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Finansministerens forord 

I juni indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. Aftalen bidrager 
til at sikre balancen i velfærdssamfundets økonomi og skaber det økonomiske 
grundlag for at styrke Danmark i den globale økonomi gennem investeringer i 
forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. Finanslovforslaget for 2007 in-
deholder således en globaliseringspulje til investeringer i fremtiden. 
 
Regeringen har siden sin tiltræden i 2001 prioriteret den borgernære service i kom-
muner og amter højt. I 2007 vil der blive anvendt i alt ca. 31 mia. kr. mere til offent-
lig service end i 2001. Regeringens finanslovforslag for 2007 indeholder yderligere 
forbedringer for blandt andet ældre, børnefamilier og udsatte grupper. Samtidig sik-
rer kommuneaftalerne for 2007, at kommuner og regioner kan fastholde og udbygge 
servicen på bl.a. sundhedsområdet.  
 
Med finansloven for 2006 og finanslovforslaget for 2007 er regeringens løfter fra 
valget i 2005 på de centrale velfærdsområder indfriet. Men regeringen går videre og 
har afsat flere ressourcer til blandt andet sygehuse og ældrepleje end lovet. 
 
Regeringens mål er at skabe en ny og moderne offentlig sektor, der kan sikre bor-
gerne service af høj kvalitet. Etableringen af de nye større kommuner og regioner i 
2007 samt reformerne af skatteforvaltningen, politiet, universiteterne, domstolene 
og tinglysningen udgør første fase. Nu vil regeringen tage hul på anden fase ved at 
sætte fokus på indholdet og kvaliteten af den offentlige velfærdsservice med en kva-
litetsreform, der fremlægges i 2007. 
 
Med finanslovforslaget for 2007 lægger regeringen dermed op til både konkrete vel-
færdsforbedringer og til investeringer og reformer, der skal fremtidssikre velfærden. 
Baggrunden er en stærk dansk økonomi. Beskæftigelsen er den højeste nogensinde, 
og ledigheden er den laveste i over 30 år. Det indebærer en historisk mulighed for at 
få flere ledige ud på arbejdsmarkedet. Regeringen inviterer på den baggrund Folke-
tingets partier til forhandling om finanslovforslaget for 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thor Pedersen 
Finansminister 
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Nye initiativer i 2007 

 
  2007  

 Mio. kr.   
    
 Globalisering og velfærdsreformer   
 Globaliseringspulje – forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri  2.000  
 Flere skal i arbejde  405  
 Bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af nedslidning  270  
    
 Forbedringer på velfærdsområderne   
 Sundhed  1.325  
 Udsatte og svage grupper, herunder  1.187  
 - Psykiatri  270  
 - Udsatte grupper  295  
 - Handicappede  130  
 - Integration mv.  110  
 - Bekæmpelse af negativ social arv  100  
 - Ældre og øvrige initiativer  162  
 - Social og sundhedspulje  120  
 Ældre, herunder frie midler i ældrepuljen  793  
 Børn  832  
 Yderligere løft på de kommunale serviceområder  200  
    
 Øvrige nye initiativer   
 Udviklingsbistand  615  
 Natur og miljø  305  
 Erhvervsuddannelser – ud over velfærdsaftale  116  
 Sikre fødevarer mv.  26  
 Kultur  20  
 Jordskattelettelser  60  
    
 En ny offentlig sektor – investeringer i bedre service   
 Investeringer i Politireform - flere betjente på gaden mv.  500  
 Investeringer i Domstols- og tinglysningsreform – hurtigere sagsbehandling mv.  159  
    
 I alt  8.813  
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1. Hovedlinjer 

2007 er et reformår i hele den offentlige sektor. De nye kommuner dannes, regioner-
ne afløser amterne på sundhedsområdet og staten overtager en del af amternes opga-
ver. Hertil kommer reformer af skatteforvaltningen, politiet, universiteterne samt af 
domstolene og tinglysningen. Med reformerne er de organisatoriske rammer for en 
ny offentlig sektor ved at være på plads. Regeringen vil derfor nu sætte yderligere fo-
kus på indholdet og kvaliteten af den offentlige service. I 2007 vil regeringen frem-
lægge en kvalitetsreform med konkrete forslag til forbedringer af kvaliteten i den of-
fentlige velfærdsservice, herunder i ældreplejen, børnepasningen og på sygehusene. 
 
Finanslovforslaget for 2007 indeholder markante nye initiativer på følgende områder: 
• Forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri 
• Flere skal i arbejde 
• Forbedringer for syge, udsatte grupper, ældre og børnefamilier 
• En ny offentlig sektor 
 
Der er afsat en globaliseringspulje til investeringer i fremtiden på 2 mia. kr. i 2007 
stigende til 10 mia. kr. i 2012 som led i Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investe-
ringer i fremtiden. Puljen skal gå til investeringer i forskning, uddannelse, innovation og 
iværksætteri samt voksen- og efteruddannelse. Som led i aftalen gennemføres endvi-
dere tiltag på arbejdsmarkedsområdet for i alt ca. 0,7 mia. kr. i 2007. Initiativerne skal 
bidrage til at sikre flere i arbejde og lavere ledighed, bedre integration, flere jobmu-
ligheder for seniorer samt bedre arbejdsmiljø. 
 
På velfærdsområderne fortsætter regeringen indfrielsen af løfterne fra 2005, der er 
afspejlet i regeringsgrundlaget, med målrettede forbedringer for børnefamilier, udsat-
te grupper og ældre. Men regeringen går også videre end initiativerne i regerings-
grundlaget blandt andet med nye markante tilførsler på sundhedsområdet. Hertil 
kommer en række øvrige initiativer som merbevillinger til nye bistandsprojekter i 
ulande og kulturpolitiske initiativer. 
 
I alt indeholder finanslovforslaget forbedringer og nye initiativer for 8,8 mia. kr. i 
2007. Forslaget indebærer en realvækst i de offentlige udgifter til sundhed, ældre og 
anden service på 1,0 pct. i 2007, hvoraf halvdelen kan henføres til initiativerne i vel-
færdsaftalen, herunder globaliseringspuljen. 
 
Der forventes et overskud på de samlede offentlige finanser på ca. 2,8 pct. af BNP. 
Det strukturelle overskud, der tager højde for konjunkturerne og andre midlertidige 
forholds virkning på de offentlige indtægter og udgifter, ventes at udgøre ca. 1,5 pct. 
af BNP i 2007.  
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Nye initiativer og forbedringer i 2007 
 
Investeringer i forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri 
 
• 2 mia. kr. i 2007 til en globaliseringspulje: Der afsættes en globaliseringspulje 

på 2 mia. kr. i 2007 stigende til 10 mia. kr. i 2012 til investeringer i fremtiden. 
Puljen anvendes til styrket forskning, uddannelse samt innovation og iværksætte-
ri mv. Inden for puljen prioriteres følgende initiativer og mål: 

 
 Forskning: De samlede offentlige forskningsbevillinger øges til 1 pct. af 

BNP frem mod 2010, herunder til ansættelse af flere forskere, øgede investe-
ringer og nye programmer mv.  

 
 Uddannelse: Mindst 95 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsud-

dannelse i 2015. Kvaliteten og bredden i ungdomsuddannelserne skal styr-
kes. Der afsættes 150 mio. kr. i 2007 og 300 mio. kr. herefter til et løft i kva-
liteten til erhvervsuddannelserne. Mindst halvdelen af en ungdomsårgang 
skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015, og de studerende skal 
hurtigere gennem uddannelsessystemet. 

 
 Innovation og iværksætteri: Danske virksomheder og offentlige institutio-

ner skal være blandt de mest innovative i verden, og Danmark skal inden 
2015 være blandt de lande, hvor der er flest vækstiværksættere. Det skal bl.a. 
ske gennem et nyt program for brugerdreven innovation, en styrket indsats 
for iværksættere og en styrket markedsføring af Danmark.   

 
 Styrket voksen- og efteruddannelse: Voksen- og efteruddannelsesindsats 

skal styrkes blandt andet med læse-, skrive- og regnekurser, flere voksenlær-
linge og en pulje på 1 mia. kr. i 2008-2010 til erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse. Øvrige initiativer drøftes i efteråret 2006. 
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Flere skal i arbejde 
 
• 675 mio. kr. i 2007 til at få flere i arbejde: Som led i velfærdsaftalen afsættes 

der i alt 675 mio. kr. i 2007 til at styrke beskæftigelsen, herunder gennem: 
 

 Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden: Nye initiativer til ned-
bringelse af ledigheden for i alt ca. 120 mio. kr. i nettoudgifter i 2007, her-
under aktiv jobsøgning og øget aktiv deltagelse. 

 
 Flere indvandrere og efterkommere i arbejde: Nye initiativer til forbedret 

integration på arbejdsmarkedet for i alt ca. 235 mio. kr. i 2007, herunder 
målrettet løntilskud og flere jobkonsulenter. Endvidere vil regeringen søge 
110 mio. kr. prioriteret til integrationsfremmende tiltag i forhandlingerne om 
satspuljen for 2007. 

 
 Forstærket indsats for seniorer: 50 mio. kr. til styrkelse af de ældres job-

muligheder, herunder løntilskudsordning for over-55-årige samt seniorjob-
ordning. 

 
 Forebyggelsesfond på 3 mia. kr., styrket forebyggelse og bedre ar-

bejdsmiljø: Der oprettes en forebyggelsesfond for at forebygge og forhin-
dre fysisk og psykisk nedslidning. Der udbetales op til 200 mio. kr. fra fon-
den i 2007 og op til 350 mio. kr. årligt fra og med 2008. Endvidere afsættes 
70 mio. kr. årligt til initiativer til forbedring af arbejdsmiljøet. 
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Forbedringer på velfærdsområderne 
 
• 1,3 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet: Regionerne får 1,3 mia. kr. ekstra til 

sundhedsområdet i 2007, heraf 0,9 mia. kr. til flere behandlinger, nye behand-
lingsformer, sygehusmedicin, uddannelse af læger mv. og 0,4 mia. kr. til merud-
gifter til medicintilskud. 

 
• 1,2 mia. kr. til udsatte og svage: Der er knap 1,1 mia. kr. til udsatte og svage 

grupper i satspuljen for 2007. Hertil kommer Social- og sundhedspuljen fra 2004 
på 120 mio. kr. i 2007. Regeringen vil foreslå, at satspuljen prioriteres til følgende 
overordnede temaer: 

 
 270 mio. kr. årligt til psykiatri: Herunder til en ny psykiatriaftale fra 2007. 

 
 295 mio. kr. til udsatte grupper: Blandt andet til ny handlingsplan for ud-

satte grupper, herunder hjemløse, sindslidende, prostituerede og misbrugere. 
 

 130 mio. kr. til handicappede: Blandt andet til ungdomstilbud (uddannel-
sestilbud) for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. 

 
 110 mio. kr. til integration mv.: Integrationsfremmende initiativer med 

henblik på at øge beskæftigelse og uddannelse samt styrke den generelle be-
skæftigelsesindsats over for svage grupper på arbejdsmarkedet. 

 
 100 mio. kr. til bekæmpelse af negativ social arv: Regeringen vil endvi-

dere foreslå, at der afsættes midler målrettet udsatte børn og unge med det 
formål at bekæmpe negativ social arv. 

 
 162 mio. kr. til ældre og øvrige initiativer: Endelig vil regeringen komme 

med forslag til øvrige initiativer, herunder forbedringer for ældre. 
 

 120 mio. kr. fra social- og sundhedspuljen fra finansloven for 2004: Der 
skal udmøntes 120 mio. kr. i 2007 til konkrete social- og sundhedspolitiske 
initiativer. 

 
• 0,8 mia. kr. til ældre i 2007: Kommunerne tilføres 300 mio. kr. ekstra til ældre-

området som led i økonomiaftalen for 2007. Regeringen vil samtidig søge tilslut-
ning til at overføre den resterende del af ældrepuljen på 500 mio. kr. årligt til 
kommunerne til et varigt løft på ældreområdet. Regeringen vil herudover med 
forslag om friplejeboliger give borgerne mulighed for at vælge mellem en kom-
munal eller en privat plejebolig, ligesom regeringen vil søge tilslutning til konkre-
te ældreinitiativer i satspuljeforhandlingerne for 2007. 
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• 0,8 mia. kr. til bedre vilkår for børnefamilierne: Der er afsat 532 mio. kr. til 
sænkning af forældrebetalingen fra 33 til 25 pct. for børn fra 3 år og op til skole-
alderen. Der er endvidere afsat 300 mio. kr. til bedre kvalitet i dagpasning, her-
under bl.a. til en forstærket indsats over for udsatte børn, opkvalificering af per-
sonale, redskaber til evaluering og effektmåling samt bedre fysiske rammer. 

 
• Kvalitetsreform – bedre service til borgerne: Ud over de konkrete løft og for-

bedringer vil regeringen sætte fokus på indholdet og kvaliteten af den offentlige 
service. Regeringen vil derfor fremlægge en kvalitetsreform, der skal indeholde 
konkrete forslag til, hvordan kvaliteten forbedres i den offentlige velfærdsservice, 
herunder i ældreplejen, børnepasningen og på sygehusene. 
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Øvrige nye initiativer 
 
• Bedre veje og jernbaner: Regeringen vil præsentere et oplæg til fremtidige in-

vesteringer på vej- og jernbaneområdet. Hovedelementerne bliver en styrkelse af 
jernbanenettet for at sikre en bedre regularitet i togdriften samt en prioriteret 
plan for projekter på det statslige vejnet, der skal forbedre fremkommeligheden 
og øge trafiksikkerheden. Regeringen vil desuden nedsætte en Infrastruktur-
kommission, som skal analysere de fremtidige transportbehov og komme med 
forslag til håndtering af den langsigtede transportudfordring frem til 2020/2030. 

 
• 305 mio. kr. til miljøområdet: Der er afsat 285 mio. kr. i 2007 blandt andet til 

fremme af miljøeffektiv teknologi samt til konkrete miljø- og naturinitiativer, 
herunder nye naturprojekter og en øget indsats for et forbedret vandmiljø. Der 
er desuden afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2007-10 til nye planlægningsopga-
ver som følge af miljømålsloven. 

 
• 615 mio. kr. ekstra til udviklingsbistand: Der er afsat yderligere 615 mio. kr. i 

2007 til udviklingsbistand til verdens fattigste lande. Den danske udviklingsbi-
stand i 2007 skønnes at blive 13,6 mia. kr. svarende til 0,8 pct. af BNI. 

