationskrav og proceskrav. Parterne op-
fordrer derfor kommuner og regioner til at udarbejde egne planer for, hvordan inter-
ne krav og procesregler reduceres, så der flyttes yderligere ressourcer fra papirarbejde 
og bureaukrati til borgernær service. 
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De aftalte initiativer vil frigøre 259 millioner kroner i kommuner og regioner til bedre 
service i 2010 eksklusive forslagene på folkeskoleområdet og i aftalen om Barnets 
Reform og 505 millioner kroner årligt fra 2011. 
 
Initiativerne, der indgår i aftalen om Barnets Reform, vil frigøre yderligere 42 mio. 
kr. i kommunerne fra 2011. Initiativer på folkeskoleområdet forhandles med forligs-
partierne på folkeskoleområdet. Regeringens udspil indebærer frigørelse af ressourcer 
på op til 209 mio. kr. i 2011. 
 
ABT – investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi 
Der blev på finansloven for 2008 afsat 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 borgernær service og omsorg.  
 
Som opfølgning herpå har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance den 5. 
november 2009 indgået en aftale om udmøntning af i alt 354 mio. kr. i 2010-2012 fra 
ABT-fonden til projekter på blandt andet social- og sundhedsområdet.  
 
Midlerne skal bidrage til at finansiere projekter, der gennem ny teknologi og nye ar-
bejds- og organisationsformer gør arbejdsopgaverne overflødige eller lettere og hur-
tigere for medarbejderne at løse, så belastningen af medarbejderne mindskes. Samti-
dig frigøres ressourcer til bedre service for fx ældre, demente og patienterne på syge-
husene. 
 
Kvalitetsfonden og kommunale anlægsinvesteringer 
Regeringen har afsat 22 mia. kr. fra kvalitetsfonden til medfinansiering af et løft af de 
fysiske rammer på ældreområdet, dagtilbudsområdet, i folkeskolen og i idrætsfacilite-
ter målrettet børn og unge i 2009-2018. 
 
Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 udmøn-
tes 4 mia. kr. i 2010 fra kvalitetsfonden, så investeringerne på kvalitetsfondsområ-
derne øges til mindst 9 mia. kr. i 2010. Standarden for de fysiske rammer styrkes 
dermed markant til glæde for brugerne af den kommunale service. Samlet set er der 
aftalt et kommunalt anlægsniveau på mindst 20 mia. kr. i 2010. 
 
Loft over prisen på udbragt mad til ældre 
Det er en central del af den borgernære service i kommunerne, at ældre, som har 
vanskeligt ved at klare sig selv, kan få tilbudt sund mad. 
  
Med aftalen om finansloven for 2009 blev der indført et prisloft på 3.000 kr. pr. må-
ned for ældres betaling for madservice i plejebolig og plejehjem mv.  
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Et stort antal ældre, som bor i eget hjem, er visiteret til madservice og får enten leve-
ret et hovedmåltid dagligt eller afhenter/indtager maden på et plejecenter el. lign. 
Disse borgere er ikke omfattet af prisloftet, der blev aftalt i sidste års finanslovsaftale.  
 
En kortlægning af egenbetalingen for madservice i eget hjem viser, at de ældre i gen-
nemsnit betaler 47 kr. for en hovedret pr. dag. I enkelte kommuner er prisen dog væ-
sentligt højere, og nogle ældre er således nødt til at betale helt op til 70 kr. pr. dag for 
en hovedret.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at ældre i eget hjem skal have sikker-
hed for mere ensartede prisvilkår for den tilbudte madservice. Der er derfor enighed 
om, at der pr. 1. juli 2010 indføres et prisloft på 45 kr. pr. dag for en hovedret. Loftet 
omfatter ældre i eget hjem, som er visiteret til madservice. Der afsættes hertil 25 mio. 
kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 fra kvalitetspuljen. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at fastsættelsen af et loft skal ske såle-
des, at de ældres adgang til frit valg bevares. Den præcise udformning af reglerne for 
prisloftet drøftes primo 2010. 
 
Løft af servicen til ældre i kommunerne 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den personlige og praktiske hjælp til 
ældre er et centralt og højt prioriteret velfærdsområde. Det er baggrunden for, at re-
geringen og Dansk Folkeparti gennem de senere år ad flere omgange har prioriteret 
løft af de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne.  
 
Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen yderligere er der enighed om at af-
sætte 300 mio. kr. i 2010 og frem til bedre ældrepleje i kommunerne. Midlerne forde-
les til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle med afsæt i antallet af æl-
dre. 
 
Plejeboliggaranti 
Som en del af finanslovsaftalen for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti 
blev der indført en plejeboliggaranti med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2009. Garantien 
indebærer, at en ældre, som er visiteret til en plejebolig, maksimalt skal vente to må-
neder på at få tilbudt en sådan bolig.  
 
Hvis den ældre bliver tilbudt en plejebolig og afslår tilbuddet, annulleres beregningen 
af to-måneders perioden, og kommunen får en ny to-måneders frist til at overholde 
plejeboliggarantien. Den ældre slettes således ikke af ventelisten og kommer heller 
ikke nødvendigvis bagerst i køen.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gøre status over plejeboliggarantien i 
efteråret 2010. 
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Forhøjelse af pensionstillægget 
Med aftalen om Forårspakke 2.0 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en 
forhøjelse af pensionstillægget på 2.000 kr. i 2010 for at forbedre vilkårene for pensi-
onister. Modtagere af supplerende pensionsydelse (ældrecheck) får den fulde forhø-
jelse på 2.000 kr. svarende til omkring 1.255 kr. efter skat. De nuværende bortfalds-
grænser for pensionstillægget fastholdes. 
 
Forbedring af ældrechecken 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje formuegrænsen for modta-
gelse af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og helbredstillæg til 74.100 
kr. Det svarer til en stigning på 10.000 kr. i forhold til den gældende grænse for likvid 
formue.  
 
Den supplerende pensionsydelse ydes til folkepensionister og udgør i 2010 maksi-
malt 10.700 kr. Der skønnes i 2010 at være 225.000 modtagere af den supplerende 
pensionsydelse. Med forhøjelsen af formuegrænsen på 10.000 kr. skønnes antallet af 
modtagere af den supplerende pensionsydelse at blive forøget med 13.000 folkepen-
sionister.  
 
Helbredstillæg kan ydes til folkepensionister og til førtidspensionister omfattet af 
reglerne fra før 1. januar 2003. Forhøjelsen af formuegrænsen medfører godt 14.000 
nye modtagere af helbredstillæg.  
 
Forhøjelsen af formuegrænsen med 10.000 kr. indebærer offentlige merudgifter på 
165 mio. kr. årligt. Heraf vedrører 125 mio. kr. den supplerende pensionsydelse.  
 
Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2010. Forbedringen af den supple-
rende pensionsydelse bygger videre på det permanente og mærkbare økonomiske 
løft, som de svagest stillede ældre har fået siden 2003, og som samlet set har medført, 
at rådighedsbeløbet for en typisk enlig pensionist i lejebolig uden supplerende ind-
komst er forhøjet med omkring 9½ pct., inklusive forhøjelsen af pensionstillægget i 
Forårspakke 2.0.  
 
Et sundt måltid i daginstitutionerne 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev med finanslovsaftalen for 
2008 enige om, at alle børn i daginstitutioner fra 1. januar 2010 skal have et sundt 
frokostmåltid. Aftalen indgik som led i udmøntningen af kvalitetsreformen. 
 
Regeringen og KL er med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 enige om at 
styrke kommunernes rammer for at indføre frokostordningen. Tidspunktet for ende-
lig indførelse af ordningen flyttes til 1. januar 2011, mens kommuner, der ønsker det, 
vil kunne indføre ordningen allerede i 2010. 
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Kommunerne tilføres fra 2011 et løft på 400 mio. kr. Kommuner, der indfører fro-
kostordninger i 2010, vil få deres forholdsmæssige andel af løftet allerede fra tids-
punktet for indførelsen under hensyntagen til en eventuel gradvis indførelse. 
 
Det indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2009, at loftet for forældrebeta-
lingsandelen hæves fra 25 pct. til 30 pct. i forbindelse med indførelse af et frokost-
måltid i daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen. Der ydes tilskud til nedsæt-
telse af forældrebetalingen til friplads og søskenderabat. 
 
Udsatte og svage grupper 
Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået aftale om udmøntning af 
satspuljen for 2010. 
 
Med udmøntningen af satspuljen for 2010 bliver der afsat 936 mio. kr. i 2010 til at 
forbedre vilkårene for svage grupper samt personer på overførselsindkomster. Hertil 
kommer omprioriteringer og uforbrugte midler fra tidligere år på 212 mio. kr. 
 
Parterne bag satspuljeaftalen er enige om, at der i 2010-2013 afsættes i alt 4,4 mia. kr. 
til en række initiativer, herunder blandt andet: 
 
 En bred vifte af initiativer for at imødegå ungdomskriminalitet blandt andet 

gennem gadeplansindsatser i udsatte boligområder (486 mio. kr.). 
 Styrkelse af indsatsen over for sindslidende i både social- og behandlingspsy-

kiatrien som led i en målrettet handlingsplan for psykiatri (818 mio. kr.). 
 En styrket indsats for forebyggelse på sundhedsområdet for udsatte grupper 

(246 mio. kr.). 
 Barnets Reform, der skal styrke indsatsen over for udsatte børn og unge (928 

mio. kr.). 
 En styrkelse af den frivillige indsats, tilbud for handicappede og initiativer i 

forhold til integration og svage grupper på arbejdsmarkedet (1.742 mio. kr.). 
 Øvrige initiativer, herunder en pulje til fremme af ligestilling samt en særlig 

indsats for de læse- og skrivesvage (185 mio. kr.). 
 
Sygedagpenge 
Sygedagpenge udbetales i udgangspunktet i op til 52 uger. Det er kommunernes an-
svar at gøre en aktiv indsats tidligt i sygdomsforløbet med henblik på at hjælpe syge-
meldte tilbage til arbejdsmarkedet. 
 
Med finanslovsaftalen for 2007 og i forbindelse med lovbehandlingen af Hand-
lingsplan for nedbringelse af sygefravær i 2009 har regeringen, Dansk Folkeparti og 
Liberal Alliance aftalt udvidelser af forlængelsesmulighederne i sygedagpengeloven 
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for at tilgodese udsatte sygedagpengemodtagere. Parterne er enige om at udvide for-
længelsesmulighederne yderligere. 
 
I dag kan sygedagpengeperioden forlænges i op til 26 uger, når det er nødvendigt at 
afklare den sygemeldtes arbejdsevne og muligheder for at varetage et almindeligt job, 
eller når den sygemeldtes helbredsmæssige situation er uafklaret. Det kan imidlertid 
være vanskeligt at afklare borgerens sag inden for de 26 uger i komplekse sygedag-
pengesager med væsentlige ændringer i sygdomsforløbet. 
  
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at udvide forlængelsesmuligheden med 
yderligere 13 uger til 39 uger i alt.  
 
Forslaget indebærer offentlige merudgifter på 30 mio. kr. årligt. 
 
Forbedring af selvstændiges adgang til sygedagpenge 
Efter gældende regler er selvstændige berettiget til fulde sygedagpenge, hvis de er 
fuldt uarbejdsdygtige, og halve sygedagpenge, hvis de kan arbejde i højst halvdelen af 
den arbejdstid, som de havde ved sygdommens indtræden. Retten til sygedagpenge 
bortfalder helt, når den selvstændige arbejder mere end halv tid.  
 
Reglerne betyder, at selvstændige, der fortsat varetager de mest nødvendige opgaver 
for at holde virksomheden i gang under sygefraværet – fx besvarer telefon og mails, 
kun er berettiget til halve sygedagpenge. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at selvstændige også skal kunne 
modtage sygedagpenge svarende til 75 pct. af satsen ved genoptagelse af arbejdet på 
op til 25 pct. af den normale arbejdstid. Forslaget ligestiller i højere grad reglerne for 
selvstændige og lønmodtagere. Det indebærer offentlige merudgifter på 9 mio. kr. 
årligt. 
 
National handlingsplan om demens 
Mange i Danmark lever i dag med en dement i familien. Ifølge tal fra Sundhedssty-
relsen var der ca. 55.000 demente over 65 år i 2007.  
 
Demens dækker over flere former for hjernelidelser og dækker en sammensat gruppe 
borgere med forskellige behov. Omsorg og plejen af demente egner sig bedst til løs-
ninger på lokalt niveau i samspil mellem den enkelte kommune og region. Det mu-
liggør, at opgaveløsningen tilpasses den enkelte borgers situation og lokale forhold.  
 
Det er vigtigt, at blandt andet praktiserende læger og det kommunale plejepersonale 
har fokus på at identificere symptomer på demens i rette tid, så der kan iværksættes 
en målrettet indsats. Der er gennem de senere år igangsat en række initiativer, som er 
målrettet udvikling og forbedring af demensindsatsen. Det omfatter fx efteruddan-
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nelse af plejepersonale, indsats for større sammenhæng i demensindsatsen mellem 
henholdsvis sundheds- og socialsektoren og udvidelse af kapaciteten til udredning af 
demens i regionerne.  
 
Dansk Folkeparti har fremsat forslag til folketingsbeslutning om en national hand-
lingsplan om demens. Parterne er enige i forslaget og i, at der nedsættes en tværfaglig 
arbejdsgruppe, der har til formål at udarbejde en national handlingsplan om demens, 
der skal foreligge i efteråret 2010. Arbejdsgruppen skal blandt andet skabe overblik 
over, hvem der gør hvad på demensområdet i Danmark, og indsamle udenlandske 
erfaringer med sådanne handlingsplaner. 
 
Frit valg af hjælpemidler og boligindretning 
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at forbedre vilkårene for borgere med funk-
tionsnedsættelse. Parterne er derfor enige om at give borgere med funktionsnedsæt-
telse adgang til frit valg af hjælpemidler og boligindretning. 
 
Dermed kan borgerne mod merbetaling vælge et dyrere hjælpemiddel, der stadig ef-
terlever borgerens behov. Og borgeren kan mod merbetaling vælge en dyrere hånd-
værker eller dyrere materialer end den standard, som kommunen har valgt. 
 
Med henblik på ikrafttrædelse den 1. juli 2010 afsættes der 6,3 mio. kr. i 2010, 10 
mio. kr. i 2011, 10,5 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013. Udgifterne dækkes af mid-
lerne i kvalitetspuljen i 2010-2011. Det skal dække udgifter til information og rådgiv-
ning til borgerne, planlægning, administration mv. 
 
Handicapbiler 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forenkle og forbedre reglerne for 
støtte til køb af handicapbil til gavn for borgere med handicap:  
 
 Det skal være klart for både borger og sagsbehandler, hvem målgruppen for 

støtte til køb af handicapbil er. Kriterierne for støtte præciseres i lovgivningen. 
 Det skal fremover være muligt at genbevilge støtte til en handicapbil alene ved 

en tro- og love-erklæring. Derved kan sagsbehandlingstiden i genbevillingssa-
ger forkortes markant. 

 Borgeren skal have mulighed for selv at foretage valg og afprøvning af bil ale-
ne sammen med bilforhandleren uden sagsbehandlerens deltagelse. 

