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Indledning 

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

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

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

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

ken og Nr. Vorupør under forudsætning af, at Thisted Kommune og Hjørring 
Kommune bidrager med et tilsvarende beløb, og at kommunerne overtager det 
fremtidige ejerskab af molerne. 

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

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

Gode rammer for de kommunale opgaver er vigtige for at kunne levere service til 
borgerne af en høj kvalitet. Med kommunalreformen fra 2007 er kommunerne lagt 
sammen til større og mere bæredygtige enheder. Det har skabt et solidt fundament 
for en fortsat udvikling af det danske velfærdssamfund. Og vi skal bevare fokus på at 
løse opgaverne på en smartere måde. Det bidrager til at aflaste medarbejderne og gi-
ver mere tid til den borgernære service og omsorg.  
 
Der er siden 2001 tilført betydelige midler til den borgernære service. Med aftalen 
om finansloven for 2010 fastholdes og videreføres fokus på kvaliteten på de borger-
nære serviceområder i kommunerne. 
 
Herudover fastholdes et stærkt fokus på svage og udsatte grupper – blandt andet 
gennem nye initiativer i regi af satspuljen for 2010 og nye initiativer til forebyggelse 
og forhindring af fysisk og psykisk nedslidning. 
 
Afbureaukratisering – mere tid til borgernær service 
Forenkling af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i kom-
munerne og regionerne, så medarbejdere og ledere kan bruge mere tid på den 
borgernære kontakt og mindre tid på administration og papirarbejde. 
 
I forlængelse af aftalen om finansloven for 2008 har regeringen i oktober 2009 frem-
lagt en omfattende afbureaukratiseringsplan Mere tid til velfærd med 105 konkrete for-
enklingsinitiativer. 
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har den 6. november 2009 indgået 
aftale om at gennemføre hovedparten af forenklingsinitiativerne i planen. Initiativer-
ne medvirker til afbureaukratisering på fem centrale velfærdsområder: Dagtilbud, æl-
dre, handicappede, integration og sundhed. 
 
Med aftalen får kommunerne mulighed for at målrette sprogvurderinger mod børn i 
dagtilbud med sproglige vanskeligheder. Samtidig får pædagogerne mere tid til bør-
nene som følge af enklere krav til de pædagogiske læreplaner og børne-
miljøvurderinger. På ældreområdet fjernes kravet om plejeplaner, så medarbejderne 
kan bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på omsorg og pleje. Regionerne 
får blandt andet mulighed for at målrette kontaktpersonordningen. 
 
Kommuner og regioner har et ansvar for, at der også sker en afbureaukratisering af 
de interne kommunale og regionale dokumentationskrav og proceskrav. Parterne op-
fordrer derfor kommuner og regioner til at udarbejde egne planer for, hvordan inter-
ne krav og procesregler reduceres, så der flyttes yderligere ressourcer fra papirarbejde 
og bureaukrati til borgernær service. 
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De aftalte initiativer vil frigøre 259 mio. kr. i kommuner og regioner til bedre service 
i 2010 eksklusive forslagene på folkeskoleområdet og i aftalen om Barnets Reform og 
505 mio. kr. årligt fra 2011. 
 
Initiativerne, der indgår i aftalen om Barnets Reform, vil frigøre yderligere 42 mio. 
kr. i kommunerne fra 2011. Initiativer på folkeskoleområdet forhandles med forligs-
partierne på folkeskoleområdet. Regeringens udspil indebærer frigørelse af ressourcer 
på op til 209 mio. kr. i 2011. 
 
ABT – investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi 
Der blev på finansloven for 2008 afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering 
af afprøvning og udbredelse af ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, 
der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg.  
 
Som opfølgning herpå har regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance den 5. 
november 2009 indgået en aftale om udmøntning af i alt 354 mio. kr. i 2010-2012 fra 
ABT-fonden til projekter på blandt andet social- og sundhedsområdet.  
 
Midlerne skal bidrage til at finansiere projekter, der gennem ny teknologi og nye ar-
bejds- og organisationsformer gør arbejdsopgaverne overflødige eller lettere og hur-
tigere for medarbejderne at løse, så belastningen af medarbejderne mindskes. Samti-
dig frigøres ressourcer til bedre service for fx ældre, demente og patienterne på syge-
husene. 
 
Kvalitetsfonden og kommunale anlægsinvesteringer 
Regeringen har afsat 22 mia. kr. fra kvalitetsfonden til medfinansiering af et løft af de 
fysiske rammer på ældreområdet, dagtilbudsområdet, i folkeskolen og i idrætsfacilite-
ter målrettet børn og unge i 2009-2018. 
 
Med aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2010 udmøn-
tes 4 mia. kr. i 2010 fra kvalitetsfonden, så investeringerne på kvalitetsfondsområ-
derne øges til mindst 9 mia. kr. i 2010. Standarden for de fysiske rammer styrkes 
dermed markant til glæde for brugerne af den kommunale service. Samlet set er der 
aftalt et kommunalt anlægsniveau på mindst 20 mia. kr. i 2010. 
 
Loft over prisen på udbragt mad til ældre 
Det er en central del af den borgernære service i kommunerne, at ældre, som har 
vanskeligt ved at klare sig selv, kan få tilbudt sund mad. 
  
Med aftalen om finansloven for 2009 blev der indført et prisloft på 3.000 kr. pr. må-
ned for ældres betaling for madservice i plejebolig og plejehjem mv.  
 
Et stort antal ældre, som bor i eget hjem, er visiteret til madservice og får enten leve-
ret et hovedmåltid dagligt eller afhenter/indtager maden på et plejecenter el. lign. 
Disse borgere er ikke omfattet af prisloftet, der blev aftalt i sidste års finanslovsaftale.  
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En kortlægning af egenbetalingen for madservice i eget hjem viser, at de ældre i gen-
nemsnit betaler 47 kr. for en hovedret pr. dag. I enkelte kommuner er prisen dog væ-
sentligt højere, og nogle ældre er således nødt til at betale helt op til 70 kr. pr. dag for 
en hovedret.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at ældre i eget hjem skal have sikker-
hed for mere ensartede prisvilkår for den tilbudte madservice. Der er derfor enighed 
om, at der pr. 1. juli 2010 indføres et prisloft på 45 kr. pr. dag for en hovedret. Loftet 
omfatter ældre i eget hjem, som er visiteret til madservice. Der afsættes hertil 25 mio. 
kr. i 2010 og 50 mio. kr. i 2011 fra kvalitetspuljen. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at fastsættelsen af et loft skal ske såle-
des, at de ældres adgang til frit valg bevares. Den præcise udformning af reglerne for 
prisloftet drøftes primo 2010. 
 
Løft af servicen til ældre i kommunerne 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den personlige og praktiske hjælp til 
ældre er et centralt og højt prioriteret velfærdsområde. Det er baggrunden for, at re-
geringen og Dansk Folkeparti gennem de senere år ad flere omgange har prioriteret 
løft af de økonomiske rammer for ældreplejen i kommunerne.  
 
Med henblik på at styrke kvaliteten i ældreplejen yderligere er der enighed om at af-
sætte 300 mio. kr. i 2010 og frem til bedre ældrepleje i kommunerne. Midlerne forde-
les til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle med afsæt i antallet af æl-
dre. 
 
Plejeboliggaranti 
Som en del af finanslovsaftalen for 2006 mellem regeringen og Dansk Folkeparti 
blev der indført en plejeboliggaranti med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2009. Garantien 
indebærer, at en ældre, som er visiteret til en plejebolig, maksimalt skal vente to må-
neder på at få tilbudt en sådan bolig.  
 
Hvis den ældre bliver tilbudt en plejebolig og afslår tilbuddet, annulleres beregningen 
af to-måneders perioden, og kommunen får en ny to-måneders frist til at overholde 
plejeboliggarantien. Den ældre slettes således ikke af ventelisten og kommer heller 
ikke nødvendigvis bagerst i køen.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gøre status over plejeboliggarantien i 
efteråret 2010. 
 
Forhøjelse af pensionstillægget 
Med aftalen om Forårspakke 2.0 blev regeringen og Dansk Folkeparti enige om en 
forhøjelse af pensionstillægget på 2.000 kr. i 2010 for at forbedre vilkårene for pensi-
onister. Modtagere af supplerende pensionsydelse (ældrecheck) får den fulde forhø-
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jelse på 2.000 kr. svarende til omkring 1.255 kr. efter skat. De nuværende bortfalds-
grænser for pensionstillægget fastholdes. 
 
Forbedring af ældrechecken 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje formuegrænsen for modta-
gelse af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og helbredstillæg til 74.100 
kr. Det svarer til en stigning på 10.000 kr. i forhold til den gældende grænse for likvid 
formue.  
 
Den supplerende pensionsydelse ydes til folkepensionister og udgør i 2010 maksi-
malt 10.700 kr. Der skønnes i 2010 at være 225.000 modtagere af den supplerende 
pensionsydelse. Med forhøjelsen af formuegrænsen på 10.000 kr. skønnes antallet af 
modtagere af den supplerende pensionsydelse at blive forøget med 13.000 folkepen-
sionister.  
 
Helbredstillæg kan ydes til folkepensionister og til førtidspensionister omfattet af 
reglerne fra før 1. januar 2003. Forhøjelsen af formuegrænsen medfører godt 14.000 
nye modtagere af helbredstillæg.  
 
Forhøjelsen af formuegrænsen med 10.000 kr. indebærer offentlige merudgifter på 
165 mio. kr. årligt. Heraf vedrører 125 mio. kr. den supplerende pensionsydelse.  
 
Aftalen træder i kraft med virkning fra 1. januar 2010. Forbedringen af den supple-
rende pensionsydelse bygger videre på det permanente og mærkbare økonomiske 
løft, som de svagest stillede ældre har fået siden 2003, og som samlet set har medført, 
at rådighedsbeløbet for en typisk enlig pensionist i lejebolig uden supplerende ind-
komst er forhøjet med omkring 9½ pct., inklusive forhøjelsen af pensionstillægget i 
Forårspakke 2.0.  
 
Et sundt måltid i daginstitutionerne 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance blev med finanslovsaftalen for 
2008 enige om, at alle børn i daginstitutioner fra 1. januar 2010 skal have et sundt 
frokostmåltid. Aftalen indgik som led i udmøntningen af kvalitetsreformen. 
 
Regeringen og KL er med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 enige om at 
styrke kommunernes rammer for at indføre frokostordningen. Tidspunktet for ende-
lig indførelse af ordningen flyttes til 1. januar 2011, mens kommuner, der ønsker det, 
vil kunne indføre ordningen allerede i 2010. 
 
Kommunerne tilføres fra 2011 et løft på 400 mio. kr. Kommuner, der indfører fro-
kostordninger i 2010, vil få deres forholdsmæssige andel af løftet allerede fra tids-
punktet for indførelsen under hensyntagen til en eventuel gradvis indførelse. 
 
Det indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2009, at loftet for forældrebeta-
lingsandelen hæves fra 25 pct. til 30 pct. i forbindelse med indførelse af et frokost-
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måltid i daginstitutioner som en del af dagtilbudsydelsen. Der ydes tilskud til nedsæt-
telse af forældrebetalingen til friplads og søskenderabat. 
 
Udsatte og svage grupper 
Der er mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folke-
parti, Radikale Venstre og Liberal Alliance indgået aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2010. 
 
Med udmøntningen af satspuljen for 2010 bliver der afsat 936 mio. kr. i 2010 til at 
forbedre vilkårene for svage grupper samt personer på overførselsindkomster. Hertil 
kommer omprioriteringer og uforbrugte midler fra tidligere år på 212 mio. kr. 
 
Parterne bag satspuljeaftalen er enige om, at der i 2010-2013 afsættes i alt 4,4 mia. kr. 
til en række initiativer, herunder blandt andet: 
 
• En bred vifte af initiativer for at imødegå ungdomskriminalitet blandt andet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Kommunerne skal have mulighed for at eftergive restgæld i en handicapbil for 
borgere, som får frakendt støtten som følge af ændringer i funktionsnedsættelse 
eller forhold knyttet hertil fx flytning til botilbud. 

• Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2010-2012 til en forsøgsordning med delebiler for 
borgere med handicap. Delebilerne kan fx stilles til rådighed for forældre med 
børn med handicap på institution eller til borgere med handicap, som ikke har et 
kørselsbehov, der berettiger til støtte til en handicapbil. Forsøgsordningen evalu-
eres i 2012. 

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

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

Gennemsnitlige forventede ventetider (uger) på hjerteområdet, september måned 2007-09 
 
  2007 2008 2009  
 Behandling:     
 - Ballonudvidelse 5 3 2  
 - Bypass 10 9 2  
 Forundersøgelse:     
 - KAG 10 9 4  
 - Arbejdstest og ekkokardiograf 10½ 11 8½  
  

Anm.: Den forventede ventetid udtrykker sygehusenes skønsmæssige vurdering af, hvor lang tid den ukompli-
cerede patient maksimalt kommer til at vente. 

1) Der er beregnet et simpelt gennemsnit af ventetiderne til hhv. ekkokardiografi og arbejdstest af hjertet. 
Kilde: Venteinfo.dk pr. 7. maj og 13. oktober 2009. 
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Den seneste opgørelse af ventetiderne på hjerteområdet viser, at de forventede ven-
tetider er faldet fra 2008 til 2009 både til behandling og til forundersøgelse. Eksem-
pelvis var den forventede ventetid til bypass-operation 2 uger i september 2009, 
mens den i samme måned året før var 9 uger. 
 
Regionerne er i fuld gang med at implementere pakkeforløbene, der vil være fuldt 
implementeret ved udgangen af 2009. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om 
at fastholde fokus på regionernes efterlevelse af pakkeforløbene. 
 
En mere målrettet indsats for ældre medicinske patienter 
De medicinske afdelinger på sygehusene har været højt prioriteret i de senere år. Fra 
2002 til 2007 er aktiviteten på de medicinske afdelinger således øget med 32 pct. Det 
afspejler blandt andet en betydelig vækst i antallet af ældre, der behandles på en me-
dicinsk afdeling. Denne vækst skal ses i sammenhæng med, at borgerne på 65 år og 
derover har oplevet et serviceløft på sundhedsområdet, som blandt andet kommer til 
udtryk i stigende sundhedsudgifter pr. borger fra 2001 og frem. 
 
Regeringen har i Sundhedspakke 2009 præsenteret en række initiativer, der yderligere 
skal styrke indsatsen for ældre medicinske patienter. Der vil blandt andet blive fore-
taget en forøgelse af kommunernes aktivitetsafhængige medfinansiering af sund-
hedsudgifterne, så kommunernes tilskyndelse til at forebygge fx genindlæggelser syn-
liggøres. Der opstilles desuden mål for øget anvendelse af ambulant behandling, kor-
tere indlæggelsestider samt færre genindlæggelser. Indsatsen for ældre medicinske pa-
tienter er endvidere et tema, når der i foråret 2010 skal indgås nye sundhedsaftaler 
mellem regioner og kommuner. 
 
Mange ældre oplever uhensigtsmæssige indlæggelser på de medicinske afdelinger, 
som kunne have været forebygget blandt andet gennem en mere målrettet indsats i 
ældreplejen. Derudover er en gruppe af de ældre medicinske patienter kendetegnet 
ved mange kontakter til sundhedsvæsenet. 
 
Under Sundhedsstyrelsen nedsættes en styregruppe med relevante myndigheder mv., 
der har til formål at afdække best practice og udforme retningslinjer og standarder 
for at øge kvaliteten for medicinske patienter. Styregruppen har endvidere til formål 
at belyse, hvordan der kan foretages reduktioner i antallet af genindlæggelser for æl-
dre medicinske patienter og sammenhæng i behandlingsforløbet på tværs af kommu-
ner og regioner, så der kan skabes bedre kvalitet i behandlingen for de ældre medi-
cinske patienter og frigøres kapacitet på de medicinske afdelinger. 
 
En styrket forebyggelsesindsats 
Danskerne skal leve sundere og længere. En sund livsstil er først og fremmest et per-
sonligt ansvar, ligesom virksomheder og kommuner med den tætte kontakt til bor-
gerne kan have en rolle i forhold til at hjælpe på vej med en mere sund livsstil. 
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Med aftalen om finansloven for 2010 afsættes i alt 246 mio. kr. i 2010-2013 fra sats-
puljen til en forstærket forebyggelsesindsats for mindre ressourcestærke grupper. 
Derudover afsættes 100 mio. kr. i 2010 til en forstærket forebyggelsesindsats på virk-
somhederne fra Forebyggelsesfonden. 
 
Herudover afsættes 23,5 mio. kr. i 2010-2012 til initiativer, der skal fremme sunde 
kostvaner. Indsatsen finansieres ved intern omdisponering i Fødevareministeriet. 
Midlerne afsættes til en informationsindsats og udredningsarbejde i forbindelse 
med et nyt ernæringsmærke, partnerskabsprojekter inden for kost og sundhed med 
private virksomheder og sundhedsorganisationer samt til en udvidelse af rådgivnings-
indsatsen fra Fødevarestyrelsens Alt om Kost-rådgivning, således at den også kan 
omfatte rådgivning til kommuner, daginstitutioner, skoler mv. 
 
Styrket indsats for sindslidende  
Mange danskere rammes af en sindslidelse med konsekvenser for både dem selv og 
deres pårørende. Der er siden 2001 afsat betydelige midler til en målrettet indsats på 
psykiatriområdet blandt andet til indførelsen af rettigheder i behandlingspsykiatrien. 
 
Indsatsen for sindslidende skal styrkes yderligere via en handlingsplan for psykiatri 
med henblik på at bygge videre på den eksisterende indsats og øge sammenhængen 
mellem behandlings- og socialpsykiatrien til gavn for den sindslidende.  
 
Med aftalen om finansloven for 2010 afsættes i alt 818 mio. kr. i 2010-2013 fra sats-
puljen til konkrete initiativer i en målrettet handlingsplan for psykiatri for at styrke 
indsatsen for sindslidende både i behandlings- og socialpsykiatrien. Indsatsen skal 
blandt andet sikre en sammenhængende og effektiv behandling, sikre bedre tilgænge-
lighed samt nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser. 
 
Parterne er enige om, at det er centralt at have fokus på de sikkerhedsmæssige ram-
mer på de retspsykiatriske afdelinger med henblik på at undgå flugt med eventuel kri-
minalitet til følge. 
 
Anlægspulje til psykiatrien  
Der er afsat en øremærket anlægsramme på 250 mio. kr. til udbygning og modernise-
ring af de fysiske rammer i psykiatrien, hvoraf 200 mio. kr. er afsat til enestuer, og 50 
mio. kr. er prioriteret til retspsykiatrien.  
 
Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen 
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om 
udmøntning af i alt 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden i 2010 med henblik på at 
forebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning.  
 
Der afsættes 210 mio. kr. i 2010 til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejds-
gange på offentlige og private virksomheder, herunder prioriteres blandt andet 
hjemmeplejen, Kriminalforsorgen, døgninstitutioner for voksne og social- og sund-
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hedsassistenter. Der afsættes blandt andet 20 mio. kr. i 2010 til en særlig forsøgspulje 
til job, som vurderes at medvirke til nedslidning på grund af en større psykisk belast-
ning.  
 
Desuden afsættes der 100 mio. kr. i 2010 til bedre genoptræning og rehabilitering. 
Heraf prioriteres 80 mio. kr. til at understøtte et større ”tilbage-til-arbejde” projekt i 
kommunerne for at fremme arbejdsfastholdelse og tilbagevenden på arbejdsmarke-
det for sygemeldte. 
 
Der afsættes endvidere 100 mio. kr. til sundhedsfremmende aktiviteter på arbejds-
pladserne, herunder projekter der styrker bevidstheden om risici forbundet med ryg-
ning, alkohol og fedme og fysisk inaktivitet. 
 
Desuden er der afsat 11 mio. kr. i 2010 til drift af sekretariat samt vederlag.  
 
Det udvidede frie sygehusvalg og ret til hurtig diagnostisk undersøgelse  
Med det udvidede frie sygehusvalg og retten til hurtig behandling, som blev indført i 
2002, er hensynet til patienten sat i første række. Det udvidede frie sygehusvalg og 
dermed patientrettigheden blev efter en kortvarig suspension på grund af overens-
komstkonflikten i 2008 genindført automatisk den 1. juli 2009.  
 
Til fremme af målet om en normal drifts- og ventetidssituation blev der med finans-
lovsaftalen for 2009 afsat ekstra midler blandt andet til organiseringsfremmende ini-
tiativer for bedre arbejdsdeling for herigennem at fastholde fokus på organiseringen 
og effektiviteten af de offentlige sygehuse og anvendelsen af den samlede kapacitet. 
Det har været medvirkende til at skabe en mere glidende overgang til genindførelsen 
af det udvidede frie sygehusvalg. 
 
Det frie og det udvidede frie sygehusvalg vil fremover også omfatte diagnostiske un-
dersøgelser, som patienter bliver henvist til af en alment praktiserende læge eller spe-
ciallæge til brug for lægens diagnosticering og behandling. Det kan fx være laborato-
rieundersøgelser, røntgenundersøgelse og andre radiologiske undersøgelser. Formålet 
er at give patienten mulighed for kortere udrednings- og behandlingsforløb i praksis-
sektoren samt skabe øgede valgmuligheder.  
 
Som led i en udvidelse og videreudvikling af det udvidede frie sygehusvalg gives pati-
enterne således de samme valgmuligheder, hvad enten de er henvist til en behandling 
på et sygehus, eller de alene er henvist til en diagnostisk undersøgelse, fx en røntgen-
undersøgelse. I begge tilfælde har patienten interesse i at få en diagnose og eventuel 
behandling så hurtigt som muligt.   
 
Forlængelse af Blødererstatningsfonden 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forlænge Blødererstatningsfonden 
udover det i den gældende lov fastlagte tidspunkt for fondens ophør. Dermed sikres 
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også fremover hjælp til HIV-smittede blødere og deres efterladte. Der afsættes 10 
mio. kr. i 2010, hvorefter fonden selv varetager de løbende årlige udbetalinger. 
 
Nyt patientklagesystem 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om som led i kvalitetsreformen at etablere 
et nyt, mere enkelt og smidigt patientklagesystem i form af en patientombudsmands-
institution. I institutionen samles en række funktioner vedrørende patientklager, der 
hidtil har været spredt på flere statslige myndigheder. Det skal sikre fuldt udbytte af 
den viden, der ligger i klagesystemet, til gavn for kommende patienter. Det skal sam-
tidig give kortere sagsbehandlingstider for patienterne.  
 
Influenza A 
Der er indkøbt i alt 3,1 millioner doser vacciner mod Influenza A(H1N1). Ud fra en 
sundhedsfaglig vurdering har Sundhedsstyrelsen valgt at fokusere på at beskytte de 
grupper, der vil være i særlig risiko for at udvikle alvorlig sygdom eller at dø. På den 
baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination af personer i risiko for alvorlig 
sygdom på grund af influenza A(H1N1), sundheds- og plejepersonale samt personer 
med samfundsvigtige nøglefunktioner. 
 
Danmark modtager som de øvrige lande hver uge en andel af de indkøbte vacciner. 
De første vacciner er ankommet, og vaccinationen af de tre grupper er påbegyndt. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at eventuelle overskydende vacciner 
bør tilbydes andre borgere mod betaling. De nærmere vilkår herfor drøftes mellem 
parterne. Muligheden for køb af overskydende vaccine fra andre lande vil blive un-
dersøgt, såfremt efterspørgslen efter vaccine mod betaling måtte overstige eventuelle 
overskydende vacciner i Danmark. 
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Sygehusinvesteringer – bedre behandlingskvalitet og    
tryghed i hele landet 

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

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

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

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

• Med aftalen om nye initiativer som led i udmøntning af puljer bliver en lang række kon-
krete initiativer igangsat. Initiativerne skal blandt andet forbedre forholdene for 
cyklister, nedbringe trafikstøjen, intensivere indsatsen for øget trafiksikkerhed, 
fremme teknologiske indsatser, der øger mobiliteten, reducere flaskehalse, 
fremme gods på jernbane samt bidrage til at gøre den kollektive trafik mere kon-
kurrencedygtig og attraktiv. 

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

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

Globaliseringsaftalen fra 2006 opstiller en række konkrete og ambitiøse mål for ud-
dannelsesområdet: 
 
• Mindst 85 pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og 

mindst 95 pct. i 2015. 
• Mindst 50 pct. af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig 

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

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

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

system. 
• Bedre tilbud til tosprogede. 
• Drift af nye voksen- og efteruddannelsescentre. 
 
Der afsættes 46 mio. kr. årligt hertil fra globaliseringspuljen. 
 
En ekstraordinær indsats for kommende dimittender 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en ekstraordinær indsats for kommen-
de dimittender fra kandidatuddannelserne mv. i form af særlige kompetenceudviden-
de forløb på universitetet i forlængelse af igangværende uddannelse. 
 
Forløbet skal skærpe og udbrede den enkelte dimittends kompetencer i forhold til de 
aktuelle jobmuligheder og begrænse risikoen for, at kommende dimittender bliver 
ledige. Det særlige forløb skal udvide den unges kompetencer på nye områder. Den 
kommende dimittend kan søge om deltagelse i det særlige forløb inden afslutningen 
af den igangværende uddannelse. Universiteter mv. udbyder de særlige forløb, der 
sammensættes af enkeltfag på eksisterende godkendte heltidsuddannelser. Et forløb 
har typisk og højest en varighed af et halvt år. 
 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2010 til uddannelsesudgifter til særlige forløb. Hertil kom-
mer 17 mio. kr. til forsørgelse til de studerende, der i niveau og regler svarer til SU. 
Initiativet, som træder i kraft den 1. februar 2010, løber i ét år. 



 

 

 

42 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 

Udvidede uddannelsesmuligheder for faglærte ledige 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forbedre uddannelsesmulighederne 
for nyuddannede faglærte ledige. Aktive tilbud i form af uddannelse kan understøtte 
muligheden for at få en plads på arbejdsmarkedet. Nyuddannede kan have behov for 
at få målrettet og skærpet kompetencerne, så de matcher de aktuelle jobmuligheder.  
 
Parterne er enige om at afsætte en pulje på 20 mio. kr. i 2010 med henblik på, at ny-
uddannede faglærte ledige i højere grad kan få tilbud om en jobrettet uddannelses-
indsats. Puljen skal støtte forsøgsprojekter i jobcentre mv., som er målrettet anven-
delse af uddannelsesaktivering rettet mod områder med bedre jobmuligheder. 
 
Faglærte nyuddannede dagpengemodtagere har derudover – på lige fod med andre 
dagpengemodtagere – ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hertil kommer mulighe-
den for 6 ugers uddannelse i første ledighedsperiode som del af en jobplan. 
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Styrket indsats for unge 

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

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance igangsatte i 2008 og 2009 en række 
initiativer til bekæmpelse af ungdomskriminalitet og uacceptabel adfærd blandt unge. 
Initiativerne havde blandt andet fokus på at skærpe forældres ansvar for deres børns 
handlinger og forbedre myndighedernes mulighed for at skabe tryghed og forebygge 
ungdomskriminalitet. 
 
