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Der indgås en delaftale om en vækstpakke som led i en samlet aftale om Vækstpakke 2014. 

 
Der indgås stemmeaftaler om initiativerne i delaftalen. Tilslutning til stemmeaftalerne indebæ-
rer følgende: 
 
• At aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler i førstkommende Folketingssamling 

forpligter sig til at stemme for de forslag, der implementerer stemmeaftalen, idet det be-
mærkes, at ikke alle partier, der indgår i aftale om en vækstpakke, tilslutter sig initiati-
verne i delaftalen, jf. side 4. Hvis initiativerne har bevillingsmæssige konsekvenser, for-
pligter aftaleparterne sig til at stemme for specifikke forslag, som tilvejebringer den nød-
vendige bevillingsmæssige hjemmel hertil. For så vidt angår igangsættelse af analyser 
eller aftaler med tredjepart, består aftaleparternes tilslutning til initiativet af tilkendegivel-
se om opbakning. 
 

• Aftaleparterne bag de respektive stemmeaftaler indgår ikke nye forlig om de pågælden-
de initiativer. Det vil sige, at aftaleparterne står frit, når den nødvendige lovgivning er 
vedtaget, eller der er afsat de aftalte bevillinger.  
 

• I de tilfælde, hvor gennemførelse af initiativerne forudsætter justeringer i eksisterende 
forlig, forpligter de af aftaleparterne, som indgår i forligskredsen, sig til at gennemføre de 
relevante ændringer i forliget.  
 

• Stemmeaftalerne indebærer ikke justeringer i eksisterende forligskredse. Dvs. at aftale-
parterne bag de respektive stemmeaftaler ikke indtræder i eksisterende forlig om initiati-
ver, som er omfattet af de respektive stemmeaftaler. 

 
 

Indledning til aftale om en 
vækstpakke  
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Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konser-
vative Folkeparti er enige om en aftale om en vækstpakke indeholdende en række initiativer 
rettet mod bedre regulering, styrket offentlig virksomhedsservice, forskning og uddannelse 
samt bedre erhvervsbeskatning mv. 
 
Det er ikke alle aftaleparter, som tilslutter sig alle initiativerne. Det fremgår nedenfor, hvilke 
partier der tilslutter sig de enkelte initiativer i aftale om en vækstpakke. 
 
• Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten 

og Dansk Folkeparti er enige om initiativerne: 6, 8, 15, 22, 37, 39-45, 49, 51, 57-58, 73, 
75-76, 78-79, 81-88, 90, 92, 95-96, 98, 100, 102-105 og 108-110. 

• Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dansk Fol-
keparti er enige om initiativerne: 4-5, 7, 9-10, 12-13, 16-17, 19-21, 23-30, 33-36, 38, 47, 
52, 54-56, 60-61, 77, 80, 89, 91, 93-94, 97 og 107.  

• Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er 
enige om initiativ 112.  

• Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om 
initiativ 111. 

• Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti er enige om initia-
tiverne: 14, 32, 46 og 48. 

• Regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Dansk Folkeparti er enige 
om initiativ 101. 

• Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er enige om initiativ 106. 
 
Datagrundlaget for provenuberegninger mv. vil blive konsolideret i forbindelse med udarbej-
delsen af lovforslagene. 
 

Aftale om en vækstpakke 
Nyt kapitel 
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4. Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i staten med gennemsnit-
ligt en tredjedel 
Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for centrale erhvervsrettede myndighedsopga-
ver i staten med gennemsnitligt en tredjedel fra 2016 ved bl.a. at reducere sagsbehand-
lingstiderne i staten som følger: 
 
• Sagsbehandlingstiderne for miljøgodkendelser reduceres med 20 pct. 
• Sagsbehandlingstiderne for registrering af fødevarevirksomheder reduceres med 

100 pct. 
• Sagsbehandlingstiderne for etablering af selskaber reduceres med 30 pct.  
• Sagsbehandlingstiderne for autorisationsansøgninger til el, vvs og kloak reduceres 

med 15 pct.  
• For klagesager over strakspåbud og forbud på arbejdsmiljøområdet er målet en re-

duktion på 33 pct.  
• Sagsbehandlingstiden for patentansøgninger i Patent- og Varemærkestyrelsen for-

kortes med 10 pct., hvormed sagsbehandlingstiden forventes at blive den korteste 
blandt de lande, Danmark normalt sammenlignes med.  

 
Frem mod 2018 suppleres indsatsen med en række tiltag, der skal reducere sagsbe-
handlingstiden yderligere. I den forbindelse vil nye indsatsområder og mulige justeringer 
heraf skulle identificeres. 
 
Der afsættes 8 mio. kr. i 2015 og 6,5 mio. kr. årligt herefter til initiativet. 

 
5. Forkortelse af centrale offentlige sagsbehandlingstider i kommunerne med en 

tredjedel 
Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om at ned-
bringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne 
med en tredjedel i 2016. Reduktionen skal bl.a. opnås ved at indføre servicemål for føl-
gende sagsbehandlingsområder: 

   
• Miljøgodkendelser 
• Godkendelser af husdyrbrug  
• Byggesager  
 
Servicemålene skal understøtte digitaliseringen i den kommunale forvaltning og sikre, at 
såvel kommuner og ansøgere har incitament til at medvirke til en effektiv og hurtig sags-
behandling.  

 
Det følger således af Aftale om kommunernes økonomi for 2015, at regeringen og KL vil: 
• udarbejde en model med konkrete servicemål for sagsbehandlingstiderne på de 

pågældende områder. Servicemålene fastsættes med afsæt i, at sagsbehandlings-
tiden regnes fra ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen.  

• gennemføre regelforenklinger på miljøområdet og byggeområdet med henblik på at 
lette kommunernes sagsbehandling og bidrage til lavere sagsbehandlingstid. Der 
lægges op til, at en række sagstyper omlægges til anmeldeordninger for miljøgod-
kendelser, sager om godkendelse af husdyrbrug samt byggesager. Den nærmere 
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afgrænsning af de konkrete sagstyper skal konsolideres under hensyntagen til bl.a. 
miljøbeskyttelsesniveau og sikkerhed i byggeri.  

• harmonisere byggesagsgebyret således, at der er en ensartet gebyrmodel på tværs 
af alle kommuner baseret på myndighedernes timeforbrug på sagsbehandlingen. 
Det følger af kommuneaftalen for 2015, at kommunerne samlet set ikke hæver ge-
byrerne på området. 

 
Servicemålene samt modellen for regelforenklinger og gebyrharmonisering drøftes med 
kommunerne i efteråret 2014. 
 
Der afsættes 48 mio. kr. i 2015 faldende til 45 mio. kr. i 2016 og frem til initiativerne. 
Heraf er allerede afsat 20 mio. kr. til kommunerne i 2015 og 40 mio. kr. til kommunerne i 
de efterfølgende år, jf. Aftale om kommunernes økonomi for 2015. 