 Borgere, der har foretaget merkøb i deres handicapbil, skal fremadrettet have 
andel i provenuet ved udskiftning af bilen svarende til merkøbets andel af bi-
lens værdi. 

 Kommunerne skal have mulighed for at eftergive restgæld i en handicapbil for 
borgere, som får frakendt støtten som følge af ændringer i funktionsnedsættel-
se eller forhold knyttet hertil fx flytning til botilbud. 
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 Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til en forsøgsordning med delebiler 
for borgere med handicap. Delebilerne kan fx stilles til rådighed for forældre 
med børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ik-
ke har et kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsord-
ningen evalueres i 2012. 

 Det skal præciseres, at bevilling af reparation af den særlige indretning i handi-
capbiler kan ske uden unødig lang sagsbehandling. 

 
Der afsættes 15 mio. kr. årligt. Hertil kommer gevinster som følge af forenkling og 
forbedring af reglerne som led i aftalen om afbureaukratisering i kommunerne, der 
vil understøtte en hurtigere og smidig sagsbehandling. 
 
Anbringelse af børn med nedsat funktionsevne   
Reglerne for anbringelse på døgninstitution har været drøftet i forhandlingerne om 
satspuljen for 2010. Parterne bag satspuljeaftalen er enige om, at anbringelse på 
døgninstitution er væsentlig forskellig afhængig af, om der er tale om børn udeluk-
kende med nedsat funktionsevne eller børn med sociale vanskeligheder. Der er der-
for igangsat et arbejde med at afdække konsekvenserne af at adskille reglerne om an-
bringelse af børn alene med nedsat funktionsevne fra reglerne om anbringelse af 
børn med sociale vanskeligheder. Reglerne på området drøftes i forbindelse med 
satspuljeforhandlingerne for 2011. 
 
Overbygning til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 
Den særlige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov er et tilbud til unge 
udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at 
gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Med af-
talen om kommunernes økonomi for 2009 blev der aftalt et løft af området på 150 
mio. kr. årligt fra 2008. 
 
Der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af blandt andet relevante fagpersoner 
og interessenter, som frem til efteråret 2010 får til opgave at vurdere behovet for at 
etablere en overbygning til den særlige ungdomsuddannelse, herunder kortlægge 
blandt andet målgruppens omfang og omfanget af eksisterende tilbud til målgruppen 
samt afklare, hvordan uddannelsen i givet fald ville kunne tilrettelægges og finansie-
res mest hensigtsmæssigt. 
 
Socialt bedrageri 
Enhver form for socialt bedrageri er uacceptabelt og udtryk for et værdiskred, der 
nedbryder sammenhængskraften i samfundet. Regeringen og Dansk Folkeparti er 
enige om, at indsatsen mod socialt bedrageri skal styrkes. 
 
Der findes ikke aktuelle undersøgelser af kommunernes kontrol- og forebyggelses-
indsats på det sociale område. Derfor er der iværksat en omfattende temarevision 
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Indsats mod misbrug af sociale ydelser, som omfatter samtlige kommuner. Temarevisionen 
foretages i 2009 og skal give et aktuelt billede af kommunernes indsats mod misbrug 
af sociale ydelser, herunder børnetilskud, boligstøtte, folke- og førtidspension, kon-
tanthjælp og starthjælp samt sygedagpenge. På baggrund af blandt andet temarevisio-
nens resultater drøfter partierne mulighederne for en styrket indsats, herunder beho-
vet for yderligere redskaber. 
 
Det specialiserede socialområde i kommunerne 
Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 løftes 
udgifterne til det specialiserede socialområde med 800 mio. kr. i 2009. Dermed kan 
kommunerne fremadrettet fastholde det høje serviceniveau på området. 
 
Der har i de seneste år været en udgiftsstigning på det specialiserede socialområde på 
op mod 1 mia. kr. årligt. Udgifterne til området udgør i dag mere end 40 mia. kr.  
 
Med afsæt i et ønske fra kommunerne er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 
harmonisere reglerne på socialområdet, så visitationskompetencen fremadrettet ligger 
hos den kommune, der har finansieringsansvaret. Samtidig får kommunerne mulig-
hed for lokalt at finde hensigtsmæssige løsninger, der tager hensyn til den enkelte 
borgers situation. Kommunerne vil således kunne delegere visitationskompetencen 
til bopælskommunen, hvor det måtte være relevant. Omlægningen vil i øvrigt ikke 
ændre på borgerens retsstilling eller reglerne for det personrettede tilsyn. 
 
Videncenter for velfærdsledelse 
Med kvalitetsreformen og trepartsaftalerne fra sommeren 2007 er der igangsat en re-
form af ledelse i den offentlige sektor. Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at 
fastholde fokus på god ledelse i den offentlige sektor. Derfor etableres et videncenter 
for velfærdsledelse, der skal styrke den praksisnære offentlige ledelse inden for vel-
færdsområderne via indsamling og formidling af viden, konkrete projekter og doku-
mentation af effekterne af god offentlig ledelsespraksis inden for velfærdsområderne, 
fx i ældreplejen, daginstitutioner, skoler og sundhedssektoren. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte i alt 20 mio. kr. i 2010-2013 
til videncenteret, heraf 2 mio. kr. i 2010 samt 6 mio. kr. årligt i 2011-2013. Udgifterne 
finansieres af kvalitetspuljen i 2010-2011. 
 
Statsforvaltningerne 
Statsforvaltningerne løser en række opgaver på det familieretlige område og i forbin-
delse med ankesager, hvor sagsbehandlingstiden har stor betydning for den enkelte 
borger. Det gælder borgere, der eksempelvis anker kommunens afgørelse i sager om 
førtidspension, folkepension eller sygedagpenge, samt forældre og børn, der venter 
på afklaring i sager om forældremyndighed og samvær.  
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I lyset af en stigning i antallet af sager er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 
tilføre statsforvaltningerne 22 mio. kr. i 2010 med henblik på at fastholde aktiviteten 
på det familieretlige område og nævnsområdet. 
 
Pulje til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet 
Parterne er enige om at afsætte en pulje på 75 mio. kr. i 2010 til initiativer på blandt 
andet social- og sundhedsområdet. 
 
Kvalitetspuljen 
På forslaget til finanslov for 2010 udgør den resterende kvalitetspulje 92,6 mio. kr. i 
2010 og 410,5 mio. kr. i 2011. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at 
kvalitetspuljen i 2010 og 2011 finansierer initiativerne loft over ældres betaling for 
mad, frit valg af hjælpemidler og boligindretning, videnscenter for velfærdsledelse 
samt medfinansierer den aftalte pulje til ældre i kommunerne. Med afsæt heri udgør 
den resterende kvalitetspulje 200 mio. kr. i 2011. 
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Sundhedsområdet 

Siden 2001 er der gennemført væsentlige forbedringer af det danske sundhedsvæsen 
med den enkelte patient i centrum. I 2010 råder sundhedsvæsenet over mere end 21 
mia. kr. ekstra sammenlignet med 2001. Og økonomiaftalen mellem regeringen og 
Danske Regioner sikrer et løft på 1,8 mia. kr. til det danske sundhedsvæsen i 2010. 
 
Behandlingen af livstruende sygdomme er forbedret markant blandt andet med store 
investeringer i nyt udstyr og med indførelsen af pakkeforløb på kræft- og hjerteom-
rådet, der sikrer patienterne hurtige og sammenhængende behandlingsforløb.  
 
Indsatsen på kræftområdet 
Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte 225 mio. kr. i 2007 til midlertidig meraktivi-
tet og forbedring af arbejdsgangene på kræftområdet og fra 2008 et permanent løft til 
kræftområdet på 175 mio. kr. årligt. Derudover blev regionernes låneramme for 2008 
ekstraordinært udvidet med 850 mio. kr. til investeringer i kræftapparatur. Der er ud-
arbejdet og implementeret pakkeforløb for alle kræftformer.  
 
Parterne er enige om i 2010 at drøfte en Kræftplan III, som blandt andet vil fokusere 
på fastholdelse og udvikling af behandlingsindsatsen. Planen vil endvidere fokusere 
på forbedring af forløbene efter primær behandling, herunder rehabilitering af de 
mange danskere, der lever med kræft eller eftervirkninger af kræft. 
 
Indsatsen på hjerteområdet 
I finanslovaftalen for 2008 blev regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre 
og Liberal Alliance enige om at indføre optimale pakkeforløb for patienter med livs-
truende hjertesygdomme, som på kræftområdet. På finansloven for 2008 blev der 
derfor afsat i alt 150 mio. kr. i 2008 og 2009 til midlertidig højere aktivitet i forbin-
delse med implementeringen af pakkeforløbene. 
 

Gennemsnitlige forventede ventetider (uger) på hjerteområdet, september måned 2007-09 
 
  2007 2008 2009  
 Behandling:     
 - Ballonudvidelse 5 3 2  
 - Bypass 10 9 2  
 Forundersøgelse:     
 - KAG 10 9 4  
 - Arbejdstest og ekkokardiograf 10½ 11 8½  
 1) Der er beregnet et simpelt gennemsnit af ventetiderne til hhv. ekkokardiografi og arbejdstest af hjertet. 

Anm.: Den forventede ventetid udtrykker sygehusenes skønsmæssige vurdering af, hvor lang tid den ukompli-
cerede patient maksimalt kommer til at vente. 
Kilde: Venteinfo.dk pr. 7. maj og 13. oktober 2009. 

 

 
Den seneste opgørelse af ventetiderne på hjerteområdet viser, at de forventede ven-
tetider er faldet fra 2008 til 2009 både til behandling og til forundersøgelse. Eksem-
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pelvis var den forventede ventetid til bypass-operation 2 uger i september 2009, 
mens den i samme måned året før var 9 uger. 
 
Regionerne er i fuld gang med at implementere pakkeforløbene, der vil være fuldt 
implementeret ved udgangen af 2009. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om 
at fastholde fokus på regionernes efterlevelse af pakkeforløbene. 
 
En mere målrettet indsats for ældre medicinske patienter 
De medicinske afdelinger på sygehusene har været højt prioriteret i de senere år. Fra 
2002 til 2007 er aktiviteten på de medicinske afdelinger således øget med 32 pct. Det 
afspejler blandt andet en betydelig vækst i antallet af ældre, der behandles på en me-
dicinsk afdeling. Denne vækst skal ses i sammenhæng med, at borgerne på 65 år og 
derover har oplevet et serviceløft på sundhedsområdet, som blandt andet kommer til 
udtryk i stigende sundhedsudgifter pr. borger fra 2001 og frem. 
 
Regeringen har i Sundhedspakke 2009 præsenteret en række initiativer, der yderligere 
skal styrke indsatsen for ældre medicinske patienter. Der vil blandt andet blive fore-
taget en forøgelse af kommunernes aktivitetsafhængige medfinansiering af sund-
hedsudgifterne, så kommunernes tilskyndelse til at forebygge fx genindlæggelser syn-
liggøres. Der opstilles desuden mål for øget anvendelse af ambulant behandling, kor-
tere indlæggelsestider samt færre genindlæggelser. Indsatsen for ældre medicinske pa-
tienter er endvidere et tema, når der i foråret 2010 skal indgås nye sundhedsaftaler 
mellem regioner og kommuner. 
 
Mange ældre oplever uhensigtsmæssige indlæggelser på de medicinske afdelinger, 
som kunne have været forebygget blandt andet gennem en mere målrettet indsats i 
ældreplejen. Derudover er en gruppe af de ældre medicinske patienter kendetegnet 
ved mange kontakter til sundhedsvæsenet. 
 
Under Sundhedsstyrelsen nedsættes en styregruppe med relevante myndigheder mv., 
der har til formål at afdække best practice og udforme retningslinjer og standarder 
for at øge kvaliteten for medicinske patienter. Styregruppen har endvidere til formål 
at belyse, hvordan der kan foretages reduktioner i antallet af genindlæggelser for æl-
dre medicinske patienter og sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af kommu-
ner og regioner, så der kan skabes bedre kvalitet i behandlingen for de ældre medi-
cinske patienter og frigøres kapacitet på de medicinske afdelinger. 
 
En styrket forebyggelsesindsats 
Danskerne skal leve sundere og længere. En sund livsstil er først og fremmest et per-
sonligt ansvar, ligesom virksomheder og kommuner med den tætte kontakt til bor-
gerne kan have en rolle i forhold til at hjælpe på vej med en mere sund livsstil. 
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Med aftalen om finansloven for 2010 afsættes i alt 246 mio. kr. i 2010-2013 fra sats-
puljen til en forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper. 
Derudover afsættes 100 mio. kr. i 2010 til en forstærket forebyggelsesindsats på virk-
somhederne fra Forebyggelsesfonden. 
 
Herudover afsættes 23,5 mio. kr. i 2010-2012 til initiativer, der skal fremme sunde 
kostvaner. Indsatsen finansieres ved intern omdisponering i Fødevareministeriet. 
Midlerne afsættes til en informationsindsats og udredningsarbejde i forbindelse 
med et nyt ernæringsmærke, partnerskabsprojekter inden for kost og sundhed med 
private virksomheder og sundhedsorganisationer samt til en udvidelse af rådgivnings-
indsatsen fra Fødevarestyrelsens Alt om Kost-rådgivning, således at den også kan 
omfatte rådgivning til kommuner, daginstitutioner, skoler mv. 
 
Styrket indsats for sindslidende  
Mange danskere rammes af en sindslidelse med konsekvenser for både dem selv og 
deres pårørende. Der er siden 2001 afsat betydelige midler til en målrettet indsats på 
psykiatriområdet blandt andet til indførelsen af rettigheder i behandlingspsykiatrien. 
 
Indsatsen for sindslidende skal styrkes yderligere via en handlingsplan for psykiatri 
med henblik på at bygge videre på den eksisterende indsats og øge sammenhængen 
mellem behandlings- og socialpsykiatrien til gavn for den sindslidende.  
 
Med aftalen om finansloven for 2010 afsættes i alt 818 mio. kr. i 2010-2013 fra sats-
puljen til konkrete initiativer i en målrettet handlingsplan for psykiatri for at styrke 
indsatsen for sindslidende både i behandlings- og socialpsykiatrien. Indsatsen skal 
blandt andet sikre en sammenhængende og effektiv behandling, sikre bedre tilgænge-
lighed samt nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser. 
 
Parterne er enige om, at det er centralt at have fokus på de sikkerhedsmæssige ram-
mer på de retspsykiatriske afdelinger med henblik på at undgå flugt med eventuel kri-
minalitet til følge. 
 
Anlægspulje til psykiatrien  
Der er afsat en øremærket anlægsramme på 250 mio. kr. til udbygning og modernise-
ring af de fysiske rammer i psykiatrien, hvoraf 200 mio. kr. er afsat til enestuer, og 50 
mio. kr. er prioriteret til retspsykiatrien.  
 
Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen 
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige 
om udmøntning af i alt 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i 2010 med henblik på 
at forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning.  
 