Med aftalen om udmøntningen af midlerne i satspuljen afsættes i 2010-2013 blandt 
andet midler til en række initiativer, der har fokus på tidlig identifikation og en hel-
hedsorienteret og forebyggende indsats for at imødegå ungdomskriminalitet. Initiati-
verne omfatter: 
 
• Helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder (170 mio. kr.). 
• Mere konsekvens i det sociale system (51 mio. kr.). 
• Sikring af konsekvent kommunal indsats over for kriminelle unge (43 mio. kr.). 
• En styrket kriminalpræventiv indsats (198 mio. kr.). 
• Ungesamråd i alle politikredse (24 mio. kr.). 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om en yderligere markant styrkelse af ind-
satsen mod ungdomskriminalitet og om at skabe en mere konsekvent indsats over 
for børn og unge, der begår kriminalitet. 
 
Nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år 
Parterne er enige om, at unge, der begår kriminalitet, skal mødes med konsekvens og 
fasthed. Der er derfor enighed om at nedsætte den kriminelle lavalder til 14 år, så de 
14-årige behandles efter de samme regler, som i dag gælder for de 15-17-årige. 
 
Der afsættes i alt 11,6 mio. kr. i 2010 og 22,9 mio. kr. årligt fra 2011 til at behandle et 
øget antal sager i retsvæsenet, herunder i politiet og domstolene, samt til udgifter til 
beskikkede forsvarere mv. 
 
Det afsættes endvidere i alt 52,8 mio. kr. i 2010 og 26,4 mio. kr. årligt fra 2011 til op-
rettelse og drift af sikrede pladser, hvor unge kriminelle kan anbringes i varetægt og 
til afsoning. 
 
Parterne er enige om, at der skal tages hånd om kriminelle unge af de sociale myn-
digheder og det sociale system. Det er således udgangspunktet, at kriminelle unge ik-
ke skal i fængsel, men anbringes på sociale institutioner. 
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Skærpet straf ved medvirken til kriminalitet begået af børn under den  
kriminelle lavalder 
Parterne er enige om, at det skal modvirkes, at personer skubber børn under den kri-
minelle lavalder foran sig i et forsøg på selv at slippe for pågribelse. Der skal derfor 
være mulighed for en skærpet straf, hvis en person har medvirket til, at et barn under 
den kriminelle lavalder begår en kriminel handling. 
 
Strafskærpelsen håndteres inden for Kriminalforsorgens nuværende kapacitet. 
 
Ungedommere ved byretterne 
Parterne er enige om, at der ved samtlige byretter skal etableres ordninger med særli-
ge ungedommere, der behandler alle straffesager og andre relevante sager mod unge 
under 18 år. Det skal medvirke til at sikre, at retssystemet kan tage de nødvendige 
hensyn til den unges udviklingstrin. Samtidig er det vigtigt at sikre, at dommerne har 
et solidt kendskab til de mulige alternativer til frihedsstraf, herunder samfundstjene-
ste. Der vil blive iværksat en efteruddannelse, der sikrer ungedommere de nødvendi-
ge forudsætninger på ungeområdet. 
 
Der afsættes i alt 3,2 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. årligt fra 2011 til efteruddannelse 
af ungedommere. 
 
Hurtig reaktion ved kriminalitet begået af unge 
Når unge begår kriminalitet, er en hurtig reaktion med til at signalere, at samfundet 
ikke accepterer kriminel adfærd. Samtidig kan en hurtig reaktion bidrage til at sikre, 
at den unge kommer videre og bort fra en kriminel løbebane.  
 
Der er derfor enighed om at indføre målsætninger for en hurtig sagsbehandling, så-
ledes at sager om unges kriminalitet prioriteres højt både af de sociale myndigheder, 
politi, anklagemyndighed og domstole. 
 
Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2010, 2,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 0,7 mio. kr. 
årligt fra 2013 til hurtigere sagsbehandling ved domstolene og i kommunerne. 
 
Øgede muligheder for anbringelse på sikrede afdelinger 
For at sikre, at unge under den kriminelle lavalder bliver mødt med større konse-
kvens, er parterne enige om at lempe kriteriet for anbringelse af børn og unge i sik-
rede døgninstitutioner. Lempelsen indebærer en udvidet adgang til at anbringe børn 
under den kriminelle lavalder i sikret regi efter reglerne i serviceloven. Det skal 
blandt andet give bedre muligheder for at fastholde børn under den kriminelle laval-
der i et behandlingsforløb. 
 
Parterne er endvidere enige om at udvide ’længsteperioden’ for anbringelse af børn 
under 14 år i sikret institution fra det nuværende maksimum på seks måneder til ni 
måneder. For de 14-årige skal der gælde den samme ’længsteperiode’ som for de 15-
17-årige. 
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Der afsættes i alt 4,6 mio. kr. i 2010 og 2,9 mio. kr. årligt fra 2011. 
 
Ny institutionstype og MultifunC  
Som en del af satspuljeaftalen for 2010 er der afsat midler til oprettelse af en ny insti-
tutionstype i socialt regi. Den ny institutionstype er en mellemform mellem de nuvæ-
rende sikrede afdelinger og åbne institutioner. Institutionen vil være bredt målrettet 
unge med negativ og udadreagerende adfærd, hvorfor den pædagogiske behandling 
forudsætter en mulighed for at kunne fastholde den unge på institutionen. Der er i 
satspuljeaftalen for 2010 afsat 20 mio. kr. til etablering og herefter 9 mio. kr. årligt fra 
2011 til drift. Samtidig er der afsat 1 mio. kr. til evaluering. 
 
På den nye institutionstype vil der blive mulighed for at arbejde målrettet med den 
unges udvikling blandt andet gennem afprøvede behandlingsprogrammer som fx 
MultifunC. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte i aftalen om fi-
nansloven for 2009 i alt 56 mio. kr. i perioden 2009-2012 til at understøtte kommu-
nernes afprøvning af MultifunC. MultifunC er et intensivt døgnbehandlingstilbud, 
som retter sig mod 14-18-årige udadreagerende unge, herunder kriminelle unge. 
 
Politiets bistand ved håndhævelse af ungepålæg 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance indførte i 2009 en mulighed for at 
meddele et barn eller en ung et ungepålæg. Med virkning fra 1. juli 2009 er kommu-
nerne forpligtede til at meddele et ungepålæg, hvis et barn eller en ung har adfærds-
problemer eller udviser en så negativ adfærd, at der er risiko for barnets eller den un-
ges udvikling, og når frivilligt samarbejde ikke er tilstrækkeligt til at løse problemerne. 
 
I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt, at politiet bistår kommunerne med at 
håndhæve et ungepålæg. Det vil navnlig kunne være hensigtsmæssigt i de situationer, 
hvor ungepålægget går ud på, at barnet eller den unge skal være hjemme i aften- og 
nattetimerne. 
 
Parterne finder, at kommunerne med fordel kan søge at indgå aftaler med politiet om 
at håndhæve ungepålæg. Der er derfor enighed om at etablere en ordning, hvor det 
kan aftales lokalt mellem den enkelte kommune og politiet, at politiet bistår med at 
håndhæve et ungepålæg. 
 
Samtidig er partierne enige om at indføre en mulighed for, at barnet eller den unge 
kan få påsat en elektronisk fodlænke med henblik på at sikre overholdelsen af et på-
læg om at være hjemme om aftenen og om natten. Hvis barnet eller den unge forla-
der hjemmet i strid med pålægget, vil det straks blive registreret, og politiet vil kunne 
bringe den pågældende hjem igen. 
 
Kommunal egenbetaling ved anbringelse af kriminelle unge 
For at sikre, at kommunerne griber ind så tidligt som muligt, hvis en ung udvikler sig 
i kriminel retning, er regeringen og Dansk Folkeparti enige om, at den enkelte kom-
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mune skal betale en fast takst, når unge under 18 år fra kommunen opholder sig på 
sikrede afdelinger eller på Kriminalforsorgens institutioner. 
 
En kommunal egenbetaling vil samtidig tilskynde kommunerne til hurtigt at finde en 
plads til kriminelle unge, som skal afsone en dom på en åben institution. Det vil bi-
drage til at afhjælpe de nuværende flaskehalsproblemer og nedbringe ventetiden på 
de sikrede institutioner. 
 
Ændringen indebærer ikke merudgifter samlet set. Kommunerne under ét kompen-
seres for deres udgifter til betaling for ophold på Kriminalforsorgens institutioner.  
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Retsområdet 

Danmark er grundlæggende et trygt og velfungerende samfund at leve i. Vi skal kun-
ne færdes frit overalt både om dagen og om natten uden at være bange eller utrygge. 
Desværre er der nogle steder en stigende utryghed på grund af blandt andet bande-
kriminalitet. Der skal slås hårdt ned på bander og meningsløs vold. Vi skal alle over-
holde de grundlæggende regler, vi er fælles om i Danmark.  
 
Forstærket indsats mod kriminelle bander og rockere 
Der er i de seneste år sket en markant styrkelse af indsatsen mod kriminelle bande- 
og rockergrupper. Indsatsen har givet resultater. Men det kan konstateres, at skyderi-
erne fortsætter i særligt hovedstadsområdet og på Sjælland. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er derfor enige om at igangsætte og udvide en række initiativer, der yderli-
gere kan forstærke indsatsen mod kriminelle bander og rockere. Målet er at stresse 
dem hele tiden – ikke kun når de skyder på hinanden. 
 
Etablering af bande task force i politiet 
Politiet er i de seneste år blevet tilført øgede ressourcer til bekæmpelse af den igang-
værende bandekonflikt. I 2008 og 2009 er politiet blevet tilført i alt 90 mio. kr. til 
indsatsen.  
 
Samtidig er politistyrken med finanslovsaftalen for 2009 udvidet med i alt 300 ekstra 
politibetjente, heraf 150 betjente i 2009 og 150 betjente i 2010, blandt andet for at 
politikredsene kan fastholde og forstærke politiberedskabet i de byer, der har oplevet 
tiltagende problemer med bande- og rockerkriminalitet. Endvidere blev politiet i for-
året 2009 tilført i alt 651 mio. kr. for at genoprette politiets økonomi. Pengene blev 
tilført for at sikre ro omkring politiets økonomi, så politiet fortsat har styrke til at 
sætte hårdt mod hårdt over for de kriminalitetsproblemer, vi oplever i samfundet. 
 
For yderligere at intensivere politiets indsats mod banderne etablerer politiet en sær-
lig bande task force i Karlslunde, der skal sikre en tværgående og proaktiv efter-
forskning mod bande- og rockermiljøet. Task forcen vil i et tæt samarbejde mellem 
politikredsene på Sjælland og Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) 
styrke det efterretningsmæssige grundlag. Politiets Efterretningstjeneste (PET) vil 
med sine særlige kapaciteter og kompetencer målrettet og koordineret bidrage til en-
hedens indsats. Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet og SKAT vil ligele-
des understøtte task forcens arbejde. Enheden vil understøtte bandeindsatsen i hele 
landet. 
 
Overarbejdspulje til bandeindsatsen 
Der afsættes en pulje på 80 mio. kr. blandt andet til udbetaling af overarbejde i for-
bindelse med den intensiverede bandeindsats. 
 



 
    

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 51

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

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

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

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

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

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

• Der indføres mulighed for stikprøvekontrol i sager om social pension. Stikprø-
vekontrol vil give mulighed for at undersøge sager uden en konkret mistanke og 
uden pensionistens samtykke. 

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

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

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

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

Bekæmpelse af salmonella og fugleinfluenza 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om afsætte i alt 22,5 mio. kr. i 2010 til en 
fortsættelse og styrkelse af bekæmpelsen af salmonellaområdet og fugleinfluenza. Det 
bidrager til at reducere antallet af sygdomstilfælde og de medfølgende omkostninger 
for samfundet i form af blandt andet udgifter til hospitalsbehandling, tabt arbejdsfor-
tjeneste og fald i eksporten. 
 
Der afsættes 6,7 mio. kr. til at fortsætte arbejdet for, at Danmark kan opnå særstatus i 
EU, således at importørerne fremover skal bevise, at kyllinger er salmonellafrie. Des-
uden afsættes en reserve på 11,2 mio. kr., som vil blive udmøntet af parterne, når re-
sultatet af det igangværende eftersyn af salmonellaindsatsen foreligger. 
 
Herudover afsættes 4,6 mio. kr. i 2010 til at fortsætte indsatsen mod fugleinfluenza.  
 
Til indsatsen anvendes uforbrugte midler under landdistriktsprogrammet i 2009. 
 
Bedre dyrevelfærd 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje puljen til dyrevelfærd, som 
blev afsat i finanslovsaftalen for 2009, med 5 mio. kr. i 2010. Den konkrete udmønt-
ning af puljen vil ske efter drøftelse med partierne. 
 
Fødevarestyrelsens kontrolindsats 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte i alt 18 mio. kr. i 2010 til at 
understøtte Fødevarestyrelsens kontrolindsats. Heraf anvendes 10 mio. kr. til en bed-
re IT-understøttelse af kontrolarbejdet blandt andet i form af fuld digitalisering af 
fødevarekontrollen, således at kontroloplysninger kan indrapporteres på stedet, og 
vejledningen af virksomhederne kan styrkes. Den ekstra indsats skal ses i lyset af, at 
der på det seneste har vist sig at være problemer med gammelt kød mv. i detailfor-
retninger. 
 
Kontrol med minkfarme 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om at afsætte 5 mio. kr. 
til en gennemførelse af kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt supple-
rende kontrol ved dyrlæge hos 20 pct. af besætningerne. 
 
Skattestop og kommunale skattestigninger 
Med aftalen om kommunernes økonomi i 2010 mellem regeringen og KL kan et 
mindre antal kommuner i en vanskelig økonomisk situation foretage en justering af 
de kommunale skatter i 2010 inden for en samlet ramme på 500 mio. kr. Kommu-
nernes budgetlægning for 2010 viser imidlertid en stigning i de kommunale skatter på 
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i alt 769 mio. kr. Ifølge gældende lovgivning reguleres kommunernes bloktilskud ved 
en overskridelse af den aftalte ramme for de kommunale skatter.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at neutralisere den højere kommune-
skat ved at sænke bundskatten i 2010, så skattestoppet overholdes. Skattenedsættel-
sen vil blive indarbejdet ved efterfølgende korrektioner til de individuelle forskudsre-
gistreringer for 2010 samt ved slutskatteopgørelsen for indkomståret 2010. 
 
Copenhagen Consensus Center 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at understøtte den internationale debat 
om behovet for økonomiske prioriteringer inden for en række væsentlige temaer. 
Parterne er derfor enige om at forøge bevillingen til Copenhagen Consensus Center 
med 2,5 mio. kr. årligt i 2010-2013. Herudover afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010 og 
2011 samt 4 mio. kr. i 2012 til medfinansiering af forberedelsen og gennemførelsen 
af en Copenhagen Consensus Conference i 2012. 
 
Mere effektivt indkøb 
I fjerde fase af statens indkøbsprogram indgås der med virkning fra 2010 indkøbsaf-
taler på områderne printere og kopimaskiner (genudbud fra første fase), opkoblinger 
til hjemmearbejdspladser (genudbud fra anden fase), AV-udstyr, software samt kon-
ferencefaciliteter. Aftalerne gælder også de selvejende institutioner. Fjerde fase af ef-
fektivisering af indkøb i staten samt i selvejende institutioner indebærer et samlet 
provenu på ca. 113 mio. kr. i 2010, 158 mio. kr. i 2011, 177 mio. kr. i 2012 og 177 
mio. kr. i 2013. Af provenuet afsættes 5,4 mio. kr. årligt til administration af statens 
indkøbsprogram, herunder udgifter til øget kontraktstyring i takt med, at der gen-
nemføres flere udbud og genudbud. 
 
Deltidsansatte brandmænd 
Med henblik på at imødegå rekrutteringsudfordringer for deltidsansatte brandmænd 
er regeringen og Dansk Folkeparti enige om en række initiativer. 
 
Der er behov for mere systematisk rekruttering. I dag sker størstedelen af rekrutte-
ringen af deltidsbrandmænd via mund til mund. Der er behov for mere systematiske 
rekrutteringsstrategier, herunder ved brug af jobnet.dk, og der afsættes en pulje på 2 
mio. kr. i 2010 til støtte af konkrete rekrutteringsinitiativer i kommuner og foreninger 
mv. 
 
Derudover er der behov for bedre vejledning. Reglerne om forbrug af retten til sup-
plerende dagpenge og fradrag for arbejde i dagpenge er meget komplekse. Derfor 
udsendes en vejledning til alle a-kasser med henblik på at sikre ensartet administrati-
on. 
 
Højere bundfradrag ved udlejning af sommerhuse 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at forhøje bundfradraget ved beregning 
af den skattepligtige indtægt ved udlejning af sommerhus fra 7.000 kr. til 10.000 kr. 
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Forhøjelsen svarer til den almindelige pris- og lønudvikling, siden reglen blev indført 
i 1993. Fremadrettet vil bundfradraget stige i takt med den generelle indkomstudvik-
ling, som det er tilfældet med en række andre beløbsgrænser i skattelovgivningen. 
Provenutabet ved forhøjelsen af bundfradraget fra 7.000 kr. til 10.000 kr. samt den 
fremadrettede regulering udgør ca. 15 mio. kr. i 2010 og godt 35 mio. kr. varigt. 
 
Fradrag for private donationer til forskning 
Efter Ligningslovens § 8 H har selskaber fradrag for gaver, der ydes til almennyttige 
foreninger mv., som anvender deres midler til forskning. Den pågældende forening 
skal være godkendt af Danmarks Forskningspolitiske Råd. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er enige om at udvide bestemmelsen, således at fysiske personer får lig-
ningsmæssigt fradrag for gaver til foreninger godkendt efter Ligningslovens § 8 H. 
Initiativet skønnes at medføre et provenutab på 10 mio. kr. årligt. 
 
Et mere effektivt forsvar 
Danmark har også et ansvar for at bidrage til sikkerhed og stabilitet i verden. Det er 
derfor centralt, at det danske forsvar i endnu højere grad er dimensioneret til at løse 
internationale opgaver. 
 
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Liberal Alliance indgik den 24. juni 2009 en aftale om et nyt forsvarsforlig 
for perioden 2010-2014.  
 
Den nye aftale betyder blandt andet, at bevillingen til Forsvaret styrkes med 600 mio. 
kr. årligt i perioden. 
 
Der afsættes 205 mio. kr. til en varig forøgelse af driftsrammen til opbygning af ka-
pacitet til at sikre det danske forsvars interesser i cyberspace, forbedret og mere fo-
kuseret evne til at støtte andre landes opbygning, uddannelse og træning af relevante 
og demokratisk styrede militære kapaciteter samt etablering af en global ramme. 
 
De øvrige 395 mio. kr. er afsat til dækning af engangsudgifter vedrørende indkøb af 
nødvendigt og relevant uddannelsesmateriel, ekstraordinær opfyldning af forsvarets 
lagre af ammunition og reservedele samt sikring af tidssvarende og moderne etablis-
sementer, uddannelsesfaciliteter og indkvarteringsforhold.  
 
Herudover er der etableret en sikkerhedspulje på i alt 500 mio. kr. i 2010-2014 til fi-
nansiering af uforudsete udgifter i aftaleperioden til sikring af den bedst mulige be-
skyttelse af dansk militært og civilt personel udsendt i missionsområderne. 
 
Forhøjelse af hædersgaver  
Hædersgaver er en anerkendelse af modstandsfolk og deres efterladte for indsatsen 
under besættelsestiden. Hædersgaver udbetales blandt andet til personer, der under 
Anden Verdenskrig har været tjenstgørende i allieret skibstjeneste, været deporterede 
til fængsel eller koncentrationslejr eller sejlet med færøske fiskeskibe i krigsfarvand.   
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I anledning af 65-året for befrielsen er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at 
forhøje hædersgaven med 2.100 kr. i 2010, således at størrelsen af hædersgaverne 
herefter vil være 16.100 kr. årligt. Udgifterne vurderes at udgøre 6,3 mio. kr. i 2010, 
5,7 mio. kr. i 2011, 5,2 mio. kr. i 2012 og 4,7 mio. kr. i 2013. 
 



 

 

 

66 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 

Bilag 1  
Oversigt over allerede igangsatte vækstinitiativer  

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

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

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

• Forbedret likviditet i virksomhederne: I februar 2009 blev virksomhedernes kredittider 
for moms og A-skat mv. forlænget. I alt blev betalinger for ca. 65 mia. kr. ud-
skudt. I maj 2009 er det besluttet også at forlænge kredittiderne resten af året. 
Det sker ved at indføre en lempelig overgang til de normale kredittider. 

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

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

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

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

• Aftale om en grøn transportpolitik: Ifølge aftalen fra januar 2009 igangsættes og frem-
rykkes investeringer og andre tiltag på trafikområdet for 5 mia. kr. i 2009 og 
2010. 

• Aftale om Forårspakke 2.0: Skattereformen sænker skatten på arbejde, øger ar-
bejdsudbuddet mv. og styrker finansieringsgrundlaget for de offentlige udgifter 
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på sigt. Skattereformen indfases fra 2010, således at lempelserne træder i kraft 
hurtigt, mens finansieringen indfases mere gradvist. Skattereformen bidrager til 
at understøtte familiernes indkomster samt væksten og beskæftigelsen – også på 
kort sigt. 

• Frigivelse af midlerne i Den Særlige Pensionsordning: Med muligheden for at hæve mid-
lerne i Særlige Pensionsordning (SP) fra 1. juni 2009 indtil udgangen af året styr-
kes familiernes disponible indkomster markant. I lyset af, at størstedelen af kon-
tohaverne i SP har valgt at benytte muligheden for særudbetaling, har regeringen 
og Dansk Folkeparti aftalt, at fristen for særudbetaling af SP-midler forlænges til 
den 30. april 2010, hvorefter resterende midler automatisk udbetales, og SP-
ordningen afskaffes. 

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

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

• Alment boligbyggeri: Med aftalen fra maj 2009 om den almene boligsektors styring 
og finansiering er det forventningen, at der i de kommende år gives tilsagn til 
4.000-5.000 nye almene boliger årligt. Kommunernes budgetteringsforudsætnin-
ger for 2010 viser, at kommunerne i 2010 forventer at give tilsagn til 5.500-6.000 
almene boliger. 

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

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der er grundlag for at igangsætte 
yderligere investeringer på sundhedsområdet for i alt godt 730 mio. kr. i 2010. 
 
Pulje til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene  
Parterne er enige om at igangsætte et løft af de regionale investeringer på 500 mio. 
kr. i 2010 målrettet mindre arbejder på sygehusene med et højt indhold af energibe-
sparende elementer. 
 
Løftet finansieres med en statslig pulje på 250 mio. kr. og en tilsvarende regional 
egenfinansiering på 250 mio. kr. Puljen fordeles efter bloktilskudsnøglen under for-
udsætning af, at regionen selv tilvejebringer 50 pct. af finansieringen. 
 
Investeringerne skal have karakter af en reel fremrykning af vedligeholdelsesarbejder 
med anlægskarakter, som kan forudsættes realiseret i 2010, og som ikke er budgette-
ret til afholdelse i 2009 eller 2010. Investeringerne skal overvejende have et højt ind-
hold af elementer, der vedrører energibesparelse samt understøttelse og forbedring af 
effektive interne arbejdsgange. 
 
Regionerne skal løbende og forud for igangsættelsen af investeringerne indsende de 
konkrete projekter til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der påser, at forud-
sætningerne er overholdt.  
 
Supplerende anlægspulje til psykiatrien 
Parterne er enige om en supplerende pulje på 75 mio. kr. til psykiatrien udover de 
250 mio. kr., der blev aftalt med aftalen om regionernes økonomi for 2010 mellem 
regeringen og Danske Regioner. 
 
Puljen fordeles med 50 mio. kr. til etablering og/eller modernisering af enestuer og 
25 mio. kr. til retspsykiatri, herunder blandt andet med fokus på øget sikkerhed. Pul-
jen muliggør realiseringen af yderligere hensigtsmæssige og kvalificerede projekter. 
Den supplerende pulje forudsættes anvendt efter samme retningslinjer som de alle-
rede afsatte 250 mio. kr. i en fornyet ansøgningsrunde. 
 
Pulje til nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien 
Parterne er enige om at etablere en pulje på 25 mio.kr. til statslig medfinansiering af 
nye retspsykiatriske pladser i det børne- og ungdomspsykiatriske system til kriminelle 
børn og unge med psykiatriske problemstillinger. Puljen skal medvirke til at sikre, at 
realiseringen af kapacitetsudvidelsen sker hurtigst muligt. Driftsudgifter forudsættes 
prioriteret af regionerne, jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Der forudsættes 



 
    

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 69

en regional egenfinansiering på 20 pct. af de konkrete investeringer svarende til 6,3 
mio. kr. 
 
Pulje til bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse 
Parterne er enige om at afsætte en ansøgningspulje på 100 mio. kr. målrettet investe-
ringer i bygningsmæssige forbedringer på foreningsejede specialsygehuse, som er om-
fattet af sundhedslovens § 79, stk. 2. De foreningsejede specialsygehuse omfatter re-
habiliteringscentre og klinikker for behandling af kroniske lidelser, herunder epilepsi, 
muskelsvind, sclerose, hjerneskadede, bevægelseshandicap mv.  
 
Investeringerne skal være målrettet den del af virksomheden, som omfatter ydelser 
leveret efter reglerne om frit sygehusvalg. Der forudsættes en egenfinansiering fra de 
ansøgende specialsygehuse på 20 pct. svarende til 25 mio. kr. 
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Bilag 3 
Styrket repatrieringsindsats 

Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker, at den eksisterende repatrieringsordning, 
der omfatter repatrieringshjælp og reintegrationsbistand, skal forbedres. 
 
Udvidelse af målgruppen, der kan modtage repatrieringshjælp og  
reintegrationsbistand  
Kredsen af udlændinge, der kan modtage den løbende pensionslignende reintegrati-
onsbistand, udvides ved generelt at nedsætte alderskravet fra 60 år til 55 år. Mulighe-
den for at yde reintegrationsbistand til udlændinge, der opfylder betingelserne for 
førtidspension, og til udlændinge over 50 år, der er uarbejdsdygtige, videreføres 
uændret. 
 
Det er efter de gældende regler – for andre end flygtninge og deres familier – gene-
relt en betingelse for at modtage repatrieringshjælp (engangsstøtte) og reintegrations-
bistand, at udlændingen er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse. Det betyder 
blandt andet, at nogle herboende udlændinge, der fx på grund af manglende deltagel-
se i introduktionsprogram eller kriminalitet er udelukket fra tidsubegrænset opholds-
tilladelse, også kan være udelukket fra hjælp til repatriering, selv om de måtte ønske 
at vende hjem. 
 
Dette er ikke ønskeligt. Parterne er derfor enige om, at kravet om tidsubegrænset 
opholdstilladelse som betingelse for modtagelse af repatrieringshjælp og reintegrati-
onsbistand afskaffes og erstattes af et krav om, at udlændingen har haft opholdstilla-
delse i mindst fem år her i landet. 
 
Justering af repatrieringsordningens støttebeløb  
Parterne er enige om, at beløbene i repatrieringsordningen generelt skal forhøjes. En 
forhøjelse af beløbet forventes at medvirke til at gøre repatrieringsmuligheden til et 
gunstigt alternativ til en tilværelse i Danmark for uintegrerede udlændinge og for 
herboende ældre udlændinge, som ønsker at tilbringe alderdommen i hjemlandet. 
 