 
6. NemVirksomhed 

Lancering af initiativet NemVirksomhed med henblik på at reducere enkeltmands-
virksomheders tidsforbrug på bogføring samt afregning af moms og skat. Initiativet be-
står af tre elementer:  

 
• Automatiske overførsler af transaktionsdata fra bank til regnskabssystem (via en 

udbygning af eksisterende netbankløsninger). 
• En standard kontoplan i regnskabssystemet til afhjælpning af fejl. 
• Automatisk afregning af moms og skat.  

 
Der afsættes 1 mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015, 4 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. årligt i 
2017-18 og 9 mio. kr. årligt i 2019-20. 

 
7. Analyser af lempelse af revisionspligten 

Igangsættelse af en analyse af mulighederne for og konsekvenserne ved en lempelse af 
revisionspligten for mindre virksomheder. Analysen skal belyse mulighederne for at re-
ducere de administrative byrder for de mindre virksomheder, konsekvenser for skatte-
provenuet og behovet for tilpasning af tilsyn og kontrol. 

 
8. Analyse af digitalt regnskab  

Igangsættelse af en analyse af mulighederne for udvikling af en digital regnskabsløsning, 
der automatisk kobler bogføringssystemer med indberetning til myndighederne.  
 
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2014 til analysen. Analysen færdiggøres primo 2015. 

 
9. Gratis adgang til regnskaber 

Gratis adgang for virksomheder til regnskabsdata, hvilket gør det lettere at benytte regn-
skabsdata til udvikling af nye produkter og services.  
 
Udvikling af en digital service, hvormed virksomheder let kan tjekke deres kunders kre-
ditværdighed og dermed reducere deres tab på kunder, som ikke kan betale deres reg-
ninger.  
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Der afsættes 13 mio. kr. i 2015, 11 mio. kr. årligt i perioden 2016-18 og 10 mio. kr. årligt 
fra 2019 og frem. 

 
10. eSKATdata 

Udvidelse af eSKATdata på personområdet, således at data også kan anvendes til de fi-
nansielle virksomheders generelle rådgivning og i forbindelse med deres risikostyring, 
frem for kun i forbindelse med konkret kreditvurdering. Dette forudsætter ændringer i 
skattekontrolloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige samt lov om et indkomst-
register. 
 
Så vidt muligt udvidelse af eSKATdata til erhvervsområdet med henblik på, at der også 
kan ske automatiske overførsler af data mellem SKAT og den finansielle sektor i forbin-
delse med kreditvurdering og generel rådgivning af virksomheder. Dette forudsætter lige-
ledes, at de nødvendige lovhjemler tilvejebringes i relation til udvidelsen på erhvervsom-
rådet. 

 
12. Afskaffelse af medielicens for erhverv 

Afskaffelse af medielicensen for erhverv fra 1. januar 2015. Afskaffelsen finansieres ved 
en nedsættelse af licenstilførslen til DR og de regionale TV 2-virksomheder. 

 
13. Analyse af yderligere administrative lettelser 

Analyse af mulighederne for yderligere administrative lettelser på områder, der har sær-
lig betydning for danske produktionsvirksomheder. 

 
14. Ophævelse af danske særregler på fødvareområdet 

Ophævelse af følgende danske særregler: Krav om hygiejneuddannelse, mærkning af 
tilsætningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer, mærkning af engrosemballager med fisk 
og fiskevarer, klassifikation af færdigpakkede ærter, advarselsmærkning på lakrids, krav 
om dokumentation af indholdet af aflatoksiner i nødder mv., harmonisering af betegnelse 
for ”alkoholfri” for øl samt nationale særregler for temperaturer.  
 
Reglerne vedr. berigelse af fødevarer forenkles, således at allerede godkendte og sik-
kerhedsvurderede vitaminer og mineraler optages på en positivliste og kan anvendes af 
virksomhedernes uden yderligere krav. Nye tilsætninger og anvendelser vil fortsat skulle 
sikkerhedsvurderes.  

 
15. Afskaffelse af næringsbrevsordningen 

Næringsbrevsordningen afskaffes, så fødevarevirksomheder ikke længere skal have 
næringsbrev for lovligt at kunne drive virksomhed.  

 
16. Effektivisering af kødkontrollen 

Kødkontrollen effektiviseres med 28,5 mio. kr. frem mod 2020. 
 
17. Fokusering af miljøgodkendelser 

Miljøgodkendelser af virksomheder forenkles, således at der reguleres på baggrund af 
virksomhedernes miljøbelastning fremfor størrelsen af virksomhedernes produktion. 
Endvidere vil flere virksomheder blive omfattet af en anmelderordning (bilag 2-
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virksomheder). Derved kan virksomhederne langt hurtigere komme i gang med ny pro-
duktion. 

19. Forhøjelse af totalvægten for 7-akslede vogntog
Grænsen for totalvægten for 7-akslede vogntog forhøjes fra 54 til 56 ton.

20. Forlænge forsøgsordning med modulvogntog
Forsøgsordningen med modulvogntog forlænges frem til 2030, og der skabes dermed
sikkerhed for branchens investeringer.

21. Udvidelse af vejnettet til kørsel med modulvogntog
Vejnettet indrettet til kørsel med modulvogntog udvides i samarbejde med den grønne 
transportforligskreds (Regeringen, V, K, DF, SF, LA). De udvidelser, der opnås enighed 
om i forligskredsen, finansieres af Infrastrukturfonden.

22. Bedre mulighed for genstart efter konkurs
Konkursrådet anmodes om at se på, om gældssaneringsreglerne i tilstrækkelig grad ta-
ger hensyn til iværksættere, der er gået konkurs og ønsker at starte på ny (genstartere).
I Konkursrådets undersøgelse skal effekterne af eventuelle forslag til justeringer belyses
grundigt, bl.a. i forhold til at sikre de konkursramtes fordringshavere.

Konkursrådets betænkning skal være færdig i 2015.

23. En ny ambitiøs strategi for eksportfremme og økonomisk diplomati
Optimering af Eksportrådets organisation og globale indsats ved at omfordele ca. 15-20
pct. af Eksportrådets ressourcer. Samtidig sikres bedre administration af Eksportrådets
betalingspraksis bl.a. med flere standardydelser, så der sikres ensartet kvalitet.

Styrkelse af samspillet mellem Danidas erhvervsinstrumenter og Eksportrådet ved bl.a.
at etablere en landbrugsinvesteringsfond og en fælles erhvervsfremstødsordning, som
skal imødekomme et udviklingsbehov i udvalgte udviklingslande og vækstlande. Herved
bringes dansk erhvervslivs kompetencer i spil i relevante udviklingslande til gavn for bå-
de udviklingslandene og Danmark.
Der afsættes 85 mio. kr. i 2015 til initiativet.