 
• 116 mio. kr. videreføres på erhvervsskoleområdet: Flerårsaftalen for er-

hvervsskolerne udløber med udgangen af 2006. Der er afsat i alt 116 mio. kr. i 
2007 til videreførelse af initiativer for erhvervsskolerne. Initiativerne omfatter 
blandt andet videreførelse af takstforhøjelse til de tekniske erhvervsuddannelser 
og praktikpladstaxametre. 

 
• En mere økonomisk selvbærende almen sektor: I forlængelse af aftalen om 

den almene sektors midler fra 2005 vil regeringen drøfte mulighederne for fort-
sat at øge den almene sektors selvfinansiering. 

 
• 26 mio. kr. til sikre fødevarer mv.: For at sikre en effektiv og tidssvarende fø-

devarekontrol og indsats mod fugleinfluenza er der afsat i alt 26 mio. kr. i 2007 
til gennemførelse af planen for nul-tolerance på fødevareområdet, til generelt at 
sikre opgavevaretagelsen i førevarekontrollen samt til videreførsel af den for-
stærkede overvågning af fugleinfluenza. 

 
• 20 mio. kr. til kultur: Der er afsat 20 mio. kr. til styrkelse af mangfoldigheden 

og alsidigheden i dansk kulturliv og videreførelse af kulturpolitiske initiativer. 
 
• 60 mio. kr. til reduktion af jordskatter: Der er afsat 60 mio. kr. til en lempelse 

af beskatningen af landbrugets og skovbrugets produktionsjord fra og med 2007.  
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• Lempelsen skal neutralisere reduktionen af den direkte landbrugsstøtte til dansk 
landbrug som led i EU’s landbrugsreform. 

 
• 300 mio. kr. fra effektivisering af det statslige indkøb: Regeringen vil under-

støtte effektiviseringen af det statslige indkøb med nye fælles statslige indkøbsaf-
taler. Gevinsterne ved første fase af indkøbsprogrammet skønnes at udgøre ca. 
300 mio. kr. årligt, der medgår til finansieringen af de nye initiativer på finanslov-
forslaget. 

 
 
En ny offentlig sektor – investeringer i bedre service 
 
• 500 mio. kr. til politireform mv.: Der er afsat en reserve på 500 mio. kr. årligt 

til investeringer i forlængelse af politireformen samt til en styrkelse af Danmarks 
indsats mod terror. Reserven og finansieringen udmøntes i forhandlingerne om 
en ny flerårsaftale for politiet. Forhandlingerne vil omfatte etableringen af et 
landsdækkende radiokommunikationssystem. 

 
• 159 mio. kr. til domstols- og tinglysningsreform: Som led i domstolsrefor-

men tilføres domstolene ca. 450 mio. kr. i 2007-2010 til styrkelse af domstolsbe-
tjeningen og til investeringer i IT mv. Reformen skal sikre borgerne, at sager af-
gøres hurtigt, effektivt og korrekt på et højt fagligt niveau. 

 
• Ny og bedre skatteforvaltning: SKAT gennemfører i de kommende år en or-

ganisationsændring, der skal sikre en bedre og billigere skatteforvaltning. 
 
• Større universiteter og professionshøjskoler: For at sikre færre og stærkere 

universiteter vil regeringen i efteråret fremlægge sit endelige udspil til den frem-
tidige struktur for universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne. Regeringen 
vil endvidere fremsætte et samlet forslag til fusion af institutioner, der udbyder 
mellemlange videregående udannelser, herunder f.eks. lærer- og pædagoguddan-
nelserne, sygeplejerskolerne mv. Målet er etablering af nye professionshøjskoler, 
der skal sikre stærke faglige miljøer. 

 
• Nye kommuner og regioner: Kommunalreformen træder i kraft 1. januar 

2007. Med reformen skabes en stærk og fremtidssikret offentlig sektor, der kan 
løse opgaverne med høj kvalitet og så tæt på borgerne som muligt. Som led i re-
formen overtager staten en række af amternes opgaver fra og med 2007, herun-
der gymnasierne. 
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31 mia. kr. ekstra til velfærd og service i 2007 i forhold til 2001 
 
Regeringen har siden sin tiltræden i 2001 prioriteret ekstra ressourcer til de centrale 
velfærdsområder, herunder til sygehuse, ældrepleje, børnepasning og skoler. 
 
I 2007 vil der blive brugt i alt ca. 31 mia. kr. mere end i 2001 på den offentlige ser-
vice, svarende til en årlig vækst på over 5 mia. kr. Af den samlede vækst vedrører 
langt hovedparten – i alt 28 mia. kr. – den borgernære service på sundhedsområdet, 
socialområdet og undervisningsområdet. 
 
I 2007 vil der blive brugt knap 12 mia. kr. mere på sundhed end i 2001 inkl. pleje-
hjem. Tilsvarende ventes der brugt godt 8 mia. kr. mere på social service (ældrepleje, 
daginstitutioner og udsatte grupper mv.), ligesom udgifterne til undervisning – her-
under skoler, ungdomsuddannelser og universiteter – ventes øget med knap 8 mia. 
kr. 
 

 
31 mia. kr. ekstra til serviceområderne i 2007 i forhold til 2001 
 

Vækst i 2007 i forhold til 2001 Udgiftsudviklingen på enkeltområder 
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Anm.: Sundhed omfatter også forbrug til plejehjem, og un-
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Kilde: Danmarks Statistik (2001-2005) samt egne beregninger 
og skøn for 2006 og 2007. 

 

 

  
 

 
Kort om udvalgte forbedringer på serviceområderne siden 2001 

 
• Sundhed: Flere behandlinger. Kortere ventetider. Udvidet frit sygehusvalg. Forbedret kræftbe-

handling. 
• Ældre: Frit valg af hjemmehjælpsleverandør og plejebolig. Fleksibel hjemmehjælp. 
• Børn: Frit valg af daginstitution. Pasningsgaranti. Nedsat forældrebetaling. 
• Skoler og undervisning: Frit folkeskolevalg. Flere timer. Bindende mål. 
• Udsatte grupper: Forbedret psykiatriindsats. Behandlingsgaranti for narkomaner m.fl. 
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Realvæksten i 2002-2005 har fundet sted på de borgernærer serviceområder i amter 
og kommuner, mens staten har holdt forbruget stort set uændret siden 2001.  
 

 
Niveauændring i udgifter til service mv. i stat samt i kommuner og amter i 2001-2005 
 

96

98

100

102

104

106

108

110

2001 2005
96

98

100

102

104

106

108

110

Stat Amter og kommuner

Indeks 2001=100 Indeks 2001=100

 
Anm.: Som følge af kommunalreformen, der indebærer overflytning af opgaver og ressourcer fra amterne til staten, er det ikke umid-

delbart, muligt at sammenligne niveauerne i sektorerne mellem 2005 og 2007. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 
Med det markante løft siden 2001 har kommuner og amter kunnet forbedre og ud-
bygge indsatsen på de centrale velfærdsområder samtidig med, at der er kommet nye 
behandlingsformer og flere brugere på nogle områder. 
 
Regeringen har samtidig gennemført en lang række konkrete forbedringer, som skal 
sikre, at de ekstra ressourcer kommer borgerne til gode gennem bedre service. Det 
gælder f.eks. det udvidede frie sygehusvalg og frit valg af leverandør af hjemmehjælp. 
 
Med finanslovforslaget for 2007 fortsætter regeringen denne linie. Det sker blandt 
andet ved fortsat gennemførelse af initiativerne i regeringsgrundlaget, herunder fort-
satte forbedringer for børnefamilier, ældre og udsatte grupper. Herudover har rege-
ringen med kommuneaftalerne for 2007 sikret, at kommuner og regioner kan fast-
holde og udbygge servicen på blandt andet sundheds- og ældreområdet i 2007. 
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Danmark som førende vækst-, viden- og iværksættersamfund 

 
Følgende målsætninger prioriteres i globaliseringspuljen: 
 
• Forskning: De offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. 

af BNP. 
 
• Ungdomsuddannelser: Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 

2010, og mindst 95 pct. i 2015. 
 
• Videregående uddannelser: Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 

2015 samtidig med at færdiggørelsesalderen reduceres. 
 
• Innovation og iværksætteri: Målet er, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver 

blandt de mest innovative i verden, og at Danmark i 2015 bliver blandt de lande, hvor der er flest 
vækstiværksættere. 

 
• Voksen- og efteruddannelse: Voksen- og efteruddannelsesindsatsen skal styrkes, herunder 

gennem et løft i læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, 2.000 flere voksenlærlinge og bed-
re adgang til ordningen samt en forenklet og permanent jobrotationsordning. 

 
Kilde:  Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden, juni 2006. 
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2. Investeringer i forskning, uddannelse, innovation og 
 iværksætteri samt flere i arbejde 

I juni indgik regeringen Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden 
med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. 
 
Aftalen skal sikre, at der er balance i velfærdssamfundets økonomi flere årtier frem, 
selv om der bliver flere ældre og færre i den erhvervsaktive alder. Aftalen indeholder 
derfor en række reformer og tiltag, der skal øge beskæftigelsen og nedbringe ledighe-
den. 
 
Samtidig skaber aftalen det økonomiske grundlag for at styrke Danmark i den globa-
le økonomi gennem afsættelse af en globaliseringspulje til investeringer i fremtiden. 
Det er aftalt, at globaliseringspuljen anvendes til investeringer i styrket forskning, ud-
dannelse samt innovation og iværksætteri mv. 
 
Puljen udgør 2 mia. kr. i 2007 stigende til 8 mia. kr. i 2010. I 2011-2012 vil blive afsat 
yderligere 1 mia. kr. årligt, således at globaliseringspuljen udgør 10 mia. kr. i 2012. 
Puljen skal medvirke til at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksætter-
samfund. 
 

 
Globaliseringspulje 

 
  2007 2008 2009 2010 2012  

 Mia. kr.       
 Globaliseringspulje 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0  
   

 
Finansieringen af globaliseringspuljen tilvejebringes gennem den fremgang i beskæf-
tigelsen, som gradvist kommer fra de tiltag i Aftale om fremtidens velstand og velfærd og in-
vesteringer i fremtiden, der omfatter bedre integration, styrket arbejdsmarkedspolitik, 
hurtigere gennem uddannelserne og på længere sigt et højere uddannelsesniveau. 
 
Regeringen vil i tråd med aftalen i efteråret 2006 præsentere et oplæg til den konkrete 
udmøntning af globaliseringspuljen til forhandling med aftalepartierne i forbindelse 
med finanslovforhandlingerne for 2007. Udmøntningen af globaliseringspuljen i de 
kommende år vil ske løbende i forbindelse med de årlige finanslovforhandlinger. 
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Lavere ledighed, bedre integration og flere jobmuligheder 
for seniorer 

Med den højeste beskæftigelse nogensinde og den laveste ledighed i over 30 år, er der 
en historisk mulighed for at skabe beskæftigelse for grupper, der ellers har vanskeligt 
ved at finde plads på arbejdsmarkedet. 
 
Initiativerne i Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden skal bidrage 
til at gribe denne mulighed. Initiativerne skal sikre, at flere kommer i arbejde, at inte-
grationen på arbejdsmarkedet styrkes, og at seniorer får flere jobmuligheder. Initiati-
verne er finansieret som led i de samlede velfærdsreformer. Der er nye tiltag på ar-
bejdsmarkedsområdet for i alt ca. 675 mio. kr. i 2007. 
 
 
Forstærket indsats for at nedbringe ledigheden 
 
Opsvinget har medført stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Indsatsen for at 
få flere i beskæftigelse skal styrkes yderligere gennem en række nye initiativer. Indsat-
sen bygger videre på det seneste årtis justeringer af arbejdsmarkedspolitikken. Der er 
initiativer for ca. 120 mio. kr. i 2007. 
 
 

 
Flere skal i arbejde – lavere ledighed, bedre integration og flere jobmuligheder for seniorer 

 
Aktiv jobsøgning, styrket rådighed og effektiv jobformidling: 
• A-kasserne skal inddrages mere ift. forsikrede ledige. 
• Systematiske rådighedsvurderinger hver 3. måned. Ledige skal på ”Jobnet.dk” hver uge. 
• Én type samtale - ”jobsamtalen” mv. 
 
Øget aktiv deltagelse og aktivering: 
• Fokus på kompetenceafklaring af den ledige gennem kontaktforløb og aktivering. 
• Ret og pligt til første aktiveringstilbud for ledige over 30 år fremrykkes til efter 9 måneder. 
• Mere fleksible rammer for den statslige del af de nye jobcentre. 
• Alle dagpengemodtagere omfattes af intensiv aktiveringsindsats efter 2½ år på dagpenge. 
 
Harmonisering og regelforenkling: 
• Enkel og ubureaukratisk beskæftigelsesindsats. 
• Evaluering af brugen og effekten af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen. 
 
Kilde:  Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. 
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Flere indvandrere og efterkommere i arbejde 
 
I de senere år er flere indvandrere og efterkommere kommet i arbejde. Der er gen-
nemført mange initiativer. Det går den rigtige vej. Men der er fortsat et stort potenti-
ale for at få folk i beskæftigelse og et stort behov for, at flere bidrager til finansierin-
gen af velfærdssamfundet. 
 
Den faldende ledighed og stigende beskæftigelse indebærer en historisk mulighed for 
at få grupper, der hidtil har haft svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, i arbej-
de. Der er nye initiativer til forbedret integration på arbejdsmarkedet for i alt ca. 235 
mio. kr. i 2007. 
 
Regeringen vil samtidig søge satspuljepartiernes tilslutning til at gennemføre integra-
tionsfremmende initiativer for yderligere 110 mio. kr. årligt. 
 
 

 
Flere indvandrere og efterkommere i arbejde 

 
• Målrettet løntilskud: Ny midlertidig ordning for ansættelse med løntilskud i private virksomhe-

der. 
 
• Fornyet firepartsaftale: Øget udbredelse af ’trappemodellen’ i integrationsindsatsen. 
 
• Partnerskaber med virksomheder: Virksomheder skal kunne indgå partnerskabsaftaler med 

kommune og stat, hvor virksomhederne får bedre muligheder for at tilrettelægge indsatsen. 
 
• Flere jobkonsulenter til at få indvandrere i arbejde: 300 mio. kr. i 2007-2010 til ansættelse af 

flere virksomhedsrettede jobkonsulenter i de 10-15 kommuner med flest indvandrere. 
 