Der afsættes 210 mio. kr. i 2010 til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejds-
gange på offentlige og private virksomheder, herunder prioriteres blandt andet 
hjemmeplejen, Kriminalforsorgen, døgninstitutioner for voksne og social- og sund-
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hedsassistenter. Der afsættes blandt andet 20 mio. kr. i 2010 til en særlig forsøgspulje 
til job, som vurderes at medvirke til nedslidning på grund af en større psykisk belast-
ning.  
 
Desuden afsættes der 100 mio. kr. i 2010 til bedre genoptræning og rehabilitering. 
Heraf prioriteres 80 mio. kr. til at understøtte et større ”tilbage-til-arbejde” projekt i 
kommunerne for at fremme arbejdsfastholdelse og tilbagevenden på arbejdsmarke-
det for sygemeldte. 
 
Der afsættes endvidere 100 mio. kr. til sundhedsfremmende aktiviteter på arbejds-
pladserne, herunder projekter der styrker bevidstheden om risici forbundet med ryg-
ning, alkohol og fedme og fysisk inaktivitet. 
 
Desuden er der afsat 11 mio. kr. i 2010 til drift af sekretariat samt vederlag.  
 
Det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig diagnostisk undersøgelse  
Med det udvidede frie sygehusvalg og retten til hurtig behandling, som blev indført i 
2002, er hensynet til patienten sat i første række. Det udvidede frie sygehusvalg og 
dermed patientrettigheden blev efter en kortvarig suspension på grund af overens-
komstkonflikten i 2008 genindført automatisk den 1. juli 2009.  
 
Til fremme af målet om en normal drifts- og ventetidssituation blev der med finans-
lovsaftalen for 2009 afsat ekstra midler blandt andet til organiseringsfremmende ini-
tiativer for bedre arbejdsdeling for herigennem at fastholde fokus på organiseringen 
og effektiviteten af de offentlige sygehuse og anvendelsen af den samlede kapacitet. 
Det har været medvirkende til at skabe en mere glidende overgang til genindførelsen 
af det udvidede frie sygehusvalg. 
 
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg vil fremover også omfatte diagnostiske un-
dersøgelser, som patienter bliver henvist til af en alment praktiserende læge eller spe-
ciallæge til brug for lægens diagnosticering og behandling. Det kan fx være laborato-
rieundersøgelser, røntgenundersøgelse og andre radiologiske undersøgelser. Formålet 
er at give patienten mulighed for kortere udrednings- og behandlingsforløb i praksis-
sektoren samt skabe øgede valgmuligheder.  
 
Som led i en udvidelse og videreudvikling af det udvidede frie sygehusvalg gives pati-
enterne således de samme valgmuligheder, hvad enten de er henvist til en behandling 
på et sygehus, eller de alene er henvist til en diagnostisk undersøgelse, fx en røntgen-
undersøgelse. I begge tilfælde har patienten interesse i at få en diagnose og eventuel 
behandling så hurtigt som muligt.   
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Forlængelse af Blødererstatningsfonden 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forlænge Blødererstatningsfonden 
udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres 
også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der afsættes 10 
mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger. 
 
Nyt patientklagesystem 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om som led i kvalitetsreformen at etablere 
et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem i form af en patientombudsmands-
institution. I institutionen samles en række funktioner vedrørende patientklager, der 
hidtil har været spredt på flere statslige myndigheder. Det skal sikre fuldt udbytte af 
den viden, der ligger i klagesystemet, til gavn for kommende patienter. Det skal sam-
tidig give kortere sagsbehandlingstider for patienterne.  
 
Influenza A 
Der er indkøbt i alt 3,1 millioner doser vacciner mod Influenza A(H1N1). Ud fra en 
sundhedsfaglig vurdering har Sundhedsstyrelsen valgt at fokusere på at beskytte de 
grupper, der vil være i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom eller at dø. På den 
baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination af personer i risiko for alvorlig 
sygdom på grund af influenza A(H1N1), sundheds- og plejepersonale samt personer 
med samfundsvigtige nøglefunktioner. 
 
Danmark modtager som de øvrige lande hver uge en andel af de indkøbte vacciner. 
De første vacciner er ankommet, og vaccinationen af de tre grupper er påbegyndt. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at eventuelle overskydende vacciner 
bør tilbydes andre borgere mod betaling. De nærmere vilkår herfor drøftes mellem 
parterne. Muligheden for køb af overskydende vaccine fra andre lande vil blive un-
dersøgt, såfremt efterspørgslen efter vaccine mod betaling måtte overstige eventuelle 
overskydende vacciner i Danmark. 
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Sygehusinvesteringer – bedre behandlingskvalitet og tryg-
hed i hele landet 

Der er fastlagt en ny sygehusstruktur i Danmark med en samling af den specialisere-
de behandling, som skal sikre et sundhedsvæsen drevet af professionalisme, høj kva-
litet samt sammenhæng og tilgængelighed for patienterne. Samlingen af den speciali-
serede behandling vil medføre, at det sundhedsfaglige niveau forøges i alle dele af 
landet. Der er afsat 25 mia. kr. til den nye og moderne sygehusstruktur i kvalitetsfon-
den, jf. også aftale om finansloven for 2009. Med regional egenfinansiering er der 
med økonomiaftalen for 2010 aftalt en samlet investeringsramme på 40 mia. kr. Det 
er den største samlede investeringssatsning på sygehusområdet nogensinde. 
 
Den nye sygehusstruktur skal realiseres over de kommende 5-10 år, i takt med at ny-
byggerier og moderniseringer af sygehusene står klar. Gennemførelsen af den nød-
vendige strukturomlægning skal gennemføres på en måde, der sikrer, at befolknin-
gens behov for behandling og tryghed er tilgodeset. Og beslutninger om den langsig-
tede tilrettelæggelse af beredskaberne skal baseres på, at det nye står klart og er funk-
tionsdygtigt.  
 
Der skal derfor i planlægningen findes løsninger, så de kommende års omstilling og 
indfasning af den fremtidige sygehusstruktur sker på en sådan måde, at der igennem 
hele omstillingsperioden og overalt i landet sikres hurtig hjælp og lægeassistance, så 
trygheden fastholdes.  
 
Der skal som forudsætning for endelige statslige tilsagn om investeringsmidler til 
samling af sygehusbehandlingen foreligge klare og realistiske regionale planer for, 
hvordan den præhospitale indsats udvikles i takt med samlingen af sygehusenes op-
gaver.  
 
I sidste års aftale blev afsat 250 mio. kr. til facilitering af løsninger i udkantsområder 
med store afstande, herunder organisering af nære tilbud, og 100 mio. kr. til en heli-
kopterordning med fokus på blandt andet udkantsområder og øer. For at skabe det 
bedst mulige beslutningsgrundlag for udmøntningen af de afsatte midler er der 
igangsat et udvalgsarbejde, hvor også Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd delta-
ger. Udvalget afgiver endelig rapport, når der er tilstrækkelig klarhed om den konkre-
te, fremtidige sygehusstruktur, og kan afgive delrapporter. Status for arbejdet vil blive 
drøftet af partierne i efteråret 2010. 
 
Parterne er enige om at forhøje ovenstående pulje til løsninger i udkantsområder til i 
alt 500 mio. kr.   
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Sygehusstrukturen i Vestjylland 
På baggrund af regionsrådets sygehusplan og efter vurdering i regeringens ekspertpa-
nel vedrørende fremtidens sygehusstruktur har regeringen udmeldt og Dansk Folke-
parti konstateret, at et nyt sygehus i Gødstrup indgår i den samlede, fremtidige syge-
husstruktur i Danmark.  
 
I lyset heraf finder regeringen og Dansk Folkeparti, at der er behov for at sikre de 
konkrete forudsætninger for en betryggende sygehusbehandling, akutbetjening og 
præhospital indsats i Holstebro og det øvrige Nordvestjylland. Regeringen vil derfor 
anmode Region Midtjylland om at udarbejde en plan herfor inden den 1. juni 2010.  
 
Parterne er enige om at drøfte denne plan med henblik på at udmønte midlerne ved-
rørende den fremtidige sygehusstruktur i Vestjylland. 
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Et solidt fundament for fremtidens forskning og innovation 

Med globaliseringsaftalen fra 2006 er der afsat i alt 42,5 mia. kr. i årene 2007-2012 til 
at gøre Danmark til et førende vækst-, viden-, og iværksættersamfund. En central 
målsætning er, at de offentlige forskningsbevillinger skal udgøre 1 pct. af BNP fra og 
med 2010. Desuden skal danske virksomheder og offentlige institutioner blive blandt 
de mest innovative i verden, og vi skal have flere vækstiværksættere. 
 
Regeringen har den 5. november indgået aftale med Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre om fordelingen af globaliseringsreserven til forskning, 
uddannelse, innovation og iværksætteri i 2010-2012. Med aftalen skabes et solidt 
fundament for fremtidens forskning og innovation. 
 
Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 
I lyset af den økonomiske krise er parterne bag globaliseringsaftalen enige om at 
fortsætte de seneste års stærke satsning på forskning og udvikling, jf. aftale om forde-
ling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012. Det vil bidrage til, 
at Danmark kommer styrket ud af krisen. Med aftalen udmøntes 6,4 mia. kr. af de i 
alt 9,4 mia. kr., der er afsat i globaliseringsreserven til forskning og udvikling i 2010-
2012 til blandt andet: 
 
 Styrkelse af universiteternes basismidler 
 Fri forskning 
 Strategisk forskning 
 Modernisering af universiteternes laboratorier 
 
Dermed forventes de offentlige forskningsbevillinger at udgøre mere end 1 pct. af 
BNP i 2010. Det er mere end det målsatte niveau på 1 pct. af BNP fra og med 2010. 
 
Investeringer i moderne laboratorier på universiteterne 
Parterne bag globaliseringsaftalen er enige om modernisere universiteternes laborato-
rier for i alt 6 mia. kr. over de kommende 6-7 år. Moderniseringen vil understøtte be-
skæftigelsen samtidig med, at universiteterne s laboratorier opgraderes til et højt og 
tidssvarende niveau.  
 
Fra globaliseringspuljen afsættes 3 mia. kr. til et teknologisk løft af laboratorierne. 
Løftet skal sikre tidssvarende laboratorier til gavn for fremtidens forskning, herunder 
opgradering af klima- og ventilationsanlæg samt tilhørende styringssystemer til mo-
derne forskningsstandarder. Desuden iværksættes renovering af laboratorierne som 
led i almindelig vedligeholdelse for i alt 3 mia. kr. over de kommende år. Renoverin-
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gen finansieres inden for den statslige huslejeordning, som giver mulighed for at 
gennemføre indsatsen uden efterfølgende stigninger i huslejen. 
 
Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 
Med krisen skærpes behovet for at skabe ny vækst og arbejdspladser i de kommende 
år blandt andet gennem en videreudvikling og fokusering af indsatsen for innovation 
og iværksætteri. 
 
Parterne bag globaliseringsaftalen er derfor enige om at anvende i alt 1,6 mia. kr. i 
2010-2012 til at styrke den virksomhedsrettede innovation og fornyelse samt vækst-
vilkårene for nye og mindre virksomheder, jf. aftale om fordeling af globaliseringsre-
serven til innovation og iværksætteri 2010-2012. Desuden videreføres den offensive 
markedsføring af Danmark for at skabe et klarere og mere positivt billede af Dan-
mark i udlandet. 
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Investeringer og forskning i et nyt grønt vækstsamfund 

Danmark skal være et grønt vækstsamfund. Gennem investeringer i innovation og 
forskning i nye grønne løsninger skal vi forene et højt niveau af miljø-, klima- og na-
turbeskyttelse med en moderne og konkurrencedygtig økonomi. 
 
Med fordelingen af midlerne i globaliseringspuljen oprettes en fond til grøn omstil-
ling og erhvervsmæssig fornyelse, og der igangsættes en samlet satsning på grøn stra-
tegisk forskning. Initiativerne ligger i forlængelse af aftalen om Grøn Vækst fra juni, 
aftalen om en grøn transportpolitik fra januar og regeringens nye Erhvervsklimastra-
tegi, som indeholder en række initiativer til fremme af en ny grøn vækstøkonomi. 
 
Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 
Som led i aftalen om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksæt-
teri mv. oprettes en ny fond på 760 mio. kr. i 2010-2012 til grøn omstilling og er-
hvervsmæssig fornyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Herudover vil 
det beløb på 50 mio. kr., der blev afsat med Erhvervspakken til små og mellemstore 
virksomheder i september 2009 til markedsudvikling af offentlige velfærdsløsninger, 
også kunne administreres af fonden. 
 
Fonden skal forbedre rammerne for, at danske virksomheder kan udnytte den sti-
gende globale efterspørgsel efter grønne teknologier og løsninger, som blandt andet 
klimaudfordringerne fører med sig. Herudover skal fonden styrke udvikling og mar-
kedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsninger med henblik på at udnytte de 
erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og beskæftigelsen i Danmark. Fon-
den skal herunder bidrage til omstilling til nye erhvervs- og vækstmuligheder, herun-
der etablering af nye erhvervsvirksomheder i hårdt ramte områder. 
 
Markant satsning på grøn strategisk forskning 
Med aftalen om fordelingen af globaliseringsreserven til forskning og udvikling af-
sættes i alt 719 mio. kr. i 2010-2012 til en markant satsning på grøn strategisk forsk-
ning. 
 
Der afsættes 210 mio. kr. i 2010-2012 til ’Green Lab DK’ med henblik på at etablere 
testfaciliteter for klimateknologier, hvor virksomheder kan demonstrere og teste nye 
klimateknologier under realistiske omstændigheder. Det kan fx. være testcentre for 
energiinfrastruktur, biobrændstoffer eller brændselsceller. Etableringen af testcentre 
er et led i regeringens Erhvervsklimastrategi. 
 
Fra forskningsreserven på § 35 afsættes i alt 290 mio. kr. i 2010-12 til forskning i bio-
ressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter samt til økologi og et Grønt 
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Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP). Etableringen af GUDP skal ses i 
sammenhæng med aftalen om Grøn Vækst mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 
 
Herudover afsættes 219 mio. kr. til forskning i blandt andet klimatilpasning, miljø- og 
klimavenlige transportsystemer, miljøeffektive teknologier mv.  
 
Grøn Vækst 
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i juni 2009 aftale om Grøn Vækst. Med afta-
len afsættes i alt 13,5 mia. kr. til investeringer i Grøn Vækst i 2010-2015. 
 
Midlerne afsættes til at forbedre vandmiljøet ved en reduktion af udledningen af 
kvælstof og fosfor, til at reducere pesticiders skadevirkninger på mennesker, dyr og 
natur, til indsatser for at styrke beskyttelsen af forskellige naturtyper og standse tilba-
gegangen i den biologiske mangfoldighed, til forskning og innovation i regi af et nyt 
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) samt til at fremme vækst i 
primærerhverv og fødevareindustrien. 
 
Med GUDP skabes der en mere slagkraftig organisering af forsknings- og innovati-
onsindsatsen inden for landbrugs- og fødevareområdet. GUDP skal blandt andet bi-
drage til udviklingen af miljøteknologi, som kan understøtte et mere miljøvenligt og 
konkurrencedygtigt landbrugs- og fødevareerhverv. Endvidere understøttes den tek-
nologiske udvikling og innovation i landbrugserhvervet i form af en tilskudsordning. 
 