Styrkelse af det økonomiske diplomati ved bl.a. at oprette 17-19 ’vækstrådgiverstillinger’,
der udsendes til udvalgte lande med henblik på at fremme strategisk sektorsamarbejde
med landenes myndigheder inden for sektorer, hvor Danmark har særlige erfaringer og
viden. Indsatsen skal ift. udviklingslande bidrage til at skabe bæredygtig udvikling og
velstand i landet via forbedring af rammebetingelser, regulering, politikker m.v. i sekto-
rerne og dermed skabe forudsætninger for, at danske virksomheder opnår et bedre
markedsmæssigt fodfæste i landet.  Endvidere iværksættes et pilotprogram for internati-
onale projekter med store potentialer for danske virksomheder.
Der afsættes 65 mio. kr. i 2015 hertil.

Strømlining af den offentlige eksportfremmeindsats for at sikre, at virksomheder nemme-
re kan navigere mellem de offentlige tilbud.
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Der afsættes 5 mio. kr. i 2015 til denne indsats. 
 
Initiativerne finansieres indenfor Udenrigsministeriets budgetrammer. 

 
24. En bedre kommunal erhvervsfremme 

Regeringen og KL er med Aftale om kommunernes økonomi for 2015 enige om at styrke 
den kommunale erhvervsfremmeindsats gennem bl.a.: 

 
• Etablering af én indgang for virksomheder 
• En klar arbejdsdeling og bedre sammenhæng i erhvervsfremmeindsatsen 
• En stærkere evalueringspraksis  
• Inddragelse af virksomhederne i tilrettelæggelsen af indsatsen.  

 
25. Forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten 

Gradvis forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten fra 13,41 pct. til 15,24 pct. i 
perioden 2014-2016 for at øge kommunernes økonomiske tilskyndelse til at fastholde og 
tiltrække virksomheder. 
 

26. Nyt uddannelses- og sparringsforløb for potentielle vækstvirksomheder 
Etablering af et nyt sparrings- og uddannelsesforløb målrettet de bedste danske iværk-
sættere i samarbejde med de regionale vækstfora. 

 
27. Styrkede rammevilkår for offshore skibe 

Justering af tonnageskattereglerne i regi af forligskredsen for Aftale om at fremme flere 
skibe under Dannebrog (Regeringen, V, DF, K), således at de følgende specialskibe om-
fattes: 

 
• Vagt, supply- og konstruktionsfartøjer 
• Ishåndteringsfartøjer 
• Vindmøllefartøjer 
• ASV’er (Accomodation and Support Vessels) 

                                                                                                
Der er tale om en udvidelse af en statsstøtteordning. Initiativets ikrafttræden er derfor be-
tinget af en statsstøttegodkendelse fra Europa-Kommissionen. Initiativet indebærer ikke 
ændringer af sømandsbeskatningsordningen. 

 
28. Målsætning om byrdereduktion på 2 mia. kr. i 2020 i forhold til 2015 

Målsætning om at reducere byrder på erhvervslivet med mindst 2 mia. kr. netto i 2020 i 
forhold til 1. januar 2015. De 2 mia. kr. ligger oven i de konkrete forenklingsforslag, som 
indgår i Vækstpakke 2014. Målsætningen omfatter både administrative og erhvervsøko-
nomiske byrder, herunder byrder, som følger af implementering af EU-direktiver. Skatter 
og afgifter samt EU-forslag med direkte retsvirkning undtages.  
 
Regeringen skal årligt redegøre for fremdriften i realiseringen af ambitionen om byrdere-
duktionen på 2 mia. kr. netto i 2020. 
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29. Styrkede konsekvensvurderinger af ny lovgivning  
For at styrke konsekvensvurderingerne af ny regulering, vil regeringen i højere grad 
kvantificere væsentlige omkostninger eller lettelser for virksomhederne. Ved byrder eller 
lettelser, der medfører omkostninger for virksomhederne for mere end 50 mio. kr. årligt, 
eller hvor BNP-effekterne forventes at være større end 100 mio. kr. årligt, skal BNP-
effekterne ligeledes kvantificeres. Kravet om kvantificering gælder omkostninger og let-
telser, der følger af lovforslag og bekendtgørelser, herunder ved implementering af EU-
direktiver samt forslag til ny regulering på EU-niveau. 

 
30. Udvidet mandat for virksomhedsforum 

Udvidelse af mandatet for Virksomhedsforum, så Virksomhedsforum foruden reduktion 
af eksisterende administrative byrder også kan stille forslag til reduktion af eksisterende 
erhvervsøkonomiske byrder på erhvervslivet. Skatte- og afgiftsområdet undtages.  

 
32. Målrettet lempelse af udbyttebeskatningen for danske selskaber 

Lempelse af selskabers beskatning af udbytte fra alle unoterede porteføljeaktier, som i 
dag kan afstås skattefrit. Aftaleparterne er enige om, at 70 pct. af udbytterne medregnes 
i den skattepligtige indkomst (i modsætning til i dag, hvor 100 pct. medregnes). Indreg-
nes kun 70 pct. af udbyttet i den skattepligtige indkomst, indebærer det en reel beskat-
ning på 15,4 pct. (med en selskabsskatteprocent på 22 pct. (gældende fra 2016)). Ord-
ningen forventes indført med virkning fra 2015. 
 
Ordningen skønnes at medføre et mindreprovenu på ca. 45 mio. kr. årligt efter tilbageløb 
og adfærd fra 2015 og frem. 

 
33. Erhvervsbeskatningsudvalg 

Nedsættelse af et erhvervsbeskatningsudvalg, der skal belyse mulige uhensigtsmæs-
sigheder ved det nuværende regelsæt for beskatning af erhvervsindkomst og det afkast 
af investeringer, som erhvervsdrivende foretager i egne virksomheder. Udvalget skal på 
denne baggrund komme med forslag til en mere neutral og symmetrisk indretning af be-
skatningen. Der afsættes fra 2016 og frem en ramme på 200 mio. kr. årligt til opfølgning 
på erhvervsbeskatningsudvalget. 
 
Udvalgets arbejde skal blandt andet fokusere på: 
 
• Beskatningen af aktive ejere og mulig indførelse af en såkaldt hovedaktionærmo-

del. Modellen skal sikre enten en sondring mellem afkastet af investeret kapital og 
afkastet af arbejdsindsats, eller en samlet beskatning, der er uafhængig af, hvilken 
af disse former afkastet har.  

• Andre problemstillinger i tilknytning til valget af et arbejdsliv som selvstændig samt i 
forhold til valg af organisationsform for en virksomhed. 

• Muligheden for at indføre en ensartet beskatning af kapitalindkomst. 
• At inddrage erfaringer fra sammenlignelige lande, herunder vurdere om danske reg-

ler for beskatning af erhvervs- og kapitalindkomst er konkurrencedygtige. 
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Udvalget nedsættes med repræsentanter fra ministerierne. Til at bistå udvalget med fag-
lig sparring mv. oprettes en referencegruppe bestående af eksterne eksperter. Udvalget 
afrapporterer til regeringen i 2015. 

 
34. Forlængelse af vækstlåneordningen 

Vækstlåneordningen forlænges med fem år indtil 2020. Den nuværende ramme, som gi-
ver Vækstfonden mulighed for at sikre udlån for op til 6 mia. kr., fastholdes. 