Der er enighed om, at landegrupperingerne for den pensionslignende reintegrations-
bistand reduceres fra 4 til 2, og at beløbene fastsættes til 2.500 kr. (tidligere gruppe 1, 
2 og 3) og 4.500 kr. (tidligere landegruppe 4).  
 
Hjælp til etablering ved repatriering (engangsstøtte) udgør i dag 28.256 kr. til en ud-
lænding, der er fyldt 18 år, og 9.042 kr. til en udlænding under 18 år. For udlændinge 
over 18 år udbetales de 16.954 kr. på tidspunktet for tilbagevenden, mens de reste-
rende 11.302 kr. udbetales, når der er gået tolv måneder. For flygtninge mv., der har 
en fortrydelsesret, udbetales restbeløbet, når fortrydelsesretten er ophørt. For udlæn-
dinge under 18 år er fordelingen 5.651 kr. ved tilbagevenden og 3.391 kr. efter tolv 
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måneder eller fortrydelsesrettens ophør. Derudover kan en udlænding modtage støt-
te til blandt andet hjemrejsen, etablering af erhverv i hjemlandet og medicin. 
 
Parterne er enige om, at hjælpen til etablering i hjemlandet ved repatriering skal for-
højes til 116.954 kr. for udlændinge, der er fyldt 18 år, og til 35.651 kr. for udlændin-
ge, der ikke er fyldt 18 år. Denne forhøjelse vil give den enkelte udlænding et langt 
bedre grundlag for genetablering i hjemlandet, ligesom de forhøjede beløb kan styrke 
en families muligheder for repatriering.  
 
Parterne er enige om, at en større del af støtten til etablering først skal udbetales, når 
udlændingen er etableret i hjemlandet. Det indebærer, at der på tidspunktet for tilba-
gevenden fortsat udbetales 16.954 kr. til udlændinge, der er fyldt 18 år, og 5.651 kr. 
til udlændinge, der ikke er fyldt 18 år. Hovedparten af hjælpen – 100.000 kr. til ud-
lændinge, der er fyldt 18 år og 30.000 kr. til udlændinge, der ikke er fyldt 18 år – ud-
betales tolv måneder efter udrejsen af Danmark. For flygtninge mv., som har en for-
trydelsesret, sker udbetalingen, når fortrydelsesretten er udløbet. 
 
Beløbene for hjælp til repatriering (engangsstøtte) forhøjes ved repatriering i 2010-
2013. 
 
Ekstra ydelse til udlændinge over 55 år, der har opnået opholdstilladelse i 
Danmark før 2002 
Parterne er enige om, at udlændinge, der har fået opholdstilladelse efter de regler i 
udlændingeloven, der var gældende før 2002, og som er berettigede til reintegrati-
onsbistand, tilbydes en ekstra reintegrationsbistandsydelse på enten 1.000 kr. i fem år 
eller 800 kr. som en livslang månedlig ydelse ved repatriering i 2010-2013. En sådan 
ordning vil især være attraktiv for udlændinge med ingen eller kun ringe tilknytning 
til arbejdsmarkedet, herunder udlændinge der ikke har opnået tidsubegrænset op-
holdstilladelse.  
 
Styrket kommunal indsats 
Parterne er enige om, at refusionen af kommunernes udgifter til repatrieringshjælp 
hæves fra 75 til 100 pct. Kommunerne opnår herudover en væsentlig økonomisk ge-
vinst ved repatriering i det omfang, at den pågældende, der repatrierer, alternativt 
ville have modtaget offentlige indkomstoverførsler. 
 
Der etableres en pulje på 20 mio. kr., hvor kommunerne kan søge om støtte til kon-
krete projekter, der understøtter repatriering Det kan fx være en mere offensiv ind-
sats lokalt med information om repatrieringsmuligheder, tilbud om forberedelse til 
repatriering, herunder fx besøg i hjemlandet eller modtagelsesaktiviteter i hjemlandet 
med henblik på at sikre en holdbar repatriering. 
 
Den lokale offensive indsats gennemføres med inddragelse af Integrationsministeri-
ets udgående konsulentenhed Integrationsservice, der har erfaringer med rådgivning 
af kommuner mv.  
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Økonomi 
Der budgetteres på finanslovforslaget med, at omkring 250 udlændinge årligt modta-
ger hjælp til repatriering. Forhøjelsen af repatrieringshjælpen vil med dette niveau 
øge udgiften med godt 19 mio. kr. årligt i 2010-2013. Tilsvarende øges udgifterne til 
reintegrationsbistand med 0,4 mio. kr. årligt stigende til omkring 2 mio. kr. efter fem 
år, når den nye repatrieringsordning har fuld virkning. 
 
Forhøjelsen af støttebeløbene til repatriering giver en markant større tilskyndelse til 
at repatriere, hvilket forventes at øge antallet af personer, der anvender ordningen. 
Det er vanskeligt at skønne over det fremtidige niveau for ordningen, herunder ef-
fekten af ændringen. 
 
Hvis antallet af repatrierede øges med 100 vil udgifterne til hjælp til repatrierings-
hjælp mv. øges med yderligere godt 12-13 mio. kr. I det omfang de repatrierede, al-
ternativt ville have modtaget offentlige indkomstoverførsler, vil der efterfølgende 
være besparelser herpå. 
 
Der afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 2010 til støtte af lokale initiativer til blandt an-
det øget information om ordningen mv. 
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Faktaboks: Ændring af repatrieringsordningens personkreds og støttebeløb 
 

   Gældende lovgivning Ny repatrieringsordning  
  

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

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

 

  
Engangs-
støttebeløb 

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

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

 

 

 
Hjælp til 
repa-
triering  

 
Udbetaling af 
støtte 

 
For udlændinge over 18 år udbetales de 
16.954 kr. på tidspunktet for tilbage-
venden, mens de resterende 11.302 kr.  
udbetales, når der er gået 12 måneder  
eller ved fortrydelsesrettens ophør.  
 
For udlændinge under 18 år er fordelingen 
5.651 kr. ved tilbagevenden og 3.391 kr. 
efter 12 måneder eller ved  
fortrydelsesrettens ophør. 
 

 
For udlændinge over 18 år udbetales de 
16.954 kr. på tidspunktet for tilbage-
venden, mens de resterende 100.000 kr. 
udbetales, når der er gået 12 måneder  
eller ved fortrydelsesrettens ophør.  
 
For udlændinge under 18 år er fordelingen 
5.651 kr. ved tilbagevenden og 30.000 kr. 
efter 12 måneder eller ved  
fortrydelsesrettens ophør. 
 

 

  
Personkreds 

 
Flygtninge mv., familiesammenførte til 
flygtninge og andre familiesammenførte 
udlændinge, der er blevet meddelt  
tidsubegrænset opholdstilladelse og har 
haft opholdstilladelse i mindst fem år og 
er: 
 
- over 60 år, eller  
 
- over 50 år og på grund af helbredspro-

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

 
- opfylder betingelserne for at modtage 

førtidspension. 
 

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

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

 
- opfylder betingelserne for at modtage 

førtidspension. 
 

 

 

 
Reinte-
grations-
bistand 

 
Bistandsbeløb 
 

 
Mellem 1.400 kr. og 4.500 kr. om  
måneden i fem år eller 80 pct. af beløbet i 
livslang ydelse.  
 
Beløbet afhænger af, hvilket land der  
repatrieres til (fire landegrupper). 

 
Enten 2.500 kr. eller 4.500 kr. om  
måneden i fem år eller 80 pct. af beløbet i 
livslang ydelse. 
 
Beløbet afhænger af, hvilket land der  
repatrieres til (to landegrupper). 
 
Derudover kan udlændinge, der har fået 
ophold efter udlændingereglerne  
gældende før 2002, få forhøjet  
reintegrationsbistanden med 1.000 kr. i 
fem år eller 800 kr. i livslang ydelse.  
Gælder ved repatriering i 2010-2013. 
 

 

   

 



 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen 
og Dansk Folkeparti om: 

 
Udlændinge 

(6. november 2009) 
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Udlændingeaftale 

Den udlændingepolitik, der blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti i 
2002, har virket.  
 
Antallet af familiesammenføringer og meddelt asyl er faldet drastisk.  
 
Det er vigtigt, at denne politik ikke undergraves af svig og misbrug.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har derfor indgået en aftale om:  
 
• Skærpet indsats for at dæmpe konsekvenserne af EF-Domstolens afgørelse i Me-

tock-sagen  
• Skærpelse af kontrolindsatsen  
• Styrkelse af udlændingesagsbehandlingen  
• Styrket indsats mod socialt bedrageri  
• Stramning af udvisningsreglerne  
 
 
I/ Opfølgning på den politiske aftale af 22. september 2008 om håndtering af 
EU-retten om fri bevægelighed efter EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagen 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik den 22. september 2008 en aftale om, hvor-
dan EU-retten om fri bevægelighed, herunder EF-Domstolens afgørelse i Metock-
sagen og de afledte konsekvenser heraf, skal håndteres.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det er uheldigt, at retten til fri bevæ-
gelighed efter Metock-dommen kan risikere at undergrave EU’s mål om en styrket 
bekæmpelse af ulovlig indvandring, og at misbrug, omgåelse eller lovovertrædelser 
ikke kan accepteres.  
 
Herudover gav regeringen tilsagn om at lægge op til en politisk drøftelse af, hvordan 
en øget risiko for ulovlig indvandring kan imødegås, herunder forslaget om at ændre 
EU-opholdsdirektivet.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti var endvidere enige om at holde opfølgningsmøder 
om udviklingen.  
 
1. Fortsat fokus på at dæmpe konsekvenserne  
For at dæmpe konsekvenserne af EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagen aftalte 
regeringen og Dansk Folkeparti i september 2008 en række initiativer med henblik på 
at bibeholde en fast og fair udlændingepolitik.  
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Det blev blandt andet aftalt at indføre nye krav af generel betydning for administrati-
onen af familiesammenføringssager i relation til EU-borgere, herunder blandt andet 
indførelse af et krav om reel og faktisk etablering og krav om afgivelse af tro og love 
erklæring under strafansvar, dokumentationskrav for etablering, skærpet indsats mod 
misbrug og svig og styrket overvågning af sagerne.  
 
Aftaleparterne noterer sig, at EU-Kommissionen i forbindelse med sin evaluering af 
opholdsdirektivet ikke har haft indvendinger mod disse krav.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at initiativerne har haft en dæmpende 
virkning på Metock-dommens uheldige konsekvenser. Uanset dette, har der været en 
vis stigning i antallet af personer, der meddeles familiesammenføring efter EU-
reglerne.  
 
Aftaleparterne er derfor enige om, at der med fordel kan iværksættes yderligere tiltag, 
og det er derfor besluttet, at: 
  
• Styrke sagsbehandlingen i 1. instans yderligere gennem tilførsel af flere ressour-

cer og fortsat løbende kvalitetssikring af sagsbehandlingen på området, herunder 
kontrol af om betingelserne er opfyldt. Det vil fortsat være ansøgerne, der skal 
tilvejebringe den nødvendige dokumentation, og som har bevisbyrden for, at 
denne er i orden.  

 
• Forhøje antallet af sager på området, der udtages til en særlig grundig stikprøve-

kontrol, fra 25 pct. til 50 pct. det kommende år. Disse sager har ikke umiddelbart 
givet anledning til tvivl i forbindelse med sagsbehandlingen i 1. instans, men ud-
tages til en efterfølgende stikprøvekontrol. Efter det første år vil man vurdere, 
hvor mange sager der skal udtages til stikprøvekontrol de efterfølgende år.  

 
• Afholde halvårlige statusmøder mellem parterne.  
 
Det er regeringens og Dansk Folkepartis holdning, at udlændinges integration i det 
danske samfund skal fremmes mest muligt. Efter EU-retten kan der ikke stilles krav 
til EU-borgeres integration. På den baggrund er aftaleparterne enige om at undersø-
ge, om der er andre muligheder for at opnå dette formål.  
 
Alle udlændinge – også EU-borgere og deres medfølgende familiemedlemmer – skal 
derfor have mulighed for at lære dansk på et niveau, der gør dem i stand til at blive 
aktive medborgere i Danmark. Det vil blandt andet blive tydeliggjort, at EU-borgere 
og deres familiemedlemmer skal have tilbud om deltagelse i danskundervisning mv.  
 
Det vil endvidere blive undersøgt nærmere, om der med respekt af EU-retten kan 
tages yderligere initiativer f.eks. for at undgå uhensigtsmæssig brug af ydelsessyste-
met.  
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2. Fortsat fokus i EU  
Det understreges, at Dansk Folkeparti mener, at Danmark fortsat selvstændigt skal 
kunne håndtere sin udlændingepolitik.  
 
Aftaleparterne anerkender, at regeringen siden aftalens indgåelse den 22. september 
2008 vedholdende og med styrke har rejst spørgsmålet om inkonsekvensen mellem 
EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagen og kampen mod den ulovlige indvandring i 
EU.  
 
Sagen har således på dansk foranledning været drøftet gentagne gange på ministerni-
veau, ligesom der er vedtaget rådskonklusioner herom i november 2008 og senest 
den 21. september 2009.  
 
Sagen var genstand for indgående drøftelser på rådsmødet for retlige og indre anlig-
gender den 25. september 2008. Her tilkendegav integrationsministeren støttet af en 
række andre lande, at retten til fri bevægelighed efter Metock-dommen kan risikere at 
undergrave EU’s mål om en styrket bekæmpelse af ulovlig indvandring, og at mis-
brug, omgåelse eller lovovertrædelser ikke kan accepteres. Kommissionen viste sig på 
den baggrund klar til at fremlægge de nødvendige retningslinjer og forslag.  
 
På rådsmødet for retlige og indre anliggender den 27. - 28. november 2008 fremførte 
integrationsministeren, at det grundlæggende princip om fri bevægelighed for perso-
ner i EU ikke må undergraves af misbrug af familiesammenføringer, og at det derfor 
er nødvendigt at opstille et værn mod ulovlig indvandring. Ministerrådet konkludere-
de på den baggrund, at der bør sættes alt ind for at forebygge og bekæmpe omgåelse 
og misbrug.  
 
Sagen er ligeledes drøftet på stats- og regeringschefernes møde den 25. oktober 2008, 
hvor man vedtog den såkaldte Indvandrings- og Asylpagt. Her fremgår det på dansk 
foranledning, at reglerne om fri bevægelighed ikke må modvirke den effektive gen-
nemførelse af andre politikker, herunder således også bekæmpelse af den ulovlige 
indvandring. 
 
Endelig vedtog man på rådsmødet for retlige og indre anliggender den 22. september 
2009, at der skal ske en overvågning i medlemslandene af udviklingen i misbrug og 
omgåelse af EU-reglerne, at hvis der konstateres systematisk misbrug og omgåelse, 
skal dette indberettes til EU-Kommissionen, og at EU-Kommissionen på den bag-
grund skal komme med forslag til tiltag, der kan imødegå systematisk misbrug og 
omgåelse.  
 
Aftaleparterne tager således til efterretning, at man i EU – blandt andet på baggrund 
af den danske regerings indsats – er opmærksomme på, at der er tale om en sag, der 
fortsat skal følges nøje med henblik på eventuelt at kunne tage de nødvendige tiltag.  
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Aftaleparterne har endvidere noteret sig, at regeringen vil arbejde for, at det kom-
mende flerårige arbejdsprogram vedrørende retlige og indre anliggender (Stockholm-
programmet) udtrykkeligt indeholder et afsnit om, at hvis der konstateres systematisk 
misbrug og omgåelse af reglerne om fri bevægelighed, skal Kommissionen komme 
med forslag til tiltag for at imødegå dette.  
 
Aftaleparterne er fortsat af den opfattelse, at retstilstanden bør rulles tilbage til før 
EF-Domstolens afgørelse i Metock-sagen. Parterne er enige om at mødes to gange 
årligt for at gøre status på denne proces, følge op i forhold til kommende domme fra 
EF-Domstolen og i den forbindelse drøfte eventuelle yderligere skridt for at opnå 
det ønskede resultat.  
 
 
II/ Yderligere kontrolinitiativer  
 
Aftaleparterne har endvidere aftalt at iværksætte en række kontrolinitiativer, der ge-
nerelt yderligere skal styrke kontrollen på det udlændingeretlige område og dermed 
yderligere forhindre misbrug og snyd med udstedte opholdstilladelser.  
 
1. Øget kontrol med familiesammenføringssager mv.  
Et væsentligt element i kontrollen med udlændinges opholdsgrundlag er udlændin-
gemyndighedernes efterfølgende kontrol med, at udlændingene overholder de vilkår, 
der er knyttet til opholdstilladelsen. Udlændingemyndighederne foretager allerede i 
dag en lang række vilkårskontroller på alle områder. Det drejer sig for eksempel om, 
at familiesammenførte skal være samlevende, og at udlændinge med opholdstilladelse 
efter beløbsordningen skal overholde betingelsen om at tjene 375.000 kr. Dette kan 
blandt andet ske ved hjælp af opslag i registre, anmodning om dokumentation fra ud-
lændingen eller høring af andre myndigheder, f.eks. SKAT.  
 
Aftaleparterne er enige om yderligere at styrke vilkårskontrollerne på familiesammen-
førings- og erhvervsområdet, således at der i en langt større mængde sager kan gen-
nemføres vilkårskontrol.  
 
2. Øget indsats mod ulovligt ophold og arbejde  
Aftaleparterne er enige om, at der fortsat skal være stor fokus på bekæmpelse af 
ulovligt arbejde. Den udlændingeretlige indsats i forbindelse med Fairplay-aktionerne 
skal intensiveres.  
 
Aftaleparterne ønsker derfor, at Udlændingeservice fremover skal deltage aktivt i alle 
større Fairplay-aktioner over hele landet og bistå politiet med kontrol af opholdstilla-
delser og træffe afgørelse på stedet på grund af ulovligt arbejde. Det kan for eksem-
pel dreje sig om en afgørelse om udvisning i tilfælde, hvor en udlænding ikke har lov-
ligt ophold i Danmark, eller hvor udlændingen er afvist asylansøger.  
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3. Registersamkøring på udlændingeområdet  
Muligheden for at kunne samkøre udlændingemyndighedernes registre med en række 
andre offentlige myndigheders registre vil yderligere kunne effektivisere og målrette 
kontrolindsatsen på udlændingeområdet og samtidig styrke mulighederne for at op-
dage misbrug og snyd i forbindelse med den indledende sagsbehandling. Det gælder 
blandt andet sager vedrørende manglende forsørgelse i familiesammenføringssager, 
modtagelse af ydelser efter lov om aktiv social politik, hvor det er en betingelse, at 
den pågældende er selvforsørgende, manglende samliv i familiesammenføringssager, 
ulovligt ophold i Danmark og i forhold til skattepligtig indkomst.  
 
Aftaleparterne er enige om, at der skal etableres adgang og finansiering til, at udlæn-
dingemyndighedernes registre kan samkøres med CPR-registeret, BBR-registeret, 
Arbejdsmarkedsportalen og eIndkomst.  
 
 
III/ Styrkelse af asylsagsbehandlingen  
 
For at styre tilstrømningen af asylsøgere til Danmark er det helt afgørende, at sags-
behandlingen er hurtig og effektiv.  
 
Erfaringen viser, at lange sagsbehandlingstider og manglende effektivitet i udsendel-
sen af afviste asylsøgere i sig selv tiltrækker flere asylsøgere.  
 
Aftaleparterne er bekymrede over stigningen i antallet af asylansøgere i årets første 
otte måneder med den deraf følgende menneskesmugling.  
 
Dette gælder, uanset at antallet af asylansøgere er faldet drastisk siden 2001, og 
Danmark stadig modtager en relativ lille andel asylansøgere i forhold til de andre 
nordiske lande.  
 
Aftaleparterne er derfor enige om, at der er behov for en styrkelse af sagsbehandlin-
gen først og fremmest på asylområdet.  
 
Der afsættes derfor en merbevilling til en markant styrkelse af sagsbehandlingen for 
at stoppe den øgede tilstrømning.  
 
 
IV/ Styrket indsats mod socialt bedrageri og misbrug af opholdstilladelser  
 
1. Indsats mod socialt bedrageri  
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedra-
geri. Enhver form for socialt bedrageri er uacceptabel.  
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Meddelelsespligt  
Der indføres en ordning om meddelelsespligt for alle modtagere af social pension 
(førtids- og folkepensionister) med fast bopæl i Danmark, som rejser til lande uden 
for EU i længere sammenhængende perioder på f.eks. over to måneder.  
 
Meddelelsespligten vil give kommunerne grundlag for at vurdere, hvorvidt pensioni-
sten fortsat kan anses for at have fast bopæl i Danmark, og kommunerne skal i til-
knytning til meddelelsespligten informere om pensionslovenes begrænsninger i for-
hold til udlandsophold. Samtidig får disse pensionister pligt til hver måned at indgive 
oplysninger om indtægter fra udlandet.  
 
Aftaleparterne er endvidere med hensyn til udlændinge enige om at undersøge, om 
meddelelsespligt for modtagere af social pension bør kædes sammen med reglerne i 
udlændingeloven, således at manglende meddelelsespligt medfører bortfald af op-
holdstilladelse.  
 
Blandt andet for at forbedre integrationen indføres en ordning om meddelelsespligt 
for forældre i de tilfælde, hvor forældrene sender deres børn på udlandsophold af en 
vis varighed (genopdragelsesrejse).  
 
Socialt bedrageri skal kunne medføre udvisning  
Aftaleparterne finder, at der er behov for en række stramninger for i højere grad at 
dæmme op for misbrug. De aktuelle konkrete misbrug, hvor personer med opholds-
tilladelse oppebærer sociale ydelser i Danmark, samtidig med at de pågældende op-
pebærer indkomst i udlandet, er helt uacceptable. Aftaleparterne finder, at der i disse 
misbrugstilfælde skal være en særlig let adgang til udvisning.  
 
Idømmes en udlænding ubetinget frihedsstraf for socialt bedrageri, skal der altid 
kunne ske udvisning med indrejseforbud. 
 
Stikprøvekontrol 
Der indføres mulighed for at udføre stikprøvekontrol i sager om social pension. 
Stikprøvekontrol vil give mulighed for at udtage sager til undersøgelse uden konkret 
mistanke og uden samtykke fra pensionisten.  
 
Øget samarbejde mellem myndighederne  
Der etableres et mere formaliseret samarbejde på de ydelsesområder, hvor der er 
størst problemer med socialt bedrageri. De involverede myndigheder skal oprette 
egentlige kontrolteams, der har til opgave at gennemgå de forskellige ydelsesområder, 
udvikle målrettede kontrolværktøjer og foretage kontrolarbejdet.  
 
Yderligere initiativer  
En del af dokumentationen i forhold til socialt bedrageri kan ikke tilvejebringes via 
registersamkøring. Det er derfor afgørende, at de involverede myndigheder får gen-
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sidig underretningspligt, hvis de bliver opmærksomme på en person, hvor der er mis-
tanke om, at vedkommende uretmæssigt modtager ydelser fra anden myndighed.  
 
Der nedsættes derfor et tværministerielt udvalg, som med inddragelse af KL får til 
opgave at komme med anbefalinger og forslag til lovændringer, der vil styrke den ge-
nerelle indsats mod socialt bedrageri. Udvalget skal herunder gennemgå de gældende 
regler om tværgående udnyttelse af oplysninger og kontrolhjemler. Udvalget skal 
desuden inddrage konklusionerne fra den temarevision, som er igangsat på området.  
 
2. Kontrol med flygtninge, der rejser på ferie i strid med en rejsebegrænsning  
Aftaleparterne er enige om, at udlændingelovens bestemmelser om rejsebegrænsning 
og inddragelse af opholdstilladelse skal undersøges nærmere.  
 
3. Revurdering af opholdsgrundlag  
Aftaleparterne tager til efterretning, at Udlændingeservice har tilkendegivet, at man – 
på grundlag af de seneste baggrundsoplysninger om forholdene i Irak – vil være sær-
ligt opmærksom på løbende at fremsende et antal prøvesager vedrørende irakiske 
statsborgere, som kan henvises til at tage ophold i et sikkert område i Irak (internt 
flugtalternativ), til Flygtningenævnet med henblik på at få nævnets vurdering af Ud-
lændingeservices praksis på dette område. Udlændingeservice er generelt opmærk-
som på denne problematik.  
 
 
V/ Stramning af udvisningsreglerne i øvrigt  
 
Det er helt uacceptabelt, når personer forsøger at destabilisere den danske sam-
fundsorden. Aftaleparterne finder derfor, at den styrkede retshåndhævelse, der følger 
af uro-pakken, bør følges op af skærpede udvisningsregler.  
 
Aftaleparterne er enige om, at forslagene i uro-pakken om skærpet straf for at lægge 
hindringer i vejen for blandt andet politiets arbejde og skærpet straf for hærværk, be-
gået under eller i umiddelbar forlængelse af grov forstyrrelse af ro og orden på et of-
fentligt sted, skal følges op af adgang til altid at kunne udvise udlændinge, som 
idømmes ubetinget frihedsstraf for en sådan lovovertrædelse.  
 
 
VI/ Fornyet serviceeftersyn af udlændinge- og integrationslovgivningen  
 
Aftaleparterne har noteret sig, at statsministeren i sin åbningstale i Folketinget den 6. 
oktober 2009 har annonceret et fornyet serviceeftersyn af udlændinge- og integrati-
onslovgivningen.  
 
Aftaleparterne vil derfor i den kommende tid gennemgå integrations- og udlændinge-
lovgivningen med henblik på at få gennemført den nødvendige lovgivning i denne 
Folketingssamling.  
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Bilag om økonomiske konsekvenser ved opfølgning på      
aftale om Metock, yderligere kontrolinitiativer og øget      
registersammenkøring 

Der er merudgifter på 12,5 mio. kr. til øget kontrolindsats på familiesammenførings-
området. Hertil kommer engangsudgifter til udvikling af it-system til registerkontrol 
på 11,0 mio. kr.  
 

 
(Mio. kr.) 

 
  Drift Udvikling  
 1 Styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen i sager om familiesammenføring  2,0  
 2 50 pct. af sagerne (i dag 25 pct.) skal udtages til en ekstra kontrol  2,5  
 3 Mere kontrol – vilkårskontrol for familiesammenføring  1,0  
 4 Øget deltagelse i Fairplay aktioner mv.  1,0  
 4 Mere registerkontrol (sammenkøring og intelligent kontrol)  6,0  
 5 Udvikling af it-system til registerkontrol – engangsbeløb   11,0 
  I alt  12,5 11,0 
 

 



 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen, 
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om: 

 
Støtte fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær Teknologi 

(5. november 2009) 
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Aftale om støtte fra ABT-fonden – Anvendt Borgernær    
Teknologi 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance afsatte med finansloven for 2008 i 
alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansiering af afprøvning og udbredelse af ny tek-
nologi og nye arbejds- og organisationsformer, der kan aflaste medarbejderne og give 
mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. Sigtet er at investere i kloge løs-
ninger, der tager udgangspunkt i, at vi kan gøre mere med de samme ressourcer, hvis 
vi gør bedre brug af ny teknologi og organiserer os smartere. 
 