Midlerne til initiativerne i Grøn Vækst tilvejebringes gennem en kombination af nati-
onale midler og midler fra EU. De nationale midler vedrører primært miljømilliard II 
og en ændret tilbageførsel af pesticidafgiftsprovenuet til landbrugets fonde. Herud-
over anvendes landdistriktsmidler mv. fra EU. 
 
Med aftalen udmøntes Danmarks landdistriktsprogram for perioden 2010-2013. Det 
understøtter, at der vil kunne ske fuld hjemtagning af landdistriktsmidler fra EU. 
 
En grøn transportpolitik 
Regeringen indgik i januar aftale om en grøn transportpolitik med Socialdemokrater-
ne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Allian-
ce. Med aftalen udbygges den danske infrastruktur, så mobiliteten øges til gavn for 
fremtidens vækst og velstand. Samtidig medvirker aftalen til at nedbringe udlednin-
gen af CO2 blandt andet gennem en øget satsning på kollektiv trafik. 
 
Som opfølgning på aftalen om en grøn transportpolitik har parterne i oktober indgå-
et tre nye aftaler:  
 
 Med aftalen en moderne jernbane er der truffet beslutning om at anlægge en ny 

jernbane mellem København og Ringsted via Køge, som forventes taget i 
brug i 2018. Der afsættes knap 10,4 mia. kr. til projektet. Herudover er der 
truffet beslutning om anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen mellem Lejre 
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og Vipperød og på strækningen mellem Vojens og Vamdrup i Sønderjylland. 
Den endelige beslutning vedrørende strækningen Vojens-Vamdrup afventer 
en opdatering af VVM-redegørelsen 

 Med aftalen om nye initiativer som led i udmøntning af puljer bliver en lang række 
konkrete initiativer igangsat. Initiativerne skal blandt andet forbedre forholde-
ne for cyklister, nedbringe trafikstøjen, intensivere indsatsen for øget trafiksik-
kerhed, fremme teknologiske indsatser, der øger mobiliteten, reducere flaske-
halse, fremme gods på jernbane samt bidrage til at gøre den kollektive trafik 
mere konkurrencedygtig og attraktiv. 

 Med aftalen om visse vejprojekter er parterne enige om, at vejprojekterne udbyg-
ning af Brande Omfartsvej, nordlig omfartsvej ved Næstved med højbro og 
VVM-undersøgelse, nordligt hængsel til Djursland som 2+1-vej samt anden 
etape af Slagelse Omfartsvej skal indgå i en kommende samlet aftale om ud-
møntning af Infrastrukturfonden på vejområdet. 

 
Miljøvenlig omlægning af skatten  
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts aftale om Forårspakke 2.0. Aftalen 
indebærer en markant sænkelse af skatten på arbejde, mens skatten på forurening og 
energiforbrug hæves. Skattereformen bidrager til at reducere energiforbruget og styr-
ke den vedvarende energi, ligesom udledningen af drivhusgasser mindskes. Samlet 
øges afgifterne mv. inden for energi, klima, miljø og transport med knap 8 mia. kr., 
heraf bidrager erhvervene med knap 6 mia. kr.  
 
Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi 
Regeringen indgik den 29. oktober en aftale med alle Folketingets partier om en ny 
handlingsplan for miljøteknologi, der skal fremme miljøteknologi på områder som 
vand, luft og affald, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder 
har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. 
 
Med aftalen afsættes der 45 mio. kr. årligt i 2010 og 2011. Af de i alt 90 mio. kr. af-
sættes 82,5 mio. kr. til udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier samt 
7,5 mio. kr. til innovationsfremmende regulering og partnerskaber. 
 
Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen 
Regeringen indgik den 29. oktober en aftale med alle Folketingets partier om en ny 
handlingsplan for kemikalieindsatsen i 2010-2013. Kemikaliehandlingsplanen bygger 
videre på regeringens kemikaliehandlingsplan i 2006-2009 og lægger op til en mar-
kant og styrket prioritering af kemikalieområdet. Handlingsplanen fokuserer på en 
stærk indsats på kemikalieområdet i Danmark og en aktiv international indsats. 
 
Med aftalen afsættes der i alt 173 mio. kr. i 2010-2013. Midlerne afsættes blandt an-
det til gennemførelse af EU’s kemikalieregulering REACH, til tilsyn og kontrol med 
klassificering og mærkning af kemikalier samt til videnopbygning, forbrugerprojekter 
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og kampagner på forbrugerområdet. Desuden afsættes midler til videreførelse af 
Center for Hormonforstyrrende Stoffer, Videncenter for Allergi, Videncenter for 
Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og Informationscenter for Miljø og Sundhed 
samt forskning i kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer. 
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Fortsat satsning på uddannelse 

Globaliseringsaftalen fra 2006 opstiller en række konkrete og ambitiøse mål for ud-
dannelsesområdet: 
 
 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 sam-

tidig med, at færdiggørelsesalderen reduceres. 
 Voksen- og efteruddannelsen skal styrkes, herunder gennem et markant løft i 

læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge samt en 
pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efteruddannelsesaktivitet. 

 
Med aftalen om fordelingen af globaliseringsreserven i 2010-2012 er der taget et be-
tydeligt skridt hen imod målene. 
 
Flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
Parterne bag globaliseringsaftalen har indgået en flerårsaftale for de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser i 2010-2012. Erhvervsuddannelserne tilføres i alt 981 mio. kr. i 
2010-2012 til blandt andet en styrket indsats over for unge med svage forudsætninger 
og til at få flere til at gennemføre en uddannelse. Parterne er desuden enige om at 
styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. Herudover har parterne afsat 399 mio. kr. 
til fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet gennem blandt andet fortsat udvikling 
af grundforløbspakker.  
 
Forhøjelse af taxametre 
Den forskningsbaserede undervisning på humaniora og samfundsvidenskab skal 
styrkes. Parterne bag globaliseringsaftalen er derfor enige om at forhøje taxametret 
pr. studenterårsværk til humaniora og samfundsvidenskab med 4.180 kr. i 2010, 
4.775 kr. i 2011 og 5.000 kr. fra 2012, jf. aftale om fordeling af globaliseringsreserven 
til forskning og udvikling. 
 
Midlerne til taxameterløftet tilvejebringes ved at afsætte 100 mio. kr. årligt i 2010-
2012 fra globaliseringspuljen. Herudover afsættes 84 mio. kr. i 2010, 110 mio. kr. i 
2011 og 120 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på § 35.  
 
Parterne er endvidere enige om, at der i 2012 skal foretages en vurdering af, om 
taxameterløftet har haft betydning for den forskningsbaserede undervisning på 
humaniora og samfundsvidenskab. 
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Kvalitetsløft af professionshøjskoler og styrkelse af det pædagogiske område 
Parterne bag globaliseringsaftalen er enige om at løfte kvaliteten og styrke 
sammenhængen mellem teori og praksis på professionshøjskolerne mv. samt at 
styrke internationalisering og formidling af uddannelserne, jf. aftale om udmøntning 
af midler til de videregående uddannelser. Der afsættes hertil 225,3 mio. kr. i 2010 og 
226,3 mio. kr. årligt i 2011-2012. 
 
Parterne bag globaliseringsaftalen er desuden enige om at styrke det pædagogiske 
område gennem uddannelse af flere praktikvejledere, efteruddannelse i arbejdet med 
udsatte børn og unge, etablering af videnscenter for udsatte børn og unge samt 
etablering af praktikpladser for pædagogstuderende. Endvidere styrkes praksisviden 
på professionshøjskolerne mv. og studiestartsforløb på professionsbachelor-
uddannelserne.  
 
Der afsættes hertil 67 mio. kr. i 2010, 66 mio. kr. i 2011 og 67 mio. kr. i 2012. Løftet 
tilvejebringes fra de midler, der oprindeligt blev afsat til initiativet om omlægning af 
pædagoguddannelsens praktikperioder til SU-finansiering i trepartsaftalen fra 2007 
mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF. 
 
Voksen- og efteruddannelse 
Parterne bag globaliseringsaftalen har aftalt at videreføre en række eksisterende initia-
tiver, og at igangsætte nye initiativer, herunder: 
 
 Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. 
 Øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannel-

sessystem. 
 Bedre tilbud til tosprogede. 
 Drift af nye VEU-centre. 
 
Der afsættes 46 mio. kr. årligt hertil fra globaliseringspuljen. 
 
En ekstraordinær indsats for kommende dimittender 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en ekstraordinær indsats for kommen-
de dimittender fra kandidatuddannelserne mv. i form af særlige kompetenceudviden-
de forløb på universitetet i forlængelse af igangværende uddannelse. 
 
Forløbet skal skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de 
aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver 
ledige. Det særlige forløb skal udvide den unges kompetencer på nye områder. Den 
kommende dimittend søger om deltagelse i det særlige forløb inden afslutningen af 
den igangværende uddannelse. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb, der sam-
mensættes af enkeltfag på eksisterende godkendte heltidsuddannelser. Et forløb har 
typisk og højest en varighed af et halvt år. 
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Der afsættes 20 mio. kr. i 2010 til uddannelsesudgifter til særlige forløb. Hertil kom-
mer 17 mio. kr. til forsørgelse til de studerende, der i niveau og regler svarer til SU. 
Initiativet, som træder i kraft den 1. februar 2010, løber i ét år. 
 
Udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forbedre uddannelsesmulighederne 
for nyuddannede faglærte ledige. Aktive tilbud i form af uddannelse kan understøtte 
muligheden for at få en plads på arbejdsmarkedet. Nyuddannede kan have behov for 
at få målrettet og skærpet kompetencerne, så de matcher de aktuelle jobmuligheder.  
 
Parterne er enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2010 med henblik på, at ny-
uddannede faglærte ledige i højere grad kan få tilbud om en jobrettet uddannelses-
indsats. Puljen skal støtte forsøgsprojekter i jobcentre mv. målrettet anvendelse af 
uddannelsesaktivering rettet mod områder med bedre jobmuligheder. 
 
Faglærte nyuddannede dagpengemodtagere har derudover – på lige fod med andre 
dagpengemodtagere – ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hertil kommer mulighe-
den for 6 ugers uddannelse i første ledighedsperiode som del af en jobplan. 
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Styrket indsats for unge 

Så mange unge som overhovedet muligt skal i gang med uddannelse og job. Langt de 
fleste unge klarer sig godt, men der skal gøres en ekstra indsats for ledige unge uden 
uddannelse og unge, som ikke selv formår at komme i gang med uddannelse eller 
job. 
 
Regeringen har derfor indgået aftale om flere unge i uddannelse eller job med Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Med aftalen tages der hånd 
om de unge, der har svært ved at komme i gang med en uddannelse, falder fra en 
uddannelse, mister deres job eller har svært ved at finde praktikplads eller job. 
 
Samtidig medvirker aftalen til at styrke mulighederne for at opfylde målsætningen 
om, at mindst 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse 
i 2015. 
 
Flere praktikpladser 
Den aktuelle økonomiske situation betyder, at flere unge søger uddannelse. Samtidig 
indgår virksomhederne færre praktikpladsaftaler. Parterne bag aftalen om flere unge i 
uddannelse eller job er derfor enige om at afsætte i alt knap 1,4 mia. kr. i 2010-2012 
til op mod 5.000 nye praktikpladser i 2010. 
 
Præmieringsordningen fra maj 2009 styrkes gennem en tredobling af satserne for 
præmie og bonus til i alt 50.000 kr. pr. praktikpladsaftale. Midlerne tilvejebringes af 
opsparede midler fra AER-ordningen. Styrkelsen af præmieringsordningen skønnes 
samlet set at medføre 1.650 ekstra praktikpladser i 2010. 
 
Endvidere åbnes for ekstra optag for skolepraktikpladser i 2010, så der samlet opret-
tes 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2010 svarende til niveauet i 2009. 
  
Herudover er der enighed om, at regeringen i efteråret 2009 sammen med KL og 
Danske Regioner skal drøfte en plan for at øge antallet af nye praktikpladser i kom-
muner og regioner med mindst 1.650 pladser i 2010. Derudover oprettes der 200 
ekstra praktikpladser i staten i 2010. 
 
Der iværksættes endelig en række yderligere initiativer for at forbedre vilkårene på 
praktikpladsområdet, herunder udbygning af supplerende grundforløbsundervisning, 
kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne samt bedre mulig-
heder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale. 
 
Flere 15-17-årige i uddannelse og job 
Unge, som ikke kommer i gang med og fuldfører uddannelse eller job efter grund-
skolen, har sværere ved senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på ar-
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bejdsmarkedet. Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Ven-
stre har derfor indgået aftale om at styrke indsatsen for de godt 10.000 unge mellem 
15 og 17 år, som på et givet tidspunkt hverken er i uddannelse eller job.  
 
Alle 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan. Det er kommunens opgave at føl-
ge den unge og sikre, at uddannelsesplanen efterleves. Hvis det ikke sker, skal kom-
munen hurtigt tage fat i og spore den unge ind på en ny uddannelse, beskæftigelse 
eller anden udviklende aktivitet. Samtidig skal der tages bedre hånd om unge, som 
ikke har forudsætningerne for at starte direkte i uddannelse eller job. 
 
Kommunerne skal have adgang til en række nye tilbud og redskaber, som er målret-
tet mod unge med svage forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse. 
Jobcentrene får mulighed for at give tilbud til de 15-17-årige i form af blandt andet 
virksomhedspraktik, vejledning, opkvalificering samt mentorstøtte. 
  
Parterne er enige om at forenkle vejledningsindsatsen, så kommunerne får større fri-
hed til at indrette indsatsen efter lokale behov og målrette den mod udsatte unge. 
 
En styrket beskæftigelsesindsats for ledige mellem 18 og 30 år 
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om 
en styrket indsats for at få unge ledige mellem 18 og 30 år i uddannelse og job. 
 
Forsøg med en tidlig indsats for ledige viser, at kombinationen af intensive samtale-
forløb og tidlig aktivering virker. Parterne er derfor enige om at afsætte i alt 69 mio. 
kr. i 2010 og 2011 til, at 18-19-årige kan få en samtale i jobcentret senest en uge efter 
den første henvendelse og et aktivt tilbud senest efter en måned. 
 
Unge under 30 år, der hænger fast i ledighed, har brug for en særlig indsats for at 
komme i uddannelse eller job. Parterne afsætter derfor i alt 76 mio. kr. i 2010 og 
2011 til initiativet Ny chance til unge. Med midlerne gives der tilskud til jobcentre, som 
formår at få flere unge i et aktivt tilbud på en virksomhed. 
 
Der afsættes 100 mio. kr. i 2010-2013 til relevante kurser for unge med læse-, skrive 
eller regnevanskeligheder. 
 
Jobrotationsordningen udvides, så flere ledige får mulighed for at vikariere i en stil-
ling, mens den fastansatte bliver opkvalificeret. Og ledige unge under 30 år får lettere 
adgang til at modtage opkvalificering i forbindelse med ansættelse i ordinært arbejde. 
 