 
35. Etablering af Dansk Vækstkapital II 

Mulighederne for at oprette Dansk Vækstkapital II undersøges i samarbejde med den 
danske pensionssektor. Dansk Vækstkapital II skal have en investeringsperiode på ca. 
fem år. Et eventuelt samarbejde om Dansk Vækstkapital II skal struktureres, så det un-
derstøtter opbygningen af et selvbærende marked på sigt. 

 
36. Ny accelerationspulje 

Der oprettes en accelerationspulje på 0,5 mia. kr. målrettet virksomheder med særligt 
vækstpotentiale. Puljen administreres i Vækstfonden og giver Vækstfonden mulighed for 
at fastholde og gennemføre opfølgende investeringer i virksomheder i fondens eksiste-
rende portefølje, der har et særligt vækstpotentiale. 

 
37. Analyse af mulighederne for crowdfunding 

Der igangsættes en undersøgelse af mulighederne for at fremme crowdfunding i Dan-
mark med henblik på at fremsætte forslag til justeringer af den danske regulering på om-
rådet. Forslagene skal indebære, at investorerne fortsat har en passende beskyttelse. 
Undersøgelsen færdiggøres i 2014. 

 
38. Forlængelse af eksportlåneordningen 

Eksportlåneordningen forlænges frem til 2020 med en fastholdt låneramme på 35 mia. 
kr. Endvidere integreres Eksportlåneordningen i EKF’s kerneforretning, og der skabes 
bedre muligheder for, at låntagere kan førtidsindfri lån. 
 

39-45. Effektivisering af forsyningssektorerne 
Der skal gennemføres effektiviseringer i forsyningssektorerne for 3,3 mia. kr. i 2020. 
Heraf udgør tidligere besluttede effektiviseringer 1,8 mia. kr., som følger af Vækstplan 
DK (2012), Energiaftalen (2012) og Solcelleaftalen (2012), samt nye effektiviseringer på 
1,6 mia. kr. De samlede effektiviseringer gennemføres i samarbejde med sektorerne. 
 
Der vil desuden som led i den kommende evaluering af Politisk aftale om organisering af 
affaldssektoren fra 2007 være særligt fokus på virksomhedernes muligheder for fritagel-
se for administrationsgebyr for erhvervsaffald, herunder om flere typer af virksomheder 
kan fritages automatisk. 
 

39. Effektivisering af elsektoren 
Der skal som følge af Energiaftalen (2012) og Solcelleaftalen (2012) gennemføres effek-
tiviseringer i elsektoren for 1,05 mia. kr. i 2020. På baggrund af elreguleringsudvalgets 
anbefalinger vil regeringen i 2015 fremlægge forslag til en model for en forbedret regule-
ring af elsektoren, der skal realisere yderligere effektiviseringer for op til 250 mio. kr. 
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Parterne bag Energiaftalen fra 2012 (Regeringen, V, DF, SF, EL, K) inviteres til drøftelse 
om forslag til en ændret regulering af elsektoren, der samlet skal realisere effektiviserin-
ger for op til 1,3 mia. kr. i 2020. 
 

40. Effektivisering af fjernvarmesektoren 
Der skal gennemføres effektiviseringer i fjernvarmesektoren for 0,5 mia. kr. i 2020. Re-
geringen vil primo 2015 fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af 
fjernvarmesektoren. Parterne bag Reformopfølgningsaftalen fra 2000 (Regeringen, V, 
SF, K) inviteres til drøftelse om forslag til en ændret regulering af fjernvarmesektoren, 
der skal realisere effektiviseringer for 0,5 mia. kr. i 2020. 
 

41. Effektivisering af affaldssektoren 
Affaldsforbrændingssektoren skal effektiviseres med 0,2 mia. kr. i 2020. Regeringen og 
KL er enige om målsætningen om at effektivere affaldsforbrændingssektoren med 0,2 
mia. kr. i 2020 til gavn for virksomheder og forbrugere samt at nedsætte en arbejds-
gruppe, der skal komme med forslag til realiseringen heraf. 
 

42-43. Effektivisering af vand- og spildevandssektoren 
Der skal gennemføres effektiviseringer for i alt 0,9 mia. kr. i spildevandsselskaberne 
(inkl. 0,7 mia. kr. der blev besluttet i Vækstplan DK) og 0,4 mia. kr. i vandforsyningssel-
skaberne i 2020. Parterne bag Aftale om en mere effektiv vandsektor fra 2007 (Regerin-
gen, V, DF, SF, EL, K) inviteres i 2014 til drøftelse af forslag til en ændret regulering af 
vand- og spildevandssektoren, der skal realisere effektiviseringer for samlet set 1,3 mia. 
kr. i 2020. 
 

44. Analyse af gassektoren 
Der igangsættes en analyse af gassektoren. Analysen gennemføres inden udgangen af 
første halvår 2015. Regeringen vil på baggrund af denne analyse samt elreguleringsud-
valgets anbefalinger fremlægge forslag til en model for en forbedret regulering af gas-
sektoren. Parterne bag Reformopfølgningsaftalen fra 2000 (Regeringen, V, SF, K) invite-
res til drøftelse om forslag til en ændret regulering af gassektoren. 
 

45. Analyse af Energinet.dk 
Der igangsættes en analyse af Energinet.dk’s omkostningsstruktur samt de styrings-
mæssige rammer for Energinet.dk. Analysen gennemføres i 2014.  

 
46. Harmonisering af brandkrav 

Brandkravene til højlagre bringes i overensstemmelse med kravene i vore nabolande. 
Dette gælder bl.a. kravene til isoleringsmateriale samt en revision af de tekniske forskrif-
ter vedr. blandet oplag. Herudover undersøges mulighederne for, at myndighederne kan 
forhåndsgodkende brandsikkerhed i nybyggeri på baggrund af plantegninger. Endeligt 
igangsættes et analysearbejde med henblik på at udarbejde en mere risikobaseret til-
gang til brandkrav i byggeriet. 
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47. Øget anvendelse af internationale standarder mv. 
Stærkstrømsreglerne og standarderne for arbejdspladsbelysning internationaliseres og 
forenkles med henblik på at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer, elforsy-
ningsanlæg og belysning, uden at gå på kompromis med den tekniske sikkerhed. 
 
Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand moderniseres. 
 
Professionalisering af den tekniske byggesagsbehandling, herunder analyse af fordele 
og ulemper ved at sagsbehandlingen varetages af større enheder. 

 
48. Justering af muligheder for byggekrav i lokalplaner 

Byggekravene i lokalplaner justeres således, at krav til bygningers energiklasse frem-
over alene reguleres med bygningsreglementet og ikke kan fastsættes i nye lokalplaner. 
Herudover iværksættes en analyse af lokalplaners bestemmelser om æstetik, bygnings-
højde og bebyggelsesprocent med henblik på at vurdere, om bestemmelserne er hen-
sigtsmæssige. 

