Aftale om Finansloven for 2015

13. november 2014

Fakta om nye initiativer
Regeringen, SF og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2015.
Aftalen indeholder følgende nye initiativer:
Velfærd:
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• Markant kvalitetsløft af sundhedsområdet. Der tilføres i alt ca. 6,5 mia. kr.
2015-2018.
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• Heraf udgør regeringens sundhedsudspil: 5 mia. kr. til indsats mod kræft og
kroniske sygdomme samt en styrkelse af praktiserende læger.
• Dertil 1,5 mia. kr. til øget kapacitet på medicinske afdelinger, styrket tidlig
indsats og styrket sundhedspleje for sårbare grupper.
• Styrkelse af dagtilbud: Der tilføres 1 mia. kr. til ansættelse af mere pædagogisk
personale i landets børnehaver, vuggestuer og dagplejer.
• Klippekort til hjemmehjælp: Der oprettes en pulje på 75 mio. kr. i 2015 og 150
mio. kr. i årene derefter til klippekort til hjemmehjælp. De ældre er selv med til
at bestemme, hvad klippene skal bruges til.
• Inklusion i Folkeskolen: Der afsættes årligt 25 mio. kr. i 2015-2017 til at styrke
lærernes viden om inklusion, så de får de rette redskaber til at håndtere og
inkludere børn med særlige behov i undervisningen.
• En blandet boligsammensætning: Planloven ændres, så kommuner får
mulighed for at kræve, at almene boliger skal udgøre op til 25 pct. af nye
boligområder. Desuden får kommuner mulighed for at tilbyde støtte til
opførsel af almene boliger på dyre byggegrunde i byer med få ledige almene
boliger og stor forventet befolkningstilvækst.
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Side 2 af 4

Grøn omstilling, klima og transport:
• En ny letbane i Aalborg: Etableringen af en ny letbane i Aalborg støttes med
et statsligt tilskud på 830 mio. kr. Letbanen vil være et markant grønt løft af
den kollektive transport i Aalborg. Den vil øge mobiliteten og flytte pendlere
og rejsende fra personbiler og over i den kollektive trafik. De samlede
anlægsudgifter skønnes at udgøre 1,8 mia. kr. og banen ventes at kunne stå
færdig i 2021.
• Grøn omstilling: Der afsættes 400 mio. kr. over fire år til bl.a. en styrket miljøog økologiindsats, udvikling af bæredygtigt byggeri og et grønt
nationalregnskab.
• Klimaindsats: Der tilføres 300 mio. kr. over tre år. Pengene skal primært
bruges til projekter, der er med til at udbrede nye teknologier på
varmeområdet. Det gælder f.eks. forsøgsprojekter med store varmepumper og
en pulje til forsøg med geotermi, dvs. varme fra kilder i undergrunden.
Et tryggere arbejdsmarked:
• Der indføres en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge
og arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen udgør 60 pct. af det maksimale
dagpengeniveau for ikke-forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Kontantydelsen
sikrer, at personer der opbruger retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i
2015 vil være sikret offentlig forsørgelse i op til tre år.
• Forbedrede vilkår for kontanthjælpsmodtagere: Der afsættes 295 mio. kr. i
2015 og 565 mio. kr. i 2016 og årene herefter til fuld afskaffelse af gensidig
forsørgelsespligt for samlevende.
• Der afsættes 51 mio. kr. årligt i 2015-17 og 76 mio. kr. i 2018 og frem til
målrettede forbedringer for unge kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere.
Forbedringerne inkluderer bl.a. afskaffelse af lave forsørgersatser højere
boligsikring til unge forsøgerpar, særlig støtte til unge under 30 år, og
afskaffelse af modregning af lejeindtægter.
• Loftet over fradrag for fagforeningskontingenter hæves til 6.000 kr. Det
forventes at forhøjelsen vil give 1,3 mio. fagforeningsmedlemmer en øget
disponibel indkomst.
• Der afsættes knap 200 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af
arbejdsskader. Arbejdsmiljøindsatserne skal bidrage til at forebygge
nedslidning, arbejdsulykker og erhvervssygdomme, og sikre mere inklusion på
arbejdsmarkedet.
• Der afsættes 120 mio. kr. til en styrket indsats mod social dumping. Bl.a. skal
myndighedsindsatsen styrkes, der skal sættes stop for social dumping på store
infrastrukturprojekter, udbredelsen af arbejdsklausuler i kommuner skal
styrkes, og det bilaterale samarbejde med andre EU-lande skal forbedres.
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Asyl og udviklingsområdet:
• Der oprettes en pulje på 250 mio. kr., som skal understøtte tiltag i forbindelse
med kommunernes modtagelse af flygtninge i 2015.
• Styrket indsats over for asylansøgere: Der afsættes 20 mio. kr. årligt til blandt
andet styrkede undervisnings- og fritidstilbud til børn og unge i asylcentrene.
Tilbuddene skal understøtte, at børn og unge får en afvekslende og lærerig
hverdag i asylcentrene.
• Udviklingsbistand: I overensstemmelse med gældende internationale regler og
praksis omprioriteres 1,5 mia. kr. af udviklingsbistanden med henblik på at
håndtere merudgifterne til asylmodtagelse i 2015. Heraf reserveres 0,5 mia. kr.,
som vil kunne omprioriteres i efteråret 2015, hvis det skulle vise sig
nødvendigt.
• I den forbindelse løftes den samlede udviklingsbistand med 1 mia. kr. i 2015,
således at bistandsniveauet stiger fra 0,83 pct. til 0,87 pct.
Øvrige initiativer:
• KVINFO: Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2015-2018 til KVINFO’s
Mentornetværk. Formålet er at hjælpe nydanske kvinder ind på det danske
arbejdsmarked.
• Natcafeen: Der afsættes 2 mio. kr. årligt i årene 2016-18 til Kirkens Korshærs
Natcafe. Cafeen tilbyder overnatning til samfundets mest udsatte borgere,
herunder hjemløse, misbrugere og mennesker med psykiske lidelser.
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Finansiering

Regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten er med Aftale om Finanslov
for 2015 enige om nye initiativer for i alt 3.568 mio. kr. i 2015, 3.722 mio. kr. i
2016, 3.800 mio. kr. i 2017 og 3.574 mio. kr. i 2018, f. tabel 1.
Tabel 1
Oversigt over initiativer i Aftale om Finanslov for 2015
Initiativer

2015

2016

2017

2018

I alt

1. Velfærd

950

2.227

2.602

2.302

8.081

2. Kontantydelse og kontanthjælp

956

946

656

641

3.199

3. Arbejdstilsyn og social dumping

81

138

50

50

319

292

365

443

529

1.629

1.279

31

34

37

1.381

4. Det grønne og transport
5. Asyl og udviklingsbistand
Øvrige
I alt

10

15

15

15

55

3.568

3.722

3.800

3.574

14.664

Kilde: Finansministeriet.

Aftale om Finanslov for 2015 er fuldt finansieret – samlet set og i hvert af årene
2015-2018, jf. tabel 2:
Tabel 2
Finansiering af Aftale om Finanslov for 2015
Finansieringselementer

2015

2016

2017

2018

I alt

Centrale reserver

2.741

3.693

3.768

3.539

13.741

700

0

0

0

700

Nedjustering af EU-bidrag
Reserve til lovprogram, regeringsinitiativer mv.
I alt

127

29

32

35

223

3.568

3.722

3.800

3.574

14.664

Kilde: Finansministeriet.

I tillæg til ovenstående initiativer er aftaleparterne enige om at øge fradraget for
fagforeningskontingentet til 6.000 kr. Initiativet indebærer et samlet
mindreprovenu for staten på ca. 2,2 mia. kr. i 2015-2018. De økonomiske
konsekvenser er allerede indregnet og finansieret inden for rammerne af
regeringens forslag til finanslov for 2015.