Ny ungeydelse 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at kommunerne har behov for yderli-
gere redskaber i indsatsen for at få unge i uddannelse eller job. På den baggrund er 
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regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at børnefamilieydelsen for 15-17-årige 
omlægges til en ungeydelse, der ændres fra en kvartalsvis til en månedlig ydelse. 
 
Formålet er at give kommunen mulighed for at stoppe udbetalingen, hvis kommunen 
vurderer, at den unge ikke følger uddannelsesplanen og ikke samarbejder om at tilret-
telægge en ny, eller forældrene og den unge ikke ønsker at samarbejde om udarbej-
delsen af uddannelsesplanen. Muligheden for at stoppe udbetalingen af ungeydelsen 
er således et redskab til at få forældrene i tale og sikre fokus på slutmålet for uddan-
nelsesplanen for unge, som har vanskeligt ved at fastholde uddannelse, beskæftigelse 
mv. Et begrænset antal familier vurderes at få standset udbetalingen af ungeydelsen 
som følge af omlægningen. 
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Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance igangsatte i 2008 og 2009 en række 
initiativer til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og uacceptabel adfærd blandt unge. 
Initiativerne havde blandt andet fokus på at skærpe forældres ansvar for deres børns 
handlinger og forbedre myndighedernes mulighed for at skabe tryghed og forebygge 
ungdomskriminalitet. 
 
Med aftalen om udmøntningen af midlerne i satspuljen afsættes i 2010-2013 blandt 
andet midler til en række initiativer, der har fokus på tidlig identifikation og en hel-
hedsorienteret og forebyggende indsats, for at imødegå ungdomskriminalitet. Initia-
tiverne omfatter: 
 
 Helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder (170 mio. kr.). 
 Mere konsekvens i det sociale system (51 mio. kr.). 
 Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (43 mio. 

kr.). 
 En styrket kriminalpræventiv indsats (198 mio. kr.). 
 Ungesamråd i alle politikredse (24 mio. kr.). 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en markant yderligere styrkelse af ind-
satsen mod ungdomskriminalitet og om at skabe en mere konsekvent indsats over 
for børn og unge, der begår kriminalitet. 
 
Nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år 
Parterne er enige om, at unge, der begår kriminalitet, skal mødes med konsekvens og 
fasthed. Der er derfor enighed om at nedsætte den kriminelle lavalder til 14 år, så de 
14-årige behandles efter de samme regler, som i dag gælder for de 15-17-årige. 
 
Der afsættes i alt 11,6 mio. kr. i 2010 og 22,9 mio. kr. årligt fra 2011 til at behandle et 
øget antal sager i retsvæsenet, herunder i politiet og domstolene, samt til udgifter til 
beskikkede forsvarere mv. 
 
Det afsættes endvidere i alt 52,8 mio. kr. i 2010 og 26,4 mio. kr. årligt fra 2011 til op-
rettelse og drift af sikrede pladser, hvor unge kriminelle kan anbringes i varetægt og 
til afsoning. 
 
Parterne er enige om, at der skal tages hånd om kriminelle unge af de sociale myn-
digheder og det sociale system. Det er således udgangspunktet, at kriminelle unge ik-
ke skal i fængsel, men anbringes på sociale institutioner. 
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Skærpet straf ved medvirken til kriminalitet begået af børn under den krimi-
nelle lavalder 
Parterne er enige om, at det skal modvirkes, at personer skubber børn under den kri-
minelle lavalder foran sig i et forsøg på selv at slippe for pågribelse. Der skal derfor 
være mulighed for en skærpet straf, hvis en person har medvirket til, at et barn under 
den kriminelle lavalder begår en kriminel handling. 
 
Strafskærpelsen håndteres inden for Kriminalforsorgens nuværende kapacitet. 
 
Ungedommere ved byretterne 
Parterne er enige om, at der ved samtlige byretter skal etableres ordninger med særli-
ge ungedommere, der behandler alle straffesager og andre relevante sager mod unge 
under 18 år. Det skal medvirke til at sikre, at retssystemet kan tage de nødvendige 
hensyn til den unges udviklingstrin. Samtidig er det vigtigt at sikre, at dommerne har 
et solidt kendskab til de mulige alternativer til frihedsstraf, herunder samfundstjene-
ste. Der vil blive iværksat en efteruddannelse, der sikrer ungedommere de nødvendi-
ge forudsætninger på ungeområdet. 
 
Der afsættes i alt 3,2 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse 
af ungedommere. 
 
Hurtig reaktion ved kriminalitet begået af unge 
Når unge begår kriminalitet, er en hurtig reaktion med til at signalere, at samfundet 
ikke accepterer kriminel adfærd. Samtidig kan en hurtig reaktion bidrage til at sikre, 
at den unge kommer videre og bort fra en kriminel løbebane.  
 
Der er derfor enighed om at indføre målsætninger for en hurtig sagsbehandling, så-
ledes at sager om unges kriminalitet prioriteres højt både af de sociale myndigheder, 
politi, anklagemyndighed og domstole. 
 
Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. 
årligt fra 2013 til hurtigere sagsbehandling ved domstolene og i kommunerne. 
 
Øgede muligheder for anbringelse på sikrede afdelinger 
For at sikre, at unge under den kriminelle lavalder bliver mødt med større konse-
kvens, er parterne enige om at lempe kriteriet for anbringelse af børn og unge i sik-
rede døgninstitutioner. Lempelsen indebærer en udvidet adgang til at anbringe børn 
under den kriminelle lavalder i sikret regi efter reglerne i serviceloven. Det skal 
blandt andet give bedre muligheder for at fastholde børn under den kriminelle laval-
der i et behandlingsforløb. 
 
Parterne er endvidere enige om at udvide ’længsteperioden’ for anbringelse af børn 
under 14 år i sikret institution fra det nuværende maksimum på seks måneder til ni 
måneder. For de 14-årige skal der gælde den samme ’længsteperiode’ som for de 15-
17-årige. 
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Der afsættes i alt 4,6 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2011. 
 
Ny institutionstype og MultifunC  
Som en del af satspuljeaftalen for 2010 er der afsat midler til oprettelse af en ny insti-
tutionstype i socialt regi. Den ny institutionstype er en mellemform mellem de nuvæ-
rende sikrede afdelinger og åbne institutioner. Institutionen vil være bredt målrettet 
unge med negativ og udadreagerende adfærd, hvorfor den pædagogiske behandling 
forudsætter en mulighed for at kunne fastholde den unge på institutionen. Der er i 
satspuljeaftalen for 2010 afsat 20 mio. kr. til etablering og herefter 9 mio. kr. årligt fra 
2011 til drift. Samtidig er der afsat 1 mio. kr. til evaluering. 
 
På den ny institutionstype vil der blive mulighed for at arbejde målrettet med den 
unges udvikling, blandt andet gennem afprøvede behandlingsprogrammer som for 
eksempel MultifunC. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsat-
te i aftalen om finansloven for 2009 i alt 56 mio. kr. i perioden 2009-2012 til at un-
derstøtte kommunernes afprøvning af MultifunC. MultifunC er et intensivt døgnbe-
handlingstilbud, som retter sig mod 14 -18-årige udadreagerende unge, herunder kri-
minelle unge. 
 
Politiets bistand ved håndhævelse af ungepålæg 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indførte i 2009 en mulighed for at 
meddele et barn eller en ung et ungepålæg. Med virkning fra 1. juli 2009 er kommu-
nerne forpligtede til at meddele et ungepålæg, hvis et barn eller en ung har adfærds-
problemer eller udviser en så negativ adfærd, at der er risiko for barnets eller den un-
ges udvikling, og når frivilligt samarbejde ikke er tilstrækkeligt til at løse problemerne. 
 
I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at politiet bistår kommunerne med at 
håndhæve et ungepålæg. Det vil navnlig kunne være hensigtsmæssigt i de situationer, 
hvor ungepålægget går ud på, at barnet eller den unge skal være hjemme i aften- og 
nattetimerne. 
 
Parterne finder, at kommunerne med fordel kan søge at indgå aftaler med politiet om 
at håndhæve ungepålæg. Der er derfor enighed om at etablere en ordning, hvor det 
kan aftales lokalt mellem den enkelte kommune og politiet, at politiet bistår med at 
håndhæve et ungepålæg. 
 
Samtidig er partierne enige om at indføre en mulighed for, at barnet eller den unge 
kan få påsat en elektronisk fodlænke med henblik på at sikre overholdelsen af et på-
læg om at være hjemme om aftenen og om natten. Hvis barnet eller den unge forla-
der hjemmet i strid med pålægget, vil det straks blive registreret, og politiet vil kunne 
bringe den pågældende hjem igen. 
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Kommunal egenbetaling ved anbringelse af kriminelle unge 
For at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig 
i kriminel retning, er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at den enkelte kom-
mune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på 
sikrede afdelinger eller på Kriminalforsorgens institutioner. 
 
En kommunal egenbetaling vil samtidig tilskynde kommunerne til hurtigt at finde en 
plads til kriminelle unge, som skal afsone en dom på en åben institution. Det vil bi-
drage til at afhjælpe de nuværende flaskehalsproblemer og nedbringe ventetiden på 
de sikrede institutioner. 
 
Ændringen indebærer ikke merudgifter samlet set. Kommunerne under ét kompen-
seres for deres udgifter til betaling for ophold på Kriminalforsorgens institutioner.  
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Retsområdet 

Danmark er grundlæggende et trygt og velfungerende samfund at leve i. Vi skal kun-
ne færdes frit overalt både om dagen og om natten uden at være bange eller utrygge. 
Desværre er der nogle steder en stigende utryghed på grund af blandt andet bande-
kriminalitet. Der skal slås hårdt ned på bander og meningsløs vold. Vi skal alle over-
holde de grundlæggende regler, vi er fælles om i Danmark.  
 
Forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere 
Der er i de seneste år sket en markant styrkelse af indsatsen mod kriminelle bande- 
og rockergrupper. Indsatsen har givet resultater. Men det kan konstateres, at skyderi-
erne fortsætter i særligt hovedstadsområdet og på Sjælland. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er derfor enige om at igangsætte og udvide en række initiativer, der yderli-
gere kan forstærke indsatsen mod kriminelle bander og rockere. Målet er at stresse 
dem hele tiden – ikke kun når de skyder på hinanden. 
 
Etablering af bande task force i politiet 
Politiet er i de seneste år blevet tilført øgede ressourcer til bekæmpelse af den igang-
værende bandekonflikt. I 2008 og 2009 er politiet blevet tilført i alt 90 mio. kr. til 
indsatsen.  
 
Samtidig er politistyrken med finanslovsaftalen for 2009 udvidet med i alt 300 ekstra 
politibetjente, heraf 150 betjente i 2009 og 150 betjente i 2010, blandt andet for, at 
politikredsene kan fastholde og forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet 
tiltagende problemer med bande- og rockerkriminalitet. Endvidere blev politiet i for-
året 2009 tilført i alt 651 mio. kr. for at genoprette politiets økonomi. Pengene blev 
tilført for at sikre ro omkring politiets økonomi, så politiet fortsat har styrke til at 
sætte hårdt mod hårdt over for de kriminalitetsproblemer, vi oplever i samfundet. 
 
For yderligere at intensivere politiets indsats mod banderne etablerer politiet en sær-
lig bande task force i Karlslunde, der skal sikre en tværgående og proaktiv efter-
forskning mod bande- og rockermiljøet. Task forcen vil i et tæt samarbejde mellem 
politikredsene på Sjælland og Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) 
styrke det efterretningsmæssige grundlag. Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil 
med sine særlige kapaciteter og kompetencer målrettet og koordineret bidrage til en-
hedens indsats. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og SKAT vil ligele-
des understøtte task forcens arbejde. Enheden vil understøtte bandeindsatsen i hele 
landet. 
 
Overarbejdspulje til bandeindsatsen 
Der afsættes en pulje på 80 mio. kr. blandt andet til udbetaling af overarbejde i for-
bindelse med den intensiverede bandeindsats. 
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Skærpede regler og sanktioner i forhold til ulovlig kørsel med udenlandsk ind-
registrerede køretøjer 
Det høje danske niveau for registreringsafgifter på køretøjer betyder, at der er mange 
danskere og udlændinge, der bruger udenlandske køretøjer i strid med reglerne, når 
de er i Danmark. Misbruget sker blandt andet i bande- og rockermiljøet og blandt 
udenlandske statsborgere, der i længere perioder arbejder i Danmark.  
 
De nuværende bøder for uberettiget korttidsanvendelse af udenlandske køretøjer er 
lave i forhold til den besparelse, som misbrugeren har opnået, ligesom bøderne for 
overtrædelse af registreringsafgiftsloven er lavere end bøder for overtrædelse af øvrig 
skatte- og afgiftslovgivning.  
 
Parterne er enige om, at misbruget skal bekæmpes gennem en markant skærpelse af 
bøderne og en hurtigere reaktion i forhold til ulovlig kørsel med udenlandsk indregi-
strerede køretøjer. Der nedsættes et hurtigtarbejdende udvalg på tværs af berørte mi-
nisterområder, som senest februar 2010 skal fremlægge konkrete forslag hertil med 
henblik på lovgivning i indeværende Folketingssamling. 
 
SKAT vil allerede nu intensivere indsatsen mod ulovlig kørsel i Danmark. Der afsæt-
tes en pulje på 10 mio. kr. i 2010 til kampagnen. 
 
Udvalg til koordinering af bandeindsatsen 
Parterne er enige om at nedsætte en politisk følgegruppe, der mødes kvartalvist, hvor 
parterne orienteres om bandeindsatsens resultater, og hvor særlige spørgsmål tages 
op til uddybende drøftelse.  
 
Der nedsættes endvidere et tværministerielt embedsmandsudvalg, som skal følge op 
på indsatsen mod bandekriminalitet med henblik på at sikre, at myndighedernes ind-
sats mod de kriminelle bander fortsættes, og for at sikre de bedst mulige rammer for 
myndighedssamarbejdet, herunder om ”Al Capone”-modellen.  
 
Målet med den brede myndighedsindsats er ikke kun at stoppe de skyderier, der har 
truet borgerne i blandt andet København. Målet er også at sætte en stopper for den 
grove volds-, narkotika- og berigelseskriminalitet, som bande- og rockermiljøet står 
for. I den forbindelse skal udvalget sikre, at der blandt de relevante myndigheder er 
fokus på mulighederne for udvisning af udenlandske statsborgere, der deltager i ban-
dekriminalitet. 
 
Analyse af grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle bander 
For at få bedre viden om de strukturer, der giver grobund for rekrutteringen af børn 
og unge til kriminelle bander, er parterne enige om at afsætte 3 mio. kr. til et forsk-
ningsprojekt, der belyser grundlaget for rekruttering af børn og unge til kriminelle 
bander. 
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Al Capone  
SKAT har gennem de senere år opbygget en særlig enhed med fokus på økonomisk 
kriminalitet. Enhedens indsats mod bande- og rockerkriminaliteten, der sker i et 
samarbejde med politiet, tager udgangspunkt i den såkaldte ”Al Capone”-model. Me-
toden indebærer, at bande- og rockermedlemmernes økonomi gennemgås grundigt, 
og der sættes særligt fokus på, om der skjules penge for SKAT, herunder gennem 
familie- og selskabskonstruktioner. 
 