 
49. Analyse af statikere og landinspektører 

Igangsættelse af en undersøgelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører samt af 
muligheden for meritoverførsel fra relevante uddannelser til landinspektøruddannelsen.  

 
Igangsættelse af undersøgelse af muligheden for forenkling af autorisationsordningen 
for statikere. 

 
51. Gennemsigtighed på realkreditmarkedet 

I forlængelse af aftalen af 6. februar 2014 mellem regeringen, V, SF og K om regulering 
af refinansieringsrisiko ifm. rentetilpasningslån, vil regeringen etablere en offentlig 
hjemmeside, der løbende viser, hvad de faktiske årlige omkostninger (inklusive gebyrer, 
bidragssatser og kursskæring) er på boliglån mod pant i fast ejendom ydet af realkredit-
institutterne, og af pengeinstitutter i form af prioritetslån. Prissammenligningsværktøjet 
etableres af Finanstilsynet, der får ansvaret for løbende at indsamle oplysningerne og 
stille dem til rådighed for offentligheden og finansieres via Finanstilsynets eksisterende 
hjemmel til at opkræve gebyrer i lov om finansiel virksomhed. 

 
52. Generel lempelse af autorisations- og uddannelseskrav mv. for en række mindre 

erhverv 
Gennemførelse af en række initiativer vedr. mindre erhverv: 
 
• Afskaffelse af autorisationsordning for translatører og tolke. 
• Afskaffelse af autorisationsordning for dispachører. 
• Afskaffelse af maksimalpriser for tilstands- og eleftersynsrapporter i huseftersyns-

ordningen. 
• Undersøgelse af muligheden for at afskaffe kursuskrav for rottebekæmpelse. 
• Revision af ordningerne for offshoreanlæg. 
• Sammenlægning af uddannelser ved arbejde med kraner. 
• Forenkling og modernisering af uddannelseskrav for arbejde med elevatorer. 
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• Lempelse af uddannelseskrav samt evt. indførsel af delautorisation for forsikrings-
formidlere. 

• Forenkling og modernisering af uddannelseskrav på fyrværkeriområdet. 
• Sammenlægning af uddannelse og autorisation for inseminører. 
• Modernisering af autorisationsordningen for veterinærsygeplejersker. 
• Digital indberetning af oplysninger til tilstandsrapporter. 
• Afskaffelse af særkrav om obligatorisk prøve for ansatte på deponeringsanlæg. 
• Indførelse af straksafgørelser ved salg af giftige stoffer. 
• Forenkling af autorisationsprocessen for psykologer. 
• Udvikling af en forbrugerguide til selvsalg af bolig på Boligejer.dk, der skridt for 

skridt guider sælgeren igennem faserne i et boligsalg uden brug af ejendomsmæg-
ler. 

 
54. Analyse af konkurrencen i og regulering af advokatbranchen 

Igangsættelse af en analyse af reguleringen af advokatbranchen, som under hensynta-
gen til retssikkerheden skal afdække mulighederne for at opnå en mere effektiv konkur-
rence på området, lavere priser og øget kvalitet. Analysen vil være færdig inden udgan-
gen af 2014.  

 
55. Analyse af frit valg på tv-markedet 

Igangsættelse af en analyse af, om øget frit valg af tv-distributører vil føre til bedre og 
billigere tv-løsninger for forbrugerne. Medieforligskredsen vil blive forelagt analysens 
konklusioner. 

 
56. Analyse af konkurrence på bredbånd 

Igangsættelse af en analyse, der skal identificere mulige konkurrenceproblemer på 
bredbåndsmarkedet og tiltag, der kan øge konkurrencen og dermed understøtte et mere 
velfungerende marked til glæde for forbrugerne og virksomhederne. Analysen forventes 
færdig i efteråret 2014. 

 
57. Færre ansættelsesklausuler 

Jobklausuler forbydes. Der vil dog forsat være mulighed for at aftale jobklausuler i for-
bindelse med virksomhedsoverdragelser samt i forbindelse med vikarer.  
 
Der indføres ens regler om brugen af kunde- og konkurrenceklausuler, som gælder for 
alle medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet. Reglerne for konkurrence- og kundeklau-
suler for funktionærer udbredes således til at gælde for alle lønmodtagere.  

 
Der indføres en maksimal varighed for ansættelsesklausuler på 12 måneder, og kom-
pensationsreglerne ændres, så lønmodtagere kompenseres mere, jo længere klausul de 
er bundet af. 

 
Aftalen indebærer, at der fortsat er mulighed for, at arbejdsmarkedets parter kan indgå 
kollektive overenskomster, hvor man fraviger reglerne, således at der kan tages hensyn 
til helt særlige forhold i den enkelte branche. Ændringen skal alene gælde for fremtidige 
aftaler og griber ikke ind i eksisterende aftaler på arbejdsmarkedet. 
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Der er enighed om at evaluere ændringerne, herunder ved at igangsætte en analyse af 
udenlandske erfaringer med klausuler, herunder i USA, der i Californien har forbudt an-
sættelsesklausuler. 

 
58. Udvidelse af flexboligordning 

Udvidelse af flexboligordningen, så tilladelsen til at benytte en bolig som flexbolig fast-
holdes efter salg. Flexboliger bevarer helårsstatus efter byggelovgivningen. Udvidelsen 
ændrer ikke på, at flexboligtilladelser kun kan meddeles i overensstemmelse med plan-
loven. 
 

60. Ny professionel bestyrelse med ansvar for håndhævelse af konkurrenceloven 
Det nuværende Konkurrenceråd erstattes af en professionel bestyrelse bestående af 
syv medlemmer, der tilsammen har konkurrence- og forbrugerfaglig indsigt og erhvervs-
erfaring. Medlemmerne udpeges af erhvervs- og vækstministeren. Samtidig etableres et 
rådgivende udvalg, hvor bl.a. relevante interesseorganisationer er repræsenteret.  
 
Aftaleparterne vil arbejde for gennemførelsen af dette i regi af forligskreds for aftale om 
en styrkelse af konkurrencen (Regeringen, V, K, DF). 
 

61. Lovfæstet uafhængighed i konkurrenceanalyser 
Den generelt gældende praksis i forhold til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens udar-
bejdelse af konkurrenceanalyser formaliseres, således at analyserne udarbejdes under 
den nye, uafhængige bestyrelses ansvar. Erhvervs- og vækstministeren kan dog fortsat 
anmode om, at der gennemføres analyser af bestemte områder.                   

 
73. Mere og bedre voksen- og efteruddannelse 

Regeringen, DA og LO har drøftet udfordringerne i voksen- og efteruddannelsessyste-
met, og har den 7. maj 2014 indgået en aftale om at anbefale en række initiativer, som 
skal sikre ufaglærte og faglærte langt bedre efter- og videreuddannelsesmuligheder.  
 
Forligsparterne (regeringen, V, K, DF, SF og LA) tilslutter sig denne aftale. 