• Alle skal have samme ret til at blive aktiveret: Alle, som modtager kontanthjælp og starthjælp 

og er fyldt 30 år, får ret og pligt til gentagen aktivering, hver gang de har modtaget passiv for-
sørgelse i en sammenhængende periode på seks måneder. 

 
• Krav til opfyldelsen af de lediges ret til aktivering: Aktiveringsforløb på mindst sammenlagt 4 

uger for at kunne tælle som et ’ret og pligt tilbud’. Refusionen på 65 pct. af kommunernes for-
sørgelsesudgifter betinges af aktivering i mindst 25 timer om ugen. 

 
• Mulighed for aktive tilbud til selvforsørgende: Kommunerne får mulighed for at give aktive-

ring til personer, som ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser. 
 
Kilde:  Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. 
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Flere jobmuligheder for seniorer 
 
Der er brug for ældre på arbejdsmarkedet. Derfor styrkes jobmulighederne for ældre 
parallelt med justeringerne i tilbagetrækningssystemet. Det indebærer samme regler 
for dagpengeperiode og pligt til aktivering for personer over 55 år som for andre, en 
særlig løntilskudsordning for personer over 55 år og en ordning med seniorjob. 
 
 
Forebyggelsesfond – styrket forebyggelse og bedre arbejdsmiljø 
 
Med henblik på at forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet oprettes en fo-
rebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr. Afkastet fra fonden anvendes til initiati-
ver med sigte på at forebygge nedslidning. Der udbetales op til 200 mio. kr. i 2007 og 
op til 350 mio. kr. årligt i 2008 og årene herefter. 
 
Desuden afsættes der 70 mio. kr. årligt til Arbejdstilsynet med henblik på at gennem-
føre særlige indsatser inden for brancher, hvor der er nedslidningstruet arbejdskraft 
udover det nuværende fastsatte tilsyn. 
 
 

 
Flere jobmuligheder for seniorer og forebyggelsesfond 

 
Forstærket indsats for seniorer på arbejdsmarkedet: 
• Den forlængede dagpengeret for de 55-59-årige ophæves. 
• 58-59-årige dagpengemodtagere aktiveres på linje med alle andre. 
• Dagpengeperioden for over 60-årige forøges fra 2½ til 4 år. 
• Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år, som har været ledige i 12 sammenhængende 

måneder. Ordningen løber over 5 år. 
• Jobcentrene skal prioritere formidling af ledige job til den ældre del af arbejdsstyrken. 
• Seniorjob til ledige med tabt dagpengeret sfa. ophævelsen af forlængede dagpengeret. 
• Alle offentlige arbejdspladser skal have en seniorpolitik. Staten skal gå foran. 
 
Forebyggelsesfond – styrket forebyggelse mod nedslidning og bedre arbejdsmiljø: 
• Forebyggelsesfond på 3 mia. kr., hvorfra der udbetales op til 200 mio. kr. i 2007 og op til 350 

mio. kr. årligt i 2008 og årene herefter. 
• Bedre arbejdsmiljø. Der gennemføres særlige indsatser. 70 mio. kr. årligt i 2007-2010. 
 
Kilde:  Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden. 

 

 



 

 

 

 Reformer og velfærd – Finanslovforslaget for 2007 · August 2006 19 

3. Velfærdsområderne – forbedringer og nye initiativer 

Forbedringer på sundhedsområdet 
 
Der er siden 2001 gennemført betydelige forbedringer på sundhedsområdet. 
 
I 2005 blev der brugt godt 8 mia. kr. mere på sundhedsområdet i amterne sammen-
lignet med 2001. Heraf er der brugt godt 5½ mia. kr. mere på sygehusene i 2005 i 
forhold til 2001. 
 
Der var i 2004 ansat ca. 1.000 læger og ca. 1.200 flere sygeplejersker på sygehusene 
end i 2001. Det svarer til en forøgelse af antallet af læger med 9½ pct. og en forøgel-
se af antallet af sygeplejersker med 4 pct. i løbet af tre år. 
 

 
Sundhed – forbedringer fra 2001 til 2005 

 

Siden 2001 er der bl.a. gennemført følgende større forbedringer på sundhedsområdet 
 
• 8 mia. kr. mere til sundhed: Den samlede vækst i amternes udgifter til sundhed udgør godt 8 

mia. kr. fra 2001 til 2005, heraf er sygehusudgifterne vokset med godt 5½ mia. kr. 
 
• Udvidet frit valg: Borgerne har siden 1. juli 2002 haft ret til at søge behandling på et privat hospi-

tal uden at den enkelte skal betale for behandlingen, hvis ventetiden til at blive behandlet i det of-
fentlige sundhedsvæsen overstiger to måneder. 

 
• Styrket information: Siden 1. november 2003 har der været krav om patientkontorer i alle amter, 

hvor patienter kan få information og vejledning om deres rettigheder. Fra 1. januar 2004 er dæk-
ningen for patientforsikringsordningen udvidet til bl.a. privatpraktiserende læger og private syge-
huse. Fra 1. januar 2005 har der været krav om, at patienter inden 8 dage skal have orientering om 
tid og sted for sygehusbehandling, samt om mulighederne for at vælge andre sygehuse og om 
ventetider på disse sygehuse mv. 

 
• Kræftbehandling: Regeringen har løbende i økonomiaftalerne med amterne og på finanslovene 

afsat midler til en styrkelse af kræftområdet. Med kræftplan II fra 2005 er der afsat yderligere res-
sourcer til forbedret kræftbehandling. 

 
• Psykiatriområdet: Regeringen aftalte med satspuljepartierne at anvende 1 mia. kr. på indsatsen i 

psykiatrien i 2003-2006 med henblik på en fortsat udvikling og forbedring af indsatsen på psykia-
triområdet. Regeringen vil i forbindelse med drøftelserne om udmøntningen af satsregulerings-
puljen fremlægge forslag til en ny psykiatriaftale på samme niveau som den nuværende. 

 
Kilde:  Kommuneaftaler, regnskaber mv. 
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Udgifter til sundhed og sygehuse 
 

 

Flere læger og sygeplejersker 
 

Løft i sundhedsudgifterne fra i 2005 i forhold 
til 2001 

Udvikling i antallet af læger og sygeplejersker 
(fuldtidsbeskæftigede) 
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Kilde: Sundhedssektoren i tal, juni 2006. 
 

 

 
Kilde:  Sundhedssektoren i tal, juni 2006. 

 
Aktiviteten er øget, og ventetiderne forkortet mærkbart. I 2005 blev der udført ca. 
96.000 flere operationer end i 2001 svarende til en stigning på ca. 20 pct. Ventetider-
ne for 18 vigtige behandlinger er reduceret med ca. 20 pct. fra 2002 til 2005. 
 

 
Operationer 
 

  
Ventetid 

Udvikling i antal operationer Gennemsnitlig ventetid for 18 vigtige 
behandlinger 
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Kilde:  www.im.dk 
 

 

Anm.: Opgørelserne af ventetider viser den forventede gen-

nemsnitlige ventetid. 

 

 
Der er sket en væsentlig udbygning af kapaciteten og aktiviteten på kræftområdet. I 
2004 blev der behandlet 15.000 flere kræftpatienter end i 2001 svarende til en stig-
ning på 11 pct. Antallet af kræftoperationer er øget med 62.700 fra 2001 til 2005 sva-
rende til en vækst på 42 pct. 
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For en række behandlinger er der nået meget store reduktioner af ventetiderne. Ven-
tetiderne til operation for grå stær er reduceret fra knap 33 uger til knap 14 uger fra 
2002 til 2005. Ventetiden på operation for at få en ny hofte er reduceret med 13 
uger. 
 

 
Gennemsnitlig ventetid 
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Anm.: Opgørelserne viser den forventede gennemsnitlige 

ventetid. Kilde: www.im.dk 
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Anm.: Opgørelserne viser den forventede gennemsnitlige 

ventetid. Kilde: www.im.dk 
 

 

 
Der er indført nye behandlingsformer og mulighed for at vælge behandling på et pri-
vathospital, en privat klinik eller i udlandet, hvis ventetiden på de offentlige sygehuse 
overstiger 2 måneder. 
 
Anvendelsen af det udvidede frie sygehusvalg har været stigende siden indførelsen 
pr. 1. juli 2002. Alene fra 2004 til 2005 steg antallet af patienter, der gjorde brug af 
muligheden, med knap 10.000 patienter svarende til 44 pct. I 2005 benyttede over 
31.000 patienter sig af muligheden for udvidet frit valg. 
 

 
Flere og flere bruger det frie sygehusvalg 
 

  2. halvår 2002 2003 2004 2005  

 Antal patienter 5.700 19.700 21.800 31.400  
  

Kilde:  Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

 

 

 
Regeringen vil i 2007 forbedre ordningen, så der bliver mulighed for at vælge privat-
hospital mv., hvis ventetiden på de offentlige sygehuse overstiger 1 måned. 
 
Der er endvidere sket en styrkelse af patientinformationen bl.a. via krav om oprettel-
se af patientkontorer i alle amter og en udvidelse af amternes informationspligt, der 
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sikrer, at patienterne får kendskab til mulighederne for at vælge andre sygehuse og 
om ventetiderne på disse sygehuse. 
 
På psykiatriområdet har regeringen aftalt med satspuljepartierne, at der i perioden 
2003-2006 anvendes i alt 1 mia. kr. til en fortsat udvikling og forbedring af indsatsen 
på psykiatriområdet. Regeringen vil i forbindelse med drøftelserne om udmøntnin-
gen af satsreguleringspuljen fremlægge forslag til en ny psykiatriaftale på samme ni-
veau som den nuværende. 
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Yderligere initiativer i 2006 og 2007 
 
Med regionsaftalen for 2007 fortsætter regeringen med at forbedre indsatsen på 
sundhedsområdet. Til næste år får regionerne 1,3 mia. kr. ekstra til sundhedsområdet, 
heraf 0,9 mia. kr. til flere behandlinger, nye behandlingsformer, sygehusmedicin, ud-
dannelse af læger mv. og 0,4 mia. kr. til merudgifter til medicintilskud. 
 
Hertil kommer, at regionerne har fået lånerammer på 800 mio. kr. i 2007 til indkøb af 
medico-teknisk udstyr, herunder strålekanoner og scannere. 
 
 

 
Sundhed – ekstra midler i 2006 og 2007 

 
Med kommuneaftalerne for 2006 og regionsaftalen for 2007 er der skabt plads til flere behandlinger 
og operationer og dermed mulighed for kortere ventetider i 2006 og 2007. 
 

Økonomiaftaler med kommuner og amter 2006: 
 
• Løft på ¾ mia. kr. i 2006: Styrkelse af sundhedsområdet med ¾ mia. kr. Heraf 425 mio. kr. til en 

markant styrkelse af kræftbehandlingen i forlængelse af aftalen om Kræftplan II. 
• Scannere og strålekanoner: Lånerammer på 600 mio. kr. til investeringer i scannere og stråle-

kanoner. 
 
Regionsaftalen for 2007: 
 
• 1,3 mia. kr.mere til sundhed i 2007: Der er afsat 1,3 mia. kr. ekstra i 2007, fordelt med 0,9 mia. 

kr. til flere operationer, nye behandlingsmetoder, uddannelse mv. og 0,4 mia. kr. til forventede 
ekstraudgifter til sygesikringsmedicin. 

• Investering i medico-teknisk udstyr: Låneramme på 0,8 mia. kr. til medico-teknisk udstyr, 
f.eks. strålekanoner og scannere. 

 
Kilde:  Aftaler om den kommunale økonomi i 2006 og 2007. 
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Udsatte og svage grupper – forbedringer siden 2001 

 

Siden 2001 er der blandt andet gennemført følgende større forbedringer for udsatte grupper: 
 
• Handicappede: Handlingsplanen for handicapområdet fra 2003 indeholdt initiativer til at forbed-

re handicappedes muligheder for at studere og arbejde. Derudover øgede planen tilgængelighe-
den for handicappede i eksisterende byggeri samt den kollektive trafik. Der er ligeledes blevet af-
sat midler til nye handicapboliger. 

 
• Forbedringer for førtidspensionister: I 2006 er der indført en skattefri ekstra tillægsydelse til 

førtidspensionister med almindelig førtidspension. Ca. 42.000 vil modtage den ekstra tillægs-
ydelse i 2006. 

 
• Det Fælles Ansvar: Handlingsprogrammet ”Det Fælles Ansvar” fra 2002 indeholdt en række ini-

tiativer til at sikre de mest udsatte en meningsfuld tilværelse og styrkede muligheder for at indgå 
i og bidrage til samfundets fællesskab. 

 
• Udvidelse af støtte- og kontaktpersonsordningen: Ordningen udvides til foruden sindslidende 

at omfatte stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse. Dermed får de mest udsatte og isolerede 
mulighed for at opbygge og fastholde kontakt til omverdenen ud fra egne ønsker og behov. 

 
• Behandlingsgaranti for stofmisbrugere: Garantien, som trådte i kraft i 2003, sikrer stofmisbru-

gere ret til at få et tilbud om behandling inden 14 dage efter første henvendelse. Garantien er ud-
videt i oktober 2005 således, at unge under 18 år i særlige tilfælde har samme garanti. 

 
• Behandlingsgaranti for alkoholmisbrugere: Garantien sikrer alkoholmisbrugere ret til at få et 

tilbud om behandling inden 14 dage efter første henvendelse. 
 
• Bekæmpelse af negativ social arv: Der er iværksat en langsigtet strategi for at bryde negativ 

social arv og øge social mobilitet - ”En god start for alle børn” (2003) og ”Lige muligheder for alle 
børn og unge” (2006). Fokus er tidlig og målrettet indsats samt overblik over, hvilke indsatser der 
virker bedst. 

 
• Nye Veje til Arbejde: Handlingsplanen ”Nye Veje til Arbejde” fra marts 2006 indeholder forslag 

om øget hjælp til indslusning af sindslidende og andre udsatte grupper på arbejdsmarkedet. 
 
• Rådet for Socialt Udsatte: Rådet blev oprettet i april 2002. Regeringen har siden hen løbende 

fulgt op på anbefalinger fra rådet. 
 
• Psykiatriaftale: 1,0 mia. kr. i perioden 2003-2006 til flere enestuer på de psykiatriske sygehusaf-

delinger, nedbringelse af ventetider og ventelister i børne- og ungdomspsykiatrien, styrket social 
indsats overfor børn og unge med sindslidelser og mennesker med dobbeltdiagnose mv. 
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Udsatte og svage grupper 
 
Siden 2001 er der gennemført en lang række forbedringer for samfundets udsatte og 
svage grupper. Det gælder blandt andet de mange forbedringer i forbindelse med fi-
nanslovforhandlingerne og de årlige satspuljeudmøntninger. 
 