Erfaringerne med indsatsen er positive. SKAT og politiet har blandt andet som en 
del af indsatsen beslaglagt bande- og rockermedlemmers kontante pengebeløb, uden-
landsk indregistrerede biler mv., ligesom der er rejst straffesager mod bande- og 
rockermedlemmer for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen. 
 
For at styrke bekæmpelsen af bande- og rockerkriminalitet er parterne derfor enige 
om at udbygge SKAT’s enhed for økonomisk kriminalitet med 40 årsværk. SKAT 
tilføres 23,7 mio. kr. hertil i 2010 og frem. Enheden skal understøtte og aflaste politi-
ets arbejde. 
 
Der afsættes endvidere 5 mio. kr. årligt til politiet med henblik på at bidrage til arbej-
det. 
 
Undladelse af varsling af kontrolbesøg, når disse foregår sammen med politiet 
Når politiet foretager ransagninger af banders tilholdssteder, skal andre relevante 
myndigheder kunne deltage i aktionen. Justitsministeriet vil drøfte med de relevante 
kontrol- og tilsynsmyndigheder mv., om dette nødvendiggør en regel, hvorefter kon-
trolmyndigheden kan undlade at foretage varsling, når kontrollen foretages samtidig 
med, at politiet eksempelvis foretager ransagninger.   
 
Beskikkelse af forsvarer 
Det er vigtigt, at anklagemyndigheden er opmærksom på domstolenes mulighed for 
at nægte beskikkelse af en ønsket forsvarer i konkrete straffesager, hvis advokatens 
medvirken vil føre til en unødig forsinkelse af sagen. Det gælder ikke mindst i straf-
fesager mod personer med tilknytning til bande- og rockermiljøet. Rigsadvokaten vil 
derfor udstede en vejledning til anklagemyndigheden herom. 
 
Kontrol med Danmarks grænser 
Parterne er endvidere enige om at gøre en særlig stor indsats for, at København ikke 
bliver en skueplads for tilrejsende uromagere under den kommende klimakonferen-
ce. Der skabes mulighed for grænsekontrol ved de indre Schengen-grænser i Dan-
mark fra den 1. december 2009 til den 18. december 2009. Parterne er enige om, at 
der ved grænserne til Tyskland og Sverige skal være en øget synlig polititilstedeværel-
se, og at der hurtigt skal kunne etableres en effektiv personkontrol for at forebygge, 
at potentielle uromagere kommer ind i landet. Der vil på baggrund af et tæt samar-
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bejde med PET og udenlandske samarbejdspartnere, herunder navnlig Sverige og 
Tyskland, blive reageret over for mistænkelige personer, der er på vej over grænsen. 
Grænsekontrollen kan have karakter af målrettet indrejsekontrol over for bestemte 
persongrupper, køretøjer el. lign., der mistænkes for at udnytte klimatopmødet til 
iværksættelse af optøjer. 
 
For at sikre politiet bedre hjælpemidler mod terrorisme og indrejse af illegale perso-
ner til Danmark er regeringen og Dansk Folkeparti herudover enige om at styrke po-
litiets muligheder for at foretage kontrol med pas ved ind- og udrejse af Danmark. 
Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, der skal give mulighed for, at politiet på baggrund af 
en analyse af blandt andet sikkerhedsmæssige forhold vil kunne scanne pas i Inter-
pol’s database de steder, hvor der sker indrejse fra ikke-Schengen-lande. Parterne er 
enige om, at det skal undersøges, om der er behov for inde i landet at kunne kontrol-
lere pas udover den eksisterende centrale opslagsmulighed hos Rigspolitiet. 
 
Parterne er enige om, at det er vigtigt med en højt prioriteret indsats i grænsekon-
trolområderne. Bemandingen i udlændingekontrolafdelingen i Syd- og Sønderjylland 
skal derfor være 100 polititjenestemænd som aftalt i flerårsaftalen for politiet og an-
klagemyndigheden. 
 
Udvidelse af politistyrken 
For at imødekomme behovet for politiets tilstedeværelse og kriminalitetsbekæmpel-
se, herunder ved grænserne, er parterne enige om, at der skal optages 100 mand eks-
tra på politiskolen i 2010 med henblik på en varig udvidelse af politistyrken. Der af-
sættes på den baggrund 33,9 mio. kr. i 2010 og 51,3 mio. kr. årligt herefter. 
 
Styrket indsats med containerscanner  
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at styrke SKAT’s muligheder for en effektiv 
kontrol ved grænserne blandt andet for at dæmme op for banders og rockeres mu-
ligheder for at indsmugle narkotika, våben mv. I forbindelse med SKAT’s særlige 
indsats mod bandekriminalitet er den eksisterende containerscanner med stort held 
anvendt til beslaglæggelse af narkotika  
 
Parterne er derfor enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2010 og herefter 2 mio. kr. årligt 
til indkøb og drift af en ny containerscanner.  
 
Parterne er endvidere enige om, at SKATs grænsekontrolindsats i forhold til især 
narkotikasmugling vil kunne styrkes yderligere, når der til brug for grænsekontrol bli-
ver udviklet bodyscannere, som har tilstrækkeligt lave stråleniveauer. 
 
Flere tjenestehunde 
SKAT har endvidere succes med at anvende tjenestehunde i toldkontrolarbejdet ved 
henholdsvis de indre og ydre grænser til Danmark. Anvendelsen af hunde er derfor 
en vigtig del af SKAT’s indsats for bekæmpelse af narkotikasmugling, våbensmugling 
og smugling af kontante pengebeløb over grænsen. 
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Parterne er på den baggrund enige om at afsætte 5 mio. kr. årligt til anskaffelse og 
drift af yderligere ca. 8 tjenestehunde. 
 
Uropakke 
For at støtte politiets arbejde under blandt andet COP15 er parterne endvidere enige 
om at skærpe straffen markant for dem, der lægger hindringer i vejen for politiets ar-
bejde eller begår hærværk i forbindelse med grov forstyrrelse af den offentlige orden 
og sikkerhed. Samtidig forlænges fristen i politiloven for administrativ frihedsberø-
velse fra 6 til 12 timer for at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige orden og 
sikkerhed ved blandt andet opløb. Der er fremlagt lovforslag herom med henblik på 
vedtagelse i Folketinget inden Klimatopmødet. Parterne er enige om at støtte lov-
forslaget. Politiet vil endvidere i øget omfang anvende videoudstyr og videodoku-
mentation, så uromagerne kan blive identificeret og retsforfulgt. 
 
Det fremgår af udlændingeaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at forslagene 
om skærpet straf for at lægge hindringer i vejen for blandt andet politiets arbejde og 
skærpet straf for hærværk begået under eller i umiddelbar forlængelse af grov forstyr-
relse af den offentlige orden og sikkerhed, skal følges op af adgang til altid at kunne 
udvise udlændinge, som idømmes ubetinget frihedsstraf for en sådan lovovertrædel-
se. 
 
Sikkerheden under COP15 
Danmark er vært for FN’s klimakonference COP15, der afholdes i december i Kø-
benhavn. COP15 er den største sikkerhedsopgave for dansk politi nogensinde, og 
dansk politi skal være klar til at yde en stor indsats for at sikre en rolig og fredelig af-
vikling af konferencen. 
 
Parterne er enige om at afsætte en ramme på op til i alt 622 mio. kr. i 2009, som poli-
tiet kan disponere over til løsning af sikkerhedsopgaver i forbindelse med COP15. 
De afsatte midler vil blandt andet blive brugt til at udbetale politibetjentenes merar-
bejde som følge af den ekstraordinære indsats under COP15, således at politibetjen-
tene ikke skal afspadsere det optjente merarbejde. Derved påvirkes borgerne mindst 
muligt. Samtidig bistås politiet af 1.100 hjemmeværnsfolk under COP15. 
 
Politiet har endvidere udarbejdet en national beredskabsplan for håndteringen af de 
politiopgaver under COP 15, som ikke er en del af sikkerhedsopgaverne i forbindelse 
med topmødet, for at sikre, at også hverdagens politiopgaver vil blive løst fuldt for-
svarligt under konferencen. Det indebærer blandt andet, at man også i kredsene – i 
nødvendigt omfang – overgår til en særlig tjenestetidsaftale om COP15, og at der 
etableres et samarbejde mellem kredsene, der sikrer en optimal anvendelse af det 
samlede personale og materiel. 
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Bekæmpelse af terror 
Afsløringen af nylige planer om terror mod Danmark understreger, at Danmark des-
værre også er et potentielt mål for terrorister. I forbindelse med terrorpakken blev 
samarbejdet mellem PET og udlændingemyndighederne styrket yderligere, så udlæn-
dinge, der må antages at kunne udgøre en fare for statens sikkerhed, kan nægtes op-
hold i Danmark. 
 
Styrkelse af PET’s tekniske overvågning 
PET’s tekniske center løser en række opgaver inden for teknisk og it-baseret over-
vågning, sporing og sikring som støtte for PET’s operative enheder og politikredse-
ne. 
 
PET har gennem de seneste år gentagne gange erfaret, at man inden for områderne 
terror, ekstremisme og organiseret kriminalitet møder grupper og organisationer, 
som foretager avancerede modforanstaltninger inden for det tekniske område. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om at afsætte 20 mio. kr. i 2010 til 
investeringer i tidssvarende systemer, blandt andet inden for områderne observation, 
aflytning i det fri, sporing, rumaflytning og krypteret aflytningsudstyr samt til opgra-
dering af den nuværende tekniske understøttelse. 
 
Opfølgningen på terrorhandlingsplanen 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den effektive indsats mod terror har 
allerhøjeste prioritet. Hovedparten af terrorhandlingsplanens 49 forslag er gennem-
ført. Parterne vil nøje følge udmøntningen af de resterende forslag, der skal arbejdes 
videre med, og drøfte eventuelle andre tiltag. 
 
Dansk Institut for Internationale Studier 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 4,5 mio. kr. i 2010, 3,5 mio. 
kr. i 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). 
Bevillingen afsættes med henblik på at sikre en fortsættelse af DIIS’ terrorforskning 
med fokus på radikaliseringsprocesser, herunder Al-Qaida-inspireret terrorisme med 
udgangspunkt i islamistisk fundamentalisme. 
 
Afvikling af sagspukkel i domstolene 
Domstolsreformen er en succes. Domstolene behandler i dag flere sager end før re-
formen. Samtidig har domstolene i de seneste år også oplevet en stigende tilgang af 
sager, der har medført, at der aktuelt er en sagspukkel. 
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance tilførte derfor i maj 2009 domsto-
lene 110 mio. kr. til 200 ekstra årsværk med henblik på, at domstolene frem til sep-
tember 2010 kan levere en styrkelse af indsatsen for at nedbringe sagspuklen. 
 
Et fortsat velfungerende og effektivt domstolssystem er væsentligt for retshåndhæ-
velsen. Parterne er derfor enige om at fastholde de 200 årsværk frem til udgangen af 
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2011 med henblik på at styrke sagsproduktionen i retterne og derigennem afvikle 
sagspuklen, nedbringe sagsbehandlingstiderne og forbedre servicen over for bruger-
ne. Herudover annulleres fra 2010 de effektiviseringskrav, der er indeholdt i den op-
rindelige domstolsreform. Annulleringen medvirker til, at domstolene har et grundlag 
for at fastholde det nuværende høje produktionsniveau i årene fremover. 
 
Parterne vil endvidere følge udviklingen i antallet af indsatte og venterkøen under 
Kriminalforsorgen. 
 
Der afsættes i alt 65,1 mio. kr. i 2010 og 161,7 mio. kr. i 2011 til styrkelse af domsto-
lene. 
 
Videreudvikling af den digitale tinglysning 
Den digitale tinglysning blev iværksat i september 2009. Den digitale tinglysning be-
tyder, at tinglysningen fremover kan foretages elektronisk på få minutter, hvor det 
tidligere tog op til 10 dage eller mere. Over 60 pct. af tinglysningsanmeldelserne bli-
ver efter indførelsen af det nye system ekspederet i løbet af én dag. 
 
For at sikre mulighed for at videreudvikle det digitale tinglysningssystem til gavn for 
både borgere og andre brugere er parterne enige om at afsætte 15 mio. kr. årligt i 
2010 og 2011. 
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Udlændingeområdet 

Udlændingeaftale 
Regeringen og Dansk Folkeparti har som led i den løbende opfølgning på den faste 
og fair udlændingepolitik indgået en Udlændingeaftale. Aftalen indeholder blandt andet 
en række yderligere kontrolinitiativer: 
 
 Der tilføres flere ressourcer til en styrket sagsbehandling i 1. instans og fortsat 

løbende kvalitetssikring på familiesammenføringsområdet. 
 Hver anden mod tidligere hver fjerde sag om familiesammenføring efter EU-

reglerne udtages det kommende år ved stikprøve til særlig grundig kontrol. 
 Vilkårskontrollen på familiesammenførings- og erhvervsområdet styrkes. 
 Udlændingeservice skal deltage aktivt i alle større Fairplay aktioner mv.   
 Der sikres adgang til og finansiering af samkøring af relevante registre og til at 

gennemføre flere kontroller med brug heraf. 
 
På den baggrund er parterne enige om at tilføre 9,5 mio. kr. i 2010 og herefter 12,5 
mio. kr. årligt til initiativerne. Hertil kommer et engangsbeløb på 11 mio. kr. til ud-
vikling af en it-løsning til samkøring af registre. 
 
Konkrete initiativer mod socialt bedrageri 
På baggrund af den seneste tids sager om socialt bedrageri, fx blandt irakiske modta-
gere af førtidspension, er der blandt andet aftalt følgende initiativer: 
 
 Der indføres en meddelelsespligt for alle modtagere af social pension (førtids- 

og folkepensionister) med fast bopæl i Danmark, som rejser til lande uden for 
EU i meget lange sammenhængende perioder. Samtidig får disse pensionister 
pligt til at oplyse, om de har indtægter fra udlandet. 

 Der indføres mulighed for stikprøvekontrol i sager om social pension. Stik-
prøvekontrol vil give mulighed for at undersøge sager uden en konkret mis-
tanke og uden pensionistens samtykke. 

 Der nedsættes et tværministerielt udvalg, som skal komme med anbefalinger 
til styrkelse af det tværgående samarbejde mellem myndighederne i kampen 
mod socialt bedrageri. 

 Samarbejdet mellem myndighederne styrkes blandt andet gennem oprettelse af 
kontrolteams, ligesom de involverede myndigheder får gensidig underret-
ningspligt ved mistanke om uretmæssigt udbetaling af ydelser. 

 
Beskæftigelsestilbud til ægtefælleforsørgede  
Parterne er enige om, at der skal iværksættes en styrket indsats over for borgere uden 
for arbejdsmarkedet, der forsørges af deres ægtefælle mv.  
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Kommunerne pålægges en pligt til at give ægtefælleforsørgede udlændinge, der står 
uden for arbejdsmarkedet og er omfattet af integrationsloven, beskæftigelsesrettede 
tilbud, hvis tilbuddet skønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder. 
 