ABT-fonden kan støtte en bred vifte af opgaver i den offentlige sektor. Løsningerne 
kan være mangeartede, spændende fra rengøring ved hjælp af robotstøvsugere på 
plejecentre til brug af avanceret telemedicin på sygehusene. Fælles for projekterne er, 
at de skal bidrage til, at arbejdsopgaver gøres overflødige eller lettere og hurtigere for 
medarbejderne at løse. Derved skabes der rum for medarbejderne til at løse opgaver, 
hvor de er i direkte kontakt med borgerne.  
 
Med Aftalen om Finansloven for 2009 afsatte regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal 
Alliance i alt 203,2 mio. i 2009, 41,9 mio. kr. i 2010 og 18,3 mio. kr. i 2011 til konkre-
te projekter, der alle afprøver perspektivrige, innovative løsninger i praksis.  
 
I foråret 2009 afsatte regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance endvidere 
37,7 mio. kr. i 2010 og 1,0 mio. kr. i 2011 til konkrete projekter.  
 
Parterne er med nærværende aftale enige om at udmønte yderligere i alt 354 mio. kr. i 
2010, hvoraf de 125,9 mio. kr. afsættes til 25 konkrete projekter på baggrund af be-
dømmelsesudvalgets faglige vurderinger. Herudover reserveres op til 119,6 mio. kr. 
til projektet Fælles Medicinkort i 2010. Endelig reserveres 99,5 mio. kr. til udmøntning 
af midler til nye projekter i forbindelse med næste ansøgningsrunde i foråret 2010 
samt 9 mio. kr. til administration i 2010.  
 
Projekterne igangsættes i starten af 2010 og afsluttes i 2011 eller 2012. Alle 25 pro-
jekter er demonstrationsprojekter, hvor løsningen afprøves i mindre skala. Projekter-
ne afprøver blandt andet:  
 
• Ældre-og handicapvenligt toilet 
• Telemedicinsk sårvurdering 
• Selvbooking for bloddonorer 
• Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver 
 
I bilaget findes en uddybende beskrivelse af projekterne. 
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Parterne er enige om, at de bedste demonstrationsprojekter skal udrulles i hele lan-
det.  
 

ABT-fonden sikrer, at der i den offentlige sektor opnås erfaringer med afprøvning af 
nye teknologier og nye arbejds- og organisationsformer, så der kan ske en effektiv og 
hurtig udbredelse af de bedste løsninger til hele landet.  
 
Ved at afprøve og udbrede ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer kan 
den offentlige sektor levere mere service for pengene. Det kan f.eks. ske ved, at med-
arbejderne får bedre redskaber, mere avancerede hjælpemidler, velfungerende sags-
behandlingssystemer og sagsforløb, der hænger sammen på tværs, og ved, at arbejdet 
tilrettelægges bedre. Sådanne teknologier og løsninger går ofte hånd i hånd med en 
større kvalitet i servicen, der giver borgerne mere tryghed og i højere grad aktiverer 
borgernes egne ressourcer.  
 
For at sikre, at de gode ideer bæres frem, giver ABT-fonden offentlige institutioner – 
enten alene eller i samarbejde med private virksomheder – mulighed for at få medfi-
nansieret de bedste idéer. Det er ikke afgørende, hvem der kommer på idéen. Det 
væsentlige er blot, at ansøgeren kan sandsynliggøre, at projektet virker i praksis og 
kan frigøre ressourcer til mere borgernær service.  
 

Tabel 1 
Samlet økonomi i ABT-fonden (2010-PL) 

 
  2009 2010 2011 2012  

 Udgiftsprofil ABT-fonden 203,2 406,4 406,4 508,0  
         
 Udmøntet i tidligere aftaler 176,0 79,6 19,3 7,1  
 Udmøntet på FL09 147,7 41,9 18,3 7,1  
 Udmøntet i foråret 2009 28,2 37,7 1,0 0,0  
         
 Udmøntet på FL10 i alt 0,0 354,0 0,0 0,0  
 De 25 projekter 0,0 125,9 0,0 0,0  
 Reserve til udmøntning på FFL10 0,0 99,5 0,0 0,0  
 Reserve til Fælles medicinkort 0,0 119,6 0,0 0,0  
 Administration 0,0 9,0 0,0 0,0  
    
 Udmøntet i alt 176,0 433,6* 19,3 7,1  
    
  

Anm.:  ABT-fonden er fra og med udmøntningen på FL10 overgået til tilsagnsbudgettering. 
* Der er 27,2 mio. kr. i uforbrugte midler i 2009. Disse midler overføres til rammen i 2010, hvorved 

rammen øges fra 406,4 mio. kr. til 433,6 mio. kr. i 2010.  
 

 

 
 

 



 

 

 

88 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 

Bilag 
Projekter støttet af ABT-fonden 

Parterne er enige om at afsætte 125,9 mio. kr. i perioden 2010 til 2012 til 25 projek-
ter, der alle kan bidrage til at frigøre ressourcer til mere borgernær service.  
 
Automatisering af sagsbehandling i Arbejdsskadestyrelsen (37,4 mio. kr.)  
Løsningen i projektet indebærer for det første en strømlining af arbejdsprocesser ef-
ter LEAN-principper. For det andet afprøves brug af ny standardteknologi i form af 
regelmaskiner, der gør det muligt at parameterstyre processerne og de sammenlignin-
ger, kontroller og beregninger, der skal udføres som grundlag for afgørelserne i sags-
behandlingen.  
 
Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige (16,5 mio. kr.)  
Projektet vil afklare om de mange fejl i selvangivelserne fra de selvstændige kan af-
hjælpes ved at bruge allerede kendte data til at vejlede og stille spørgsmål straks ved 
selvangivelsen. SKAT får på forskellige tidspunkter oplysninger fra og om den selv-
stændige, og selvangivelsen indeholder i øvrigt allerede i dag visse nøgletal, som kan 
bruges mere aktivt og systematisk.  
 
National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering (9,1 mio. kr.)  
Telemedicinsk sårvurdering baseres på sikker udveksling af digitale billeder mellem 
videotelefoner og en webbaseret sårjournal. Det telemedicinske behandlingsforløb 
giver mulighed for hurtig kommunikation mellem hjemmeplejen og eksperter, og 
dermed mulighed for at få stillet en diagnose straks, igangsætte behandlingen hurtige-
re samt indkalde patienten her og nu med henblik på f.eks. yderligere diagnostik.  
 
Digitalisering af dagstruktur for mennesker med autisme (7,5 mio. kr.)  
Projektet vil afprøve en elektronisk kalender, der kan tilpasses den enkeltes behov 
for information og vise beboerens aktiviteter med billeder og forklarende lydfiler. Er 
der lagt en fast dagstruktur ind i kalenderen, kan den automatisk gentages alle de da-
ge, hvor dagstrukturen er ens. Med hjælpemidlet vil hverdagsopgaver (f.eks. tage tøj 
på) i højere grad kunne løses af beboeren selv. 
 
Digitalisering på handicap- og udsatte voksneområdet (7,0 mio. kr.)  
Projektet ønsker at etablere fagsystemer til it-understøttelse og procesoptimering af 
den kommunale sagsbehandling. Digitaliserede arbejdsgange samt integration til rele-
vante systemer vil lette kommunikation på tværs af forvaltningsområder og give bed-
re overblik over borgerens sag. Desuden udvikles en udredningsmetode til understøt-
telse af systematisk afdækning af borgerens behov og identifikation af den relevante 
indsats.  
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Ældre- og handicapvenligt toilet (5,6 mio. kr.)  
Projektet afprøver to teknologiske toiletløsninger. Den ene er et toiletbræt med ind-
bygget vaske- og tørrefunktion (vasketoilet). Vasketoilettet kan anvendes alene eller i 
kombination med den anden løsning, en toiletstol med højdeindstilling og elektrisk 
vip af sæde. Kombinationen af disse to teknologier gør, at borgeren uden hjælp kan 
sætte og rejse sig fra toilettet, samt foretage ’nedre toilette’. Hertil kommer, at løsnin-
gen medvirker til, at uhensigtsmæssige arbejdsstillinger undgås.  
 
Robotstøvsugere i plejecentre (4,5 mio. kr.)  
Projektet vil afdække potentialet for robotstøvsugere på en række plejecentre, så der 
foretages en systematisk vurdering af det arbejdskraftbesparende potentiale ved an-
vendelse af robotstøvsugere, og dermed effekten på såvel kort som lang sigt med 
henblik på en eventuel national udbredelse.  
 
Digital aflevering og bedømmelse af skriftlige prøver (4,5 mio. kr.)  
Projektet skal sikre, at der stilles en sikker platform til rådighed for den enkelte stu-
derende, hvorfra det ikke er muligt at tilgå websteder eller informationer, der ikke 
udgør en del af bilagsgrundlaget for den konkrete prøve. Ved indførelse af den elek-
troniske platform kan universitetet stille eksamensopgaven, eleverne aflevere besva-
relsen og universitet bedømme opgaven uden overflødige papirgange og procestrin.  
 
Bloddonorselvbooking (4,1 mio. kr.)  
Projektet skal afprøve en løsning, hvor bloddonoren selv sørger for tidsbestilling via 
et online tidsbestillingsmodul, som integreres med det eksisterende blodbanks IT-
system, så der altid er opdaterede ’tappetider’. Donoren skal online svare på kontrol-
spørgsmål, der evaluerer aktuel egnethed som donor. Når donor møder op, skal hun 
udfylde et elektronisk spørgeskema, for at fastslå om donor helbredsmæssigt er egnet 
til at være donor. Det elektroniske skema erstatter det nuværende papirbaserede 
skema.  
 
Indførelse af elektriske, eleverbare badestole i patientplejen (3,5 mio. kr.)  
Bornholms Hospital vil afprøve en elektrisk eleverbar bade/toiletstol, der kan lette 
forflytningssituationen. Hjælpemidlet kan indstilles i højden, tilpasses patientens seng 
og er let at manøvrere. Stolen kan uhindret køres direkte henover et toilet og derefter 
sænkes til en ønsket højde. Den kan også hæves, så hjælperen ikke som i dag skal 
sidde i dårlige arbejdsstillinger ved intimhygiejne. Dermed kan én plejemedarbejder 
pr. patient løse opgaven med bade-/toiletbesøg.  
 
Digitalisering af boligsikrings- og børnefamilieydelser (2,7 mio. kr.)  
Projektet ønsker at effektivisere behandlingen af ydelserne ved at digitalisere i alle led 
af sagsbehandlingen: 1) Digitale blanketter lægges på kommunens hjemmeside, hvor 
der integreres til CPR, BBR og eIndkomst. Derved får borgeren en umiddelbar vur-
dering af sagen, og der sker en validering af de indtastede informationer; 2) Der ud-
vikles et sagsfordelingsmodul med systemmæssig understøttelse af arbejdsgange; 3) 
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Der etableres centralt print og kuvertering med mulighed for at sende breve til 
eBoks/fællesoffentlig dokumentboks. Arkivering vil foregå digitalt.  
 
Digitalisering af barselsrådgivningen (2,7 mio. kr.)  
Projektet ønsker at digitalisere barselsrådgivningen, så sagsbehandleren automatisk 
kan beregne konsekvenser af barselsønsker, og forældrene selv kan tilrettelægge og 
beregne deres barsel digitalt. Ansøgeren forventer, at fejlprocenten reduceres, og at 
opgaven via selvbetjeningsløsningen forskydes til forældrene; med sparet tid til følge 
for begge parter.   
 
Brug af GPS-system til demente i eget hjem (2,5 mio. kr.) 
Løsningen indebærer, at den demente hjemmeboende borger udstyres med en GPS-
enhed, der f.eks. bæres i en lomme. Enheden er udstyret med en nødkaldsknap, 
hvormed den demente har mulighed for at tilkalde hjælp ved fald eller lignende. 
GPS-enheden er i stand til at videresende sin information om positionen til en cen-
tral server, der omformer informationen til en navngivet adresse med husnummer.  
 
Den digitale pladsanvisning (2,1 mio. kr.)  
Projektet ønsker at digitalisere pladsanvisningen, så indskrivningsprocessen lægges 
ud til borgeren, der selv vælger en konkret institution eller dagpleje. Kommunen 
træffer den konkrete afgørelse om, hvilket dagtilbud der tilbydes. Løsningen opbyg-
ges, så kommunen ud fra bestemte kriterier, f.eks. sociale, kan styre, hvilke pladser 
der vises som ledige for borgerne.  
 
Etablering af modificeret ’Just-In-Time’ koncept (2,1 mio. kr.) 
Ved at koble transportsystemet på et automatisk plukkelager, kan pakning til afdelin-
ger foregå direkte. Logistikløsningen giver mulighed for at levere kliniske udstyr og 
sterilgods til alle afdelinger i færdigpakkede procedurevogne, f.eks. til en bestemt kli-
nisk aktivitet, som kan være alt fra et ’skiftesæt’ til en hofteoperation. De anvendte 
teknologier og metoder er kendte i industrien, men har ikke vundet indpas på hospi-
taler. 
 
Demonstration af Styrkedragten (2,1 mio. kr.)  
Projektet vil afprøve en styrkedragt, der forøger kroppens styrke i de dele af krop-
pen, hvor funktionsevnen er nedsat. Dette fungerer ved hjælp af en elektronisk af-
læsning af kroppens og/eller hjernens intention om bevægelse. Dette sensorinput 
omsættes til bevægelser via motorer i styrkedragten ved kroppens naturlige led, f.eks. 
et knæ eller fodled. Dragterne repræsenterer en helt ny teknologi, som forbedrer den 
personlige funktionsdygtighed.  
 
Telepatologi og digital billedopbevaring (2,1 mio. kr.)  
Projektet søger at effektivisere de nuværende arbejdsgange ved at digitalisere manuel-
le arkiverings- og forsendelsesprocedurer. Der kan dermed frigøres tid for personalet 
ved, at man i stedet for at sende diagnostiske præparatglas mellem patologiafdelin-
gerne for vurdering, blot scanner disse og gemmer dem på en central billeddatabase. 
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Herefter kan billederne tilgås digitalt og indhentes af den enkelte læge. Diagnostice-
ring vil med løsningen kunne ske hurtigere, og svartiderne på behandling af prøver 
kan reduceres med 2-3 dage. 
 
Selvaktivering for udviklingshæmmede voksne (1,6 mio. kr.)  
Projektet ønsker at afprøve en teknologi, som understøtter selvaktivering hos voksne 
udviklingshæmmede. Der er tale om kendte teknologier til interaktion, hvor den ud-
viklingshæmmede aktiveres gennem f.eks. pust, lyd, bevægelse, berøring m.m. Aktivi-
teterne kan udføres af beboerne alene eller sammen med andre beboere og pårøren-
de uafhængigt af tid, sted og personale til rådighed. Aktiviteterne tænkes så vidt mu-
ligt mobile og mulige at udføre når som helst på dagen.  
 
Videobaseret borgerbetjening (1,5 mio. kr.)  
Projektet vil afprøve, om personligt betjente borgerservicecentre kan erstattes af vi-
deobetjente. De videobetjente borgerservicecentre skal tilbyde de samme services 
som de fysisk betjente. Eneste undtagelse er udstedelse af pas og kørekort, som kræ-
ver ’ansigt-til-ansigt’ kontakt. I projektet etableres som forsøg, ét ubemandet, video-
betjent borgerservicecenter et centralt sted i kommunen og en videobetjent reception 
på rådhuset i Nykøbing Falster. Begge enheder betjenes af medarbejdere fra et cen-
tralt ”kontaktcenter”, som varetager al fjernbetjening uanset kanal. 
 
Mobilplanforalle.dk (1,4 mio. kr.)  
Projektet fokuserer på at reducere tiden brugt på medicinhåndtering for mennesker 
med sindslidelser og andre kognitive lidelser gennem hjælpemidlet Mobilplanforalle.dk. 
Mobilplanforalle.dk består af tre afhængige elementer: 1) En Internetbaseret portal til 
brugerens profil og en online kalenderfunktion, 2) Brugerens mobiltelefon med ka-
lenderfunktion til synkronisering med Mobilplanforalle.dk og 3) En indgang til profes-
sionelle, pårørende og andre ressourcepersoner omkring den sindslidende.  
 
Sikker identifikation af patientprøve (1,3 mio. kr.)  
Fokus for projektet er at digitalisere arbejdsgangen omkring påsætning af labels på 
glas samt kassetter, således, at sikkerheden i håndteringen af den enkelte prøve øges. 
Projektet vil afprøve computerstyret apparatur til print direkte på prøvekassetter 
samt objektglas. Herudover indgår indkøb af PDA-enheder med opkobling til det 
landsdækkende patologi IT-system, hvor de erstatter en manuel kontrol samt overfø-
rer informationer til IT-system, der i dag enten ikke registreres eller registreres ma-
nuelt.  
 
Automatisering af undersøgelser af kræftvæv (1,3 mio. kr.) 
Projektet ønsker at kombinere eksisterende apparatur og teknikker, for på den måde 
at digitalisere og dermed automatisere undersøgelser af kræftvæv – de såkaldte mole-
kylærpatologiske FISH-undersøgelser. Man kan derved effektivisere undersøgelses- 
og svarprocessen og forkorte svartider. Samtidig vil analysekvaliteten øges ved at un-
dersøgelsen standardiseres.  
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Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem (1,0 mio. kr.)  
Projektet vil afprøve en internetbaseret sårjournal i forbindelse med sårbehandling i 
borgerens hjem. Hjemmesygeplejerskerne får mulighed for løbende at samarbejde og 
være i dialog med speciallæge og sårsygeplejesken på sårcenteret via en fælles sår-
journal med billede og dokumentation. Sårjournalen giver en mere effektiv behand-
ling af såret, da der straks kan sættes ind med ændret behandling.  
 
Digital Tidsbestilling og Journalindsigt (0,9 mio. kr.) 
Projektet vil afprøve en webbaseret løsning i form af en udbygning af det eksisteren-
de digitale journalsystem. Løsningen giver borgerne digital adgang til selv at bestille 
tandlægetid, printe samt opdatere data i den digitale journal. Herved sker en bespa-
relse af tandplejepersonalets tidsforbrug og forældrene vil opleve en serviceforbed-
ring i form af digital adgang.  
 
Vaskesystem til plejesenge og toilethjælpemidler (0,8 mio. kr.) 
Projektet vil realisere gevinsterne ved at indføre vaske- og tørremaskiner, så den ma-
nuelle rengøring af genbrugshjælpemidler overgår til automatisk rengøring og tørring, 
hvorved arbejdstiden forbundet med rengøringen reduceres markant. I tillæg til ar-
bejdstidsbesparelsen, forventes sideordnede gevinster i form af forbedret hygiejne, 
forbedret arbejdsmiljø, højere omsætningshastighed og deraf afledt afskaffelse af de-
potopbevaring.  
 
Herudover er parterne enige om at reservere op til 119,6 mio. kr. til Fælles Medicinkort. 
I modsætning til de øvrige nye projekter er Fælles Medicinkort et implementeringspro-
jekt, der udrulles i hele landet.  
 
Fælles Medicinkort 
Projektet ønsker at øge patientsikkerheden ved at reducere hyppigheden af medicine-
ringsfejl. Dette mål skal indfries ved, at alle de centrale aktører i sundhedssektoren til 
enhver tid – på deres skærm – vil kunne se en korrekt og aktuelt oversigt over den 
medicin borgeren modtager. Løsningen indebærer, at alle aktører gemmer oplysnin-
ger om medicinering i en fælles, national elektronisk service – det Fælles Medicin-
kort. Oplysningerne gøres tilgængelig på tværs af sektorer via system-til-system inte-
gration, og løsningen baseres på de it-systemer, aktørerne i forvejen anvender.  
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Aftale om afbureaukratisering i kommuner og regioner 

Afbureaukratisering af statslige regler og dokumentationskrav kan frigøre ressourcer i 
kommuner og regioner, så medarbejdere og ledere kan bruge mere tid på den nære 
kontakt med borgerne og mindre tid på administration og papirarbejde.  
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance aftalte som en del af aftalen om 
finansloven for 2008 at iværksætte et afbureaukratiseringsprogram. Som et resultat af 
afbureaukratiseringsprogrammet har regeringen i oktober 2009 fremlagt en omfat-
tende afbureaukratiseringsplan Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i 
kommuner og regioner. Planen indeholder 105 konkrete forenklingsinitiativer. Initiati-
verne er resultatet af en omfattende inddragelse af medarbejdere og ledere i kommu-
ner og regioner.  
 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om at gennemføre hoved-
parten af forenklingsinitiativerne i regeringens plan, jf. bilag 1. 
 
Det har gennem længere tid været et stærkt kommunalt ønske at få mere frihed til at 
tilrettelægge opgaverne lokalt. Det imødekommer partierne med denne aftale. 
Kommuner og regioner får større frihed til selv at beslutte, hvordan opgaverne skal 
løses på fem centrale velfærdsområder: dagtilbud, ældre, handicap, integration og 
sundhed. 
 
Initiativerne i aftalen medfører blandt andet, at kommunerne får mulighed for at 
målrette sprogvurderinger i dagtilbuddene mod børn med behov for hjælp til deres 
sproglige udvikling. Pædagogerne får samtidig mulighed for at bruge mere tid på det 
pædagogiske arbejde med børnene gennem enklere krav til de pædagogiske lærepla-
ner og børnemiljøvurderingerne. På ældreområdet fjernes kravet om udarbejdelse af 
plejeplaner, så medarbejderne kan bruge mindre tid på dokumentation og mere tid på 
omsorg og pleje. Regionerne får blandt andet mulighed for at målrette kontaktper-
sonordningen. 
 
Partierne er enige om at forenkle kravene til tilsyn på ældreområdet, så kommunerne 
kan målrette tilsynet og frigøre ressourcer til tilsyn med de plejecentre, hvor der er 
øget behov for tilsyn. Der er samtidig enighed om, at plejecentrene fortsat skal have 
mindst ét årligt uanmeldt tilsyn fra kommunen. 
 
Partierne er endvidere enige om at justere reglerne for forebyggende hjemmebesøg, 
således at kommunerne fremover skal tilbyde ældre ét årligt forebyggende hjemme-
besøg. 
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Partierne er derudover enige om, at der fortsat skal være ældreråd i alle kommuner. 
Reglerne om ældreråd gøres dog mere fleksible, f.eks. i forhold til reglerne om afhol-
delse af valg, rådenes sammensætning og høring af rådene. 
 
Kommuner og regioner får dermed et større ansvar for at sikre og forbedre kvalite-
ten i servicen til borgerne. Partierne forventer, at kommuner og regioner aktivt med-
virker til at omsætte initiativerne til mærkbare ændringer for medarbejdere og borge-
re.  
 
Kommuner og regioner har et ansvar for, at der også sker en afbureaukratisering af 
de interne kommunale og regionale dokumentationskrav og procesregler. En betyde-
lig del af dokumentationskravene og de besværlige arbejdsgange i kommuner, regio-
ner og i institutionerne skyldes egne krav og procesregler, jf. blandt andet KL’s pub-
likation Forenkling – også et kommunalt ansvar.  
 
Partierne opfordrer derfor kommuner og regioner til at udarbejde egne planer for, 
hvordan interne krav og procesregler reduceres, så der flyttes yderligere ressourcer 
fra papirarbejde og bureaukrati til borgernær service. Partierne vil gøre status over 
den kommunale indsats i forbindelse med finansloven for 2011. 
 
De aftalte initiativer vil frigøre 259 millioner kroner i kommuner og regioner til bedre 
service i 2010 eksklusiv forslagene på folkeskoleområdet og i aftalen om Barnets Re-
form og 505 millioner kroner årligt fra 2011.  
 
På det kommunale område vil der blive frigjort 233 millioner kroner i 2010 og 455 
millioner kroner årligt fra 2011, som kommunerne kan omprioritere til borgernær 
service. På det regionale område frigøres 26 millioner kroner i 2010 og 50 millioner 
kroner årligt fra 2011. Initiativerne, der indgår i aftalen om Barnets Reform, vil frigø-
re yderligere 42 millioner kroner i kommunerne fra 2011.  
 
Initiativerne på folkeskoleområdet forhandles med forligspartierne på folkeskoleom-
rådet. Regeringens udspil indebærer frigørelse af ressourcer på op til 209 mio. kr. i 
2011. 
 
Partierne er enige om, at de frigjorte ressourcer i kommunerne skal blive i kommu-
nerne og indgå i opfyldelsen af den flerårsaftale, som blev indgået med KL i 2008, 
om frigørelse af ressourcer til borgernær service i kommunerne i 2009-2013. 
 
De økonomiske konsekvenser af aftalen vil skulle drøftes med kommunerne og regi-
onerne i forbindelse med forhandlingerne om den kommunale og regionale økonomi 
for 2011. Regeringen vil samtidig drøfte kommunerne og regionernes egne planer og 
arbejde med afbureaukratisering af interne krav og procesregler.  
 
Enkelte initiativer berører regler, som er aftalt i regi af satspuljen, f.eks. reglerne om 
forebyggende hjemmebesøg og plejeplaner på ældreområdet, jf. bilag 1. Gennemfø-
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relse af disse initiativer forudsætter tilslutning fra satspuljepartierne. Det foreslås 
endvidere, at midler, der bliver frigjort ved disse initiativer, forbliver i kommunerne 
til bedre service til borgerne. Regeringen vil inden fremsættelse af lovforslag om disse 
initiativer drøfte initiativerne med satspuljepartierne.  
 
Partierne er enige om, at aftalen udmønter de første resultater af afbureaukratise-
ringsprogrammet, og at programmet fortsætter i overensstemmelse med aftalen om 
finansloven for 2008. 
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Bilag 1  
Oversigt over forenklingsinitiativer 

Oversigt over forenklingsinitiativer  
 
Titler og nummerering henviser til Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i 
kommuner og regioner 
 

 Nr. Titel  

    
  Dagtilbud  
 1 Enklere krav til pædagogiske læreplaner  
 2 Enklere regler for børnemiljøvurdering  
 3 Målrettede sprogvurderinger1  
 4 Enklere procedure for fastlæggelse af lukkedage  
 5 Mere fleksible regler for gæstedagpleje  
 6 Bedre vilkår for dagplejere  
 

 
1) En mindre del af initiativet berører regler på folkeskoleområdet. Gennemførelse af denne del 

af initiativet drøftes med forligspartierne på folkeskoleområdet. 
 

    
  Ældre  
 1 Plejeplaner gøres frivillige2  
 2 Enklere regler for visitation på ældreområdet  
 3 Enklere regler for forebyggende hjemmebesøg2  
 4 Enklere regler for tilsyn på ældreområdet2  
 5 Enklere regler for ældreråd  
 6 Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd2  
 7 Nedlæggelse af klageråd2  
 8 Frivilligt at opkræve betaling for midlertidig hjemmehjælp  
    
  Handicap  
 1 Enklere regler om funktionsevnemetoden mv.2  
 2 Enklere regler for støtte til handicapbiler  
 3 Målrettet brug af socialfaglige undersøgelser ved børn med handicap3  
 4 Enklere regler om hjemmetræning og særlige dagtilbud2  
 5 Bedre it-understøtttelse på handicapområdet  
 6 Ophævelse af krav om kvalitetsstandarder for længerevarende botilbud  
 7 Enklere regler for hjælp ved udlandsrejse  
 8 Bedre vejledning om reglerne for støtte til forbrugsgoder   
  2) Drøftes med satspuljepartierne.   
  3) Indgår i aftalen om Barnets Reform.  
    