I alt er der anvendt ca. 6,1 mia. kr. (ekskl. omprioriteringer) fra satspuljen i de årlige 
aftaler fra 2002-2006 og mere end 0,6 mia. kr. på finanslovene fra 2002-2005 til ind-
satsen for udsatte grupper. Hertil kommer social- og sundhedspuljen på 75 mio. kr. 
på finansloven for 2006. 
 
I 2006 er der endvidere indført en skattefri ekstra tillægsydelse til førtidspensionister 
med almindelig førtidspension. Ca. 42.000 førtidspensionister vil modtage den ekstra 
tillægsydelse i 2006. Den ekstra tillægsydelse udgør et skattefrit beløb på 13.464 kr. 
årligt i 2006 svarende til forskellen mellem pensionsydelsen til pensionister på hhv. 
mellemste førtidspension og forhøjet almindelig førtidspension. 
 
Med finanslovforslaget for 2007 lægger regeringen op til en fortsat udbygning og 
styrkelse af vilkårene for samfundets svageste. 
 
 

 
Udsatte og svage grupper – forslag til nye initiativer på FFL07 

 

  2007 2008 2009 2010  

 Mio. kr.      

 Forslag til udmøntning af satspuljen 1.067 1.060 1.065 1.065  

 Social og sundhedspulje 120 110 110 110  

 I alt 1.187 1.170 1.175 1.175  
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Regeringens forslag til udmøntning af satspuljen 
 
Satspuljen for 2007 udgør mere end 1 mia. kr., som skal udmøntes i forbindelse med 
satspuljeforhandlingerne i efteråret. Regeringen vil som i tidligere år stille forslag til 
udmøntning af satspuljen, der tilgodeser overførselsmodtagere og svage grupper på 
en lang række områder. 
 
Regeringen foreslår, at satspuljen prioriteres til følgende overordnede temaer: 
 
• 270 mio. kr. årligt til psykiatri: Med henblik på fortsat at udbygge den psykia-

triske indsats foreslår regeringen, at der afsættes midler til en ny psykiatriaftale 
fra 2007 på samme niveau som den nuværende. Midlerne foreslås målrettet bl.a. 
retspsykiatrien, børne- og ungdomspsykiatrien og ikke psykotiske lidelser. 

 
• 295 mio. kr. til udsatte grupper: Med henblik på at forbedre tilværelsen for 

hjemløse, vanskeligt stillede sindslidende, prostituerede, stof- og alkoholmisbru-
gere og andre udsatte grupper vil regeringen, i forlængelse af handlingspro-
grammet Det Fælles Ansvar fra 2002, fremlægge en ny handlingsplan for udsatte 
grupper. Fokus for handlingsplanen vil være en målrettet indsats for at hjælpe 
flest mulige socialt udsatte i beskæftigelse. Regeringen vil desuden følge op på 
årsrapporten fra Rådet for Socialt Udsatte. 

 
• 130 mio. kr. til handicappede: Med henblik på at forbedre vilkårene for handi-

cappede vil regeringen i indsatsen for handicappede blandt andet tilvejebringe 
øget valgfrihed for brugerne samt afsætte midler til ungdomstilbud (uddannelses-
tilbud) for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. 

 
• 110 mio. kr. til integration og svage grupper på arbejdsmarkedet: Derud-

over vil regeringen foreslå, at der afsættes midler til integrationsfremmende initi-
ativer med henblik på at øge beskæftigelse og uddannelse samt styrke den gene-
relle beskæftigelsesindsats overfor svage grupper på arbejdsmarkedet. 

 
• 100 mio. kr. til bekæmpelse af negativ social arv: Regeringen vil endvidere 

foreslå, at der afsættes midler målrettet udsatte børn og unge med det formål at 
bekæmpe negativ social arv, blandt andet til initiativer på anbringelsesområdet. 

 
• 162 mio. kr. til ældre og øvrige initiativer: Endelig vil regeringen komme med 

forslag til øvrige initiativer, herunder forbedringer for ældre. 
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Regeringens forslag til udmøntning af satspuljen for 2007 

 

  2007 2008 2009 2010  

 Mio. kr.      

 Psykiatri 270 270 270 270  

 Udsatte grupper mv. 295 295 300 300  

 Handicappede 130 155 155 155  

 Integration og svage grupper på arbejdsmarkedet 110 110 135 135  

 Bekæmpelse af negativ social arv 100 100 100 100  

 Ældre og øvrige initiativer 162 130 105 105  

 I alt 1.067 1.060 1.065 1.065  
   

 
 
Regeringen vil herudover i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2007 drøf-
te udmøntningen af den resterende del af social- og sundhedspuljen fra 2004 med 
Dansk Folkeparti. Puljen udgør på 120 mio. kr. i 2007. Midlerne forudsættes anvendt 
til konkrete social- og sundhedspolitiske initiativer, som forbedrer forholdene for 
dem, der har størst behov. 
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Ældre – forbedringer siden 2001 

 

Siden 2001 er der gennemført en række markante forbedringer på ældreområdet: 
 
• Frit valg: Der er indført frit valg af leverandør af hjemmehjælp samt frit valg af plejehjem/plejebolig 

inden for og på tværs af kommunegrænser. 
 
• Supplerende pensionsydelse: De økonomisk svagest stillede ældre har fået et økonomisk løft med 

den supplerende pensionsydelse. 
 
• Bedre retssikkerhed: Der er indført et retskrav på erstatningshjælp ved aflysning af hjemmehjælp. 
 
• Plejeboliggaranti: Det er vedtaget, at ældre, der er visiteret til en plejebolig, fra 1. januar 2009 hø-

jest skal vente to måneder på at få tilbudt en plads. 
 
• 1 mia. ekstra: Siden 2002 har kommunerne fået tilført 500 mio. kr. årligt til ældreområdet. I 2006 

er der tilført yderligere 500 mio. kr. til ældreområdet som led i gennemførelsen af regeringsgrund-
laget fra 2005. 

 
• CareMobil: CareMobil-projektet har vist, at anvendelse af håndholdte PC’ere i hjemmeplejen kan 

sikre brugerne bedre service og frigøre ressourcer til pleje. I 2006 blev knap 2/3 af ældrepuljen ud-
møntet til digitaliseringsinitiativer på ældreområdet, herunder til Caremobil-projekter. 

 
Kilde:  Socialministeriet. 

 

 
 

 
Ældre – nøgletal 2001-2005 

 

  2001 2002 2003 2004 2005  

 Ældrepleje       

 Samlede udgifter i mia. kr. (2006 priser) 28,4 28,7 28,7 29,1 29,2  

 Ansatte i ældresektoren       

 Fuldtidsbeskæftigede i ældreomsorgen (1.000 pers.) 94 99 99 100 101  
  

Anm.: Pga. ændrede momsregler er udgiftsniveauet i 2005 teknisk nedjusteret med ca. 230 mio. kr. Antallet af ansatte i ældresektoren 

er korrigeret for en omlægning i kommunernes registreringer af det visiterende personale fra ældreomsorg til administration. 

 Kilde:  Socialministeriet og Danmarks Statistik. 
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Styrket indsats for de ældre 
 
Regeringens har siden sin tiltræden gennemført betydelige forbedringer for de ældre. 
 
Siden 2002 har ældre, der er visiteret til en plejehjemsplads eller en plejebolig, kunnet 
vælge frit indenfor og på tværs af kommunegrænser, hvor de ønsker at bo. Modtage-
re af hjemmehjælp har siden 2003 haft ret til at vælge, hvilken leverandør der skal ud-
føre hjælpen, ligesom de har fået ret til selv at påvirke tilrettelæggelsen af den levere-
de service. Det giver ældre større selvbestemmelse og fleksibilitet i serviceydelserne – 
samt mulighed for at vælge en anden leverandør, hvis servicen ikke er god nok. 
 
I dag har 15 pct. af modtagerne af praktisk hjælp valgt at få hjælpen leveret af en pri-
vat leverandør, mens 3 pct. af modtagerne af personlig pleje har valgt en privat leve-
randør. Nye brugere af hjemmeplejen vælger i højere grad en privat leverandør end 
brugere, som allerede modtog hjemmepleje, da det frie valg blev indført. En under-
søgelse fra den Sociale Ankestyrelse viser, at 19 pct. af de nyvisiterede brugere over 
65 år har således valgt private leverandører til hele eller dele af den praktiske hjælp, 
mens det kun gælder 6 pct. af brugerne, der blev visiteret før indførelsen af frit 
valg. Dermed vil andelen af brugere, der benytter det frie valg til at vælge en privat 
leverandør, forventeligt øges på sigt. 
 
Ældre, der har valgt en privat leverandør, er generelt mere tilfredse med den leverede 
service end ældre, der har valgt en kommunal leverandør. 
 

 
Ældres brug af frit valg 
 

  2004 2005  

 (1.000 pers.)   

 Antal modtagere af praktisk hjælp fra privat leverandør 17.054 24.631 

 Antal modtagere af personlig pleje fra privat leverandør 1.850 2.805 

 Antal personer visiteret til madordning fra privat leverandør 7.755 8.148 
  

Anm.:  Data om brugere af frit valg er ikke indsamlet før 2004. Data kan ikke summeres, da personer kan modtage både personlig og 
 praktisk hjælp, og derfor vil optræde i begge tællinger.  
Kilde:  Danmarks Statistik, Den sociale ressourcetælling. 

 

 

 
Ældres retssikkerhed er blevet styrket ved at indføre regler om plejetestamenter og 
ved at præcisere reglerne for erstatningshjælp samt ved at ændre magtanvendelsesreg-
lerne. I 2002 blev der indført et retskrav på erstatningshjælp ved aflysning af hjem-
mehjælpen, og i 2003 blev reglerne om magtanvendelse ændret med hensyn til bru-
gen af blandt andet særlige døråbnere, fastholdelse og flytning. Formålet er at sikre, 
at ældre får den hjælp, de har krav på, og at ældre, der f.eks. på grund af demens ikke 
er i stand til at tage vare på sig selv, kan få den nødvendige omsorg og pleje. 
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De økonomisk svagest stillede ældre har fået et permanent og mærkbart økonomisk løft 
med den supplerende pensionsydelse. Ca. 219.000 ældre skønnes i dag at have glæde 
af den supplerende pensionsydelse, og ca. skønnes 180.000 at få den fulde ydelse på 
6.300 kr. årligt. 
 
 

 
Den supplerende pensionsydelse 
 

  2003 2004 2005 2006  

 Antal modtager (1.000 pers.) 106 173 209 219 

 Udgifter i alt i mia. kr. (2006 priser) 0,4 0,8 1,2 1,3 

   

 
 
Hertil kommer, at der i 2003 blev indført et udvidet helbredstillæg, som giver ret til 
dækning af udgifter til briller, tandproteser og fodbehandling for pensionister med de 
laveste indkomster. Der blev afsat ca. 100 mio. kr. årligt til forbedringen. 
 
I 2002 blev reglerne for tildeling af varmetillæg gjort mere overskuelige. I 2005 og 
2006 er det endvidere sikret, at reguleringen af varmetillægget i højere grad afspejlede 
de stigende energipriser. Herudover er der fra 2002 til 2006 afsat midler til, at alle 
personer over 65 år kan modtage tilbud om gratis influenzavaccination. 
 
I 2006 blev der vedtaget en plejeboliggaranti, som træder i kraft 1. januar 2009. Ga-
rantien skal sikre, at ældre, der er visiteret til en plejebolig, højest skal vente to måne-
der på at få tilbudt en plads. 
 
Ældreområdet i kommunerne er generelt blevet prioriteret i de senere år. Fra 2001 til 
2005 er udgifterne samlet steget med ca. 800 mio. kr. Det skal blandt andet ses i lyset 
af, at regeringen på finansloven for 2002 tilførte ældreområdet et generelt løft på 500 
mio. kr. årligt. 
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Fortsatte forbedringer af de ældres vilkår 
 
Regeringen vil fortsætte med at forbedre indsatsen for ældre. Som led i opfyldelsen 
af regeringsgrundlaget fra 2005 er der fra og med 2006 afsat yderligere 500 mio. kr. 
årligt til ældreområdet. Hovedparten af midlerne er i 2006 afsat til en ansøgningspulje 
til konkrete projekter og engangsinvesteringer, som skal medvirke til at forbedre kva-
liteten og fleksibiliteten i hjemmeplejen. Derudover er en del af midlerne afsat til at 
give de ældre garanti for en plejebolig samt til kvalitetssikring. 
 
Regeringen vil i forbindelse med finanslovforhandlingerne for 2007 søge tilslutning 
til, at den resterende del af ældrepuljen på 500 mio. kr. fra og med 2007 afsættes som 
et varigt løft på ældreområdet med henblik på direkte serviceforbedringer i ældreple-
jen. 
 

 
500 mio. kr. til ældreområdet årligt fra og med 2006 
 

  2006 2007 2008 2009  
 Plejehjemsgaranti og kvalitetssikring 59 59 59 5  

 Ansøgningspulje i 2006 /frie midler fra 2007 og frem 441 441 441 495  

 I alt 500 500 500 500  
   

 
Med kommuneaftalen for 2007 tilføres kommunerne desuden ekstra 300 mio. 
kr. årligt til imødegåelse af træk på serviceydelser til ældre. Endvidere vil regeringen i 
tråd med regeringsgrundlaget udvide ældres valgmuligheder på boligområdet ved at 
skabe mulighed for etablering af friplejeboliger. Borgerne skal have mulighed at kunne 
vælge mellem en kommunal eller en privat plejebolig. Dermed vil valgmuligheden på 
boligområdet ikke længere være begrænset til kun at omfatte boliger, der er omfattet 
af den kommunale boligforsyning. Etableringen af friplejeboliger finansieres via om-
prioriteringer inden for boligområdet. 
 

 
Ældre – nye initiativer 
 

  2007 2008 2009 2010  

 Mio. kr.       
 Ældrepulje (frie midler) 441 441 495 495  
 Løft til ældre i kommuneaftale 300 300 300 300  
 Friplejeboliger 52 61 86 85  
 I alt 793 802 881 880  
   

 
Således er der i alt 793 mio. kr. til nye initiativer på ældreområdet i 2007. Regeringen 
vil desuden søge tilslutning til, at der afsættes satspuljemidler til konkrete initiativer 
på ældreområdet. 
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Børnefamilier – forbedringer siden 2001 
 

Siden 2001 er der gennemført følgende større forbedringer for børnefamilier. 
 