 
75.-76. Flere praktikpladser 

Der afsættes en ramme på 95 mio. kr. i 2014-2015 til udmøntningen af de konkrete for-
slag vedr. flere praktikpladser. Forslagene må ikke forværre erhvervsbelastningen inden 
for AUB.  

 
75. Øget indsats i forhold til praktiksøgende elever 

Regeringen indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at der kan 
opnås en fælles forståelse om understøttelse af en tæt kontakt mellem praktikcentret og 
elever uden en praktikplads, som er opført i praktikpladssøgekøen.  
 
Aftaleparterne forelægges resultatet af drøftelserne med arbejdsmarkedets parter. 

 
76. Styrket praktiksøgende arbejde 

Regeringen indleder drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på, at der kan 
opnås en fælles forståelse om styrkelse af det praktikpladsopsøgende arbejde, under-
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støttelse af hjælp til nye praktikvirksomheder samt administrativ hjælp til de helt små 
virksomheder.  
  
Aftaleparterne forelægges resultatet af drøftelserne med arbejdsmarkedets parter. 
 

77. Øget brug af dimensionering 
Øget brug af dimensionering på videregående uddannelser, hvor dimittenderne har 
svært ved at finde relevant beskæftigelse. 
 

78. Flere højtuddannede til Det Blå Danmark 
I forlængelse af det øgede antal studiepladser til Det Blå Danmark, og for at sikre øget 
fleksibilitet til at tilpasse udbuddet af studiepladser til behovet, fjernes den hidtidige 
ramme for optaget på finansloven. Fremadrettet reguleres optaget af Uddannelses- og 
Forskningsministeriet.  
 

79. Gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg 
Etablering af et nemt, digitalt overblik – bl.a. i tilknytning til UddannelsesGuiden (ug.dk) – 
med sammenlignelige og overskuelige informationer om de forskellige uddannelser, 
herunder bl.a. information om ledighed, erhvervsindkomst, beskæftigelse og timetal på 
uddannelsen, samt studerende og færdiguddannedes vurdering af uddannelsernes kva-
litet og relevans for efterfølgende job. Dette gennemføres i regi af Universitetsforligs-
kredsen (Regeringen, V og K) på universitetsområdet; i regi af forligskredsen for lov om 
erhvervsakademierne (Regeringen, V, DF, SF og K) på erhvervsakademierne; i regi af 
forligskreds for lov om professionshøjskolerne (Regeringen, V, DF og K) på professions-
højskolerne; og desuden på de maritime uddannelser, de videregående kunstneriske 
uddannelser og på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 
 

80. Et bæredygtigt antal uddannelser 
Krav til alle de videregående uddannelsesinstitutioner om at øge kvaliteten og gennem-
sigtigheden i uddannelsesudbuddet. Med henblik på at understøtte institutionernes ar-
bejde med dette gives institutionerne mulighed for (a) at sammenlægge eksisterende 
uddannelser uden prækvalifikation, (b) at lade de enkelte studieordninger variere mellem 
institutionerne i højere grad end i dag (erhvervsakademier og professionshøjskoler), og 
(c) at gennemføre undervisning på flere forskellige udbudssteder (erhvervsakademier og 
professionshøjskoler). Dette gennemføres i regi af Universitetsforligskredsen (Regerin-
gen, V og K). 

 
81. Vækstløft for små og mellemstore produktionsvirksomheder 

Der udbydes et vækstprogram, hvor op til 1000 små og mellemstore produktionsvirk-
somheder kan få rådgivning og sparring om konkrete tiltag, som virksomheden kan gen-
nemføre med henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne, fx øget automatisering. 
Initiativet gennemføres over en treårig periode, og den konkrete udformning af vækst-
programmet aftales med de regionale vækstfora. 

 
82. Startpakker med standarder til små og mellemstore produktionsvirksomheder 

Dansk Standard udvikler fire-seks startpakker, der dels indeholder standarder, som er 
særligt relevante for produktionsprocesser i små- og mellemstore virksomheder, dels in-
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deholder gratis rådgivning, der gør det lettere at omsætte standarderne til praksis i virk-
somheden.  

 
83. Strategi for internationale standarder 

Der udarbejdes en strategi, der skal styrke virksomheder og myndigheders anvendelse 
af internationale standarder med henblik på bl.a. at lette administrative byrder gennem 
styrket egenkontrol i virksomhederne samt forbedre adgangen for danske underleveran-
dører til globale værdikæder.  

 
84. Task-force til at afdække reguleringsmæssige barrierer for øget ressource-

effektivitet 
Der oprettes en task-force, der skal afdække barrierer for virksomheders ressourceeffek-
tivitet til gavn for både miljø, innovation og produktivitet. Task-forcen skal arbejde for en 
effektiv og opdateret regulering og skal som led heri komme med forslag til regelforenk-
linger. Task-forcen vil kunne komme med forslag til ændringer af eksisterende regler for 
at fremme ressourceeffektivitet, innovation og grøn omstilling. 

Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2014 og 5,0 mio. kr. årligt i 2015-2017 hertil. 
 
85. Træningsforløb for medarbejdere skal øge ressourceeffektivitet 

Der udvikles nye træningsforløb inden for ressourceeffektivitet for medarbejdere beskæf-
tiget i produktionserhverv. Træningsforløbene udvikles i dialog med de regionale vækst-
fora. 
 

86. Udmøntning af FØP/fleks-provenu til Danmarks innovationsfond  
Tilførsel af 241 mio. kr. i 2015 fra FØP/fleks-reserven – i regi af forligskredsen bag 
FØP/Fleks-reformen (Regeringen, V, SF, LA og K) – til Danmarks Innovationsfond til 
strategisk forskning, teknologiudvikling og innovation. Midlerne skal bl.a. understøtte 
igangsættelsen af to nye samfundspartnerskaber om innovation om big data og avance-
rede materialer. Partnerskaberne vil understøtte realiseringen af potentialet i store da-
tamængder og dansk erhvervslivs styrkeposition på det materialeteknologiske område. 
 
Der tages stilling til den nærmere udpegning af strategiske forskningstemaer, specifikke 
innovationstiltag m.v. i forbindelse med de politiske forhandlinger om den samlede forsk-
ningsreserve i efteråret 2014. 

 
87. Danmarks Grundforskningsfond 

I 2015 tilføres Danmarks Grundforskningsfond 3 mia. kr., så fonden kan igangsætte nye 
forskningscentre frem til 2026.  
 

88. Styrket indsats for innovationsnetværk 
Styrkelse af den internationale indsats i de danske innovationsnetværk og klyngeorgani-
sationer. 
 

89. Målrettet indsats for innovationsmiljøet omkring Femern Bælt-forbindelsen 
Gennemførelse af en målrettet indsats for at styrke innovationsmiljøet omkring Femern 
Bælt-forbindelsen. 
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90. Nedrivningspuljer 
Styrkelse af indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i 
yderområderne ved at forlænge nedrivningspuljen samt udvide ansøgningskriterierne, 
således at kondemnable boliger også kan omfattes. 
 