  Integration  
 1 Mere målrettet opfølgning på integrationskontrakten  
 2 Bedre skabelon for integrationskontrakten  
 3 Bedre understøttelse af den afsluttende status for introduktionsprogrammet  
 4 Enklere håndtering af udgifter ved deltagelse i introduktionsprogrammet  
 5 Mere målrettet fraværsregistrering  
 6 Frivilligt at udarbejde individuelle læringsplaner   
 7 Afskaffelse af gebyr for danskuddannelse  
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Oversigt over forenklingsinitiativer  
 
Titler og nummerering henviser til Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i 
kommuner og regioner 
 

 Nr. Titel  
 8 Forenkling af administrationen af sikkerhedsstillelser  
 9 Forenkling af integrationslovens snitflader med beskæftigelseslovgivningen4  
 10 Bedre tid til modtagelse af flygtninge i kommunerne  
 11 Mere enkel vejledning af udenlandske studerende  
 12 Enklere modtagelse og registrering af oplysninger i sager om boligplacering  
 13 Bedre samspil mellem integrationskontrakten og jobplanen  
 14 Mere enkel kontrol af billedlegitimation ved de afsluttende danskprøver  
 15 Nemmere indberetning og udveksling af data på danskuddannelsesområdet  
  4) Aftalepartierne drøfter den endelige udformning af forslaget.  
    
  Sundhed  
 1 Èn fælles patientjournal  
 2 Enklere bivirkningsrapportering  
 3 Enklere registrering af ulykker  
 4 Enklere registrering af patientforløb på kræftområdet  
 5 Enklere registrering af brug af tvang i psykiatrien  
 6 Sanering af registreringskrav  
 7 Målrettet kontaktpersonordning  
 8 Enklere regler og vejledning for registrering af fysioterapi  
 9 Nemmere administration af hygiejneregler  
 10 Enklere og mere ens indberetning af ventetider  
 11 Bedre registreringsvejledning  
 12 Koordineret tilsyn i psykiatrien  
 13 Koordineret opgørelse af centrale nøgletal  
 14 Nemmere henvisning til privathospitaler  
    
  Udsatte børn og unge  
 1 Færre krav til socialfaglige undersøgelser3  
 2 Færre krav til handleplaner3  
 3 Færre indberetninger til Anbringelsesstatistikken3  
 4 Udgået (Initiativet vedrører sammenhængende børnepolitik)5  
 5 Enklere regler for godkendelse og tilsyn med anbringelsessteder3  
 6 Enklere regler for beregning af forældres egenbetaling3  
 7 Klare regler for fagpersoners videregivelse af personoplysninger3  
 8 Bedre it-understøttelse på udsatte børn og unge-området3  
 9 Færre krav til indstillinger til børn og unge-udvalget3  
 10 Afskaffelse af kravet om nedsættelse af en tværfaglig gruppe3  
 11 Enklere regler om kontaktperson og personlig rådgiver3  
 12 Mere fleksible regler for afgørelser om samvær3  
  3) Indgår i aftalen om Barnets Reform.  
 

 
5) Den del af initiativet, der vedrører kravet om udarbejdelse af sagsbehandlingsstandarder, gen-

nemføres dog som en del af Barnets Reform. 
 

    
  Andre initiativer på det sociale område  
 1 Enklere regler for udveksling af personoplysninger  
 2 Enklere regler for befordring  
 3 Afskaffelse af indberetningerne til Det Centrale Informations- og Analysesystem (CIAS)  
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Oversigt over forenklingsinitiativer  
 
Titler og nummerering henviser til Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i 
kommuner og regioner 
 

 Nr. Titel  
 4 Sammenlægning af indberetningerne på stofmisbrugsområdet  
 5 Forbedring af Tilbudsportalen  
 6 Enklere regler for botilbud  
 7 Enklere regler for godkendelse af private botilbud  
 8 Sammenskrivning af vejledninger  
    
  Ungdommens Uddannelsesvejledning  
 1 Bedre adgang til data  
 2 Bedre sammenhæng i mentorordninger  
 3 Mere enkel udveksling af personfølsomme oplysninger  
 4 Uddannelsesplan – tilpasning til ungdomsuddannelser   
 5 Bedre overgang fra 9./10. klasse til ungdomsuddannelserne  
    
  Folkeskolen  
 1 Forsøg med elevplaner6  
 2 Forsøg med kvalitetsrapporter6  
 3 Friere rammer for holddannelse6  
 4  Afskaffelse af loft for daglig undervisningstid6  
 5 Større frihed i forhold til udbud af valgfag6  
 6 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin6  
 7 Øget fleksibilitet i reglerne om uddannelseskvalifikationer i folkeskolens indskoling6  
 8 Alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøver6  
 9 Bedre muligheder for fælles ledelse6  
 10 Enklere opfølgning på fravær6  
 11 Præcisering af reglerne om pædagogisk råd6  
 12 Generel forenkling af indberetningskrav6  
 13 Udskydelse af fristen for beslutning om skolenedlæggelse6  
 14 Kortere sagsbehandlingstid for klager6  
 15 Enklere regler for valg til skolebestyrelsen6  
 16 Opdatering af SkoleIntra6  
 17 Enklere krav legepladser6  
 18 Enklere håndhævelse af arbejdsmiljøregler6  
 19 Forenkling af bekendtgørelser og vejledninger på folkeskoleområdet6  
 20 Bedre information om orienteringspligt efter forældreansvarsloven6  
 21 Bedre vejledning om videregivelse af personoplysninger/tavshedspligt6  
  6) Forhandles med forligspartierne på folkeskoleområdet.  
    
  Øvrige initiativer  
 1 Offentliggørelse af kommunale oplysninger på nettet  
 2 Elektronisk udsendelse til kommunalbestyrelsen  
 3 Afskaffelse af krav om dispensation ved indkaldelse af stedfortræder til kommunalbestyrelsen  
 4 Digitalisering af VEU-godtgørelse  
 5 Afskaffelse af bestemmelse om EGU-praktikelever i virksomheder  
 6 Lønbarrierer for EGU-elever fjernes  
 7 Forenkling af folkeoplysningslovens lokaletilskudsregler  
 8 Mulighed for digital regnskabsaflæggelse  
   



 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen,  
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti  

og Det Radikale Venstre om: 
 

Flere unge i uddannelse og job  
(5. november 2009) 
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Aftale om flere unge i uddannelse og job 

Aftaleparterne enige om at fastholde målsætningen om, at mindst 95 procent af en 
ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Alle unge skal have 
et liv med uddannelse og job. De to ting hænger nøje sammen. Unge med en uddan-
nelse klarer sig bedre på arbejdsmarkedet end unge uden en uddannelse. 
 
Særligt unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved 
senere i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Langt de 
fleste unge klarer selv at komme godt videre. Men der er en gruppe af unge, som ikke 
selv formår at komme i gang med uddannelse eller job.  
 
Alt for mange unge er offentligt forsørgede. Samtidig stiger ledigheden i øjeblikket. 
Vi skal være ekstra opmærksomme på, at vi ikke taber de unge på gulvet. Hvis en 
stor gruppe af unge bliver ramt af ledighed under den nuværende økonomiske krise, 
er der grund til at frygte, at det bliver svært at indhente det tabte, når tiderne igen bli-
ver bedre.  
 
Den økonomiske afmatning har betydet, at flere unge søger uddannelse. Samtidig 
indgår virksomhederne færre uddannelsesaftaler. Det skaber dagligt problemer for 
unge, der ønsker at gennemføre en erhvervsuddannelse, fordi der ikke er praktik-
pladser nok. 
 
På den baggrund er aftaleparterne enige om en række initiativer, der skal styrke ind-
satsen, så flere unge kommer i job og uddannelse, og på længere sigt resulterer i en 
bedre uddannet arbejdsstyrke. 
 
I de følgende bilag 1-3 gennemgås de konkrete initiativer under følgende delover-
skrifter:  
 
• Flere 15-17-årige i uddannelse og job (bilag 1) 
• En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år uden uddannelse eller job 

(bilag 2) 
• Forstærket indsats for flere praktikpladser (bilag 3) 
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Bilag 1 
Flere 15-17-årige i uddannelse og job 

Aftaleparterne er enige om, at den styrkede indsats for at få flere 15-17-årige i ud-
dannelse og job skal indeholde følgende hovedtemaer og initiativer, jf. tabel 11. 
 
En væsentlig del af indsatsen skal gennemføres i kommunerne. Den konkrete model 
for kommunernes opfølgning og indsats i forbindelse med initiativerne skal aftales 
endeligt med KL, blandt andet med henblik at udforme en så hensigtsmæssig og lidt 
administrativt bebyrdende model for kommunerne som muligt.  
 
Den samlede indsats for 15-17-årige evalueres løbende og munder ud i en samlet 
evaluering ultimo 2012, jf. initiativ F.1. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 For så vidt angår Beskæftigelsesministeriets område henvises til bilag 2 til aftalen, hvori indgår en række initiativer 
vedrørende f.eks. jobcentrene, virksomhedspraktik mv., som også indgår i den styrkede indsats for de 15-17-årige. 
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Tabel 1 
Flere 15-17-årige i uddannelse og job (Undervisningsministeriet) 

 
  2010 2011 2012  

 Mio. kr., 2010-priser     
 A) Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og  

 vejledningsindsats  10 167 296 
 

 A.1 Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen og kommunerne skal 
følge op herpå.1 0 0 0 

 

 A.2 Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges 
uddannelsesparathed 4 22 22 

 

 A.3 Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne med  
 henblik på fastholdelse 0 15 15 

 

 A.4 Etablering af øvrige kommunale tilbud for 15-17-årige, der ikke er 
uddannelsesparate (eks. kompetenceafklaringsforløb) 0 39 79 

 

 A.5 Afledt uddannelsesaktivitet mv. i eksisterende tilbud i stat og  
 kommuner, som ikke kan finansieres af globaliseringspuljen 0 75 150 

 

 A.6 Ændringer i optagelse.dk mv. 6 1 1  
      
 Reserve til forslag om overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne 0 15 29  
      
 B) Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen  14 -91 -95  
 B.1 Bortfald af krav til vejledning fra 6.klasse -4 -10 -10  
 B.2 Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning -8 -33 -33  
 B.3 Etablering og øget anvendelse af e-vejledning 13 -51 -53  
 B.4 Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data 2 11 1 1  
 B.5 Udvikling af portal for egu 2 2 0  
      
 C) Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for  

 frafaldstruede 0 0 -35 
 

 C.1 Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede 0 0 -35  
      
 D) Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne   12 27 37  
 D.1 Gennemgang af kompetencemål  0 0 0  
 D.2 Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler  9 23 34  
 D.3 Fleksible eud-forløb  3 4 3  
      
 E) Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. ”Tidlig  

 indsats overfor unge med risiko for ikke at påbegynde en  
 uddannelse” 50 50 50 

 

 E.1 Tidlig og differentieret vejledning (gammelt globaliseringsinitiativ 
4.5.1) 18 18 18 

 

 E.2 Mentorordning for særlig udsatte (gammelt globaliseringsinitiativ 
4.5.2) 16 16 16 

 

 E.3 Systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen (gammelt  
 globaliseringsinitiativ 4.5.3) 16 16 16 

 

      
 F) Evaluering 1 1 3  
 F.1 Evaluering 1 1 3  
      
 G) Reduktion af ventelister til produktionsskolerne 8 0 0  
 G.1 Reduktion af ventelister til produktionsskolerne 8 0 0  
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Tabel 1 (fortsat) 
Flere 15-17-årige i uddannelse og job (Undervisningsministeriet) 

 
  2010 2011 2012  

 Mio. kr., 2010-priser     
 H) Befordring 1 2 2  
 H.1 Befordringspulje 1 2 2  
      
 I alt A-G (nettoudgifter) 96 156 258  
  

Note: Ikke alle rækker summer præcist grundet afrundinger. 
1) De afledte merudgifter ved initiativet som følge af øget vejledningsindsats fremgår af A.2-A.3, mens 

de afledte merudgifter til øget uddannelsesaktivitet mv., der ikke finansieres af globaliseringspuljens 
eksisterende aktivitetsreserve til kompetencegivende ungdomsuddannelse, fremgår af A.4-A.5 samt re-
serven til forslag om overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne. 

2) Dele af initiativet vedrører Beskæftigelsesministeriets område. Merudgifter desangående indgår derfor 
ikke i denne tabel, men fremgår af bilag 2 til aftalen. 

 

 

 
Udspillet har blandt andet til formål at sikre opfyldelse af målsætningen om, at 95 
pct. af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Udspillet vil dermed 
foruden udgifterne i tabel 1 bidrage til, at den afsatte reserve til at finansiere øget ak-
tivitet på ungdomsuddannelserne bruges som forudsat. 
 
I forhold til udgifterne, jf. tabel 1, vil der ske en finansiering, som over årene 2010-
2012 vil kunne sikre finansiering inden for de eksisterende rammer af § 20. Under-
visningsministeriet samt de eksisterende rammer for globaliseringspuljen på ung-
domsuddannelsesområdet, jf. tabel 2. 
 

Tabel 2  
Finansiering af flere 15-17-årige i uddannelse og job 
 

  2010 2011 2012  

 Mio. kr., 2010-priser     
 1. Globaliseringspulje til ungdomsudd. ud over flerårsaftale  

 (vejledningsområdet) 65 109 55 
 

 2. Omprioritering af EUD-kvalitetsudviklingsmidler §201)  13 47 117  
 3. Globaliseringsmidler til forsøg med erhvervsklasser mv.  0 0 39  
 4. Uforbrugte ikke-videreførte globaliseringsmidler fra 2008  18 0 47  
      
 Samlet forslag til finansiering 96 156 258  
      
 - Heraf finansiering fra globaliseringsmidler 83 109 141  
  

Note: Afrundinger forekommer 
1) Omprioriteringen af EUD-kvalitetsudviklingsmidler på §20 indebærer en videreførsel af uforbrugte 
 midler fra 2010 og 2011 til 2012.  
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Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.  
 
 
A) Alle skal følge uddannelsesplanen og styrket kontakt og vejledningsindsats 
 
A.1 Alle 15-17-årige skal følge uddannelsesplanen, og kommunerne skal følge 
 op herpå  
Alle folkeskolelever og deres forældre udarbejder i dag en uddannelsesplan i samar-
bejde med skolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Ved udgangen af 
grundskolen munder planen enten ud i en ansøgning til en ungdomsuddannelse eller 
en beskrivelse til UU af, hvad den unge i stedet agter at foretage sig. Aftaleparterne 
er enige om, at: 
 
• Overholdelse af uddannelsesplanen bliver et krav for 15-17-årige. 
• Indholdet i uddannelsesplanen smidiggøres, så den kan indeholde en bred vifte 

af aktiviteter rettet mod, at 15-17-årige før eller siden gennemfører en ungdoms-
uddannelse eller opnår fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Planen kan indeholde 
aktiviteter som f.eks. uddannelsestilbud, beskæftigelse, virksomhedspraktik, ud-
landsophold, frivilligt arbejde, særlige talentudviklingsforløb mv. Aktiviteterne 
skal være aftalt mellem den unge, forældrene og kommunen i uddannelsesplanen. 

• Arbejdet med uddannelsesplan i frie grundskoler og efterskoler skal foregå som i 
folkeskolen og inddrage UU. 

 
Arbejdet med uddannelsesplanen ligger i dag i kommunerne, men der er ikke i dag 
særlige krav til opfølgning efter grundskolen. Aftaleparterne er enige om, at: 
 
• Hvis uddannelsesplanen efter grundskolen ikke overholdes, og den unges ænd-

rede adfærd ikke sker i forbindelse med justeringer af uddannelsesplanen (under-
støttes digitalt f.eks. ved studieskift), får kommunen pligt til at drøfte med den 
unge og forældrene, hvordan man kan justere uddannelsesplanen, så den unge 
igen kommer i gang med en aktivitet. 

• Kommunerne får endvidere pligt til inden for et givent tidsrum at stille relevante 
tilbud til rådighed for de 15-17-årige. Til brug herfor får kommunerne en række 
nye redskaber og indsatsmuligheder, f.eks. virksomhedspraktik (jf. bilag 2 i afta-
len), kommunale tilbud for 15-17-årige, der ikke er uddannelsesparate og bedre 
mentorordninger mv., jf. forslag A2-A4, reserven til 10. klasseforslag og E.2, men 
kommunerne kan også trække på eksisterende tilbud som f.eks. produktionssko-
ler, egu, ungdomsskoler mv., jf. A.5 og G.1. Derudover afbureaukratiseres vejled-
ningsindsatsen og digitaliseringen forbedres, så kommunerne får større frihed til 
lokalt at tilrettelægge indsatsen og målrette den mod de unge med størst behov, 
jf. forslag B1-B6. 

 
De direkte afledte merudgifter ved initiativet som følge af øget vejledningsindsats 
fremgår af initiativ A.2-A.3, mens de indirekte afledte merudgifter til øget uddannel-
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sesaktivitet mv., der ikke er direkte kompetencegivende og dermed ikke finansieres af 
reserven til øget aktivitet forbundet med 95 pct. målsætningen, fremgår af initiativ 
A.4-A.5 samt den afsatte reserve vedr. 10. klasseforslag. 
 
A.2 Øget vejledningsindsats i forbindelse med vurdering af den unges  
 uddannelsesparathed  
I dag er der et betydeligt frafald i perioden fra den 15. marts, hvor unge vælger ung-
domsuddannelse, til den unge er forankret i ungdomsuddannelsen nogle måneder 
efter uddannelsesstart. Problemet gør sig særligt gældende i forhold til erhvervsud-
dannelserne. På den baggrund er aftaleparterne enige om følgende: 
 
• Når den unge søger om optagelse på en ungdomsuddannelse, skal kommunen – 

gennem skoler og UU – vurdere, om den unge besidder de nødvendige faglige, 
personlige og sociale kompetencer. Alternativt vurderes det i forbindelse med 
uddannelsesplanen, om den unge har behov for andre tilbud, inden ungdomsud-
dannelsen kan påbegyndes. Reglen gælder i dag kun i forhold til ansøgere til de 
gymnasiale uddannelser. 

• Erhvervsskolen skal desuden kunne give en vurdering af, om en elev kan opta-
ges, hvis forældrene i modstrid med UUs vurdering fastholder, at deres barn skal 
søge en erhvervsuddannelse. Der brydes ikke med princippet om, at alle har ret 
til optagelse på en erhvervsuddannelse, men hvis den unge af såvel skolen som 
Ungdommens uddannelsesvejledning vurderes ikke umiddelbart at være uddan-
nelsesparat, kan optagelse på uddannelsen udsættes, indtil den unge har erhver-
vet de nødvendige kompetencer. Optagelse af elever, der har en uddannelsesafta-
le, kan dog aldrig udsættes, jf. appendiks 1.   

• Der skal afholdes overdragelsesmøder mellem kommuner og ungdomsuddannel-
sesinstitutioner og etableres et øget samarbejde med de afgivende skoler (herun-
der efterskoler og andre frie skoler) med henblik på vurderingen af de unges ud-
dannelsesparathed (primært de erhvervsrettede ungdomsuddannelser).  

 
A.3 Øget vejledning i overgangen til ungdomsuddannelserne med henblik på 
 fastholdelse  
Kommunen skal følge de udsatte unge i overgangen fra den 15. marts og ind i ung-
domsuddannelserne, således at uhensigtsmæssige omvalg og hurtige frafald undgås. 
Samtidig skal hurtigt tages fat i unge, som er faldet fra en uddannelse eller anden af-
talt aktivitet eller viser tegn på at ville gøre det.  
 
A.4 Etablering af øvrige kommunale tilbud for 15-17-årige, der ikke er  
 uddannelsesparate (eks. kompetenceafklaringsforløb) 
I tillæg til de eksisterende tilbud til de 15-17-årige vil der også være behov for, at 
kommunerne til nogle unge kan tilbyde særlige afprøvningsforløb eller lignende, hvor 
den unges interesser og kompetencer afdækkes. Kommunen skal f.eks. kunne købe 
forløb på en erhvervsskole eller en produktionsskole, og eftersom at kommunen skal 
have mulighed for at få den unge i gang med meget kort varsel, vil det ofte også være 
nødvendigt for kommunen selv at besidde en kapacitet, der sætter den i stand til med 
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få dages varsel at sætte den unge i gang med f.eks. et afklaringsforløb, som kommu-
nen selv har etableret.    
 
A.5 Afledt uddannelsesaktivitet mv. i eksisterende tilbud i stat og kommuner, 
 som ikke kan finansieres af globaliseringspuljen  
I forbindelse med initiativ A.1. om, at de unge 15-17-årige skal følge deres uddannel-
sesplan, må formodes en række afledte aktivitetsstigninger på uddannelsestilbud mv., 
der ikke umiddelbart kan finansieres af den nuværende reserve til stigende aktivitet 
vedrørende 95 pct. målsætningen.  
 
I tillæg til ovennævnte nye tilbud foreslås således at afsætte en aktivitetsreserve på 75 
mio. kr. i 2011 stigende til 151 mio. kr. i 2012 til stigende statslige og kommunale ud-
gifter forbundet med øget aktivitet i eksisterende uddannelsestilbud, som f.eks. efter-
skoler, produktionsskoler mv. Regeringen vil desuden drøfte med KL, hvordan ven-
tetiden på produktionsskolerne kan reduceres. 
 
A.6 Ændringer i optagelse.dk mv.  
Som følge af initiativet om vurdering af uddannelsesparathed afsættes midler til en 
tilpasning af www.optagelse.dk mv.  
 
Reserve til forslag om overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne 
Der afsættes en reserve med henblik på senest i foråret 2010 at drøfte forslag vedrø-
rende overgang fra 10. klasse til erhvervsuddannelserne med 10. klasseforligskredsen. 
 
 
B) Afbureaukratisering og øget IT-understøttelse af vejledningen 
Aftaleparterne er enige om, at der skal gennemføres en afbureaukratisering af vejled-
ningsindsatsen, som giver kommunerne større frihed, dog sådan, at kommunerne 
gennem Ungdommens Uddannelsesvejledning fortsat skal give nødvendig vejled-
ning, jf. den gældende vejledningslov. Samlet set vil initiativerne medvirke til at frigø-
re ressourcer i kommunerne, der kan anvendes til en styrket og mere målrettet ind-
sats for de 15-17-årige. Samtidig indhentes oplysninger om kommunernes indsats 
over for de unge, så det bliver muligt at opstille klare præstationskrav til den kom-
munale indsats. 
 
B.1 Bortfald af krav til vejledning fra 6. klasse  
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret vejled-
ning er overvejende positiv, men det vurderes, at det er for tidligt generelt at begynde 
vejledningen i 6. klasse. Kravet om, at vejledningen skal påbegyndes i 6. klasse fore-
slås derfor ophævet, hvilket muliggør en frigørelse af en del af de ressourcer, kom-
munerne hidtil har anvendt til en særskilt vejledningsindsats allerede fra 6. klasse. Ini-
tiativet skal ses i sammenhæng med justeringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ 
(4.5.1), jf. nedenfor initiativ E.1. 
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B.2 Bortfald af krav om deltagelse i introkurser og brobygning  
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret vejled-
ning peger på, at introduktionskurserne i 8. klasse og de to uger obligatorisk brobyg-
ning i 10. klasse er nyttige redskaber i forhold til at afklare den unges uddannelses-
valg. Bestemmelserne herom indeholder imidlertid ikke meget fleksibilitet, og der 
kan derfor opstå praktiske problemer, når de skal koordineres og afvikles.  
 
Kravet om, at alle elever i 8. klasse skal deltage i introduktionskurser i 5 dage, skal 
derfor lempes og gøres til en frivillig mulighed. Desuden skal kravet om to ugers ob-
ligatorisk brobygning i 10. klasse reduceres til én uge, idet der fortsat stilles krav om, 
at brobygning til erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse skal indgå. Forslaget 
vedrørende brobygning i 10. klasse forudsætter tilslutning fra 10. klasseforligskredsen 
senest i foråret 2010. 
 
Endelig skal muligheden for at etablere erhvervspraktik udstrækkes, så den kan afvik-
les både i 8. og 9, hvilket giver kommunerne øget frihed i tilrettelæggelsen af under-
visningen. Initiativet skal ses i sammenhæng med justeringen af det hidtidige globali-
seringsinitiativ (4.5.1), jf. nedenfor initiativ E.1. 
 
B.3 Etablering og øget anvendelse af e-vejledning  
Der etableres en e-vejledning i tilknytning til portalen ug.dk, hvor ressourcestærke 
unge og deres forældre nemt og hurtigt kan få afklaring på spørgsmål om uddannel-
sesvalg og uddannelsessystemets opbygning. E-vejledningen tilbydes som en bred 
vifte af virtuelle kommunikations- og vejledningsværktøjer, som f.eks. online chat, 
telefon, webcam, sms og e-mail. Den vil således gøre flere unge og deres forældre 
selvhjulpne og dermed aflaste UU-vejlederne  
 
B.4 Udvikling og drift af system til løbende samkøring af data  
 (Beskæftigelsesministeriet/Undervisningsministeriet) 
De 15-17-årige har kontakt til en række institutioner og myndigheder, blandt andet 
UU’en, uddannelsesstedet og forskellige kommunale forvaltninger. Imidlertid har de 
enkelte myndigheder og institutioner ikke et samlet overblik over den unges situati-
on, hvilket gør det vanskeligt at tilbyde en målrettet indsats.  Det er vigtigt, at kom-
munerne får de nødvendige informationer om de 15-17-åriges uddannelse og beskæf-
tigelse, så de efter behov kan sætte hurtigt og aktivt ind over for de unge. Der er der-
for enighed om, at der er behov for bedre dataudveksling på tværs af myndigheder 
og institutioner. Der er endvidere behov for adgang til oplysninger om personer over 
18 år for såvel UU'erne som jobcentrene. 
 
Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet etablerer i fællesskab et data-
grundlag, der sammenholder oplysninger fra forskellige offentlige registre om ud-
dannelses- og beskæftigelsesstatus samt deltagelse i aktive tilbud. Data skal kunne 
benyttes af kommunerne i indsatsen over for de unge samt til statslig understøttelse 
af og opfølgning på den kommunale indsats. 
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Det forudsætter blandt andet, at der skabes hjemmel til at udveksle data om beskæf-
tigelse og uddannelse for personer fra 15 år og opefter på tværs af forvaltninger, sko-
ler, uddannelsesinstitutioner, kommuner og stat, herunder hjemmel til at anvende op-
lysninger i e-indkomstregistret og uddannelsesregistre til administrative og statistiske 
formål. Derudover foreslås, at KL i samarbejde med Undervisningsministeriet og 
Beskæftigelsesministeriet udarbejder en vejledning om persondatalovens anvendelse i 
vejledningssystemet.  
 
For at muliggøre opfølgning på og understøttelse af den kommunale indsats skal der 
selvstændigt udstedes hjemmel til, at Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsmi-
nisteriet kan modtage eksisterende uddannelsesdata fra Danmarks Statistik for per-
soner fra grundskolen og opefter til statistisk brug i en form, så ministerierne kan 
koble data med oplysningerne i ministeriernes eksisterende registre. 
  