• Nedsat forældrebetaling: Den maksimale forældrebetalingsandel for børn under 3 år er nedsat fra 33 til 25 

pct. fra 1. januar 2006. 
 
• Kvalitet i dagpasning: Der er afsat i alt 2 mia. kr. i perioden 2006-2009 til bedre kvalitet i dagtilbud. I 2006-

2009 anvendes 400 mio. kr. Heraf er der afsat en ansøgningspulje på 190 mio. kr. til projekter for udsatte 
børn, natur- og idræt i dagtilbud, styrkelse af ledelsen samt kost og bevægelse, og 210 mio. kr. til lands-
dækkende initiativer, herunder børnemiljøvurderinger i dagtilbud og bedre legepladssikkerhed 

 
• Pasningsgaranti: Fra 1. juli 2006 er der landsdækkende pasningsgaranti for børn i alderen ½ år og indtil 

skolestart. 
 
• Frit valg: Frit valg mellem private og offentlige leverandører, frit valg til dagtilbud og klubtilbud i andre 

kommuner, tilskud til privat pasning og mulighed for tilskud til pasning af egne børn. 
 
• Pædagogiske læreplaner: Fra 2004 er der indført pædagogiske læreplaner i daginstitutioner, så alle børn – 

også de socialt udsatte – kan blive bedre rustet til at starte i skolen. 
 
• Barselsudligningsordning: Der etableres fra 1. oktober 2006 en barselsudligningsordning, hvor arbejdsgi-

vere deler omkostningerne ved medarbejderes barsel. 
 
• Længere og mere fleksibel barselsorlov: Fra 2002 er der ret til 1 års fleksibel barselsorlov. 
 

 
 

 
Lavere takster og højere børnefamilieydelse 

 

En almindelig børnefamilie med to børn på eksempelvis 1½ år og 3½ år, som benytter hhv. dagpleje og børneha-
ve får fra 2007 et forhøjet rådighedsbeløb på over 9.000 kroner årligt. Fra 2008 øges beløbet til over 11.000 kr. 
årligt, idet den øgede børnefamilieydelse træder i kraft der. 
 
Tabel 1. Årlig effekt ved fuldt indfaset regeringsgrundlag 

 Beløb 

Reduceret forældrebetaling til dagpleje 6.711 

Reduceret forældrebetaling til børnehave 2.297 

Øget børnefamilieydelse 2.000 

I alt 11.008 
 

Anm.: Taksten for forældrebetaling til børnehave falder i gennemsnit med 4.594 kr. årligt. Grundet søskenderabatten falder betalingen for børneha-

ve – for den valgte familie – med 2.297 kr. Parret har et indkomstgrundlag på over 412.000 kroner i 2006 og har dermed ikke friplads. 

Kilde: Lovmodellen. 
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Forbedringer for børnefamilier 
 
Regeringen ønsker at sikre, at rammerne er til stede for, at den enkelte kan få familie- 
og arbejdsliv til at hænge sammen. Derfor har regeringen gennemført en række initia-
tiver, der giver mulighed for frit valg og for fleksible og individuelle løsninger. Et års 
fleksibel barsel, pasningsgaranti og ”pengene følger barnet” ved valg af dagtilbud er 
nogle af de tiltag, der har gjort det lettere at være børnefamilie i Danmark. En natio-
nal barselsudligningsordning skal være med til at øge ligestillingen mellem mænd og 
kvinder gennem udligning af arbejdsgivernes udgifter til barselorlov. 
 
Med finanslovforslaget for 2007 fortsætter regeringen indsatsen med at forbedre 
børnefamiliernes vilkår i tråd med regeringsgrundlaget. Fra 1. januar 2006 blev den 
maksimale forældrebetalingsandel til dagtilbud for børn under 3 år reduceret fra 33 til 
25 pct. svarende til en lettelse for de berørte børnefamilier på i alt ½ mia. kr. Fra 1. 
januar 2007 øges familiernes rådighedsbeløb yderligere, når den maksimale forældre-
betaling til dagtilbud for børn fra 3 år og til skolealderen reduceres tilsvarende. Der 
er afsat yderligere 532 mio. kr. hertil i 2007 – i alt godt 1,1 mia. kr. årligt til lavere tak-
ster. 
 

 
Midler til nye initiativer for børn og familier på forslag til finanslov for 2007 

 

  2007 2008 2009 2010  

 Mia. kr.      

 Lavere takster for børn fra 3 år til skolealderen 532 531 530 530  

 Øget børnefamilieydelse - 400 400 400  

 Bedre kvalitet i dagtilbud  300 150 150 150  

 I alt 832 1.081 1.080 1.080  
  

Anm.: Regeringen har i perioden 2006-2009 afsat 2 mia. kr. til bedre kvalitet i dagtilbud. På finansloven for 2006 er der udmøntet 

100 mio. kr. årligt i perioden 2006-2009, hvoraf 55 mio. kr. årligt er permanente midler, mens der i forbindelse med finanslo-

ven for 2007 ventes udmøntet 600 mio. kr. i 2007-2009, heraf 150 mio. kr. årligt i permanente midler. Fordelingen af den re-

sterende del af de 2 mia. kr. er endnu ikke fastlagt. 
 

 

 
Regeringen vil herudover afsætte ca. 400 mio. kr. årligt til fra 1. januar 2008 at hæve 
børnefamilieydelsen med 2.000 kr. om året pr. barn under 3 år. 
 
I perioden 2006-2009 har regeringen afsat i alt 2 mia. kr. til at styrke kvaliteten i bør-
nepasningen blandt andet med henblik på at styrke indsatsen for socialt udsatte børn 
og bryde den negative sociale arv, som er medvirkende til, at ikke alle får en god start 
på livet. På Finansloven for 2006 blev i alt 400 mio. udmøntet i perioden 2006-2009. 
Midlerne anvendes til blandt andet børnemiljøvurderinger i dagtilbud, bedre lege-
pladssikkerhed samt en ansøgningspulje på 190 mio. kr. til projekter for udsatte 
børn, natur- og idrætselementer i dagtilbuddene, styrkelse af ledelsen samt kost og 
bevægelse. 
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De resterende 1,6 mia. kr. vil blive udmøntet i perioden 2007-2009, heraf 300 mio. 
kr. i 2007. Udmøntningen forventes at indebære varige merudgifter for 150 mio. kr. 
Regeringen ønsker at benytte pengene til forbedringer af det fysiske miljø, sikring af 
lige muligheder for alle børn bl.a. ved en tidlig indsats for udsatte børn i dagtilbud, 
fremme af sundhed, opkvalificering af personale samt evalueringer og effektmålinger. 
Af de 300 mio. kr. i 2007 reserveres 200 mio. kr. til kommunerne via en særlig pulje, 
som fordeles efter objektive kriterier. 
 

 
Børnefamilier – nye initiativer i 2007 

 

• Yderligere sænkelse af forældrebetaling: Fra 1. januar 2007 nedsættes den maksimale foræl-
drebetalingsandel for børn mellem 3 år og op til skolealderen fra 33 til 25 pct. 

 
• Bedre kvalitet i dagpasning: I perioden 2007-2009 afsættes yderligere 1,6 mia. kr. til bedre 

kvalitet i dagtilbud, f.eks. forbedringer af det fysiske miljø, lige muligheder for alle børn, opfølg-
ning på forskning, opkvalificering af personale samt evalueringer og effektmålinger. Heraf ud-
møntes 300 mio. kr. i 2007. 

 
• Familie- og arbejdslivskommissionen: Kommissionen skal komme med forslag, der medvirker 

til at sikre øget fleksibilitet og individuelle løsninger kan medvirke til at sikre balance mellem 
familie- og arbejdsliv uden at være i strid med regeringens målsætning om at øge arbejdsud-
buddet. 

 

 
 
Folkeskole 
 
Selvom Danmark har en af verdens dyreste folkeskoler, er den ikke en af de bedste. 
Regeringen har som mål, at vi skal have verdens bedste folkeskole. Derfor har rege-
ringen igangsat en række tiltag på området siden dens tiltræden, og der vil blive gen-
nemført flere de kommende år. 
 
Der er gennemført en omfattende folkeskolereform, som blandt andet har indført 
bindende trinmål for fagene, øget timetal i bl.a. dansk og matematik for de yngste og 
udvidet undervisningen i idræt, engelsk og fysik/kemi. Endvidere er der afsat midler 
til blandt andet computere til elever i 3. klasse, styrket efteruddannelse af lærere og 
skoleledere, national handlingsplan for læsning, styrket evaluering og flere timer i 
dansk og historie. Og der er gennemført en reform af læreruddannelsen. 
 
Udgifterne til folkeskolen er fra 2001 til 2005 steget med knap 1,7 mia. kr. Med de 
ekstra midler er der skabt plads til det stigende elevtal. Også i de kommende år vil 
regeringen gennemføre en række initiativer på folkeskoleområdet. Regeringen ønsker 
blandt andet at gøre børnehaveklassen obligatorisk og indføre obligatorisk sprog-
screening i den nye 1. klasse (tidligere børnehaveklasse). Endvidere målrettes 10. 
klasse til elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesaf-
klaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 
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Folkeskole – forbedringer siden 2001 

 

Siden 2001 er der gennemført følgende større forbedringer på folkeskoleområdet 
 
• Folkeskolereform med bl.a. bindende mål og flere timer 
 
• Obligatorisk sprogstimulering af tosprogede førskolebørn 
 
• Målrettet satsning i forhold til IT og naturvidenskab, herunder naturvidenskabelige lære-

bøger 
 
• Styrket efteruddannelse af lærere og skoleledere 
 
• Handlingsplan for læsning 
 
• Styrket evaluering, herunder nationale test 
 
• Flere timer i dansk og historie for de yngste elever 
 
• Ny læreruddannelse 
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Kvalitetsreform – bedre service til borgerne 

 
Kvalitetsreformen vil fokusere på seks områder, der skal føre frem til konkrete politiske initiativer, 
som kan fremme kvaliteten i den offentlige service til borgerne: 
 
• Klar besked om service og resultater: God og klar information til borgerne og pårørende. Klare 

og konkrete mål for servicen på de enkelte institutioner og områder. Konkrete strategier for ser-
vice og kvalitet. Åbenhed og gennemsigtighed. Løbende dokumentation af resultater. 

 
• Fokus på kvalitet gennem åbenhed og innovation: Frigørelse af ressourcer til service ved at 

minimere ressourcer til fx administration. En ledelseskultur med vægt på mål, resultater og ny-
tænkning. Systematisk sammenligning og udbredelse af bedste praksis bl.a. ved i samarbejde 
med den kommunale sektor at etablere tilbud om en hurtig indsats fra et udrykningshold eller 
lignende. Konkurrence om levering af serviceydelser. Forskning i nye løsninger. Fokus på rentab-
le investeringer. Anvendelse af innovative, sociale IT-løsninger. Systematisk vedligeholdelse af 
offentlige aktiver som apparater, bygninger og infrastruktur. 

 
• Brugerindflydelse og frit valg: Åbenhed og respekt over for den enkelte borger. Frit valg på alle 

centrale serviceområder, så der er et alternativ. Bedre information om det frie valg. Systematisk 
anvendelse af brugerpaneler. En klar politik for at rette fejl med det samme. Fokus på at lære af 
fejl og forebygge gentagelser. Enkle og velbegrundede regler. 

 
• Bedre organisering og sammenhæng i servicetilbuddene: Én entydig indgang – de kommu-

nale borgerservicecentre sikrer nærhed og fleksible åbningstider. Mere fleksible betjeningskana-
ler, der passer til borgernes behov, herunder digital selvbetjening. En god overdragelse af opga-
ver mellem offentlige myndigheder. Samme information skal kun gives én gang. Kompetence til 
at færdigbehandle sager, der er uddelegeret til relevante led. 

 
• Prioritering af de offentlige opgaver og personligt ansvar: Tildeling af ydelser på baggrund af 

objektive kriterier, der reelt afspejler brugerens behov. Fokus på den offentlige sektors kerne-
opgaver, dvs. opgaver som ikke løses bedre af den enkelte selv, af familien, venner, på arbejds-
pladsen, af frivillige organisationer eller af private virksomheder. 

 
• Bedre motivation og medinddragelse af medarbejdere: Systematisk lederuddannelse og le-

derudvikling. Motiverende og resultatorienteret ledelse. Inddragelse og nyttiggørelse af perso-
nalets viden og erfaring. Gode muligheder for kompetenceudvikling. Et lønsystem, der fremmer 
engagement, dygtighed og nytænkning. Et godt arbejdsmiljø. Størst mulig udbredelse af bedste 
praksis. 
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Kvalitetsreform – bedre service til borgerne 
 
Det er afgørende for regeringen, at den offentlige sektor er velfungerende og leverer 
service af høj kvalitet til borgerne. 
 
Den offentlige sektor fungerer generelt godt og effektivt. Der ydes en stor indsats af 
de offentligt ansatte på alle velfærdsområderne, og brugerne af den offentlige service 
sætter pris på arbejdet. Undersøgelser på bl.a. ældre-, sygehus- og børnepasningsom-
rådet viser således, at 4 ud af 5 brugere er tilfredse eller meget tilfredse med den ser-
vice, de modtager. 
 
Alligevel er der eksempler på, at kvaliteten ikke er god nok, og at det kan det gøres 
bedre. Hertil kommer de store udfordringer, der ligger i at sikre høj kvalitet i den of-
fentlige service i fremtiden. På den ene side vil borgernes forventninger til den of-
fentlige service fortsat stige. På den anden side er ledigheden lav, og antallet af dan-
skere i den erhvervsdygtige alder vil fremover ikke stige, sådan som vi er vant til. Der 
vil derfor ikke være arbejdskraft til en større udvidelse af den offentlige sektor. Det 
gør det nødvendigt at finde på nye løsninger. 
 
Med kommunalreformen og de øvrige reformer af den offentlige sektor har regerin-
gen lagt de overordnede rammer for en moderniseret offentlig sektor. Regeringen vil 
derfor rette fokus mod indholdet og kvaliteten i den offentlige service for at sikre, at 
den offentlige sektor kan blive bedre til at leve op til borgernes behov og ønsker om 
god kvalitet i f.eks. ældreplejen, på sygehusene samt i skolerne og dagpasningen. 
 