Der afsættes 55 mio. kr. årligt i perioden 2016-20 til nedrivningspuljen. 

91. Landsbyggefonden og udfordringer for boliger i yderområder 
I regi af efterårets boligforhandlinger om den fremtidige anvendelse af Landsbyggefon-
dens midler drøftes mulighederne for yderligere nedrivninger af almene boliger i yderom-
råderne. 
 

92. Lånepulje til kommuner i forbindelse med afvikling af brugen af kommunale  
bygninger 
Etablering af en ny pulje på 50 mio. kr. i 2015 i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor 
kommuner i yderområder, som på grund af ejendomssituationen oplever en finansiel be-
lastning ved ophævelse af lejeforhold, afhændelse, nedrivning og lignende, kan søge 
om mulighed for optagelse af lån til imødegåelse af likviditetsbelastningen. 
 
Det forudsættes i den forbindelse, at den pågældende kommune – med henblik på en 
effektiv drift af kommunens virksomhed og varetagelse af serviceforpligtelser – foretager 
en flerårig planlægning af den kommunale bygningsmasse og redegør herfor i 
forbindelse med budgetlægningen. 
 

93. Befordringsfradrag i yderområderne 
Anvendelse af regeringens nye definition af yderområder ift. skattelovgivningens regler 
om forhøjet befordringsfradrag til pendlere med lang daglig befordring i visse yderkom-
muner. De nye kommuner er udpeget til brug for fordeling af EU-midler til regionalfond-
sprogrammet og socialfondsprogrammet for 2014-2020. Konkret indebærer det, at kred-
sen af omfattede kommuner udvides fra 16 til 25, når der medregnes to kommuner, der 
opfylder de gamle kriterier, men ikke de nye. 
 
Udvidelsen skønnes at indebære et umiddelbart mindreprovenu på 35 mio. kr. efter til-
bageløb fra 2015-18. 

 
94. Analyse af kystzonelovgivningen 

Igangsættelse af et arbejde med henblik på at afdække, om reglerne vedr. kystnær-
hedszonen og strandbeskyttelseslinjen indeholder barrierer for strukturudviklingen og 
værditilvæksten i kystnære erhverv, der går længere end hensynet til natur og miljø tilsi-
ger. Endvidere afdækkes det hvilke muligheder kommunerne har for planlægning i kyst-
nærhedszonen og i strandbeskyttelseslinjen samt hvordan kommunerne administrerer 
reglerne. Analysearbejdet skal ses i sammenhæng med aftale om kommunernes øko-
nomi for 2015, hvor regeringen og KL er enige om, at se på rammerne for kommunernes 
fysiske planlægning, herunder planloven og udmøntningen af denne. Videre skal analy-
searbejdet ses i forlængelse af Vækstplan Turisme, hvori der indgår en forsøgsordning 
til fremme af den fysiske udvikling af dansk turisme inden for strandbeskyttelseslinjen og 
kystnærhedszonen. 
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95. Fuld momsfradrag for hotelovernatninger 
Momsfradraget for hotelovernatninger forhøjes, således at danske og udenlandske virk-
somheder fra og med 2015 vil have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelover-
natninger i Danmark. Initiativet skønnes at medføre et årligt mindreprovenu på 105 mio. 
kr. efter tilbageløb og adfærd fra 2015 og frem. 

 
96. Pulje til kystturisme 

Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2016-17 til VisitDenmark med henblik på at 
styrke markedsføringen af danske kyst- og naturområder i udlandet, herunder særligt i 
Tyskland.  

 
97. Analyse vedr. investeringsinstitutter 

Regeringen har igangsat en analyse af reglerne vedr. investeringsinstitutter. Der vil blive 
set positivt på at håndtere de problemstillinger, der behandles i analysen. 

 
98. Udvidelse af erhvervsPhD-ordningen til Færøerne og Grønland og små vækstkau-

tioner 
En midlertidig åbning af erhvervsPhD-ordningen til Grønland og Færøerne i 2015-17.  
Der afsættes i alt 5 mio. kr. til denne midlertidige åbning fordelt jævnt over årene 2015-
17. 
Der er tale om en afgrænset udvidelse, som ikke sker på bekostning af danske stude-
rende og virksomheders adgang til ordningen. 
 
En udvidelse af Vækstkautionsordningen under Vækstfonden. 
Der afsættes i alt 10 mio. kr. i tabsramme hertil, heraf 5 mio. kr. til virksomheder på Fæ-
røerne og 5 mio. kr. til virksomheder i Grønland.  
Der er tale om en afgrænset udvidelse, som ikke sker på bekostning af danske virksom-
heders adgang til ordningen. 
 
En revision af lov om Vækstfonden, så Vækstfonden får lovhjemmel til at investere i 
virksomheder i Grønland og på Færøerne. Endvidere gives i regi af forligskredsen bag 
Kreditpakken (Regeringen, SF, K, V og DF) mulighed for, at likviditetsfaciliteten etableret 
til Vækstlån og Ansvarlige lån udvides til også at kunne anvendes på Færøerne og i 
Grønland. 

 
100.  Nedsættelse af statstilskud til A/S Storebælt 

Statens tilskud til jernbanens betaling til A/S Storebælt nedsættes med 200 mio. kr. årligt 
fra 2015 og frem i regi af forligskredsen (Regeringen, V og K). En reduktion af statens 
jernbanebetaling med 200 mio. kr. årligt vil hverken have betydning for bilisternes eller 
togenes (og dermed togpassagerernes) takster på Storebælt.  
                                       

101.  Afgiftsforhøjelse på cigarillos mv. 
Justering af afgiftsreglerne for cigarillos, cerutter og cigarer mv, der indebærer forhøjelse 
af stykafgiften til 50 øre pr. stk. i 2015, fastholdelse af værdiafgiften på 10 pct. af detail-
prisen samt indførsel af en minimumsafgift på 130 øre pr. stk. inkl. moms i 2015. Der 
gennemføres endvidere en regulering af styk- og minimumsafgiften med årligt 1,8 pct. i 
perioden 2015-2020.  
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Justeringen skønnes at indebære et årligt merprovenu på ca. 40 mio. kr. efter tilbageløb 
og adfærd fra 2015 og frem. 

 
102.  One-stop-shop for moms samt andre ændringer af momslove 

Folketinget har, med henblik på implementering af et EU-direktiv, vedtaget ændringer i 
momsloven. De vedtagne ændringer medfører bl.a., at personer i Danmark skal svare 
dansk moms af elektroniske ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningstjenester, der 
er købt fra virksomheder i andre lande. Ændringerne i momsloven medfører også, at 
personer i andre EU-lande ikke længere vil skulle svare dansk moms af disse ydelser, 
der er købt fra virksomheder i Danmark. I den forbindelse etableres One Stop Shop-
ordninger for at nedbringe virksomhedernes administrative byrder.  
 
Ændringerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu efter tilbageløb og adfærd 
på ca. 50 mio. kr. i 2015 stigende til ca. 80 mio. kr. i 2020. 