Pligten til at give udlændinge omfattet af integrationslovens beskæftigelsesrettede til-
bud skal også omfatte en pligt til at give øvrige ledige selvforsørgede, herunder dan-
ske statsborgere, der ønsker det, et aktivt tilbud i henhold til de eksisterende be-
stemmelser herom i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, hvis tilbuddet af jobcenteret 
skønnes at forbedre vedkommendes beskæftigelsesmuligheder. 
 
Der afsættes hertil 20 mio. kr. årligt. 
 
Styrket sagsbehandling i Udlændingeservice 
Parterne er enige om at styrke sagsbehandlingen i Udlændingeservice. Udlændinge-
service har i løbet af 2009 modtaget et større antal sager end forudsat, og denne ten-
dens forventes at fortsætte i 2010. Det gælder særligt sager på asylområdet og green-
card sager.  
 
Antallet af asylansøgere har været stigende det sidste år. Der forventes i år omkring 
3.500 asylansøgninger mod 2.400 i 2008. Siden efteråret 2008 er antallet af indkvarte-
rede på asylcentrene steget fra 1.700 til 2.800 personer i efteråret 2009. 
 
På asylområdet er en effektiv asylsagsbehandling – og en konsekvent udsendelses-
procedure for de afviste asylsøgere – et klart signal udadtil med hensyn til at begræn-
se tilstrømningen til Danmark af asylansøgere. 
 
Parterne er enige om, at der på finansloven for 2010 skal afsættes de nødvendige res-
sourcer til at håndtere den stigende sagstilgang og nedbringe antallet af verserende 
sager i Udlændingeservice og Flygtningenævnet. Bevillingsniveauet fastlægges på æn-
dringsforslagene til finanslovforslaget på baggrund af de endelige skøn for sagstil-
gang mv. 
 
Repatriering 
Der er enighed om en styrkelse af tilskyndelsen til og indsatsen for, at udlændinge 
vender tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland, jf. bilag 3. 
 
Parterne ønsker, at den eksisterende repatrieringsordning, der omfatter repatrierings-
hjælp og reintegrationsbistand, skal forbedres. 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. 
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Der er efter gældende regler mulighed for hjælp til etablering ved repatriering (en-
gangsstøtte) på 28.256 kr. for udlændinge over 18 år og 9.042 kr. under 18 år.  
 
Der er enighed om, at den økonomiske tilskyndelse til repatriering skal styrkes mar-
kant ved en væsentlig forhøjelse af støttebeløbene. Fremover udbetales 16.954 kr. for 
udlændinge over 18 år og 5.651 kr. under 18 år ved tilbagevenden og 100.000 kr. for 
udlændinge over 18 år og 30.000 kr. for udlændinge under 18 år, efter at muligheden 
for at vende tilbage er bortfaldet – typisk et år. Det forhøjede støttebeløb udbetales 
til udlændinge, der repatrierer i 2010-2013, og som har haft opholdstilladelse i Dan-
mark i minimum 5 år. 
 
Der er yderligere for udlændinge mulighed for en pensionslignende reintegrations-
ydelse. Det generelle alderskrav nedsættes fra 60 år til 55 år. Der er enighed om, at 
udlændinge, der er berettigede til ydelsen og har fået opholdstilladelse efter udlæn-
dingereglerne gældende før 2002, tilbydes en ekstra reintegrationsbistand på enten 
1.000 kr. om måneden i fem år eller 800 kr. om måneden livsvarigt ved repatriering i 
2010-2013. 
 
Endelig styrkes den kommunale indsats. Refusionen af kommunernes udgifter til re-
patrieringshjælp øges fra 75 pct. til 100 pct. Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 
2010 til støtte af lokale initiativer til blandt andet øget information om ordningen mv. 
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Et løft til det danske kulturliv 

Fokus på den danske kultur er vigtig for samfundet i en tid med store forandringer. 
Derfor er regeringen og Dansk Folkeparti enige om en række initiativer, der skal 
styrke det danske kultur- og idrætsliv i en brydningstid. Det danske kulturliv rummer 
mange aspekter, der alle er vigtige for et velfungerende og levende kulturliv. 
 
Styrkelse af idræts- og kulturlivet 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte et ekstraordinært tilskud på i 
alt 110 mio. kr. i 2010 og 2011 til modtagere af overskud fra Danske Spil, herunder 
blandt andet idrætsorganisationer, almennyttige foreninger og kulturlivet. Det ekstra-
ordinære tilskud gives med henblik på at kompensere overskudsmodtagerne for et 
forventet faldende overskud i Danske Spil. 
 
Styrkelse af teatre og spillesteder 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at oprette en pulje i 2010-2013 til styr-
kelse af kulturpolitiske initiativer på teater- og spillestedsområdet. Midlerne fra puljen 
fordeles blandt andet til egnsteatre og rytmiske spillesteder. Der afsættes i alt 45 mio. 
kr. i 2010-2013 til puljen, der årligt udmøntes af kulturministeren. 
 
Fortsættelse af huskunstnerordningen 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forlænge huskunstnerordningen. Der 
afsættes derfor 10,4 mio. kr. årligt i 2010-2013 til fortsættelsen af ordningen. 
Huskunstnerordningen har til formål at fremme børns og unges møde med kunsten 
og de kreative fag gennem deltidsansættelse af kunstnere til kunstprojekter med børn 
i skoler og institutioner. 
 
Danske kulturminder uden for Danmark 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 5½ mio. kr. årligt i 2010-2013 
til en pulje, der skal styrke initiativerne for danske kulturminder uden for Danmark. 
Puljen skal blandt andet anvendes til at forbedre bevarings- og formidlingsindsatsen 
for kulturelle minder om danske aktiviteter på fx de tidligere dansk-vestindiske øer. 
 
Heraf finansieres 2 mio. kr. ved overførsel af overskydende midler vedrørende anti-
radikaliseringskonference. 
 
Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af Kulturministeriet og Udenrigsmini-
steriet, herunder repræsentationer i udlandet, som afgiver indstilling om anvendelse 
af midlerne i puljen. 
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Kaj Munks minde 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal sikres et varigt og værdigt 
minde for Kaj Munk på Vedersø Præstegård, hvor Kaj Munk boede til sin død. I 
forbindelse med statens overtagelse af ejerskabet af Vedersø Præstegård afsættes i alt 
4,2 mio. kr. i 2010-2013 til etablering, formidling samt drift mv. 
 
Bygningsmæssige driftsmeromkostninger ved Skuespilhuset 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte 18,7 mio. kr. årligt i 2009-
2011 til Det Kongelige Teater til dækning af uforudsete bygningsmæssige driftsmer-
omkostninger som følge af ibrugtagningen af Skuespilhuset. 
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Andre temaer 

Bekæmpelse af salmonella og fugleinfluenza 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om afsætte i alt 22,5 mio. kr. i 2010 til en 
fortsættelse og styrkelse af bekæmpelsen af salmonellaområdet og fugleinfluenza. Det 
bidrager til at reducere antallet af sygdomstilfælde og de medfølgende omkostninger 
for samfundet i form af blandt andet udgifter til hospitalsbehandling, tabt arbejdsfor-
tjeneste og fald i eksporten. 
 
Der afsættes 6,7 mio. kr. til at fortsætte arbejdet for, at Danmark kan opnå særstatus i 
EU, således at importørerne fremover skal bevise, at kyllinger er salmonellafrie. Des-
uden afsættes en reserve på 11,2 mio. kr., som vil blive udmøntet af parterne, når re-
sultatet af det igangværende eftersyn af salmonellaindsatsen foreligger. 
 
Herudover afsættes 4,6 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen mod fugleinfluenza.  
 
Til indsatsen anvendes uforbrugte midler under landdistriktsprogrammet i 2009. 
 
Bedre dyrevelfærd 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje puljen til dyrevelfærd, som 
blev afsat i finanslovaftalen for 2009, med 5 mio. kr. i 2010. Den konkrete udmønt-
ning af puljen vil ske efter drøftelse med partierne. 
 
Fødevarestyrelsens kontrolindsats 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte i alt 18 mio. kr. i 2010 til at 
understøtte Fødevarestyrelsens kontrolindsats. Heraf anvendes 10 mio. kr. til en bed-
re IT-understøttelse af kontrolarbejdet blandt andet i form af fuld digitalisering af 
fødevarekontrollen, således at kontroloplysninger kan indrapporteres på stedet, og 
vejledningen af virksomhederne kan styrkes. Den ekstra indsats skal ses i lyset af, at 
der på det seneste har vist sig at være problemer med gammelt kød mv. i detailfor-
retninger. 
 
Kontrol med minkfarme 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at afsætte 5 mio. 
kr. til en gennemførelse af kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt sup-
plerende kontrol ved dyrlæge hos 20 pct. af besætningerne. 
 
Skattestop og kommunale skattestigninger 
Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2010 kan et 
mindre antal kommuner i en vanskelig økonomisk situation foretage en justering af 
de kommunale skatter i 2010 inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. Kommu-
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nernes budgetlægning for 2010 viser imidlertid en stigning i de kommunale skatter på 
i alt 769 mio. kr. Ifølge gældende lovgivning reguleres kommunernes bloktilskud ved 
en overskridelse af den aftalte ramme for de kommunale skatter.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at neutralisere den højere kommune-
skat ved at sænke bundskatten i 2010, så skattestoppet overholdes. Skattenedsættel-
sen vil blive indarbejdet ved efterfølgende korrektioner til de individuelle forskudsre-
gistreringer for 2010 samt ved slutskatteopgørelsen for indkomståret 2010. 
 
Copenhagen Consensus Center 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte den internationale debat 
om behovet for økonomiske prioriteringer inden for en række væsentlige temaer. 
Parterne er derfor enige om at forøge bevillingen til Copenhagen Consensus Center 
med 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013. Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010 og 
2011 samt 4 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen 
af en Copenhagen Consensus Conference i 2012. 
 
Mere effektivt indkøb 
I fjerde fase af statens indkøbsprogram indgås der med virkning fra 2010 indkøbsaf-
taler på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), opkoblinger 
til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV-udstyr, software samt kon-
ferencefaciliteter. Aftalerne gælder også de selvejende institutioner. Fjerde fase af ef-
fektivisering af indkøb i staten samt i selvejende institutioner indebærer et samlet 
provenu på ca. 113 mio. kr. i 2010, 158 mio. kr. i 2011, 177 mio. kr. i 2012 og 177 
mio. kr. i 2013. Af provenuet afsættes 5,4 mio. kr. årligt til administration af statens 
indkøbsprogram, herunder udgifter til øget kontraktstyring i takt med, at der gen-
nemføres flere udbud og genudbud. 
 
Deltidsansatte brandmænd 
Med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringer for deltidsansatte brandmænd 
er regeringen og Dansk Folkeparti enige om en række initiativer. 
 
Der er behov for mere systematisk rekruttering. I dag sker størstedelen af rekrutte-
ringen af deltidsbrandmænd via mund til mund. Der er behov for mere systematiske 
rekrutteringsstrategier, herunder ved brug af jobnet.dk, og der afsættes en pulje på 2 
mio. kr. i 2010 til støtte af konkrete rekrutteringsinitiativer i kommuner og foreninger 
mv. 
 
Derudover er der behov for bedre vejledning. Reglerne om forbrug af retten til sup-
plerende dagpenge og fradrag for arbejde i dagpenge er meget komplekse. Derfor 
udsendes en vejledning til alle a-kasser med henblik på at sikre ensartet administrati-
on. 
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Højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje bundfradraget ved beregning 
af den skattepligtige indtægt ved udlejning af sommerhus fra 7.000 kr. til 10.000 kr. 
Forhøjelsen svarer til den almindelige pris- og lønudvikling, siden reglen blev indført 
i 1993. Fremadrettet vil bundfradraget stige i takt med den generelle indkomstudvik-
ling, som det er tilfældet med en række andre beløbsgrænser i skattelovgivningen. 
Provenutabet ved forhøjelsen af bundfradraget fra 7.000 kr. til 10.000 kr. samt den 
fremadrettede regulering udgør ca. 15 mio. kr. i 2010 og godt 35 mio. kr. varigt. 
 
Fradrag for private donationer til forskning 
Efter Ligningslovens § 8 H har selskaber fradrag for gaver, der ydes til almennyttige 
foreninger mv., som anvender deres midler til forskning. Den pågældende forening 
skal være godkendt af Danmarks Forskningspolitiske Råd. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er enige om at udvide bestemmelsen, således at fysiske personer får lig-
ningsmæssigt fradrag for gaver til foreninger godkendt efter Ligningslovens § 8 H. 
Initiativet skønnes at medføre et provenutab på 10 mio. kr. årligt. 
 
Et mere effektivt forsvar 
Danmark har også et ansvar for at bidrage til sikkerhed og stabilitet i verden. Det er 
derfor centralt, at det danske forsvar i endnu højere grad er dimensioneret til at løse 
internationale opgaver. 
 
Regeringen indgik den 24. juni med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Sociali-
stisk Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance en aftale om et nyt forsvarsfor-
lig for perioden 2010-2014.  
 
Den nye aftale betyder blandt andet, at bevillingen til Forsvaret styrkes med 600 mio. 
kr. årligt i perioden. 
 
Der afsættes 205 mio. kr. til en varig forøgelse af driftsrammen til opbygning af ka-
pacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyberspace, forbedret og mere fo-
kuseret evne til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante 
og demokratisk styrede militære kapaciteter samt etablering af en global ramme. 
 
De øvrige 395 mio. kr. er afsat til dækning af engangsudgifter vedrørende indkøb af 
nødvendigt og relevant uddannelsesmateriel, ekstraordinær opfyldning af forsvarets 
lagre af ammunition og reservedele samt sikring af tidssvarende og moderne etablis-
sementer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold.  
 
Herudover er der etableret en sikkerhedspulje på i alt 500 mio. kr. i 2010-2014 til fi-
nansiering af uforudsete udgifter i aftaleperioden til sikring af den bedst mulige be-
skyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. 
 



 

 

 

64 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 

Forhøjelse af hædersgaver  
Hædersgaver er en anerkendelse af modstandsfolk og deres efterladte for indsatsen 
under besættelsestiden. Hædersgaver udbetales blandt andet til personer, der under 
Anden Verdenskrig har været tjenstgørende i allieret skibstjeneste, været deporterede 
til fængsel eller koncentrationslejr eller sejlet med færøske fiskeskibe i krigsfarvand.   
 
I anledning af 65-året for befrielsen er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 
forhøje hædersgaven med 2.100 kr. i 2010, således at størrelsen af hædersgaverne 
herefter vil være 16.100 kr. årligt. Udgifterne vurderes at udgøre 6,3 mio. kr. i 2010, 
5,7 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i 2013. 
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Bilag 1. Oversigt over allerede igangsatte vækstinitiativer  

For at afbøde virkningerne af finanskrisen er der taget en række betydelige skridt til 
at understøtte den finansielle sektor og virksomhederne, herunder: 
 
 Bankpakke: I oktober 2008 blev der stillet en statsgaranti for simple kreditorer 

i banker og oprettet et Afviklingsselskab, der tager hånd om nødlidende pen-
geinstitutter, så indskydere og øvrige simple kreditorer ikke risikerer at lide 
tab. Bankpakken bidrager til at sikre stabilitet i den finansielle sektor. 