Løsningen handler ikke alene om bruge flere penge eller ansætte flere personer på de 
enkelte områder. Det handler i lige så høj grad om, hvordan vi bruger pengene, og 
om hvordan vi udnytter den viden, som f.eks. de ansatte har, til at levere den bedste 
service inden for de rammer, der er til rådighed. 
 
Regeringen lægger derfor op til en gennemgribende reform, der skal forbedre kvalite-
ten af den offentlige service. Reformen skal føre til, at borgernes behov kommer i 
centrum, og at de offentlige ansatte får en mere attraktiv arbejdsplads på alle niveau-
er. 
 
Arbejdet med reformen foregår i et ministerudvalg, der ledes af statsministeren og 
har deltagelse af økonomi- og erhvervsministeren, finansministeren, indenrigs- og 
sundhedsministeren, socialministeren samt familie- og forbrugerministeren. Arbejdet 
skal føre frem til konkrete politiske initiativer, som kan fremme kvaliteten i den of-
fentlige service. 
 
For at sikre inddragelse fra brede samfundsgrupper vil ministerudvalget afholde et 
antal møder med brugere, pårørende, medarbejdere, ledere, centrale organisations-
folk, erhvervsfolk og eksperter. Regeringens strategi for øget kvalitet i den offentlige 
service skal ligge færdig inden sommeren 2007. 
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4. Øvrige nye initiativer 

Bedre veje og jernbaner 
 
Siden 2001 er bevillingerne til trafikområdet øget betydeligt. De samlede bevillinger 
til nye investeringer samt til fornyelse og vedligeholdelse af eksisterende infrastruktur 
er således øget med 1 mia. kr. fra 2001 til 2007. 
 
 

 
Flere penge på trafikområdet 
 
Samlede bevillinger til investeringer, vedligeholdelse og fornyelse af infrastruktur 2001 – 2007 
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Med trafikaftalen fra 2003 afsatte regeringen og forligspartierne ca. 9 mia. kr. ekstra 
til baneområdet i 2005-14. Med trafikaftalen fra 2005 blev der afsat yderligere 200 
mio. kr. til baneområdet i 2006, og der blev igangsat et omfattende analysearbejde 
med henblik på en aftale for de efterfølgende år. På vejområdet er der med trafikafta-
lerne fra 2003 og 2005 igangsat nye anlægsprojekter og besluttet investeringer for i alt 
ca. 5,6 mia. kr. i 2004-12. 
 
Velfungerende veje og jernbaner er vigtige for at få et moderne samfund til at funge-
re. Der er behov for yderligere fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet som 
grundlag for en pålidelig togdrift.  
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Regeringen vil i forbindelse med finanslovsforhandlingerne fremlægge et forslag til 
investeringer på jernbaneområdet i 2007-2014 som opfølgning på trafikaftalen af 
2005 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Regeringens 
forslag vil basere sig på det omfattende analysearbejde af behovet for yderligere inve-
steringer på spor- og signalområdet, der er gennemført siden december 2005 som 
opfølgning på trafikaftalen.  
 
Parterne er enige om, at der allerede fra 2007 vil være behov for flere ressourcer med 
henblik på at forbedre regulariteten i togdriften. Dermed vil regeringen fastholde in-
frastrukturinvesteringer som et højt prioriteret område. 
 
Der vil være tale om et langt sejt træk, før de nødvendige reparationer og fornyelser 
af skinner og signaler er gennemført. Derfor forventes jernbanenettets tilstand fort-
sat at medføre mærkbare påvirkninger af togtrafikken i aftalens første år. 
 
Regeringen vil også lægge op til yderligere investeringer på vejområdet med henblik 
på at videreføre den omfattende udbygning og forbedring af det statslige vejnet, der 
er igangsat. Elementer i indsatsen er: 
• Igangsættelse af statslige vejprojekter inden for rammerne af trafikaftalen fra 

2003. 
• Videreførelse af igangværende amtslige anlægsprojekter som følge af kommunal-

reformen, herunder det sønderjyske motorvejsprojekt, motorvejen mellem Søf-
ten-Skødstrup (amtslig del) og Diagonalvejen syd om Give. 

• Prioritering af planlagte amtslige vejprojekter, der overtages af staten som led i 
kommunalreformen. 

 
Regeringen vil desuden nedsætte en Infrastrukturkommission, som skal analysere de 
fremtidige transportbehov og komme med forslag til håndtering af den langsigtede 
transportudfordring frem til 2020/2030. Kommissionen vil inddrage uafhængige 
eksperter. Kommissionen får ikke konsekvenser for efterårets trafikaftale. 
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Natur og miljø – forbedringer til og med 2006 

 

Siden 2001 er der gennemført en række større forbedringer på miljøområdet, herunder: 
 
• Klima: Omkostningseffektiv klimastrategi og den første nationale klimaallokeringsplan for peri-

oden 2005-07. Aktiv indsats for reduktion af drivhusgasser globalt. Aftale med verdensbanken 
om en dansk klimafond på 200 mio. kr. 

 
• Kemikalier: Flerårig kemikaliehandlingsplan med styrkelse af kontrollen af og den forebyggen-

de indsats overfor farlige kemikalier. Regeringens strategi for miljø og sundhed. Ny global kemi-
kaliestrategi vedtaget. 

 
• Luftkvalitet: Afgiftslettelse på svovlfri benzin og afgiftsfritagelse på partikelfiltre på dieseldrev-

ne person og varebiler. Tilskud til eftermontering af partikelfiltre. 
 
• Mere natur: Naturgenopretning, skovrejsning og pilotprojekter for nationalparker. Handlings-

plan for biologisk mangfoldighed. 
 
• Husdyrproduktion: Aftale om miljøregulering af landbruget samt flerårsplan for bæredygtig og 

miljørigtig husdyrproduktion. 
 
• Vandmiljø: Vedtagelse af Vandmiljøplan 3 med mål for reduktion af fosfor og kvælstof og Pesti-

cidhandlingsplan for reduktion af pesticider. 
 
• Grøn teknologi. Regeringen har afgivet en miljøteknologisk redegørelse. Der er afsat en pulje 

på 60 mio. kr. til forsøg med biobrændstoffer. 
 

 
 



 

 

 

 Reformer og velfærd – Finanslovforslaget for 2007 · August 2006 41 

Natur og miljø 
 
Regeringen har afsat 1 mia. kr. i perioden 2006 til 2009 til indfrielse af målsætninger-
ne på miljø- og naturområdet i regeringsgrundlag II. Der er udmøntet 96,5 mio. kr. 
på Finansloven for 2006. På finanslovforslaget for 2007 afsætter regeringen en reser-
ve på 285 mio. kr. på miljø- og naturområdet med henblik på konkrete miljø- og na-
turinitiativer på Finansloven for 2007. 
 
Den udvidede indsats i 2007 vil blandt andet indebære igangsættelse af nye naturpro-
jekter og en øget indsats for et forbedret vandmiljø. Dermed sikres bedre levevilkår 
for dyr og planter, ligesom borgerne opnår bedre adgang til naturoplevelser. En for-
stærket indsats på vand- og naturområdet vil desuden bidrage til, at Danmark kan ef-
terleve de internationale forpligtelser, der er indgået med vandrammedirektivet og 
habitatdirektivet. 
 
Regeringen ønsker endvidere at afsætte 120 mio. kr. af reserven på 1 mia. kr. i årene 
2007 til 2009 til fremme af miljøeffektiv teknologi, jf. regeringens Redegørelse om 
fremme af miljøeffektiv teknologi fra maj 2006. Det miljøteknologiske fremstød skal 
blandt andet styrke udvikling og afsætning af dansk miljøteknologi til verdensmarke-
det, skabe incitamenter til teknologiudvikling i husdyrproduktionen og bidrage til at 
skabe et bedre og mere sundt miljø. Udmøntningen af reserven for 2007 på konkrete 
initiativer vil indgå i finanslovsforhandlingerne med Folketingets partier. 
 
Regeringen afsætter desuden 20 mio. kr. årligt i perioden 2007-10 til en række centra-
le planlægningsopgaver i medfør af Miljømålsloven, der skal sikre en ensartet og ef-
fektiv implementering af EU's vandrammedirektiv og habitatdirektiv. 
 
 

 
Natur og miljø – nye initiativer på FFL07 

 

  2007 2008 2009 2010  

 Mio. kr.      

 Miljøreserve til blandt andet naturprojekter, renere 
vandmiljø og fremme af miljøeffektiv teknologi 285 385 235 - 

 

 Implementering af Miljømålsloven 20 20 20 20  

 I alt 305 405 255 20  
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Udviklingsbistand 
 
Regeringen vil på finansloven for 2007 afsætte yderligere ca. 615 mio. kr. i udvik-
lingsbistand. Heraf afsættes ca. 60 mio. kr. til den fællesskabsfinansierede EU-
bistand. Dermed forventes den danske udviklingsbistand i 2007 at blive 13,6 mia. kr. 
i udviklingsbistand svarende til 0,8 pct. af BNI. 
 
Med den stigende danske udviklingsbistand fastholder Danmark sin placering blandt 
de 5 lande i verden, der giver mest i udviklingsbistand. Samtidig er Danmark i for-
hold til størrelse og kvalitet blevet vurderet til at være det land, der – blandt 21 af 
verdens rigeste lande – har den bedste udviklingsbistand. 
 
Regeringen vil sætte ind, hvor behovet er størst. Fattigdommen er uden sammenlig-
ning størst i Afrika. Regeringen vil derfor øge bistanden til Afrika i de kommende år. 
Det vil ske gennem en langsigtet indsats, som vil støtte de afrikanske landes egne 
muligheder for at bekæmpe fattigdom og opnå en bedre fremtid. Også i forhold til 
den arabiske verden vil Danmarks engagement blive styrket. 
 
 

 
Regeringens prioriteter i udviklingsbistanden i 2007 

 
Regeringen vil give særlig prioritet til tre indsatsområder i 2007: 
 
• God regeringsførelse: Uden god regeringsførelse og respekt for menneskerettigheder har an-

dre udviklingsindsatser kun begrænset virkning. Der prioriteres 500 mio. kr. i 2007 til fremme af 
god regeringsførelse og demokrati samt en målrettet indsats mod korruption. 

 
• Hiv/aids – fokus på Afrika og udsatte grupper: Fordobling af bistanden til hiv/aids over de næ-

ste fire år, så den i 2010 udgør 1 mia. kr. I 2007 vil der blive givet tilsagn om nye aktiviteter for 
300 mio. kr. Fokus på udsatte grupper som kvinder og forældreløse børn. 

 
• Kvinder – en drivkraft for udvikling: Særligt fokus på fremme af kvinders vilkår i alle større bi-

laterale bistandsprogrammer, som igangsættes i 2007. 140 mio. kr. i 2007 til at styrke fokus på 
kvindernes rolle i Afrika. 
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Erhvervsskolerne 
 
Flerårsaftalen for erhvervsskolerne udløber med udgangen af 2006. Der er afsat i alt 
116 mio. kr. i 2007 til videreførelse af initiativer for erhvervsskolerne. Initiativerne 
omfatter blandt andet videreførelse af takstforhøjelse til de tekniske erhvervsuddan-
nelser og praktikpladstaxametre. 
 
Videreførelsen skal ses i sammenhæng med det aftalte kvalitetsløft for erhvervssko-
lerne som led i velfærdsaftalen på 150 mio. kr. i 2007 og 300 mio. kr. årligt herefter, 
der vil indgå i regeringens oplæg til udmøntning af globaliseringspuljen. Dermed vil 
der være i alt 266 mio. kr. til nye initiativer på erhvervsuddannelsesområdet i 2007. 
 
En mere økonomisk selvbærende almen sektor 
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i efteråret 2005 en aftale 
om den almene sektors midler i 2005 og 2006. Aftalen indebar bl.a. iværksættelse af 
et udredningsarbejde med henblik på at skabe et grundlag for fastlæggelsen af den 
fremtidige anvendelse og styring af den almene sektors midler. Formålet med udred-
ningsarbejdet er at analysere mulighederne for fortsat at øge den almene sektors selv-
finansiering, herunder at analysere mulighederne for at føre den almene sektor helt 
eller delvist over i en mere økonomisk selvbærende konstruktion. Udredningsarbej-
det skal samtidig belyse den fremtidige balance mellem anvendelsen af sektorens 
midler til nybyggeri, renovering og andre indsatser i det eksisterende byggeri. 
 
Der er på finanslovforslaget for 2007 indsat en budgetregulering, som teknisk videre-
fører en refusion af statslig ydelsesstøtte på 50 pct. som i 2005 og 2006. På grundlag 
af udredningsarbejdet skal aftalepartierne drøfte den fremtidige anvendelse af den 
almene sektors midler. 
 

 
Baggrunden for en mere selvbærende almen sektor 

 

• De kommende år vil der blive indbetalt betydelige beløb til Landsbyggefonden og til de en-
kelte boligorganisationers dispositionsfonde. Indbetalingerne stammer fra fortsatte lejebeta-
linger efter, at de oprindelige prioritetslån er betalt ud. 

 
• Staten yder løbende en betydelig støtte til nybyggeriet af almene boliger. Formålet med mid-

lerne i den almene sektors fonde har fra begyndelsen været – og er stadig – at øge den alme-
ne boligsektors selvfinansiering, herunder medfinansiere nybyggeri og yde støtte til renove-
ring af det eksisterende byggeri. 

 
• Landsbyggefonden har de senere år refunderet en andel af statens nettoudgifter til ydelses-

støtte til nybyggeri. 
 
• Mulighederne for en økonomisk mere selvbærende sektor skal drøftes i efteråret mellem re-

geringen, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. 
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Sikre og sunde fødevarer 
 
Regeringen ønsker en effektiv og tidssvarende fødevarekontrol, som sikrer, at bor-
gerne kan være trygge ved de fødevarer, de køber i butikker og restaurationer. Derfor 
er der i alt afsat 26 mio. kr. i 2007 til fødevareområdet. Midlerne anvendes til gen-
nemførelse af initiativerne i planen for nul-tolerance på fødevareområdet samt til ge-
nerelt at sikre opgavevaretagelsen i Fødevarekontrollen. Nul-toleranceplanen omfat-
ter en række initiativer, der alle har til formål at sikre hurtige og skrappe sanktioner 
over for de virksomheder, der gentagne gange omgår fødevarelovens regler. Herud-
over videreføres den intensiverede overvågning af fugleinfluenza.  
 