Der afsættes 9 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2010 og 1 mio. kr. i 
årene herefter, jf. bilag 2 i aftaleteksten. På Undervisningsministeriets område afsæt-
tes 11 mio. kr. i 2010 og 1 mio. kr. i årene herefter. 
 
Herudover skal udbuddet og søgningen af elev- og praktikpladser gøres bedre ved at 
udveksle oplysninger på tværs af praktikpladsen.dk og jobnet.dk, hvortil der afsættes 
2 mio. kr. i 2010, jf. bilag 2 i aftaleteksten. 
 
B.5 Udvikling af portal for egu  
For at sikre transparens, en enkel administration i kommunerne og et tidstro og de-
taljeret datagrundlag om egu-uddannelsen og dens enkeltdele skal der oprettes en 
fælles internetbaseret indberetningsportal, som kan bruges til indberetning og dagligt 
administrativt arbejde i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af den en-
kelte elevs egu. Portalen oprettes i tilknytning til Elevplan, der i forvejen bruges på 
EUD. Herudover drøftes med KL og arbejdsmarkedets parter, hvordan egu kan ud-
bredes mere og eventuelle barrierer herfor nedbrydes. 
 
 
C) Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede 
 
C.1 Målretning af ressourcer til institutionernes indsats for frafaldstruede  
Uddannelsesinstitutionerne er i dag fastlåst, når de skal prioritere mellem forskellige 
fastholdelsesredskaber. Desuden bliver ressourcerne til gennemførelsesvejledning 
fordelt til institutionerne gennem taxametrene uden i dag at tage højde for, at de un-
ges forudsætninger for at gennemføre en uddannelse svinger meget på tværs af insti-
tutionerne.  
 
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at frisætte institutionernes fastholdelses-
indsats ved at afskaffe begrebet gennemførelsesvejledning i lovgivningen med de der-
tilhørende krav. Begrebet afløses i stedet af en institutionsforpligtigelse til at fasthol-
de elever i uddannelse, hvor de enkelte institutioner forpligtes til at udarbejde prin-



 

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 111

cipper for at fastholde elever i uddannelse, procedurer ved omvalg, frafald etc. Der-
med bliver det muligt for den enkelte institution i højere grad at tilpasse indsats og 
ressourcer til vilkårene på den enkelte skole. 
 
Desuden skal tilskudsprincippet for fastholdelsesarbejdet ændres, så midlerne i høje-
re grad gives til skoler, som har elever med behov for vejledning. Fremover skal mid-
lerne ikke alene gives efter antallet af elever, men også den sociale sammensætning 
(forældrenes uddannelsesbaggrund). Ændringen gennemføres med en takstreform 
gældende fra 2012. Det foreslås at omfordele ressourcerne blandt alle ungdomsud-
dannelsesinstitutioner under ét. 
 
Med målsætningen om at frigøre institutionerne fra en række krav til vejledningen 
samt etableringen af e-vejledningen er det samtidig muligt at undgå en del af den 
overlappende vejledningsindsats, der i dag foregår på institutionerne, og som reelt er 
Ungdommens Uddannelsesvejlednings og Studievalgs ansvar.  
 
 
D) Øget differentiering mv. i erhvervsuddannelserne   
 
D.1 Gennemgang af kompetencemål  
Erhvervsuddannelserne skal sikre, at elever får de nødvendige kompetencer til at 
kunne navigere og fungere på arbejdsmarkedet, herunder anvende teknologi. Ligele-
des skal erhvervsuddannelserne bidrage til, at de unge kan honorere de krav, som 
samfundet stiller til dem om at tage ansvar og medvirke aktivt i et demokratisk sam-
fund og til den erhvervsmæssige udvikling. Derfor er det vigtigt, at der stilles de rette 
kompetencekrav i uddannelserne i forhold til de behov og forventninger, som de 
modtagende sektorer har til de nyuddannede.  
 
Det er endvidere vigtigt, at uddannelserne ikke indeholder unødig akademisering for-
stået som teori uden praktisk betydning, da en sådan faktor kan medvirke til at 
fremme negativ social arv.  
 
Da erhvervsuddannelse også skal kunne danne fundamentet for videregående ud-
dannelse, er det vigtigt, at studiekompetencegivende kvalifikationer kan indgå i en 
erhvervsuddannelse, men alene som valgfrit element for eleverne.  
 
Inden for erhvervsuddannelseslovens rammer gennemgås erhvervsuddannelsernes 
kompetencemål kritisk med henblik på at vurdere, om der stilles unødige faglige krav 
i uddannelserne, herunder om nogle af de nuværende obligatoriske fag fremover skal 
være valgfri. Vurderingen drøftes med de faglige udvalg i overensstemmelse med den 
gældende kompetencefordeling, jf. lov om erhvervsuddannelser. Derudover skal sko-
lerne styrke og videreudvikle mulighederne for niveaudeling, så flere elever benytter 
sig af øget fleksibilitet i uddannelserne.  
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D.2 Permanentgørelse af lærlingeforsøg på produktionsskoler  
Det satspuljefinansierede forsøg ”Produktionsbaseret lærlingeuddannelse” perma-
nentgøres med henblik på at øge fastholdelsen for unge, der bedre vurderes at kunne 
gennemføre en erhvervsuddannelse på en produktionsskole.  
 
D.3 Fleksible eud-forløb  
Det skal skabes fleksible uddannelsesforløb på erhvervsuddannelserne, som gør det 
muligt for stærke elever at kombinere erhvervsuddannelsen med hel eller delvis stu-
diekompetence. Det drejer sig om tilbud til elever, der vil gennemføre både en er-
hvervsuddannelse og en hhx eller en htx uddannelse, samt tilbud til elever der vil 
gennemføre et GSK-kursus.  
 
 
E) Justering af hidtidige globaliseringsinitiativer vedr. ”Tidlig indsats overfor 
 unge med risiko for ikke at påbegynde en uddannelse” 
De hidtidige globaliseringsinitiativer angående en tidlig indsats (4.5.1-4.5.3) viderefø-
res med visse justeringer i overensstemmelse med evalueringerne samt de øvrige ini-
tiativer, der er fremlagt i ungepakken. De tre initiativer videreføres på niveau svaren-
de til 50 mio. kr. årligt i 2010-2012. Dermed frigøres i alt 79 mio. kr. fra reserven i 
2010-2012, som anvendes til finansiering af øvrige initiativer i ungepakken vedrøren-
de øget vejledningsindsats mv. 
 
E.1 Tidlig og differentieret vejledning  
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og differentieret vejled-
ning er overvejende positiv, men det vurderes, at det er for tidligt generelt at begynde 
vejledningen i 6. klasse. Desuden anføres, at introduktionskurserne i 8 klasse og de to 
uger obligatorisk brobygning i 10. klasse kan være ufleksible og problematiske at 
iværksætte. Der tages hånd herom med initiativerne B.1 og B.2 ovenfor, men der vil 
fortsat være behov for at finansiere en bund af udgifter til vejledning fra 6. klasse og 
op, administration og formidling vedrørende de tilbageværende frivillige brobyg-
nings- og introduktionskurser. Det hidtidige globaliseringsinitiativ om tidlig og diffe-
rentieret vejledning har også finansieret en øget indsats vedrørende blandt andet 
udarbejdelsen uddannelsesplanen og øget inddragelse af forældre i vejledningsindsat-
sen, som videreføres i 2010-2012.  
 
E.2 Mentorordning for særlig udsatte  
Evalueringen af det hidtidige globaliseringsinitiativ med en mentorordning fra 9. 
klasse er positiv, men det anføres, at det er en mangel, at mentorordningen alene er 
knyttet til elever i 9 klasse, og at der bør skabes bedre samordning af de forskellige 
mentorordninger. Den nuværende mentorordning udstrækkes derfor til at gælde alle 
ungdomsuddannelser og ikke blot erhvervsuddannelserne. Mentorordningen skal 
desuden omfatte både 9. og 10. klasse. Ungdommens Uddannelsesvejlednings og 
jobcentrenes mentorordninger sammentænkes, så der ikke er uhensigtsmæssige over-
lap. I lyset af de øvrige initiativer og den nye vifte af tilbud, kommunerne frem over 
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foreslås at kunne tilbyde de unge, foreslås det at videreføre den hidtidige pulje til 
mentorer på et niveau som i 2009, dvs. ca. 16 mio. kr. årligt (2010-pl).  
 
E.3 Systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen  
Det hidtidige globaliseringsinitiativ med systematisk opsøgende indsats efter folke-
skolen for unge 19-25-årige, der ikke har gennemført eller er i en uddannelse, forlæn-
ges i 2010-2012 på et niveau som i 2009, dvs. ca. 16 mio. kr. årligt (2010-pl).  
 
 
F. Evaluering  
 
F.1 Evaluering 
Med henblik på at tilvejebringe et grundlag, der reelt viser effekten af de enkelte initi-
ativer i ungepakken, igangsættes allerede i etableringsfasen i 2010 en evaluering, base-
ret på løbende dataopsamling m.v, der følger de enkelte initiativers implementering 
og forankring i praksis. Evalueringen munder ud i en samlet evaluering ultimo 2012. 
 
 
G. Reduktion af ventelister til produktionsskolerne 
 
G.1 Reduktion af ventelister til produktionsskolerne 
Det indgår som et element i forslag A.1, at alle unge 15-17-årige skal have et relevant 
tilbud inden for et givent tidsrum, som skal aftales nærmere med KL. Et relevant til-
bud kan blandt andet være på produktionsskolerne, hvor der aktuelt er en række 
produktionsskoler, der har ventelister, som følge af at der siden slutningen af 2008 
har været en stigende aktivitet på produktionsskolerne.  
 
Regeringen vil drøfte med KL, hvordan kommunerne kan medvirke til, at ventetiden 
på produktionsskolerne reduceres, f.eks. ved at stille lokaler til rådighed eller yde et 
højere grundtilskud. Det vil reducere ventetiden på de produktionsskoler, hvor ven-
tetiden aktuelt er længere end den tidsgrænse, der aftales med KL. 
 
Endvidere etableres et midlertidigt særligt tilskud som supplement til den almindelige 
bygningstakst, der understøtter, at produktionsskoler får mulighed for en midlertidig 
kapacitetsudvidelse ved i tæt samarbejde med erhvervsskolerne at udlægge en del af 
deres virksomhed til erhvervsskoler. Med tilskuddet kan produktionsskolen betale 
erhvervsskolerne for bygnings- og fællesudgifter og lignende ved at indgå aftale om 
udlagt undervisning. Tillægstilskuddet udbetales kun i 2010, da produktionsskolerne 
herefter må antages at have fundet mere langsigtede løsninger på deres kapacitets-
problemer.  
 
Aftaleparterne har herudover til hensigt løbende at følge udviklingen på produkti-
onsskolerne i forhold til den 10 pct. kvote, skolerne har i forhold til elever med op-
hold af varighed på over et år. 
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H. Befordring 
 
H.1 Befordringspulje 
I forlængelse af initiativet om, at alle 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan, og 
at kommunen skal følge op på planen og påse, at den efterleves, afsættes en pulje 
med henblik på, at der kan ydes tilskud til befordring i de tilfælde, hvor dette ikke er 
muligt i dag. Puljen indgår i de samlede forhandlinger med KL om udmøntning af 
ungepakken. 
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Appendiks til bilag 1 
Vurdering af den unges uddannelsesparathed 

De unges uddannelsesvalg i overgangen fra grundskole og 10. klasse til ungdomsud-
dannelse er behæftet med betydelig usikkerhed. Næsten alle tilkendegiver at ville be-
gynde på en bestemt ungdomsuddannelse, men ca. 10 pct. påbegynder aldrig uddan-
nelsen, og andre 10 pct. har i mellemtiden ændret uddannelsesvalg.  
 
Med henblik på at skabe bedre overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse ind-
føres en model, hvor den unges mulighed for at gennemføre en given uddannelse 
vurderes, således at der kan finde en rådgivning sted af den unge og dennes forældre. 
På den baggrund skal vejlederen med inddragelse af såvel de afgivende som modta-
gende skoler foretage en vurdering af, om den unge besidder de nødvendige faglige, 
personlige og sociale kompetencer til at gennemføre den ønskede uddannelse.  
 
Der brydes ikke med princippet om, at alle har ret til optagelse på en erhvervsuddan-
nelse, men hvis den unge ikke er uddannelsesparat, kan optagelse på uddannelsen 
udsættes, indtil den unge har erhvervet de nødvendige kompetencer. Den unge skal 
tilbydes den nødvendige støtte og hjælp med henblik på at blive uddannelsesparat. 
Omfang og karakter heraf fremgår af elevens uddannelsesplan.  
 
Ordningen med vurdering af uddannelsesparathed indebærer, at ungdomsuddannel-
sesinstitutionerne vil komme til at spille en central rolle i forbindelse med elevernes 
ansøgning til uddannelsen. Med initiativet skal erhvervsskolerne allerede i marts må-
ned forud for elevens eventuelle optagelse i visse tilfælde tage stilling til elevens mu-
lighed for at gennemføre uddannelsen. Hvis eleven ikke er uddannelsesparat til en 
erhvervsuddannelse, udsættes optagelse, indtil eleven har gennemført et relevant til-
bud. Samtidig rykkes fristen for ansøgning til en ungdomsuddannelse fra 15. marts til 
1. april med henblik på, at marts måned kan anvendes til vurdering af uddannelsespa-
rathed. Erhvervsskolen og Ungdommens Uddannelsesvejledning skal ikke vurdere 
elever, som allerede har en uddannelsesaftale. 
 
Undervisningsministeriet skønner, at 70 pct. af en årgang er fuldt ud uddannelsespa-
rate, mens 20 pct. vurderes at skulle have støtte i større eller mindre omfang. 10 pct. 
af en ungdomsårgang vurderes ved afslutningen af 9. eller 10. klasse ikke umiddelbart 
at være uddannelsesparate. 
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Skema 1 
 
 Kategorier af  

uddannelsesparathed Støttebehov i overgangen til ungdomsuddannelse 
Andel af en 

årgang 
 

 A Fuldt ud  
uddannelsesparate 

Kan klare sig selv med it og kollektiv information 70 pct.  

 B Uddannelsesparate 
med lidt støtte 

Klare sig selv med faglig hjælp fra  
Uddannelsesinstitutionen 
 

10 pct.  

 C Kan begynde en  
ungdomsuddannelse 
med målrettet støtte 
 

Har ret til støtte i overgangen f.eks. i form af en  
mentor. Kommunen bevilger mentor og evt. anden 
socialpædagogisk støtte. Uddannelsesinstitutionen 
sørger for den faglige støtte 
 

10 pct.  

 D Er endnu ikke  
uddannelsesparat 

Har krav på at få et relevant tilbud, der kan kvalificere 
vedkommende til en ungdomsuddannelse. Der kan 
være tale om produktionsskoleophold, højskole, job 
med uddannelsesperspektiv eller andre former for 
kvalificering – se nedenfor. Tæt opfølgning fra UU. 

10 pct.  

  
Note: Undervisningsministeriets skøn. Størrelsen af den forventede andel er et skønnet gennemsnit og må 

forventes at variere fra kommune til kommune.  
 

 

 
For den unge, hvor der er enighed mellem den unge/forældre og skolen/vejlederen 
om, at den unge er uddannelsesparat, jf. kategori A, B eller C i skema 1, udarbejdes 
en uddannelsesplan, der underskrives af den unge, dennes forældre og af UU-
vejlederen på kommunens vegne, og den unge optages på uddannelsen. 
 
Er UU i tvivl om den unges uddannelsesparathed, eller er der uenighed med den un-
ge/forældre, skal der foranstaltes en nærmere vurdering, der afhængig af tvivlens el-
ler uenighedens karakter skal inddrage de modtagende skoler, jf. skema 2. Det betyder 
konkret, at den unge kan optages, selv om UU ikke vurderer, at den unge er uddan-
nelsesparat, hvis blot ungdomsuddannelsesinstitutionen vurderer, at den unge er pa-
rat. Hvis derimod både UU og ungdomsuddannelsesinstitutionen vurderer, at den 
unge ikke er uddannelsesparat, skal UU tilbyde den pågældende alternative forbere-
dende og udviklende aktiviteter, som på sigt kan kvalificere den unge til optagelse på 
en ungdomsuddannelse.  
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Skema 2 
Forskellige scenarier for vurdering af uddannelsesparathed 

 
 UU/skole 

vurdering 
Den unge/forældre 
vurdering 

Ungdomsudd. Inst 
vurdering Optagelse 

 

 Eleven er uddannelsesparat Eleven er  
uddannelsesparat 

[ingen vurdering] JA  

 Eleven er ikke  
uddannelsesparat 

Eleven er  
uddannelsesparat 

Eleven er  
uddannelsesparat 

JA  

 Eleven er ikke  
uddannelsesparat 

Eleven er ikke  
uddannelsesparat 

[ingen vurdering] Udsættes  

 Eleven er ikke  
uddannelsesparat 

Eleven er  
uddannelsesparat 

Eleven er ikke  
uddannelsesparat 

Udsættes  

   

 
Håndtering af kravet om vurdering af uddannelsesparathed for friskoler,  
private grundskoler mv. og efterskoler 
Gennemførelse af initiativet om vurdering af uddannelsesparathed giver en særlig ud-
fordring for elever, der ikke modtager vejledning fra UU. Det drejer sig om nogle fri-
skoler og private grundskoler mv. samt efterskolerne. Folkeskolens bestemmelser om 
uddannelsesplaner ved afslutningen af 9. klasse udbredes derfor til også at gælde de 
frie skoler, private grundskoler mv. og efterskoler.  
 
Herudover skal vurderingen af de unges uddannelsesparathed gennemføres på den 
måde, at friskoler, private grundskoler mv. og efterskoler, der i dag selv forestår vej-
ledningen og udarbejdelsen af uddannelsesplanen, fremover altid skal sende elever-
nes ansøgning og uddannelsesplan via UU i den pågældende elevs bopælskommune, 
så UU har mulighed for at følge op på den unges efterfølgende efterlevelse heraf. 
Hvis skolen vurderer, at den unge er parat til at påbegynde den ønskede ungdoms-
uddannelse, vil eleven kunne påbegynde uddannelsen ligesom i dag. Hvis skolen vur-
derer, at eleven ikke vil kunne klare en ungdomsuddannelse uden en eller anden form 
for støtte, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevens hjemkommune kon-
taktes med henblik på, at der udarbejdes en uddannelsesplan for eleven, som tager 
højde for det aktuelle støttebehov.  
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Bilag 2 
En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år 

1. Initiativer målrettet 15-17-årige 
 
Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU),  
uddannelsesinstitutioner og jobcentrene om 15-17-årige 
UU har hovedansvaret for indsatsen for unge under 18 år. Der ændres ikke ved 
UU’ernes ansvar og kompetence i henhold til gældende lovgivning med nedenståen-
de initiativer.  
 
Samtidig er indsatsen for unge 15-17-årige præget af, at mange aktører skal samar-
bejde, hvis flere unge skal i uddannelse og job. Det er vigtigt at styrke samspillet mel-
lem UU, uddannelsesinstitutionerne og jobcentrene, hvis flere 15-17-årige unge skal 
påbegynde og fuldføre en kompetencegivende uddannelse. 
 
Der oprettes derfor en pulje, som støtter forsøg, der fremmer forskellige former for 
styrket samarbejde mellem UU, uddannelsesinstitutioner og jobcentrene.  
 
Bedre datagrundlag for indsatsen 
Det er vigtigt, at kommunen, UU og jobcentrene har fuldt overblik over de 15-17-
åriges uddannelse og beskæftigelse, så de efter behov kan sætte hurtigt og aktivt ind 
over for de unge. Der er derfor enighed om, at der er behov for at etablere et fælles 
datagrundlag og for bedre dataudveksling på tværs af myndigheder og institutioner. 
Det vil samtidig kunne sikre fuld koordination mellem UU og jobcentres opgaveva-
retagelse.  
 
Bedre overblik over praktikpladser 
Der er ligeledes enighed om at forbedre den digitale understøttelse af elev- og prak-
tikpladser blandt andet på jobnet.dk. Det vil gøre det nemmere for unge, virksomhe-
der og jobcentermedarbejdere at søge og finde information om praktikpladser.  
 
Aktiv indsats til unge 15-17-årige 
I størrelsesordenen 10.000 unge mellem 15 og 17 år er hverken i uddannelse eller 
job. Det er vigtigt, at denne gruppe af unge får en aktiv indsats, så de ikke ender på 
kontanthjælp, når de fylder 18 år.  
 
En del af disse unge har brug for at komme ud i det virkelige liv og lære, hvad det vil 
sige at være på en rigtig arbejdsplads for derigennem at blive klar til at tage en ud-
dannelse og få en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Der er derfor enighed om at udvide reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, 
så unge i alderen 15-17 år, der ikke er i uddannelse eller job, fremover kan modtage 
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en aktiv indsats fra jobcenteret i form af tilbud fra jobcentret om virksomhedsprak-
tik, vejledning og opkvalificering og mentorstøtte mv.  
 
Jobcentrenes indsats skal koordineres med UU’erne, som har hovedansvaret for de 
unge under 18 år.  
 
Befordringsgodtgørelse mv. til de 15-17-årige 
Der er enighed om, at de 15-17-årige, der får tilbud, også skal kunne få en godtgørel-
se på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter, f.eks. befordringsgodtgørel-
se, ved deltagelse i tilbuddet. Dermed sikres, at f.eks. udgifter til transport ikke udgør 
en hindring for, at de unge kan deltage i tilbud. 
 
 
2. Initiativer målrettet unge mellem 18 og 30 år 
 
Strakstilbud til 18-19-årige 
Forsøg med en tidlig indsats for ledige – ”Hurtigt i gang” – viser, at en indsats for 
nyledige, der kombinerer intensiv kontakt i form af individuelle samtaler og afklaring 
efterfulgt af tidlig aktivering kan forkorte den enkeltes ledighed markant.  
  
Unge 18-19-årige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere skal derfor have 
en individuel, meget tidlig og aktiv indsats, som lægger sig op ad de gode erfaringer 
fra de gennemførte forsøg og består af en samtale allerede inden for en uge efterfulgt 
af et afklaringsforløb, hyppige individuelle samtaler og en fremrykket aktiveringsind-
sats.  
 
Dermed sikres en tidlig indsats, som på en gang er målrettet uddannelse og job og 
samtidig ikke genopliver fortidens aktiveringsfabrikker.  
 
Ny chance til unge 
Allerede i dag yder jobcentrene en aktiv indsats for unge. Unge under 30 år, der 
hænger fast i offentlig forsørgelse, har imidlertid brug for en særlig indsats for at 
komme i uddannelse eller job. De skal have den aktive indsats, der virker bedst, og 
skal derfor så vidt muligt have aktive tilbud på rigtige arbejdspladser. Et aktivt tilbud 
på en rigtig arbejdsplads vil således ofte være forudsætningen for, at denne gruppe af 
unge bliver motiveret og klar til at gennemføre en uddannelse.  
 
Det kræver en betydelig opsøgende indsats i jobcentrene at sikre aktive tilbud for 
langtidsledige unge på virksomhederne. Der gives derfor et særligt tilskud til jobcent-
re, som gør en ekstra indsats og får flere unge under 30 år med mere end 12 måne-
ders sammenhængende offentlig forsørgelse i virksomhedsrettede aktive tilbud (løn-
tilskud eller virksomhedspraktik). 
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Læse- og skrivetest samt opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 
Læse- og skriveproblemer må ikke være en barriere for job og uddannelse. Jobcentret 
kan i dag give læse-, skrive- og regnekurser, men gør det kun i begrænset omfang. 
Derfor er der enighed om, at alle unge under 30 år, der henvender sig i jobcentret, og 
som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis de har behov 
for det.  
 
Hvis læse- skrivetesten viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og 
skrivekundskaber, skal jobcentrene sikres gode rammer for at tilbyde den unge et læ-
se- og skrivekursus, der kan opkvalificere den unge til at starte på en ordinær uddan-
nelse. Jobcentrene skal ligeledes have gode muligheder for at tilbyde unge et opkvali-
ficerende regnekursus. Der afsættes derfor ekstra midler til finansiering af læse-, skri-
ve- og regnekurser.  
 
Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation 
For at forbedre muligheden for at flere ledige kan deltage i jobrotationsordninger 
som vikarer, er der enighed om at nedsætte kravet til vikarens forudgående ledighed 
fra 6 til 3 måneder. Dermed bliver ordningen også målrettet ledige med kortere le-
dighed bag sig. 
 
Der gennemføres i øjeblikket en evaluering af jobrotationsordningen, som forventes 
afsluttet i foråret 2010. Når resultatet foreligger, vil dette blive drøftet med aftalepar-
terne. I disse drøftelser vil indgå spørgsmål om beskæftigelsesregionernes rolle i for-
hold til at fremme brugen af jobrotation. 
 
Det skønnes, at der inden for den tilpassede økonomiske ramme til ordningen vil 
være et økonomisk råderum. I forbindelse med aftaleparternes drøftelse af evalue-
ringsresultatet vil det indgå, hvorledes det forventede økonomiske råderum kan ud-
nyttes til en bedre anvendelse af ordningen. 
 
Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved  
ordinær ansættelse  
I aftalen om målretning af aktiveringsindsatsen fra 24. februar 2009 indgår det, at der 
skal iværksættes forsøg med uddannelse i forbindelse med ansættelse i ordinært ar-
bejde. Siden 1. august 2009 har alle jobcentre derfor kunnet gennemføre forsøg med 
tilskud til opkvalificering i op til 6 uger af personer, der ansættes ordinært, og som 
har en forudgående ledighed på mindst 3 måneder.  
 
Der er enighed om at udvide dette forsøg, således at kravet til forudgående ledighed 
nedsættes til 1 måned, når der er tale om unge ledige under 30 år i målgruppen. 
 
Mentorstøtte 
Nogle unge har brug for mentorstøtte for at kunne gennemføre en ordinær uddan-
nelse. Jobcentrene får derfor adgang til at yde mentorstøtte i tilknytning til unges 
overgang til ordinær uddannelse, hvis jobcentret i kontakten med den unge f.eks. 



 

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 121

vurderer, at den unge har brug for ekstra støtte for at få en god start på og undgå fra-
fald fra uddannelsen.  
 
Oprettelse af en National Unge-enhed  
For at styrke jobcentermedarbejdernes viden om unge ledige, er der enighed om at 
etablere en national ’Unge-enhed’ i regi af beskæftigelsessystemet. Unge-enheden skal 
understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen, så den enkelte unge kan få 
en målrettet og sammenhængende indsats, der så vidt muligt er rettet mod uddannel-
se.  
 
Nye initiativer over for nyuddannede akademikere 
Med henblik på at sikre, at nyuddannede akademikere ikke ender i langtidsledighed, 
iværksættes en særlig indsats over for nyuddannede akademikere. 
 
Der igangsættes et initiativ, der skal skaffe nyuddannede akademikere i arbejde inden 
for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. Initiativet skal varetages af AC og 
indebærer blandt andet en indsats over for relevante virksomheder med henblik på at 
skabe jobåbninger til nyuddannede akademikere. 
 