 
103.  Forskningsreserven (FØP/fleks-provenu) 

Udmøntning af FØP/fleks-provenu til Danmarks innovationsfond i regi af forligskredsen 
bag FØP/Fleks-reformen (Regeringen, V, SF, LA og K). 

 
104.  Pulje voksen- og efteruddannelse 

Udmøntning af pulje til voksen- og efteruddannelse fra Aftaler om Vækstplan DK til mere 
og bedre voksen- og efteruddannelse i regi af forligskredsen (Regeringen, V, K, DF, SF 
og LA). 

 
105.  Afgiftsharmonisering for taxier mv. 

 Der gennemføres en harmonisering af afgifterne for taxiområdet i hele landet for at sikre 
lige beskatningsvilkår ved at gennemføre følgende tiltag: 

 
• Afskaffelse af registreringsafgift for taxier, limousiner og sygetransportbiler, så alle 

personbiler til erhvervsmæssig befordring er fritaget for registreringsafgift.  
• Afskaffelse af reglerne om frikørsel af taxier og limousiner, så der fremover skal be-

tales registreringsafgift ved videresalg af taxier og limousiner.  
• De løbende afgifter for biler til offentlig servicetrafik omlægges, så alle kørselstyper 

er fritaget for vægt- og ejerafgift, og der betales dobbelt udligningsafgift for dieselbi-
ler.  

 
Harmoniseringen af afgiftsreglerne skønnes samlet set at medføre et merprovenu på ca. 
85 mio. kr. i 2017 stigende til ca. 135 mio. kr. i 2020 efter tilbageløb og adfærd. 

 
106.  Effektivisering af redningsberedskabet 

Gennemførelse af en strukturreform af redningsberedskabet og dermed frigørelse af et 
samlet nettoprovenu på 75 mio. kr. i 2015, 150 mio. kr. i 2016 og 200 mio. kr. fra 2017 
og frem til disponering i en vækstaftale.  
 
Regeringen har indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2015, der in-
debærer, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. 
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kr. i 2016 og frem. Aftaleparterne er enige om samtidig at reducere den statslige ramme 
med 25 mio. kr. i 2015, 75 mio. kr. i 2016 og 125 mio. kr. i 2017 og frem. 
 
Det nuværende beredskab er grundlæggende organiseret i et kommunalt basisbered-
skab fordelt på 87 enheder og et statsligt overbygningsberedskab fordelt på seks opera-
tive centre samt et uddannelsescenter. Der kan gennem en forenkling af organiseringen 
på beredskabsområdet opnås betydelige effektiviseringsgevinster, mens der fortsat sik-
res et højt serviceniveau for borgerne. Det kan bl.a. ske ved at samle de nuværende 87 
kommunale enheder i større og mere bæredygtige enheder samt ved at sikre en hen-
sigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab. 
  
Der udarbejdes i løbet af 2015 en konkret implementeringsplan, der udmønter de forud-
satte effektiviseringer i 2016 og frem. Det vil danne grundlag for en ny flerårig bered-
skabsaftale. Med henblik på at sikre den fornødne tid hertil, lægges op til, at der inden 
udgangen af 2014 indgås en étårig aftale om et nyt beredskabsforlig for 2015, som ud-
mønter de forudsatte effektiviseringer i 2015. 
 
Implementeringsplanen skal udarbejdes under hensyntagen til regionale forhold og de 
frivillige i redningsberedskabet. 

 
107.  Aftale om reform af international rekruttering 

Der gennemføres som en del af vækstpakken en reform af international rekruttering, 
som skal styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed fundamentet for vækst 
og velfærd i Danmark. Reformens implementering indebærer merudgifter på 41 mio. kr. i 
2015, 39 mio. kr. i 2016, 36 mio. kr. i 2017 og 37 mio. kr. i 2018. 
 
Reformen sigter mod fire mål: 
• Det skal være lettere og hurtigere for virksomhederne at rekruttere international ar-

bejdskraft. 
• Danmark skal være bedre til at fastholde internationale studerende. 
• Modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft skal styrkes. 
• Lige vilkår for international arbejdskraft og målretning af ordninger, der ikke funge-

rer efter hensigten. 
 
Der henvises til særskilt aftaletekst om Reform af internationale rekruttering – Lettere 
adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. 

 
108.  Lavere færgetakster for godstransport til og fra øerne 

Med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene afsættes en årlig 
ramme på 50 mio. kr. i 2015 og 125 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til en permanent 
nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne. Ordningen vil om-
fatte de små øer samt Læsø, Samsø, Ærø og Bornholm. 

 
109.  Styrket erfaringsgrundlag for en målrettet husdyrregulering 

Udviklingsarbejdet med modeller for en ny og omkostningseffektiv målrettet regulering af 
husdyrproduktionen styrkes. Der afsættes til formålet 10,0 mio. kr. i 2015 målrettet 
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igangsættelse af demonstrations- og pilotprojekter, der skal indhøste erfaringer til det vi-
dere arbejde med den nye husdyrregulering. 

 
110.  Lånepulje til udbredelse af bredbånd 

Der etableres en lånepulje til kommunerne på samlet 100 mio. kr. i 2015 og 2016 til ud-
bredelse af bredbånd og mobildækning i udkantsområder. 

 
111. Stipendieprogram for internationale talenter 

Der indføres et forsøg med et nyt stipendieprogram med henblik på at tiltrække flere 
dygtige internationale studerende fra tredjelande til kandidatuddannelser i Danmark.  
 
Der afsættes en ramme på 25 mio. kr. i 2015-2017 til, at særligt talentfulde internationa-
le studerende får tildelt et stipendium, som dækker studieafgift og leveomkostninger. 
Universiteterne fastsætter størrelsen på stipendiet til leveomkostninger inden for en 
maksimal ramme på et beløb svarende til SU og SU-lån.  
 
Stipendierne fordeles til de universiteter og emneområder, der indgår i INNO+-
samfundspartnerskaberne under Danmarks Innovationsfond og vil derudover geografisk 
blive målrettet de lande uden for EU, hvor Danmark har etableret innovationscentre eller 
lignende, dvs. Brasilien, Indien, Kina, Sydkorea, USA samt Japan. Stipendieprogrammet 
evalueres i foråret 2019. 

 
112.  Bedre mulighed for små, midlertidige opførelser ved de danske kyster 

Med henblik på at fremme turismen i de danske kystzoner og understøtte lokal vækst 
lempes reglerne vedr. strandbeskyttelseslinjen på følgende områder: 
 
• Formidlingsmæssige installationer. 
• Reakreative anlæg til brug for offentligheden. 
• Udformning af bebyggelsesarkitektoniske udtryk f.eks. i forhold til døre og vinduer, 

samt til gynger, sandkasser, højbede mv. i tilknytning til beboelse. 
• Anlæg i tilknytning til havne f.eks. kiosker. 

 
Ændringerne gennemføres inden for rammerne af Naturbeskyttelsesloven. 
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