 
Kulturpolitiske initiativer 
 
Regeringen vil fortsætte med at styrke mangfoldigheden og alsidigheden i dansk kul-
turliv. På finanslovforslaget er der derfor sikret 20 mio. kr. i 2007 stigende til 35 mio. 
kr. årligt til at videreføre nogle væsentlige kulturpolitiske initiativer. Målet med initia-
tiverne er blandt andet: 
 
• Øget kunstnerisk aktivitet og talentudvikling 
• Initiativer på tværs af traditionelle kunstneriske udtryksformer 
• Fremme og udbredelse af dansksproget litteratur samt forbedrede vilkår for for-

fattere 
 
Initiativerne finansieres af omprioriteringer mv., herunder blandt andet en betalings-
ordning for udenlandske studerende på Kulturministeriets videregående uddannelser, 
tilsvarende ordningen under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. 
 
 
Landbrugets jordskatter 
 
I 2007 vil den direkte landbrugsstøtte til dansk landbrug blive reduceret med 60 mio. 
kr. på grund af ændringerne af den direkte landbrugsstøtte som led i EU’s landbrugs-
reform. Virkningen af støttetabet neutraliseres gennem en tilsvarende reduktion af 
landbrugets indenlandske omkostninger ved en lempelse af beskatningen af landbru-
gets og skovbrugets produktionsjord fra og med 2007. 
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Effektivisering af det statslige indkøb 
 
Trods de senere års indsats er det statslige indkøb som helhed ikke tilstrækkeligt ef-
fektivt. Blandt andet Rigsrevisionen har peget på forbedringsmuligheder. Regeringen 
vil derfor understøtte det statslige indkøb med nye fælles statslige indkøbsaftaler. Til-
tagene skal sikre billigere indkøb og mere for pengene bl.a. ved, at også de mindre 
institutioner kan opnå de storkøbsfordele, der gælder for staten som en helhed. 
 

 
Prissammenligning af identiske varer 
 
Standard tastatur 
2004 PS/2 DK (DKK eks. moms) 

Standard bærbar PC 
Bærbar PC, netværksoptimeret, virksomheds-
rettet model med udvidet servicepakke 
(DKK eks. moms)1 

59

85

100

111

124

Institution E

Institution D

Institution C

Institution B

Institution A

-52 %

 

 

5.150

8.406

10.458

12.216

14.112

Institution E

Institution D

Institution C

Institution B

Institution A

-64 %

 
 
1) Originaldata i USD omregnet i DKK ved kursen 100 USD=600 DKK, årsgennemsnit for 2005 ifølge Nationalbanken. 
Kilde:  Data fra leverandørforespørgsler. 

I forbindelse med statens indkøbsprogram er der foretaget en række dataanalyser. Analyserne er 
blandt andet baseret på indsamlet prisdata fra leverandører og statslige institutioner, som bekræfter 
et væsentligt effektiviseringspotentiale. 
 
Figurerne ovenfor viser, at der er stor forskel på de priser, de statslige institutioner betaler for helt 
identiske produkter. Eksempelvis er der over 60 procents prisforskel på en standard bærbar PC hos 
henholdsvis den institution, der køber dyrest og billigst ind blandt de undersøgte institutioner. Der 
findes en række tilsvarende eksempler fra andre indkøbskategorier. 
 
Kilde:  Dataindsamling hos udvalgte statslige institutioner samt indsamlet leverandørdata. 

 

 
Der er iværksat et statsligt indkøbsprogram, som over de næste år skal sikre, at der 
indgås nye statslige indkøbsaftaler på en række områder, som PC'er, servere, rengø-
ring mv. De nye indkøbsaftaler vil blive gennemført i faser. Første fase af indkøbs-
programmet omfatter det statslige indkøb inden for fire kategorier: PC-arbejds-
stationer, kontorvarer, kontormaskiner samt kontormøbler. På baggrund af en indle-
dende kortlægning af det statslige indkøb forudsættes gevinsterne i første fase af ind-
købsprogrammet at udgøre i størrelsesordenen 0,3 mia. kr. årligt. Gevinsterne bidra-
ger til finansieringen af de nye initiativer på finanslovforslaget. 
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En ny og moderne offentlig sektor 

 
Regeringen vil skabe en ny og moderne offentlig, der også fremover kan sikre borgerne service af høj 
kvalitet. Regeringen har derfor taget initiativ til en række reformer og moderniseringer: 
 
• Ny kommunal struktur 
 
• Politireform 
 
• Domstols- og tinglysningsreform 
 
• SKAT – mere effektiv ligning og bedre service 
 
• Fusioner på universitetsområdet 
 
• Professionshøjskoler 
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5. En ny offentlig sektor – modernisering og reformer 

Regeringens mål er at skabe en ny og moderne offentlig sektor, der også fremover 
kan sikre borgerne service af høj kvalitet, og som modsvarer borgernes krav om flek-
sibel og tidssvarende service. 
 
Regeringen har derfor taget initiativ til en bred vifte af reformer af den offentlige 
sektor. Kommunalreformen og etableringen af de nye, større kommuner og regio-
nerne den 1. januar 2007 udgør en hjørnesten i den samlede indsats. Men arbejdet 
slutter ikke her. 
 
Finanslovforslaget for 2007 indeholder således også en række yderligere reformer og 
ændringer, der – ligesom kommunalreformen – alle sigter på at forny og forbedre 
rammerne om den offentlige service, herunder reformer af politiet, universiteterne 
samt af domstolene og tinglysningen. 
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Kernen i en ny offentlig sektor – større kommuner og nye regioner 
 
Målet med kommunalreformen at skabe et nyt Danmark, hvor en stærk og fremtids-
sikret offentlig sektor løser opgaverne med høj kvalitet og så tæt på borgerne som 
muligt. Borgerne i Danmark skal opleve en endnu bedre og mere sammenhængende 
offentlig service. Der skal være klarhed og entydighed om, hvem der har ansvaret for 
hvilke opgaver, således at sammenhængende opgaver i videst muligt omfang løses af 
samme myndighed. Det øger gennemsigtigheden for borgerne, både i forhold til det 
politiske ansvar og i den direkte kontakt med det offentlige. 
 
Kommunalreformen medfører en omfattende omflytning af opgaverne i den offent-
lige sektor. Amternes opgaver fordeles mellem staten, regionerne og kommunerne. 
Endvidere flyttes enkelte opgaver mellem staten og kommunerne. Af de samle-
de amtskommunale serviceudgifter (ekskl. sygesikringsmedicin) i 2006 overføres ca. 
12 mia. kr. til staten, ca. 79 mia. kr. til regionerne og 15 mia. kr. til kommunerne. 
Kommunerne skal fremover medfinansiere regionernes opgaver inden for sundhed 
og regional udvikling. Medfinansieringen udgør i alt ca. 16 mia. kr. i 2007. 
 
Når kommunalreformen træder i kraft 1. januar 2007, nedlægges amterne, og der op-
rettes fem regioner. Ansvaret for sundhedsvæsenet bliver regionernes hovedopgave. 
 
Regionerne får en afgørende rolle, når det gælder at sikre et fortsat stærkt offentligt 
sundhedsvæsen på højt fagligt niveau. Med de nye regioner skabes grundlaget for at 
samle flere behandlinger og udnytte fordelene ved øget specialisering. Samtidig frigø-
res administrative ressourcer, der kan anvendes til at sikre hurtigere og bedre be-
handling. 
 
Med kommunalreformen dannes der herudover 98 kommuner, som afløser de hidti-
dige 271. Den gennemsnitlige kommunestørrelse vokser fra knap 20.000 indbyggere 
før reformen til ca. 55.000 indbyggere efter reformen. Det betyder, at kommunerne 
både bliver mere fagligt bæredygtige og økonomisk robuste. 
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Kommunerne varetager allerede før kommunalreformen en stor del af de borgerret-
tede serviceopgaver med ansvar for f.eks. ældreplejen, børnepasning, folkeskolen 
samt en lang række opgaver på det sociale område. Når kommunalreformen træder i 
kraft 1. januar 2007, får kommunerne tilført en række opgaver, således at kommu-
nerne bliver borgernes indgang til det offentlige på de fleste områder, bortset fra 
sundhedsområdet. 
 
Med det formål at sikre sammenhæng og effektivitet i opgavevaretagelsen flyttes vis-
se opgaver til staten i forbindelse med kommunalreformen. Det gælder overordnede 
opgaver på beskæftigelsesområdet, trafikområdet samt natur- og miljøområdet. Sam-
tidig samles ungdomsuddannelserne hos staten, som overtager ansvaret for det al-
mene gymnasium og hf fra amterne. 
 
 

 
Fordeling af amtskommunale serviceudgifter på stat, regioner og kommuner 

Stat Regioner Kommuner

 
Anm.: Opgjort i forbindelse med aftalerne om den regionale og kommunale økonomi for 2007 samt FFL07. Eksklusive udgifter til 

sygesikringsmedicin og tjenestemandspensioner. Udgiftsfordelingen er baseret på den udførende sektor. Figuren afspejler 

dermed ikke kommunernes finansieringsbidrag til de regionale opgaver. 
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Statens overtagelse af amtslige opgaver 
 
Staten overtager en række af amternes opgaver fra og med 2007. I alt udgør statens 
andel af de amtslige udgifter 12 mia. kr. i 2007 (eksklusive anlægsudgifter) fordelt på 
en række ministerområder. 
 
Af de 12,0 mia. kr. vedrører ca. 7,4 mia. kr. undervisningsinstitutioner mv., herunder 
gymnasierne, mens ca. 3,5 mia. kr. vedrører tilskud, refusioner mv. De resterende ca. 
1,2 mia. kr. vedrører driftsopgaver under ministerierne. 
 
Med kommunalreformen er grundlaget skabt for at sikre en mere effektiv offentlig sek-
tor i de kommende år. Det gælder også på statens område, hvor der er betydelige mu-
ligheder for at målrette ressourcerne. Kommunalreformen indebærer således samling af 
en række amtslige administrative driftsopgaver i færre enheder i staten. 
 
Det gør det muligt at løse de administrative opgaver mere effektivt end hidtil, dels som 
følge af reduktionen af antal enheder, som udfører de samme opgaver, og dels som 
følge af synergieffekter ved sammenlægningen af de tidligere amtslige opgaver med re-
laterede statslige opgaver. De administrative opgaver mv., der overføres fra amterne til 
staten, effektiviseres derfor med 5 pct. årligt i 2008-2010 med henblik på at frigøre res-
sourcer til andre prioriterede initiativer. 
 
Endvidere er der på finanslovforslaget for 2007 afsat i alt knap 0,7 mia. kr. under 
Undervisningsministeriet, Transport- og Energiministeriet, Miljøministeriet og Kul-
turministeriet til vedligeholdelse af bygninger, veje mv., der overtages fra amterne. 
 
 

 
Fordeling af udgifter til overtagne opgaver 

Gymnasier og andre institutioner
Tilskud, refusioner mv.
Veje mv.
Øvrige

 
Anm.: Ekskl. anlægsudgifter. 
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Politireform 

 

Hovedelementer i politireformen: 
 
• Mere og bedre politibetjening: 800 betjente frigøres til operativt politiarbejde gennem etable-

ring af større og mere bæredygtige politikredse og investeringer i ny teknologi. 
 
• Færre, større og mere slagkraftige politikredse: Politikredsene skal som udgangspunkt være i 

stand til at løse alle opgaver selv. For at skabe mere bæredygtige kredse reduceres antallet af 
politikredse fra 54 til 12. 

 
• Modernisering af politiets døgnberedskab: Flere patruljevogne på gaden og kortere respons-

tid. 
 
• Styrkelse af det lokale samarbejde: Politiets kontakt og samarbejde med lokalsamfundet styr-

kes. 
 
Kilde:  Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Lov nr. 538 af 6. juni 2006). 

 

 
 

 
Politireform mv. 

 
  2007 2008 2009 2010 I alt  

 Mio. kr. PL07       
 Reserve til politireform, terrorbekæmpelse mv. 500 500 500 500 2.000  
 Finansiering (budgetregulering) -500 -500 -500 -500 -2.000  
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Politireform 
 
Regeringens lovforslag til en reform af politi og domstole blev i begyndelsen af juni 
vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Reformerne gennemføres fra 1. januar 2007. 
Som led i reformen af politiet skal der ske en styrkelse af politiets teknologi og IT-
systemer mv. Dermed står politiet godt rustet til at møde de fremtidige udfordringer, 
som den teknologiske udvikling og globaliseringen indebærer. Investeringerne skal 
bidrage til frigørelse af ressourcer til operativt politiarbejde, flere patruljevogne på 
gaden og kortere responstid. 
 
På finanslovforslaget er der – med henblik på at gennemføre politireformen og styr-
ke Danmarks indsats mod terror – afsat en reserve til bl.a. politi og terrorbekæmpel-
se på 500 mio. kr. årligt fra 2007-2010. Regeringen vil udmønte reserven og finde fi-
nansiering sammen med Folketingets partier i forbindelse med efterårets forhandlin-
ger om en ny flerårsaftale for politiet. 
 
Et fælles landsdækkende radiokommunikationssystem skal sikre, at der kan kommu-
nikeres effektivt indenfor og på tværs af de enkelte beredskabsmyndigheder samt 
kommunegrænser. Etableringen af et radiokommunikationssystem vil skulle afklares i 
forbindelse med forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet. Regeringen har 
igangsat en udbudsproces vedrørende etablering af et landsdækkende radiokommu-
nikationssystem til brug for det samlede danske beredskab, herunder politiet. 
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Domstols- og tinglysningsreform 
 
Folketinget har i 2006 vedtaget, at der skal gennemføres en reform af domstolene. 
Regeringen vil med domstolsreformen sikre borgerne, at sager afgøres hurtigt, effek-
tivt og korrekt på et højt fagligt niveau. 
 
For at nå disse mål investeres der ca. 450 mio. kr. i domstolene i 2007-2010 med fi-
nanslovforslaget for 2007. Investeringerne i IT og styrkelse af domstolsbetjeningen 
skal sikre bedre service for borgerne og mere effektiv administration. 
 
 

 
Domstols- og tinglysningsreform 

 

Hovedelementer i domstols- og retskredsreformen er: 
 
• Ny instansordning og færre retskredse: Bl.a. styrkelse af borgernes retssikkerhed med mulig-

heden for at få prøvet skyldsspørgsmålet i store straffesager i to instanser. Antallet af byretskred-
se reduceres fra 82 til 24. 