Regeringen vil derudover iværksætte en fremrykket indsats, hvor jobcentrene efter 
senest seks uger henviser alle unge akademikere under 30 år uden job til en speciali-
seret anden aktør. Her får ledige akademikere en målrettet indsats, som hurtigst mu-
ligt kan hjælpe dem i job. Den fremrykkede indsats vil i første omgang gælde i 3 år. 
Initiativet er sat i udbud.  
 
Fritidsjobinitiativ 
Arbejdsmarkedsstyrelsens undersøgelse ”Fra fritid til job” viser, at unge med fritids-
job har større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse og få et job senere i 
deres liv. Der er derfor enighed om at gennemføre et særligt initiativ, der skal få flere 
unge i fritidsjob.  
 
Udslusning fra fængsler 
Det er vigtigt, at unge efter endt afsoning ikke falder tilbage til kriminalitet. De unge 
skal hjælpes tilbage i uddannelse eller job fra første dag efter endt afsoning.  
 
Der er derfor enighed om at udvide og forlænge projekt ’High Five’ i en 2-årig peri-
ode. Projektet hjælper tidligere indsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge i job. 
 
Projekt ’Unge – godt i gang’ 
For at generere mere viden om, hvad der bedst hjælper unge i job, gennemfører Be-
skæftigelsesministeriet et projekt ’Unge – godt i gang’ i udvalgte jobcentre. I projek-
tet får jobcentrene mulighed for at afprøve effekten af en meget tidlig og aktiv ind-
sats.  
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Et vigtigt element i forsøget er, at sagsbehandlere, der gennemfører intensive samta-
ler, får en særlig målrettet opkvalificering.  
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Appendiks til bilag 2 

Ad 1. Initiativer målrettet 15-17-årige 

Styrket samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU),  
uddannelsesinstitutioner og jobcentrene om de 15-17-årige 
UU har hovedansvaret for indsatsen for unge under 18 år. Samtidig er der behov for 
et effektivt samspil mellem UU, udannelsesinstitutioner og jobcentre. Der oprettes 
derfor en pulje, som støtter/finansierer forsøg, der fremmer forskellige modeller for 
styrket samarbejde mellem UU, uddannelsesinstitutioner og jobcentre for, at de unge 
mellem 15 og 17 år kan få en aktiv, tidlig og koordineret indsats, der så vidt muligt 
fører til uddannelse. 
  
• Puljen etableres i beskæftigelsessystemet.  
• Rammerne for udmøntningen af puljen sker efter nærmere aftale med Undervis-

ningsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.  
• Der afsættes i alt 10 mio. kr. fra 2010 – 2012 til puljen. 
 
Bedre datagrundlag for indsatsen 
Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet etablerer i fællesskab et data-
grundlag, der sammenholder oplysninger fra forskellige offentlige registre om ud-
dannelses- og beskæftigelsesstatus samt deltagelse i aktive tilbud, jf. punkt B4 i bilag 1. 
I det fælles datagrundlag opsamles data om unges uddannelse, arbejdsmarkedstil-
knytning og deltagelse i aktive tilbud. 
 
Der afsættes 9 mio. kr. på Beskæftigelsesministeriets område i 2010 og 1 mio. kr. i 
årene herefter.  
 
Bedre overblik over praktikpladser 
Der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til en optimeret digital understøttelse af elev- og prak-
tikpladser på jobnet.dk. Dette betyder: 
• At data i forhold til elev- og praktikpladser forbedres på jobnet.dk. 
• At der videreudvikles en funktionalitet, så praktikpladssøgning og information 

om praktikpladser lettes for såvel unge, virksomheder som sagsbehandlere. Dette 
sker efter en analyse af den nuværende situation. Analysen afdækker, hvor elev- 
og praktikpladser opslås, og hvor de unge leder efter dem. 

• At der laves systematisk udveksling mellem jobnet.dk og praktikpladsen.dk. 
 
Aktiv indsats til unge 15-17-årige 
For at understøtte kommunernes indsats for at få unge i uddannelse skal jobcentrene 
efter en konkret vurdering have mulighed for at give 15-17-årige, som ikke er i ud-
dannelse eller job, tilbud om virksomhedspraktik, vejledning og opkvalificering, men-
torstøtte, hjælpemidler mv.: 
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Jobcenteret kan give: 
• Tilbud om virksomhedspraktik i op til 26 uger. Hvis den unge herefter ud fra en kon-

kret individuel vurdering har særligt behov for en længere periode, kan perioden 
forlænges yderligere. Den unge modtager ikke offentlig forsørgelse som følge af 
deltagelse i virksomhedspraktik, men vil ikke miste eventuel igangværende of-
fentlig forsørgelse. Reglerne om forholdet til virksomhedens ansatte, konkurren-
ceforvridning mv. i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal overholdes. De særlige 
regler om virksomhedspraktik til særligt udsatte unge under 18 i lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats opretholdes. 

• Tilbud om vejledning og opkvalificering. Der er ingen tidsmæssig begrænsning for va-
righeden af tilbuddet. Den unge modtager ikke offentlig forsørgelse som følge af 
deltagelse i tilbuddet, men vil ikke miste eventuel igangværende offentlig forsør-
gelse. 

• Mentorstøtte efter reglerne i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Undervisningsmaterialer, 
arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger efter reglerne i lov om en aktiv be-
skæftigelsesindsats. 

• Læse- skrivetest og -kurser. 
• Lovændringen træder i kraft 1. august 2010. 
• Initiativet skønnes at medføre en årlig merudgift på 8 mio. kr. i 2010 og efterføl-

gende 20 mio. kr. årligt. 
• Udgifterne er ikke omfattet af rådighedsbeløbet vedr. kommunale udgifter til ak-

tiveringstilbud.  
 
Befordringsgodtgørelse mv. til de 15-17-årige 
Der gives mulighed for, at jobcentrene kan bevilge befordringsgodtgørelse til de 15-
17-årige.  
• De 15-17-årige, som jobcenteret giver tilbud, skal også kunne få en godtgørelse 

på op til 1.000 kr. om måneden til anslåede udgifter, f.eks. befordringsgodtgørel-
se, ved deltagelse i tilbuddet. 

• Ordningen skal svare til den godtgørelse, som kontant- og starthjælpsmodtagere 
i dag kan få ved deltagelse i tilbud om vejledning og opkvalificering samt virk-
somhedspraktik. Det indebærer blandt andet, at beløbet er skattepligtigt, og at 
kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for udbetaling af godtgørelse. 

• Ordningen træder i kraft 1. august 2010. 
• Ordningen skønnes at medføre en årlig merudgift på ca. 0,6 mio. kr. i 2010 og 

efterfølgende 1,5 mio. kr. årligt. 

Ad. 2. Initiativer målrettet unge mellem 18 og 30 år 
 
Strakstilbud til 18-19-årige 
Forsøg med en tidlig indsats for ledige – ”Hurtigt i gang” – viser, at en indsats for 
nyledige, der kombinerer intensiv kontakt i form af hyppige samtaler og efterfølgen-
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de afklaringsforløb, efterfulgt af tidlig aktivering kan forkorte den enkeltes ledighed 
markant. De unge 18-19-årige kontanthjælps- og dagpengemodtagere skal have en 
ekstra indsats, der ligger udover den eksisterende indsats, og tager udgangspunkt i 
erfaringerne fra de gennemførte forsøg. Det samlede initiativ lanceres i løbet af 2010.  
 
Kommunerne får et særligt tilskud til at gennemføre følgende aktiviteter: 
• En individuel samtale efter senest 1 uge til alle nyledige 18-19-årige.  
• Et afklaringsforløb af mindst 2 dages varighed senest efter 2 uger til nyledige 18-

19-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Afklaringsforløbet danner 
grundlaget for den videre aktive indsats og sikrer, at den er målrettet uddannelse 
og job. 

• Et intensivt, individuelt samtaleforløb for alle nyledige 18-19-årige med jobsamta-
ler mindst hver måned i stedet for som nu hver tredje måned. Fokus i de indivi-
duelle samtaler er altid uddannelse eller job. 

 
Derudover får alle nyledige 18-19-årige: 
• Ret og pligt til et intensivt aktiveringsforløb efter 1 måned i stedet for som nu ef-

ter senest 3 måneder med en varighed på minimum 6 måneder, som kan afklare 
og motivere til en ordinær uddannelse eller job.  

• Fremrykningen af ret og pligt-aktiveringstilbud til efter senest 1 måned for de ny-
ledige kontanthjælps- og dagpengemodtagere kræver lovændring. De øvrige tiltag 
(en individuel samtale senest efter 1 uge, et afklaringsforløb af mindst 2 dages va-
righed senest efter 2 uger og et intensivt, individuelt samtaleforløb med jobsamta-
ler mindst hver måned) er frivillige for kommunerne. 

• Fremrykningen af ret og pligt-aktiveringstilbud skønnes at medføre merudgifter 
på i alt 47 mio. kr. i perioden 2010-2012. Indsatsen løber fra maj 2010 frem til 
udgangen af 2011, men der vil være afløb i 2012. 

• Der afsættes 21 mio. kr. til kommunerne som tilskud til de frivillige aktiviteter, 
som er omfattet af indsatsen. Midlerne ydes som et særligt tilskud med udgangs-
punkt i den ekstra aktive indsats, som kommunerne gennemfører. Den præcise 
tilskudsmodel skal afklares nærmere. Udgangspunktet er en administrativ enkel 
model. 

• Der afsættes 1 mio. kr. til lancering og evaluering af initiativet. Evalueringen af 
initiativet drøftes med forligspartierne. 

• Lovændringen vedr. ret og pligt til et intensivt aktiveringsforløb efter 1 måned i 
stedet for som nu efter senest 3 måneder træder i kraft 1.5.2010. Den fremrykke-
de aktivering vil gælde frem til udgangen af 2011. 

• Der ydes tilsvarende tilskud til kommunerne for den ekstra aktive indsats, som 
kommunerne gennemfører med virkning fra 1.5.2010. 

• Kommunernes driftsudgifter til aktivering refunderes inden for et rådighedsbeløb 
med 50 pct. af staten. For at sikre, at kommunerne får 50 pct. refusion af staten af 
merudgifterne som følge af fremrykningen af aktiveringen for de 18-19-årige, vil 
rådighedsbeløbet midlertidigt blive opreguleret i forhold til udgiftsændringen. 
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Den nærmere fastsættelse af forhøjelsen af rådighedsbeløbet vil ske i forbindelse 
med lovændringen. 

 
Ny chance til unge 
Der gives et særligt tilskud til jobcentre, som gør en ekstra indsats og får flere unge 
under 30 år med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse i 
virksomhedsrettede aktive tilbud (løntilskud eller virksomhedspraktik). Det samlede 
initiativ lanceres i starten af 2010.  
 
Initiativet ’Ny Chance til unge’ udmøntes konkret efter nedenstående model: 
• Målgruppen for indsatsen er a-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere under 30 år 

med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse, dog undtaget 
match 3 i den nye matchmodel (dvs. gruppen af unge, der hverken kan arbejde el-
ler deltage i aktive tilbud – svarende til den nuværende match 5).  

• Der gives et særligt tilskud på 20.000 kr. for hver ekstra helårsperson i målgrup-
pen jobcentret har i virksomhedsrettet aktivt tilbud i indsatsperioden sammenlig-
net med niveauet før starten på den særlige indsats. Ved opgørelsen af det ekstra 
antal helårspersoner skal der tages hensyn til, at stigningen i antallet af unge hel-
årspersoner i virksomhedsrettede tilbud ikke sker på bekostning af borgere i an-
dre aldersgrupper. 

• Tilskuddet ydes udelukkende til forløb med løntilskud i private eller offentlige 
virksomheder samt virksomhedspraktikforløb i private eller offentlige virksom-
heder.  

• Der afsættes i alt 76 mio. kr. til ’Ny chance til unge’. 
• For det enkelte jobcenter udregnes en maksimal tilskudsramme, som fastsættes 

ud fra antallet af borgere i målgruppen i det enkelte jobcenter.  
• Kommunerne får udbetalt et a conto tilskud ved starten af indsatsen i 2010 og et i 

starten af 2011. Det samlede udbetalte tilskud til kommunen vil udgøre den mak-
simale tilskudsramme. Efter indsatsens afslutning i 2012 foretages en samlet op-
gørelse af meraktiviteten, som indsatsen har medført, og den enkelte kommunes 
endelige tilskud beregnes på denne baggrund, og kommuner, der ikke udnytter 
den maksimale tilskudsramme, tilbagebetaler differencen. 

• Kommunerne skal kontere det udbetalte tilskud som en indtægt på konto 6.45.53 
'Administration vedrørende jobcentre' i den kommunale kontoplan med henblik 
på at sikre, at de ekstra tilskud reelt anvendes i jobcentrene. 

• Udgifter forbundet med den virksomhedsrettede indsats følger de almindelige 
regnskabs- og refusionsregler. 

• Der vil ikke blive udarbejdet særlige regler vedrørende revision og tilsyn, idet mid-
lerne vil blive omfattet af den almindelige revisionskontrol i kommunerne, som 
de kommunale revisorer foretager.  

• Der afsættes knap 70 mio. kr. til de særlige tilskud svarende til, at op til ca. 3.500 
flere dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år (helårspersoner) er i virk-
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somhedsrettede aktive tilbud. Det samlede tilskud til kommunerne kan ikke over-
stige dette beløb. 

• De særlige tilskud vil blive udbetalt for en ekstra virksomhedsrettet indsats i peri-
oden 1.7. 2010 til 31.12. 2011. 

• Endvidere afsættes 3 mio. kr. til lancering og evaluering af initiativet. 
• Endelig afsættes 3,5 mio. kr. til nødvendig it-understøttelse af initiativerne 

’Strakstilbud til 18-19-årige’ og ’Ny Chance til unge’. 
• Der vil være nationale måltal for både indsats og resultater og en kvalitativ og 

kvantitativ evaluering efter afslutning af initiativet. Der vil være fokus på andelen 
af unge ydelsesmodtagere, der afgår til uddannelse eller job.  

• Evalueringen af initiativet drøftes med forligspartierne. 
 
Læse- og skrivetest  
Unge under 30 år med dårlige læse- og skrivekundskaber, som ikke har en ungdoms-
uddannelse, skal læse- og skrivetestes, hvis jobcentret vurderer, at de har behov for 
det.  
• Unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år uden en ungdomsud-

dannelse skal efter behov gennemføre ”Den vejledende læsetest for Voks-
ne”/”VLV-testen”. VLV-testen er en elektronisk test, der kan gennemføres på 
nettet. Testen er udviklet af Undervisningsministeriet. VLV testen viser, om den 
pågældende har behov for at opkvalificere sine læse- og skrivekundskaber. 

• I de tilfælde, hvor det på baggrund af den unges hidtidige skoleforløb eller er-
hvervserfaring vurderes, at den pågældende ikke har problemer med at læse og 
skrive, kan jobcentret beslutte, at den unge ikke skal gennemføre testen. 

• Ved den første jobsamtale i jobcentret skal det aftales, hvornår og hvor testen 
skal foretages. 

• Merudgifterne i forbindelse med gennemførelsen af læse- og skrivetesten skønnes 
at udgøre 7 mio. kr. i 2010 og herefter 10 mio. kr. årligt.   

• Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. maj 2010.   
• Initiativet omfatter unge, der bliver ledige efter den 1. maj 2010.  
• Udeblivelse uden rimelig grund fra læse- og skrivetesten sanktioneres efter de 

gældende regler på kontanthjælps- og dagpengeområdet om udeblivelse fra hhv. 
en beskæftigelsesfremmende foranstaltning eller en aktivitet under kontaktforlø-
bet. 

 
Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser 
I tilfælde, hvor VLV-testen viser, at den unge har behov for at forbedre sine læse- og 
skrivekundskaber, er der enighed om, at jobcentrene skal sikres gode rammer for at 
kunne tilbyde den unge et opkvalificerende læse- og skrivekursus i form af et FVU-
læsningsforløb. I de tilfælde, hvor jobcentret vurderer, at den unge har behov for et 
opkvalificerende kursus i matematik, skal jobcentrene ligeledes sikres gode rammer 
for at kunne tilbyde dette. FVU-læsning er: ”Den Forberedende Voksenuddannelse” 
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med undervisning i at blive bedre til at læse, stave og skrive. FVU-matematik er: 
”Den forberedende voksenundervisning” i matematik. 
• Der afsættes 25 mio. kr. årligt i en pulje i perioden 2010 til 2013 til finansiering af 

FVU-forløb, hvilket f.eks. kan finansiere cirka 4.500 FVU-læsningsforløb årligt. 
Der vil være overførselsadgang. 

• Pengene vil blive fordelt efter et først-til-mølle princip. 
• Tilskuddet konteres som en indtægt, der hvor kommunen afholder udgifterne i 

den kommunale kontoplan.   
• Midlerne i puljen kan anvendes af jobcentrene fra 1. januar 2010.  
 
Forbedring af muligheden for at deltage i jobrotation 
Den gældende jobrotationsordning justeres, således at:  
• Vikaren kun behøver at have 3 måneders forudgående ledighed i stedet 6 måne-

der. 
• Ændringen træder i kraft 1. maj 2010. 
• Evalueringen af jobrotationsordningen, der foretages i øjeblikket, og som for-

ventes færdig i foråret 2010, skal drøftes med aftaleparterne, når resultatet fore-
ligger. 

• I forbindelse med drøftelsen af evalueringen vil indgå spørgsmålet om beskæfti-
gelsesregionernes rolle i forhold til fremme af brugen af jobrotation. 

 
Ændringen ventes ikke at føre til merudgifter i forhold til den afsatte ramme. Den 
ventede meraktivitet som følge af ændringen kan finansieres inden for den allerede 
afsatte bevilling til jobrotation, idet der i dag er et væsentligt mindreforbrug på ord-
ningen. Dette gælder også, selvom bevillingen til jobrotation fra 2010 tilpasses som 
led i finansieringen af initiativerne i ungepakken. 
 
Det skønnes, at der inden for den tilpassede økonomiske ramme til ordningen vil 
være et økonomisk råderum. I forbindelse med aftaleparternes drøftelse af evalue-
ringsresultatet vil det indgå, hvorledes det forventede økonomiske råderum kan ud-
nyttes til en bedre anvendelse af ordningen. 
 
Virksomhederne har efter loven ret til jobrotationsydelse, når betingelserne herfor er 
opfyldt. Denne ret er uafhængig af de bevillinger, der er afsat på finansloven.  
 
Forbedring for unge ledige af forsøgsordningen med opkvalificering ved  
ordinær ansættelse  
Den eksisterende forsøgsordning med opkvalificering ved ordinær ansættelse forbed-
res ved:  
• At kravet til forudgående ledighed nedsættes fra 3 til 1 måned, når der er tale om 

unge ledige under 30 år i målgruppen. 
• Forbedringen træder i kraft 1. januar 2010 og løber frem til 1. august 2012. 
• Der afsættes samlet 3 mio. kr. til forsøget.  
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Mentorstøtte 
Reglerne om mentorstøtte i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal gøres mere fleksib-
le: 
• Reglerne om mentorstøtte udvides, så det bliver muligt at give mentorstøtte til 

unge under 30 år, der er eller har været omfattet af en indsats i jobcenteret, og 
som deltager i ordinær uddannelse på ordinære vilkår. Mentorstøtten kan gives så 
længe, der er behov for det. 

• Mentorstøtte kan også gives til 15-17-årige. 
• Merudgifterne i forbindelse med den udvidede mentorstøtte skønnes at udgøre 4 

mio. kr. i 2010 og herefter 10 mio. kr. årligt.   
• Lovændringen træder i kraft den 1. august 2010. 
 
Oprettelse af en national Unge-enhed  
Der skal etableres en national Unge-enhed i regi af beskæftigelsessystemet. 
• Unge-enheden skal understøtte jobcentrenes tilrettelæggelse af ungeindsatsen, så 

den enkelte unge kan få en målrettet og sammenhængende indsats.  
• Unge-enheden skal rådgive jobcentre med udgangspunkt i de nye ungeregler, 

samspillet mellem myndigheder samt om processer og organisering i forbindelse 
med ungeindsatsen. 

• Unge-enheden tilknyttes og placeres fysisk i en af beskæftigelsesregionerne og 
servicerer jobcentre og kommuner i hele landet. 

• Der afsættes 8 mio. kr. til Unge-enheden i perioden 2010–2012. 
• Etableringen af Unge-enheden påbegyndes den 1. januar 2010, således at Unge-

enheden er funktionsdygtig pr. 1. april 2010 og fungerer i to år.  
 
Beskæftigelsesministeriet udarbejder endvidere en vejledning, der med udgangspunkt 
i gode erfaringer fra udvalgte jobcentre formidler, hvordan ungeindsatsen kan tilret-
telægges bedst muligt. Der afsættes 1 mio. kr. hertil i 2010.  
 
Nye initiativer over for nyuddannede akademikere 
Der iværksættes et initiativ for nyuddannede unge under 30 år med en lang videregå-
ende uddannelse:  
• Der igangsættes et initiativ, der skal skaffe nyuddannede akademikere i arbejde 

inden for områder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
• Initiativet iværksættes den 1. januar 2010 og varetages af AC. 
• Der afsættes 2 mio. kr. i 2010 til det nye akademikerinitiativ. 
• Jobcentrene skal henvise alle unge akademikere under 30 år uden job efter senest 

seks uger til en anden aktør, hvor de får en målrettet indsats, som hurtigst muligt 
kan hjælpe dem i job.  

• Den fremrykkede henvisning til anden aktør gælder fra marts 2010, hvorfra job-
centrene skal bruge det nye landsdækkende LVU-udbud. 
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Fritidsjobinitiativ 
Fritidsjobinitiativet skal: 
• Gøre adgangen til fritidsjob mere synlig og let tilgængelig ved at samle opslåede 

fritids- og studiejobstillinger samt relevant viden omkring fritidsjob på 
www.jobnet.dk.  

• Øge jobcentrenes fokus og indsats i forhold til at få flere unge i fritidsjob.  
• Initiativet iværksættes primo 2010.  
• Der er afsat 3 mio. kr. i 2010 til initiativet, heraf 0,5 mio. kr. til tilpasninger på 

jobnet.dk. 
  
Finansiering af Beskæftigelsesministeriets initiativer 
Initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område finansieres primært af midler fra 
jobrotationsordningen og af frigjorte midler som følge af afbureaukratisering af un-
gereglerne mv. på Beskæftigelsesministeriets område.  
 
Der anvendes 150 mio. kr. af de opsparede jobrotationsmidler ved udgangen af 
2009. Derudover tilpasses jobrotationsordningen med 28 mio. kr. årligt 2010-2013, 
hvorefter der vil være afsat ca. 30. mio. kr. årligt til jobrotation.  
 
Endvidere anvendes i alt 168 mio. kr. i perioden 2010-2013 af de midler, der blev fri-
gjort ved at afbureaukratisere ungereglerne mv. med virkning fra 1. august 2009.  
 
Endelig finansieres jobrettet udslusning af unge fra fængsler med satspuljemidler på i 
alt 20 mio. kr. over 2 år og projekt unge godt i gang med 10 mio. kr. fra metodeud-
viklingspuljen og 10,5 mio. kr. fra Beskæftigelsesministeriets egne midler. 
 
En del af forslagene i aftalen finansieres med midler fra jobrotationsordningen (glo-
baliseringspuljen). Det er aftalt, at et eventuelt mindreforbrug af denne finansiering 
skal føres tilbage til globaliseringspuljen på konto 17.46.74. Jobrotation. 
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Bilag 3 
Forstærket indsats for flere praktikpladser 

I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en omlægning 
af AER-præmieringsordningen til virksomheder, der opretter nye uddannelsesaftaler 
til og med 2010. 
 
I juni 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre aftale om udvidelse af skolepraktikken i 2009 med en øget kvote til skole-
praktik på 1.500 ekstra pladser i 2009.  
 
Staten har desuden under ét besluttet at øge elevindtaget i 2009 med 10 pct. i forhold 
til elevindtaget i 2008, og det indgår i kommuneaftalen for 2010, at kommuner og 
regioner har en fælles forpligtelse til at oprette flere praktikpladser.  
 
Aftaleparterne er indstillede på ekstraordinært at afsætte i alt ca. 1,35 mia. kr. i 2010-
2012 på praktikpladsområdet til at skaffe op til 5.000 flere nye praktikpladser i 2010 i 
lyset af konjunkturerne og det faldende antal praktikpladser, jf. tabel 1. Tredoblingen 
af præmie og bonus til virksomheder, der indgår nye uddannelsesaftaler i 2010, fi-
nansieres af opsparede midler fra AER, mens de resterende initiativer finansieres af 
opsparede midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond. 
 

Tabel 1 
Etablering af 5.000 ekstra praktikpladser i 2010 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 1.650 ekstra alm. praktikpladser ved tredobling af præmie og  

bonus til virksomhederne 627 273 - 900 
 

 1.500 ekstra skolepraktikpladser, 1.650 praktikpladser i  
kommuner og regioner, 200 praktikpladser i staten samt øvrige 
initiativer * 200 171 80 451 

 

 I alt  827 444 80 1.351  
  

Note: Årsagen til, at der er udgifter til de op til 5.000 nye praktikpladser i 2010, som først falder i årene efter 
2010, er, at mange uddannelsesaftaler har en varighed over flere år. 

* De 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner skal forhandles med KL og Danske Regioner. 
 

 

 
Aftaleparterne er enige om at følge udviklingen på praktikpladsområdet, herunder på 
det kommunale, regionale og statslige område, tæt. Den samlede indsats på praktik-
pladsområdet evalueres i foråret 2010, hvor effekterne af initiativerne i indeværende 
ungepakke samt fra praktikpladspakkerne fra foråret 2009 kan vurderes, samt i lyset 
af den aktuelle udvikling på praktikpladsområdet i øvrigt. Aftaleparterne kan således 
på det tidspunkt vurdere, om der er behov for en yderligere justeret indsats på prak-
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tikpladsområdet, herunder i forhold til f.eks. skolepraktik eller præmieringsordnin-
gen. 
 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.  
 
 
1) 1.650 ekstra alm. praktikpladser ved tredobling af præmie og bonus til  
 virksomhederne  
I maj 2009 blev der indgået Aftale om Praktikpladspakke I, som blandt andet indebar 
en omlægning af AER-præmieringsordningen, så der samlet udløses et tilskud på op 
til 16.000 kr. pr. ny uddannelsesaftale til og med 2010. Præmien består af et løntil-
skud på 2.000 kr. pr. måned i prøvetiden (3 mdr.) og 10.000 kr. i bonus for aftaler 
videreført efter prøvetiden. 
 
Der er med de seneste tal fra praktikpladsstatistikken endnu ikke tegn på en vending 
i antallet af nye indgåede uddannelsesaftaler. Samtidig indikerer AER-fondens sene-
ste opgørelser af indbetalinger og udbetalinger, at der må formodes at være en ak-
kumuleret opsparing i AER-fonden, som muliggør et økonomisk råderum til at øge 
omfanget af den præmieringsmodel, der blev aftalt i maj 2009, med henblik på yder-
ligere at styrke virksomhedernes økonomiske incitament til at indgå nye uddannel-
sesaftaler. 
 