 Kreditpakke: Aftalen fra januar 2009 medfører, at staten tilbyder penge- og re-
alkreditinstitutter statslige kapitalindskud for at skabe luft i udlånspolitikken 
for at modvirke en kreditklemme. Det bidrager til, at virksomheder og borgere 
kan låne penge til sunde projekter. 

 Forbedret likviditet i virksomhederne: I februar blev virksomhedernes kredittider 
for moms og A-skat mv. forlænget. I alt blev betalinger for ca. 65 mia. kr. ud-
skudt. I maj er det besluttet også at forlænge kredittiderne resten af året. Det 
sker ved at indføre en lempelig overgang til de normale kredittider. 

 Eksportlån: Der er stillet 20 mia. kr. til rådighed til finansiering af eksportlån i 
regi af Eksportkredit Fonden, og ordningen er blevet udvidet med en forsik-
ringsordning, så den nu er på i alt 30 mia. kr. 

 Erhvervspakke: Der er igangsat en målrettet, midlertidig indsats overfor små og 
mellemstore virksomheder for at understøtte fremtidens vækst og eksport. 
Indsatsen medvirker blandt andet til at øge virksomhedernes muligheder for 
eksportkredit, give bedre lånemuligheder til forretningsudvikling gennem en 
forbedring af ordningen for vækstkaution og styrke markedet for risikovillig 
kapital til nye virksomheder. Der er tale om en samlet indsats på godt 4 mia. 
kr., som skønnes at medvirke til aktivitet i virksomhederne for over 6 mia. kr. i 
de kommende år. 

 
Herudover er der igangsat og gennemført en række initiativer for at understøtte fami-
liernes økonomi samt vækst og beskæftigelse i 2009 og 2010: 
 
 Finansloven for 2009: Finansloven for 2009 indebærer en lempelig finanspolitik 

blandt andet i kraft af øgede udgifter til offentligt forbrug og nedsættelsen af 
skatten på arbejdsindkomst som følge af aftalen om lavere skat på arbejde fra 
august 2007. 

 Aftale om en grøn transportpolitik: Ifølge aftalen fra januar 2009 igangsættes og 
fremrykkes investeringer og andre tiltag på trafikområdet for 5 mia. kr. i 2009 
og 2010. 
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 Aftale om Forårspakke 2.0: Skattereformen sænker skatten på arbejde, øger ar-
bejdsudbuddet mv. og styrker finansieringsgrundlaget for de offentlige udgif-
ter på sigt. Skattereformen indfases fra 2010, således at lempelserne træder i 
kraft hurtigt, mens finansieringen indfases mere gradvist. Skattereformen bi-
drager til at understøtte familiernes indkomster samt væksten og beskæftigel-
sen – også på kort sigt. 

 Frigivelse af midlerne i Den Særlige Pensionsordning: Med muligheden for at hæve 
midlerne i Særlige Pensionsordning fra 1. juni 2009 indtil udgangen af året 
styrkes familiernes disponible indkomster markant. I lyset af, at størstedelen af 
kontohaverne i SP har valgt at benytte muligheden for særudbetaling, har re-
geringen og Dansk Folkeparti aftalt, at fristen for særudbetaling af SP-midler 
forlænges til den 30. april 2010, hvorefter resterende midler automatisk udbe-
tales, og SP-ordningen afskaffes. 

 Renoveringspulje: Puljen på 1½ mia. kr. til renoverings- og bygningsarbejde i hel-
årsbeboelse, herunder til energirenoveringer, bidrager til at understøtte aktivi-
teten og beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. 

 Kommunale anlægsrammer i 2009: Regeringen og KL indgik i marts aftale om et 
løft af de kommunale anlægsrammer i 2009 på mindst 2 mia. kr. udover det 
budgetterede. 

 Alment boligbyggeri: Med aftalen fra maj om den almene boligsektors styring og 
finansiering er det forventningen, at der i de kommende år gives tilsagn til 
4.000-5.000 nye almene boliger årligt. Kommunernes budgetteringsforudsæt-
ninger for 2010 viser, at kommunerne i 2010 forventer at give tilsagn til 5.500-
6.000 almene boliger. 

 Økonomiaftalen med kommuner for 2010: Aftalen mellem regeringen og KL om 
kommunernes økonomi for 2010 afspejler et markant løft af investeringerne i 
dagtilbud, folkeskoler, på ældreområdet og øvrige kommunale opgaveområ-
der, herunder veje. Aftalen fastlægger et kommunalt anlægsniveau på 20 mia. 
kr., hvilket er 5 mia. kr. mere end det oprindeligt aftalte anlægsniveau i 2009. 
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Bilag 2. Fremrykning af investeringer på sundhedsområdet 

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er grundlag for at igangsætte 
yderligere investeringer på sundhedsområdet for i alt godt 730 mio. kr. i 2010. 
 
Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene  
Parterne er enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. 
kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibe-
sparende elementer. 
 
Løftet finansieres med en statslig pulje på 250 mio. kr. og en tilsvarende regional 
egenfinansiering på 250 mio. kr. Puljen fordeles efter bloktilskudsnøglen under for-
udsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen. 
 
Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder 
med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgette-
ret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt ind-
hold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af 
effektive interne arbejdsgange. 
 
Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de 
konkrete projekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forud-
sætningerne er overholdt.  
 
Supplerende anlægspulje til psykiatrien 
Parterne er enige om en supplerende pulje på 75 mio. kr. til psykiatrien udover de 
250 mio. kr., der blev aftalt med økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og 
Danske Regioner. 
 
Puljen fordeles med 50 mio. kr. til etablering og/eller modernisering af enestuer og 
25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Pul-
jen muliggør realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. 
Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de alle-
rede afsatte 250 mio. kr. i en fornyet ansøgningsrunde. 
 
Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien 
Parterne er enige om at etablere en pulje på 25 mio.kr. til statslig medfinansiering af 
nye retspsykiatriske pladser i det børne- og ungdomspsykiatriske system til kriminelle 
børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Puljen skal medvirke til at sikre, at 
realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes 
prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Der forudsættes 
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en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 
mio. kr. 
 
Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse 
Parterne er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 100 mio. kr. målrettet investe-
ringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er om-
fattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatter re-
habiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser, herunder epilepsi, 
muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv.  
 
Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser 
leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der forudsættes en egenfinansiering fra de 
ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr. 



  
  

 
    

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 69

Bilag 3. Styrket repatrieringsindsats 

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at den eksisterende repatrieringsordning, 
der omfatter repatrieringshjælp og reintegrationsbistand, skal forbedres. 
 
Udvidelse af målgruppen, der kan modtage repatrieringshjælp og reintegrati-
onsbistand  
Kredsen af udlændinge, der kan modtage den løbende pensionslignende reintegrati-
onsbistand, udvides ved generelt at nedsætte alderskravet fra 60 år til 55 år. Mulighe-
den for at yde reintegrationsbistand til udlændinge, der opfylder betingelserne for 
førtidspension, og til udlændinge over 50 år, der er uarbejdsdygtige, videreføres 
uændret. 
 
Det er efter de gældende regler – for andre end flygtninge og deres familier – gene-
relt en betingelse for at modtage repatrieringshjælp (engangsstøtte) og reintegrations-
bistand, at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Det betyder 
blandt andet, at nogle herboende udlændinge, der fx på grund af manglende deltagel-
se i introduktionsprogram eller kriminalitet er udelukket fra tidsubegrænset opholds-
tilladelse, også kan være udelukket fra hjælp til repatriering, selv om de måtte ønske 
at vende hjem. 
 
Dette er ikke ønskeligt. Parterne er derfor enige om, at kravet om tidsubegrænset 
opholdstilladelse som betingelse for modtagelse af repatrieringshjælp og reintegrati-
onsbistand afskaffes og erstattes af et krav om, at udlændingen har haft opholdstilla-
delse i mindst fem år her i landet. 
 
Justering af repatrieringsordningens støttebeløb  
Parterne er enige om, at beløbene i repatrieringsordningen generelt skal forhøjes. En 
forhøjelse af beløbet forventes at medvirke til at gøre repatrieringsmuligheden til et 
gunstigt alternativ til en tilværelse i Danmark for uintegrerede udlændinge og for 
herboende ældre udlændinge, som ønsker at tilbringe alderdommen i hjemlandet. 
 
Der er enighed om, at landegrupperingerne for den pensionslignende reintegrations-
bistand reduceres fra 4 til 2, og at beløbene fastsættes til 2500 kr. (tidligere gruppe 1, 
2 og 3) og 4500 kr. (tidligere landegruppe 4).  
 
Hjælp til etablering ved repatriering (engangsstøtte) udgør i dag 28.256 kr. til en ud-
lænding, der er fyldt 18 år, og 9.042 kr. til en udlænding under 18 år. For udlændinge 
over 18 år udbetales de 16.954 kr. på tidspunktet for tilbagevenden, mens de reste-
rende 11.302 kr. udbetales, når der er gået tolv måneder. For flygtninge mv., der har 
en fortrydelsesret, udbetales restbeløbet, når fortrydelsesretten er ophørt. For udlæn-
dinge under 18 år er fordelingen 5.651 kr. ved tilbagevenden og 3.391 kr. efter tolv 
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måneder eller fortrydelsesrettens ophør. Derudover kan en udlænding modtage støt-
te til blandt andet hjemrejsen, etablering af erhverv i hjemlandet og medicin. 
 
Parterne er enige om, at hjælpen til etablering i hjemlandet ved repatriering skal for-
højes til 116.954 kr. for udlændinge, der er fyldt 18 år, og til 35.651 kr. for udlændin-
ge, der ikke er fyldt 18 år. Denne forhøjelse vil give den enkelte udlænding et langt 
bedre grundlag for genetablering i hjemlandet, ligesom de forhøjede beløb kan styrke 
en families muligheder for repatriering.  
 
Parterne er enige om, at en større del af støtten til etablering først skal udbetales, når 
udlændingen er etableret i hjemlandet. Det indebærer, at der på tidspunktet for tilba-
gevenden fortsat udbetales 16.954 kr. til udlændinge, der er fyldt 18 år, og 5.651 kr. 
til udlændinge, der ikke er fyldt 18 år. Hovedparten af hjælpen – 100.000 kr. til ud-
lændinge, der er fyldt 18 år og 30.000 kr. til udlændinge, der ikke er fyldt 18 år – ud-
betales tolv måneder efter udrejsen af Danmark. For flygtninge mv., som har en for-
trydelsesret, sker udbetalingen, når fortrydelsesretten er udløbet. 
 
Beløbene for hjælp til repatriering (engangsstøtte) forhøjes ved repatriering i 2010-
2013. 
 
Ekstra ydelse til udlændinge over 55 år, der har opnået opholdstilladelse i 
Danmark før 2002 
Parterne er enige om, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter de regler i 
udlændingeloven, der var gældende før 2002, og som er berettigede til reintegrati-
onsbistand, tilbydes en ekstra reintegrationsbistandsydelse på enten 1.000 kr. i fem år 
eller 800 kr. som en livslang månedlig ydelse ved repatriering i 2010-2013. En sådan 
ordning vil især være attraktiv for udlændinge med ingen eller kun ringe tilknytning 
til arbejdsmarkedet, herunder udlændinge der ikke har opnået tidsubegrænset op-
holdstilladelse.  
 
Styrket kommunal indsats 
Parterne er enige om, at refusionen af kommunernes udgifter til repatrieringshjælp 
hæves fra 75 til 100 pct. Kommunerne opnår herudover en væsentlig økonomisk ge-
vinst ved repatriering i det omfang, at den pågældende, der repatrierer, alternativt 
ville have modtaget offentlige indkomstoverførsler. 
 
Der etableres en pulje på 20 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om støtte til kon-
krete projekter, der understøtter repatriering Det kan fx være en mere offensiv ind-
sats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til 
repatriering, herunder fx besøg i hjemlandet, eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet 
med henblik på at sikre en holdbar repatriering. 
 
Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Integrationsministeri-
ets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning 
af kommuner mv.  
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Økonomi 
Der budgetteres på finanslovforslaget med, at omkring 250 udlændinge årligt modta-
ger hjælp til repatriering. Forhøjelsen af repatrieringshjælpen vil med dette niveau 
øge udgiften med godt 19 mio. kr. årligt i 2010-2013. Tilsvarende øges udgifterne til 
reintegrationsbistand med 0,4 mio. kr. årligt stigende til omkring 2 mio. kr. efter fem 
år, når den nye repatrieringsordning har fuld virkning. 
 
Forhøjelsen af støttebeløbene til repatriering giver en markant større tilskyndelse til 
at repatriere, hvilket forventes at øge antallet af personer, der anvender ordningen. 
Det er vanskeligt at skønne over det fremtidige niveau for ordningen, herunder ef-
fekten af ændringen. 
 
Hvis antallet af repatrierede øges med 100 vil udgifterne til hjælp til repatrierings-
hjælp mv. øges med yderligere godt 12-13 mio. kr. I det omfang de repatrierede, al-
ternativt ville have modtaget offentlige indkomstoverførsler, vil der efterfølgende 
være besparelser herpå. 
 
Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 2010 til støtte af lokale initiativer til blandt an-
det øget information om ordningen mv. 
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Faktaboks: Ændring af repatrieringsordningens personkreds og støttebeløb 
 

   Gældende lovgivning Ny repatrieringsordning  
  

Personkreds 
 
Flygtninge mv. og familiesammenførte til 
flygtninge. 
 
Andre familiesammenførte udlændinge, 
der er meddelt tidsubegrænset  
opholdstilladelse. 
 

 
Flygtninge mv. og familiesammenførte til 
flygtninge. 
 
Andre familiesammenførte udlændinge, 
der har haft opholdstilladelse i Danmark i 
mindst fem år. 

 

  
Engangs-
støttebeløb 

 
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. 
 

 

 

 
Hjælp til 
repa-
triering  

 
Udbetaling af 
støtte 

 
For udlændinge over 18 år udbetales de 
16.954 kr. på tidspunktet for tilbage-
venden, mens de resterende 11.302 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 over 18 år udbetales de 
16.954 kr. på tidspunktet for tilbage-
venden, 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 30.000 kr. 
efter 12 måneder eller ved  
fortrydelsesrettens ophør. 
 

 

  
Personkreds 

 
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: 
 
- over 60 år, eller  
 
- over 50 år og på grund af helbredspro-

blemer el. lign. forhold må antages ikke 
at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrund-
lag i hjemlandet eller det tidligere op-
holdsland, eller 

 
- opfylder betingelserne for at modtage 

førtidspension. 
 

 
Flygtninge mv., familiesammenførte til 
flygtninge og andre familiesammenførte 
udlændinge, der har haft opholdstilladelse 
i Danmark i mindst fem år, og er:  
 
 
 
- over 55 år, eller  
 
- over 50 år og på grund af helbredspro-

blemer el. lign. forhold må antages ikke 
at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrund-
lag i hjemlandet eller det tidligere op-
holdsland, eller 

 
- opfylder betingelserne for at modtage 

førtidspension. 
 

 

 

 
Reinte-
grations-
bistand 

 
Bistandsbeløb 
 

 
Mellem 1.400 kr. og 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). 

 
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 (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. 
 

 

   

 