 
• Småsagsproces – hurtigere behandling af mindre tvister: Tvister om krav på op til 50.000 kr. 

kan behandles hurtigere og med en mere aktiv medvirken fra domstolene end i dag. 
 
• Hurtigere og lettere tinglysning: Tinglysningen af fast ejendom – f.eks. ved ejendomshandler 

og låneomlægninger - gøres digital og samles i én central tinglysningsret i Hobro. Det sikrer væ-
sentligt hurtigere og lettere tinglysning end i dag med markante besparelser for borgerne samt 
for banker, advokater og realkreditinstitutter på op til 300-450 mio. kr. årligt. 

 
• Bedre opgave løsning med færre ressourcer: De markante investeringer i IT-systemer mv. skal 

sikre borgerne en forbedret service og en mere effektiv administration. 
 
Kilde:  Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Lov nr. 538 af 6. juni 2006). 

 

 
 

 
Domstols- og tinglysningsreform 

 
  2007 2008 2009 2010 I alt  

 Mio. kr. PL07       
 Investeringer i domstolene mv. 159 153 74 66 452  
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SKAT – mere effektiv opgaveløsning og bedre service 
 
Den enstrengede forvaltning på skatteområdet udgør en central del af arbejdet med 
at skabe en moderne offentlig sektor, der sikrer en effektiv og hurtig service for bor-
gerne. 
 
SKAT gennemfører i de kommende år en gennemgribende organisationsændring og 
foretager IT-investeringer for knap 600 mio. kr. i modernisering af IT-systemerne, 
som medfører en forbedret Skatteforvaltning, der i 2010 vil være 25 pct. billigere at 
drive end i 2004, hvor opgaven var delt mellem stat og kommuner. Som led heri er 
der på FFL07 afsat en reserve på 25 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 til dækning af ud-
gifter til frikøb fra lange lejekontrakter med henblik på en hurtigere samlokalisering 
og indhøstning af effektiviseringspotentialet. 
 
 

 
Samlet bevilling til SKAT 

 
  2007 2008 2009 2010  

 Mio. kr.      
 Samlede bevillinger til SKAT 5.557 5.238 4.760 4.457  
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Universitetsreform – fusioner af universiteter 
 
Regeringen har taget den globale udfordring op – også på universitetsområdet. Det 
danske samfund har brug for universiteter, der tilhører den internationale elite med 
højeste kvalitet inden for forskning, uddannelse og innovation. Kræfterne skal sam-
les, så vi bedre kan klare os på det globale marked. 
 
Derfor har regeringen sat et forløb i gang, som skal føre frem til et Danmarkskort 
med færre og stærkere universiteter. De nye universiteter dannes dels ved fusioner 
mellem de nuværende 12 universiteter, dels ved integration af 13 sektorforskningsin-
stitutioner med de sammenlagte universiteter. 
 
Der vil kunne opnås væsentlige synergier inden for uddannelse og forskning, et tæt-
tere samarbejde mellem universiteterne og erhvervene om innovation samt forstær-
kede muligheder for at tiltrække EU-midler til dansk forskning. Integrationen af sek-
torforskningen vil samtidig kunne bidrage til, at betjeningen af myndighederne styr-
kes. 
 
I efteråret vil regeringen fremlægge sit endelige udspil til den fremtidige struktur med 
færre og stærkere universiteter med integreret sektorforskning. 
 
 
Dannelse af professionshøjskoler 
 
For at sikre mellemlange videregående uddannelser i verdensklasse har regeringen i 
forlængelse af globaliseringsstrategien igangsat en proces med fusioner af institutio-
ner, der udbyder mellemlange videregående uddannelser, herunder bl.a. lærer- og 
pædagoguddannelserne, sygeplejerskolerne mv. Processen skal munde ud i dannelsen 
af 6-8 professionshøjskoler, som samler og udbyder uddannelser på flere faglige om-
råder med henblik på at skabe stærke faglige miljøer. 
 
Professionshøjskolerne skal være regionalt forankrede og samle institutioner inden 
for samme geografiske område. Hensigten er at skabe en række uddannelsesmiljøer, 
som har den nødvendige faglige tyngde og ledelsesmæssige kapacitet til at udvikle og 
fremtidssikre uddannelserne i takt med de ændrede behov på arbejdsmarkedet og i 
samfundet. 
 
Regeringen vil præsentere et samlet forslag til fusionsdannelser og etablering af pro-
fessionshøjskoler i efteråret 2006. 
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Overgang til omkostningsbevillinger på statens område 
 
Som led i regeringens tiltag for at modernisere den offentlige sektor er de statslige 
drifts- og anlægsbevillinger budgetteret efter omkostningsprincipper fra og med FFL2007 
(undtaget forsvaret, trafikinvesteringer og nationalejendom). Den ændrede budgette-
ring har til hensigt at skabe større gennemsigtighed omkring, hvad opgaveløsningen 
reelt koster. Omlægningen skal desuden give statsinstitutionernes ledelse værktøjer 
og tilskyndelser til at styre institutionen mere omkostningseffektivt. 
 
 

 
Fordele ved omkostningsreformen 

 
• Bedre information: Bedre information om statens værdier og forpligtelser og dermed et bedre 

grundlag for forvaltningen af disse. 
 
• Større gennemsigtighed: Større gennemsigtighed om omkostningerne til de enkelte aktivite-

ter, ydelser eller produkter og dermed et bedre grundlag for Folketingets prioritering og for re-
sultatstyring og ledelse. 

 
• Bedre ressourceanvendelse: Større fokus på omkostninger, god ressourceanvendelse og 

driftsøkonomisk fornuftige investeringer. Styrkede incitamenter til god aktivforvaltning og ved-
ligeholdelse samt til løbende at tilpasse kapitalapparatet. 

 
• Større sammenlignelighed: Større sammenlignelighed mellem statsinstitutioner og alternati-

ve udbydere af offentlige opgaver. 
 

 
 
Udgangspunktet for omlægningen har været, at institutionernes ressourcesituation er 
uændret før og efter omlægningen. Som udgangspunkt vil der således ikke være for-
skel på bevillingens størrelse over en flerårig periode, hvad enten den er opgjort efter 
de nuværende udgiftsprincipper eller de fremtidige omkostningsprincipper. 
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6. Konjunkturer og finanspolitik 
 – lav ledighed og fortsat afvikling af gælden 

Dansk økonomi er på et højt aktivitetsniveau. Beskæftigelsen er den højeste nogen-
sinde, og ledigheden er faldet til det laveste niveau i over 30 år. Siden ledigheden be-
gyndte at falde omkring årsskiftet 2003/04, er den nedbragt med ca. 62.000 personer. 
Faldet i langtidsledigheden udgør i samme periode knap 15.000 personer. Beskæfti-
gelsesgraden er samtidig den højeste i EU. 
 
Den faldende ledighed indebærer en historisk mulighed for at skabe beskæftigelse for 
grupper, der har haft vanskeligt ved at finde plads på arbejdsmarkedet. Initiativerne i 
aftalen om velfærdsreformer vil bidrage til, at denne chance gribes. 
 
Den høje økonomiske aktivitet styrker de offentlige finanser på kort sigt og øger 
dermed tempoet for nedbringelsen af den offentlige gæld. Nedbringelsen af den of-
fentlige gæld er dermed på forkant af 2010-planen. Samtidig er udlandsgælden bragt 
ud af verden, og Danmark har nu nettofordringer på udlandet. 
 
Opsvinget er bredt funderet. Såvel privatforbruget og investeringerne som eksporten 
bidrager markant til den økonomiske vækst. Blandt andet den lave rente, de stærkt 
stigende ejerboligpriser og skattenedsættelserne har drevet efterspørgslen i vejret. 
 
Den lave ledighed har medført et øget pres på arbejdsmarkedet, og der er begynden-
de tegn på tiltagende lønstigninger. For høje lønstigninger vil kunne svække konkur-
renceevnen og beskæftigelsen og på sigt medføre vigende betalingsbalanceoverskud. 
 
Vækstudsigterne for 2006 og 2007 er alt i alt gode. Også når der tages højde for, at et 
lidt højere renteniveau og de relativt høje oliepriser vil kunne virke dæmpende på den 
økonomiske aktivitet. 
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Finanspolitikken 
 
Omdrejningspunktet for regeringens økonomiske politik er en holdbar udvikling i de 
offentlige finanser. Den historiske aftale om fremtidens velstand og velfærd sikrer 
finanspolitisk holdbarhed lang tid frem. 
 
I lyset af konjunktursituationen er det centralt, at den økonomiske politik samlet set 
ikke bidrager til at forøge presset på arbejdsmarkedet i 2007, og at de indgåede aftaler 
om økonomien i regioner og kommuner bliver overholdt 
 
De offentlige finanser viste et overskud på ca. 61 mia. kr. i 2005 svarende til knap. 4 
pct. af BNP. I 2006 og 2007 forventes lavere overskud på i størrelsesordenen 2¾-3 
pct. af BNP. Overskuddet på de offentlige finanser i 2006 ventes at være det største i 
EU, og samtidig er ØMU-gælden blandt de laveste i EU. 
 
I 2006 og 2007 er det især betydelige indtægter fra Nordsø-aktiviteterne afledt af høj 
oliepris samt konjunkturbetingede stigninger i indtægterne og lavere dagpengeudgif-
ter i takt med faldet i ledigheden, der bidrager til store de offentlige overskud. 
 
Derfor er de forventede faktiske overskud i 2006 og 2007 også større end de bereg-
nede strukturelle offentlige overskud, der udgør omkring 1½ pct. af BNP. 
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7. Hovedtal på finanslovforslaget for 2007 

Statens overskud 
 
Statens budget omfatter drifts-, anlægs- og udlånsbudgetterne (DAU). Finanslov-
forslaget for 2007 afspejler et DAU-overskud på 60 mia. kr. i 2007. 
 
 
Statens udgifter 
 
De samlede statslige udgifter forventes at blive ca. 560¾ mia. kr. i 2007. Størstedelen 
af de statslige udgifter omfatter indkomstoverførslerne. Indkomstoverførslerne er 
overførsler til personer i form af f.eks. folkepension, SU, arbejdsløshedsdagpenge 
mv. Det forventes, at indkomstoverførsler mv. vil udgøre knap 239 mia. kr. i 2007, 
hvilket svarer til godt 42½ pct. af de statslige udgifter. 
 
De statslige driftsudgifter forventes at udgøre godt 110½ mia. kr. i 2007 svarende til 
knap 20 pct. af de samlede udgifter. Driftsudgifterne omfatter udgifter til de statslige 
institutioner, herunder uddannelse, forsvar og politi mv. 
 
Desuden forventes staten at bruge godt 7½ mia. kr. på anlægsudgifter i 2007 svaren-
de til knap 1½ pct. af de statslige udgifter. Udgifterne går bl.a. til at forbedre veje og 
jernbaner. Renteudgifterne til statens gæld mv. skønnes til knap 25½ mia. kr., hvilket 
svarer til 4½ pct. af de statslige udgifter. 
 
Herudover har staten udgifter for knap 132½ mia. kr. til tilskud til regioner og kom-
muner til næste år. Størrelsen af tilskuddet fastsættes hvert år ved forhandlinger mel-
lem staten, kommunerne og regionerne. For at sikre, at det aftalte udgiftsniveau kan 
finansieres uden skatteforhøjelser, får kommunerne i 2007 et balancetilskud på knap 
9 mia. kr. fra staten, som indgår i bloktilskuddet. Tilskuddet er fastsat, så der er ba-
lance mellem kommunernes udgifter og indtægter. Herved kompenseres kommuner-
ne fuldt ud af staten for virkningen af skattestoppet. Hertil kommer, at en række af 
de serviceforbedringer for bl.a. ældre og børn, som følger af den fortsatte udmønt-
ning af regeringsgrundlaget, finansieres af særskilte midler afsat på finanslovforslaget 
for 2007. 
 
Dermed er der sikret den fornødne finansiering til, at kommuner og regioner kan le-
vere det aftalte serviceniveau i 2007, når den nye struktur med større og mere bære-
dygtige kommuner og regioner træder i kraft. 
 
Som følge af kommunalreformen og tilskuds- og udligningsreformen har bloktil-
skuddets størrelse ændret sig betydeligt i forhold til tidligere år. Den væsentligste år-
sag hertil er, at regionerne ikke skal opkræve skat.  
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Fremover skal en væsentlig af regionernes udgifter derfor finansieres af staten, som 
samtidig har overtaget tilsvarende højere skatteindtægter. 
 
Endelig udgør statens øvrige udgifter knap 46 mia. kr. til næste år. De øvrige udgifter 
omfatter bl.a. udgifter til Danmarks internationale indsats. På finanslovforslaget for 
2007 er statens institutioner overgået til omkostningsbudgettering. Samlet set er 
overgangen stort set neutral, når der tages højde renteudgifter og -indtægter samt 
ændret periodisering. 
 
 

 
Statens udgifter 

 
Statens indtægter 

Indkomstoverførsler Driftsudgifter
Anlægsudgifter Renteudgifter
Bloktilskud Øvrige udgifter

 

 

Personskatter Arbejdsmarkedsbidrag
Moms Erhvervsskatter
Afgifter mv. Øvrige indtægter

 
 
 
Statens indtægter 
 
De statslige indtægter forventes at blive på ca. 620¾ mia. kr. i 2007. Den største ind-
tægtskilde er momsen, som forventes at give staten en indtægt på knap 171½ mia. kr. 
i 2007. Det svarer til godt 27½ pct. af de samlede statslige indtægter. 
 
Arbejdsmarkedsbidrag mv. ventes til næste år at give en indtægt på knap 91½ mia. 
kr. i 2007, hvilket svarer til godt 14½ pct. af de samlede indtægter. Personskatterne 
skønnes at indbringe knap 166½ mia. kr. i 2007 svarende til knap 27 pct. af statens 
indtægter i 2007, mens erhvervsskatterne forventes at udgøre 58 mia. kr. eller om-
trent 9½ pct. af statens indtægter i 2007. 
 
Herudover ventes afgifter, herunder på tobak, alkohol mv., samt pensionsafkastskat-
ten samlet at bidrage med knap 113½ mia. kr. til statskassen i 2007. Det svarer til 
godt 18 pct. af de samlede indtægter. Øvrige indtægter, blandt andet Nationalban-
kens overskud, udbytte fra statens aktier og statens renteindtægter, ventes at indbrin-
ge knap 20½ mia. kr. til næste år. 
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