Konkret er aftaleparterne således enige om at forhøje satserne for præmie og bonus i 
præmieringsordningen til i alt ca. det tredobbelte op til i alt 50.000 kr. pr. aftale. 
Ordningen udformes således, at udbetalingen af den forhøjede bonus sker i to om-
gange med to lige store rater á 16.000 kr., den første efter 4 måneder og den anden 
efter 7 måneder. Præmien på hidtil 2.000 kr. pr. måned i de tre første måneder (prø-
vetiden) hæves til 6.000 kr. pr. måned, svarende til ca. 67 pct. af begyndelseslønnen. 
 
For at forhøjelsen af præmie og bonus ikke skal skabe uhensigtsmæssig konkurrence 
i forhold til praktikpladsindgåelsen på egu-området, forlænges den periode, egu-
elever berettiger praktikvirksomheden til løntilskud fra kun at omfatte prøveperioden 
til at omfatte de første 7 måneder af praktiktiden. 
 
Ordningerne foreslås ved ændring af AER-loven at få virkning for uddannelsesaftaler 
indgået i tidsrummet fra finanslovsaftalens offentliggørelse til og med den 31. de-
cember 2010.  
 
Det vurderes, at forhøjelsen af præmieringen for indgåelse af uddannelsesaftaler vil 
øge antallet af ordinære praktikpladser og som følge deraf mindske behovet for sko-
lepraktikpladser. Konkret vurderes, at ordningen kan føre til op mod 1.650 yderligere 
aftaler i forhold til det hidtil forventede niveau. 
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2) 1.500 ekstra skolepraktikpladser 
På baggrund af den fortsatte nedgang i antallet af indgåede uddannelsesaftaler er af-
taleparterne enige om at åbne for ekstra optag for skolepraktikpladser i 2010 i 8 af de 
9 uddannelser, der nu har adgangsbegrænsning til skolepraktik. Desuden flyttes i 
2010 uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger fra negativlisten 
(uddannelser, der udbydes uden skolepraktik), og tilgangen til skolepraktik i denne 
uddannelse dimensioneres (adgangsbegrænses).  
 
Udvidelsen af skolepraktikken følger i det væsentlige en indstilling fra Rådet for de 
Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) for så vidt angår de uddannel-
ser, hvor pladsantallet udvides. Antallet af skolepraktikpladser i de enkelte uddannel-
ser udvides dog kun med lidt over halvdelen af, hvad rådet har indstillet, idet forsla-
get om en forhøjelse af AER-præmieringen til virksomheder, der indgår nye uddan-
nelsesaftaler, forventes at reducere behovet for skolepraktikpladser i forhold til det 
anslåede af REU.  
 
Samlet oprettes 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2010 på de dimensionerede områ-
der, jf. tabel 2. Det svarer til det antal ekstra skolepraktikpladser, der blev aftalt for 
2009, men fordelingen på uddannelser er ændret efter indstilling fra rådet.  
 

Tabel 2 
Oversigt over aftalte kvoter 

 
 

Uddannelse 

Mulighed for  
skolepraktik i 
2009  

Beregnet optag 
til skolepraktik i 
2009 
(antal elever) 

Kvote for 2010  
(antal elever) 

Kvote for 2010 
(pct. beregnet på 
baggrund af an-
tal uddannelses-
aftaler i 2008) 

 

 Anlægsstruktør, 
bygningsstruktør 
og brolægger Nej 0 50 elever 12 pct. 

 

 Data og  
kommunikation Kvote på 0 pct.  100 elever 18 pct. 

 

 Elektriker Kvote på 0 pct.  270 elever 18 pct.  
 Elektronik og  

svagstrøm Kvote på 0 pct.  25 elever 25 pct. 
 

 Kontoruddannelse 
med speciale Kvote på 8,5 pct. 349 elever 325 elever 8 pct. 

 

 Mekaniker Kvote på 35 pct. 496 elever 270 elever 20 pct.  
 Snedker Kvote på 0 pct.  50 elever 30 pct.  
 Teknisk designer Kvote på 0 pct.  30 elever 5 pct.  
 Træfagenes  

byggeuddannelse Kvote på 25 pct. 644 elever 380 elever 18 pct. 
 

 I alt  1.489 elever 1.500 elever   
   

 
Parallelt med forslaget om en midlertidig udvidelse af optaget til skolepraktikken i 
2010 forlænges med virkning for 2010 muligheden fra 2009 for, at elever, der afslut-
ter trin 1 i skolepraktik, kan fortsætte i skolepraktik i trin 2 og eventuelt efterfølgende 
trin. Det betyder, at elever, som har påbegyndt trin 1 i skolepraktik inden udgangen 
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af 2010, under forudsætning af at eleven har fuldført trin 1 med uddannelsesbevis og 
dermed opnået erhvervskompetence, kan optages i skolepraktik til trin 2 eller højere. 
Eleven skal fortsat være aktivt søgende efter en uddannelsesaftale til trin 2 eller høje-
re inden evt. påbegyndelse af dette trin i skolepraktik og i øvrigt leve op til betingel-
serne (EMMA-kriterierne) for at være i skolepraktik. 
  
 
3) 1.650 ekstra praktikpladser i kommuner og regioner  
Det fremgår af aftalerne om den kommunale og regionale økonomi for 2010, at de 
offentlige arbejdsgivere har en fælles forpligtelse til at oprette flere praktikpladser, og 
at regeringen, KL og Danske Regioner på den baggrund i efteråret 2009 vil drøfte en 
plan for at øge antallet af praktikpladser. Aftaleparterne er indstillede på, at denne 
plan skal udmønte sig i mindst 1.650 nye praktikpladser i kommuner og regioner i 
2010. Planen skal forhandles med kommunerne og regionerne snarest muligt med 
henblik på forpligtende aftaler om målopfyldelsen. 
 
 
4) 200 ekstra praktikpladser i staten  
Det foreslås, at der oprettes 200 ekstra praktikpladser i staten i 2010. Oprettelsen af 
200 ekstra praktikpladser i staten kan ske ved en forhøjelse af de ministerfordelte 
kvoter. 
 
 
5) Øvrige initiativer til bedre muligheder for elever for at få uddannelses- og 
 restaftaler, øget kvalitet i skolepraktik mv. 
Aftaleparterne er enige om at iværksætte en række yderligere initiativer med henblik 
på at forbedre vilkårene på praktikpladsområdet. 
 
A. Bedre muligheder for elever, der uforskyldt mister en uddannelsesaftale 
Finanskrisen har betydet, at flere elever end tidligere uforskyldt mister deres uddan-
nelsesaftale f.eks. pga. virksomhedskonkurs. Aftaleparterne er derfor enige om, at der 
skabes en ordning gældende for 2010, hvor disse elever kan få en ny chance for at 
færdiggøre en erhvervsuddannelse med mindst muligt tab af uddannelsestid. Konkret 
iværksættes følgende sammenhængende og tidsbegrænsede ordninger: 
• I uddannelser, der ikke udbydes med skolepraktik, får skolerne mulighed for at 

optage elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale, i uddannelsens 
skoledele, uden at eleven har en uddannelsesaftale. I disse uddannelser kan ele-
ven i dag kun optages fra det tidspunkt, hvor eleven har indgået en ny uddannel-
sesaftale som erstatning for den mistede. Optagelsen skal ske på samme vilkår 
som for skolepraktikelever, dvs. med krav om opfyldelse af EMMA-kriterierne 
og med skolepraktikydelse, men uden praktikuddannelse på skolen og derfor til 
almindelig skoleundervisningstakst.  

• Skolerne får desuden mulighed for at yde tilskud til virksomheder, som indgår 
uddannelsesaftaler med elever, der uforskyldt har mistet deres uddannelsesaftale. 
Tilskuddet gives både i uddannelser, der udbydes med skolepraktik og uddannel-
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ser, der ikke udbydes med skolepraktik. Initiativet skal bidrage til, at skolerne 
gennem det praktikpladsopsøgende arbejde får bedre mulighed for at kunne til-
vejebringe et tilbud om en restuddannelsesaftale til eleven som erstatning for 
elevens mistede aftale. Tilskuddets størrelse udgør 60 pct. af de relevante AER-
lønrefusionstakster og kan udbetales efter den periode på 7 måneder, hvor virk-
somheden i forvejen kan modtage præmie og bonus for aftalen, jf. den foreslåe-
de AER-præmieringsmodel. Initiativet foreslås ved ændring af lov om erhvervs-
uddannelser at få virkning for uddannelsesaftaler indgået i tidsrummet fra finans-
lovsaftalens offentliggørelse til og med den 31. december 2010.  

• Kan skolen mod forventning ikke tilvejebringe et relevant praktikpladstilbud, til-
bydes eleven inden for de nuværende rammer et overgangskursus til anden ud-
dannelse med skolepraktik inden for indgangen, hvorved eleven har sikkerhed 
for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse. 

• Skolerne skal iværksætte lokale informationsordninger for virksomheder, elever 
og Ungdommens uddannelsesvejledning for at gøre opmærksom på de eksiste-
rende muligheder for at fremrykke skoleperioder og at tilbyde elever overgangs-
kurser, og skolerne skal anvende disse muligheder aktivt, så eleverne fastholdes i 
uddannelse. 

 
B. Udbygning af supplerende grundforløbsundervisning i karensperioden 
Gældende for 2010 indføres der et krav om, at elever skal vælge at gennemføre sup-
plerende grundforløbsundervisning til en uddannelse med gode praktikpladsmulig-
heder, før elever kan optages i skolepraktik efter et afsluttet grundforløb. Initiativet 
afgrænses til 2010 og til at omfatte udvalgte uddannelser, hvor der er en høj andel af 
praktikpladssøgende elever i forhold til andelen af indgåede uddannelsesaftaler. 
 
Formålet med initiativet er på de omfattede uddannelser at øge elevernes faglige mo-
bilitet og gøre eleverne egnede til at kunne begynde på flere hovedforløb og derved 
forbedre mulighederne for, at de opnår en uddannelsesaftale. Hvis eleven på trods 
heraf ikke har kunnet opnå at indgå en uddannelsesaftale i løbet af karensperioden, 
vil eleven være berettiget til at blive optaget i skolepraktik, hvis eleven i øvrigt opfyl-
der betingelserne herfor. Initiativet omfatter således elever på de omfattede uddan-
nelser, som vil kunne gøre brug af skolepraktik som uddannelsesgaranti. Elever, som 
fravælger obligatorisk supplerende grundforløbsundervisning, fravælger samtidig ret-
ten til at blive optaget i skolepraktik.  
 
C. Kvalitet i skolepraktik og styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne 
Med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig brug af skolepraktik styrkes EMMA-
kriterierne (dvs. kravene til elevernes egnethed, faglige og geografiske mobilitet og 
aktive praktikpladssøgning) gennem præciseringer i reglerne på bekendtgørelsesni-
veau, således at reglerne bliver utvetydige. 
 
I sammenhæng med dette foreslås det at styrke skolernes vejledning af elever om 
praktikpladssøgning og kontrol med søgningsaktiviteterne. Vejledningen i grundfor-
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løbet styrkes i forbindelse med udarbejdelse af elevens uddannelsesplan, og elevernes 
faktiske faglige mobilitet øges, ved at der stilles krav om, at eleven angiver mindst tre 
uddannelsesønsker ved grundforløbets start, hvis eleven ønsker at kunne komme i 
skolepraktik på et senere tidspunkt. Vejledningen i karensperioden og kontrollen 
med søgningsaktiviteterne styrkes ved at udvide elevens personlige uddannelsesplan 
med et særligt afsnit om aktiviteter i tidsrummet, fra eleven har afsluttet grundforlø-
bet, til eleven har indgået en uddannelsesaftale. Indsatsen understøttes gennem en 
videreudvikling af det elektroniske værktøj Elevplan. 
 
Herudover iværksættes følgende initiativer med henblik på at styrke kvaliteten i sko-
lepraktikken:  
• Skolepraktikken skal afspejle fagets praksis. 
• Bedre nøgletalsinformation til skolerne og ledelserne. 
• Tydeliggørelse af skolens udbud af skolepraktik. 
• Tydeliggørelse af regler om kvalitetsarbejde i uddannelserne. 
• Information om rammerne for tilsyn med skolepraktik. 
• Kollegial standard for skolernes arbejde med skolepraktik. 
• Redegørelse for økonomien i skolepraktikken. 
• På baggrund af blandt andet det aftalte forsøgs- og udviklingsarbejde, der blev 

anbefalet af Udvalget om fremtidssikring af erhvervsuddannelserne, jf. bemærk-
ningerne til Lov nr. 561 af 6. juni 2007 om ændring af erhvervsuddannelsesloven, foreta-
ges en erfaringsindsamling med skolernes praksis på området evt. sammenlignet 
med produktionsskolernes tilsvarende praksis og en formidling af denne praksis. 
Projektet skal tillige indeholde en udredning af de konkurrenceretlige barrierer 
for skolepraktikproduktion med salg for øje. Skolerne og arbejdsmarkedets par-
ter inddrages i projektet. 
 

Initiativerne følger med enkelte modifikationer forslag fra Rådet for de Grundlæg-
gende Erhvervsrettede Uddannelser samt DA og LO. 
 
D. Opfølgning  
Aftaleparterne er enige om i løbet af foråret 2010 at drøfte forståelsen af uddannel-
sesgarantien som fastsat på grundlag af aftale mellem aftaleparterne i Lov nr. 561 af 6. 
juni 2007 om ændring af erhvervsuddannelsesloven. Derudover drøftes erfaringerne med 
trindelingen på de enkelte uddannelser. Drøftelserne skal ske med inddragelse af de 
faglige udvalgs udviklingsredegørelser for 2009 samt på baggrund af indspil fra REU 
og høring af Ungdommens Uddannelsesvejledning og de organisationer og forenin-
ger, der er repræsenteret i REU, med henblik på afklaring af, om trinnene lever op til 
erhvervslivets kompetencebehov og behovet hos de uddannelsessøgende, som øn-
sker en korterevarende erhvervsrettet uddannelse. 
 
Aftaleparterne vil endvidere drøfte vilkårene for adgangen til trin 2 og efterfølgende 
trin på skolepraktik, samt i hvilket omfang der sker en tilfredsstillende efterlevelse af 
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EMMA-kriterierne og de uddannedes beskæftigelsesperspektiver. Endvidere følges 
op på initiativer til forbedring af kvaliteten i skolepraktik. 
 
Finansieringen af eventuelle justeringer som følge heraf drøftes og aftales mellem 
parterne bag Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen inden for globaliseringspuljens 
eksisterende rammer. 
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Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede  
ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige om 
at fastholde målsætningen om, at alle unge skal have mulighed for at påbegynde og 
gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.  
 
Med den tidligere Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006 blev der 
med henblik på opfyldelse af 95 pct. målsætningen indgået en flerårsaftale for de er-
hvervsrettede ungdomsuddannelser. Centrale elementer i aftalen omfattede blandt 
andet fornyelse af de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, indsats mod frafald, 
kampagne for flere praktikpladser og en forstærket uddannelsesgaranti.  
 
Det er endnu ikke muligt at vurdere den langsigtede effekt af de enkelte initiativer og 
den samlede indsats i forhold til opfyldelse af 95 pct. målsætningen. I evalueringerne 
og status for opfyldelse af 95 pct. målsætningen kan der imidlertid allerede nu identi-
ficeres en række positive tendenser som følge af de enkelte initiativer, herunder 
blandt andet: 
 
• Blandt de elever, der begyndte på et grundforløb i andet halvår 2008, har 17 pct. 

afbrudt et halvt år efter uden at vælge et andet grundforløb. Den tilsvarende an-
del året før var 22 pct., svarende til et fald på ca. 5 pct. point. 

• Erhvervsskolernes handlingsplaner for bedre gennemførelse har givet skolerne 
bedre indsigt i problemer og løsninger i forbindelse med frafaldsudfordringerne 
og dermed et bedre udgangspunkt for at arbejde med disse.  

• Godt 90 pct. af skolerne vurderer, at mentorordningen og kontaktlærerordnin-
gen har effekt i forhold til reduktion af frafald og skolers evne til rumme elever 
med forskellige forudsætninger.  

• Tilgangen til egu er øget fra 767 til 952 egu-aftaler fra 2006 til 2008 svarende til 
en fremgang på ca. 24 pct. Antallet af kommuner med igangsat egu er øget med 
ca. 23 pct. fra 2006 til 2008. 

• 30 pct. af skolerne vurderer, at trin- og niveaudeling har positiv indvirkning på, 
at elever med begrænsede forudsætninger kan fastholdes i uddannelse. 

 
Aftaleparterne har noteret sig den betydelige indsats, skolerne har gjort i forbindelse 
med implementeringen af de mange initiativer i flerårsaftalen for 2006 til 2009, her-
under blandt andet arbejdet med frafaldsbekæmpelse, tilrettelæggelsen af særlige 
grundforløbspakker og niveaudeling. 
 
Aftaleparterne er enige om at konsolidere og videreføre den hidtidige indsats på de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder trin- og niveaudeling, og fastholde 
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skolernes ansvar for selv at tilrettelægge en indsats på den enkelte skole, der bedst 
modsvarer de aktuelle, lokale udfordringer.  
 
Indsatsen har i den forløbne periode været fokuseret på grundforløbene. For at styr-
ke gennemførelsen på hovedforløbet er aftaleparterne enige om, at skolernes fokus 
skal udvides til også at omfatte elever i hovedforløbene. Aftaleparterne er ligeledes 
enige om, at der er behov for at styrke erhvervsskolernes omdømme i offentligheden 
og at udbrede god praksis mellem erhvervsskolerne. 
 
Aftaleparterne er endvidere enige om at tilføre erhvervsuddannelserne yderligere 400 
mio.kr. svarende til 133 mio. kr. årligt i 2010-2012. 
 
Den konkrete udmøntning af flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddan-
nelser i perioden 2010-2012 fremgår af tabel 1 nedenfor.  
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Tabel 1 
Flerårsaftale for erhvervsuddannelserne mv. 

 
 Mio. kr. (2010-priser) 2010 2011 2012  

 4.1 De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes 79,2 79,2 79,2  
 4.1.1 Pædagogisk grunduddannelse 1,2 60,0 60,0 60,0  
 4.1.2 Bedre skolemiljø1 15,9 15,9 15,9  
 4.1.3 Styrkelse af kvalitetssikring og -udvikling2 3,3 3,3 3,3  
      
 4.2 Indsatsen for unge med svage forudsætninger skal  

 styrkes  171,0 171,0 171,0 
 

 4.2.1 Særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et  
 mere praksisnært grundforløb1 64,1 64,1 64,1 

 

 4.2.2 Mentorordninger, kontaktlærerordninger samt styrket  
 social- og psykologisk rådgivning1 68,8 68,8 68,8 

 

 4.2.3 Modernisering af egu 3,3 3,3 3,3  
 4.2.4 Handlingsplan for øget gennemførelse samt indsatsaftaler 

med skoler med store frafaldsproblemer 19,0 19,0 19,0 
 

 4.2.5 Bedre vejledning, herunder korte praktikophold i  
 virksomheder1 5,5 5,5 5,5 

 

 4.2.6 Målretning af produktionsskoleforløb  10,3 10,3 10,3  
      
 4.3 Indsatsen for flere praktikpladser øges 36,6 36,6 36,6  
 4.3.1 Øget praktikpladsopsøgende indsats og vejledning  36,6 36,6 36,6  
      
 4.4 Omfanget af erhvervsrettede ungdomsuddannelses-

tilbud skal øges 6,6 6,6 6,6 
 

 4.4.1 Individuelle erhvervsuddannelser2 3,3 3,3 3,3  
 4.4.2 Trin og niveaudeling - - -  
 4.4.3 Bedre og hurtigere uddannelsesdækning af nye  

 beskæftigelsesområder  3,3 3,3 3,3 
 

      
 4.5 Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet 

og erhvervsuddannelsernes omdømme 33,7 33,7 33,7 
 

 4.5.1 Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet2 28,7 28,7 28,7  
 4.5.2 Erhvervsuddannelsernes omdømme 5,0 5,0 5,0  
      
 5. Kvalitetsudviklingspulje 133 133 133  
 Fornyelse af flerårsaftalen I alt 460 460 460  
  

1) Udmøntes via takster på grundforløbet. 
2) Udmøntes via takster på hovedforløbet. 
 

 

 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, herunder begrundelse 
for videreførelse, justering eller bortfald.  
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4.1 De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes 
 
De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal styrkes, så frafaldet mindskes, og ud-
dannelserne i højere grad kan rumme elever med forskellige forudsætninger. 
 
4.1.1 Pædagogisk grunduddannelse 
Der skal ske en fortsat styrkelse af lærernes pædagogiske og faglige kompetencer. Af-
taleparterne er derfor enige om, at der afsættes midler til den erhvervspædagogiske 
grunduddannelse med henblik på en fortsat styrkelse af lærernes pædagogiske og fag-
lige kompetencer. Den pædagogiske grunduddannelse planlægges som en diplomud-
dannelse, der skal kunne udbydes pr. 1. januar 2010.  
 
4.1.2 Bedre skolemiljø 
For at sikre en yderligere fokusering på skolemiljøet med henblik på at fastholde ele-
verne i uddannelserne er aftaleparterne enige om at videreføre initiativet. Initiativet 
skal flytte fokus mod erhvervsuddannelsernes hovedforløb, jf. initiativ 4.5 Styrket ind-
sats for øget gennemførelse på hovedforløbet.  
 
4.1.3 Styrkelse af kvalitetssikring og – udvikling  
Aftaleparterne er enige om at videreføre initiativet med henblik på at sikre det videre 
arbejde med kvalitetssikring af erhvervsuddannelserne, herunder arbejdet med hand-
lingsplaner for øget gennemførelse, kvalitetsudvikling af skolepraktikken samt en 
styrket implementering og information om god praksis på grundforløb vedrørende 
grundforløbspakker og øget vejledning. 
 
 
4.2 Indsatsen for unge med svage forudsætninger skal styrkes 
 
Når alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse kræver det mere rummelige 
uddannelser, herunder erhvervsuddannelser, hvor der også er plads til elever med 
svage forudsætninger. 
 
4.2.1 Særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et mere praksisnært 
 grundforløb 
 Aftaleparterne er enige om at fastholde og konsolidere indsatsen vedrørende særlige 
grundforløb på erhvervsuddannelserne, herunder grundforløbspakkerne.  
 
4.2.2 Mentorordninger, kontaktlærerordninger samt styrket social- og  
 psykologisk rådgivning 
Mentorordninger, kontaktlærerordninger samt styrket social- og psykologisk rådgiv-
ning vurderes at have effekt i forhold til reduktion af frafaldet på erhvervsskolerne. 
Aftaleparterne er enige om at fastholde initiativet over for unge med svage forudsæt-
ninger, som kan have brug for ekstra støtte i form af enten voksenkontakt eller særlig 
hjælp til den løbende faglige udvikling. Endvidere fastholdes kontaktlærerordningen 
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som et obligatorisk tilbud på erhvervsskolerne. Samtidige afsættes midler til styrket 
socialpsykologisk rådgivning.  
 
4.2.3 Modernisering af egu 
Erhvervsgrunduddannelsen (egu) er et godt tilbud til de unge, der ikke har forudsæt-
ningerne for at gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Med Aftale om en 
praktikpladspakke af 7. maj 2009 er kommunernes vilkår for indgåelse af egu-aftaler 
blevet forbedret dels gennem en finansieringsomlægning, dels gennem en præmie-
ringsordning. Aftaleparterne er enige om at fastholde initiativet med henblik på vide-
reførelse af det kommunale udviklingsprojekt ”Sæt skub i egu”.  
 
4.2.4 Handlingsplan for øget gennemførelse samt indsatsaftaler med skoler 
 med store frafaldsproblemer 
Aftaleparterne er enige om at videreføre initiativet vedrørende handlingsplaner for 
øget gennemførelse. Endvidere er aftaleparterne enige om, at handlingsplanerne 
fremadrettet skal have styrket fokus på øget gennemførelse på hovedforløbet, jf. 4.5 
Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet.  
 
4.2.5 Bedre vejledning, herunder korte praktikophold i virksomheder 
Aftaleparterne er enige om en fortsat styrkelse af erhvervsskolernes vejledning i er-
hvervsuddannelsernes grundforløb om uddannelsesmuligheder, praktik og erhvervs-
muligheder, blandt andet gennem korte praktikophold i virksomheder, herunder især 
til elever med særlige behov. På denne baggrund videreføres initiativet uændret. 
 
4.2.6 Målretning af produktionsskoleforløb 
Aftaleparterne er enige om fortsat at understøtte målretningen af produktionsskole-
forløb med henblik på, at eleverne i stigende omfang påbegynder og gennemfører en 
ungdomsuddannelse. Aftaleparterne kan imidlertid konstatere, at forventningerne til 
aktiviteten har været overvurderet. Derfor nedjusteres bevillingen. De nedjusterede 
midler omprioriteres til initiativ 4.5 Styrket indsats for øget gennemførelse på hoved-
forløbet. 
 
 
4.3 Indsatsen for flere praktikpladser øges 
 
For at realisere målsætningen om, at alle unge skal have mulighed for at gennemføre 
en uddannelse, er det nødvendigt, at der er praktikpladser nok.  
 
4.3.1 Øget praktikpladsopsøgende indsats og vejledning 
Med henblik på fortsat at styrke skolernes arbejde med øget praktikpladsopsøgende 
arbejde og vejledning er aftaleparterne enige om at videreføre initiativet i perioden 
2010-2012. 
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4.4 Omfanget af erhvervsrettede ungdomsuddannelsestilbud skal øges 
 
Den faglige og pædagogiske vidde i erhvervsuddannelsestilbuddene understøttes med 
flere tilbud til forskellige elevgrupper, og der skal foretages en bedre og hurtigere ud-
dannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder. 
 
4.4.1 Individuelle erhvervsuddannelser 
Aftaleparterne er enige om fortsat at understøtte, at der kan oprettes individuelle er-
hvervsuddannelser, der går på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesområder, her-
under individuelle uddannelser for unge med særlige forudsætninger, som eksempel-
vis elever der ikke kan nå de generelle uddannelsesmål i fuldt omfang, og dermed sik-
re, at disse unge får en kompetencegivende ungdomsuddannelse. På den baggrund 
videreføres initiativet, men aktiviteten nedjusteres, idet aftaleparterne kan konstatere, 
at forventningerne til aktiviteten har været overvurderet. De resterende midler om-
prioriteres til initiativ 4.5 Styrket indsat for øget gennemførelse på hovedforløbet. 
 
4.4.2 Trin og niveaudeling 
For yderligere at styrke udbredelsen af niveaudelingen og dermed yderligere under-
støtte den differentierede undervisning er aftaleparterne enige om at videreføre initia-
tivet. Skolerne får hermed bedre muligheder for at give meningsfulde udfordringer til 
både uddannelsessvage og uddannelsesstærke elevgrupper ved tilrettelæggelse af for-
skellige forløb til forskellige elever.  
 
Aftaleparterne er enige om, at udmøntningen fremover sker via en takstforhøjelse på 
hovedforløbet via initiativ 4.5 Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforlø-
bet. Den nuværende udmøntning (øget aktivitet på hovedforløbene) har således vist 
sig uhensigtsmæssig, da anvendelse af niveauer erfaringsmæssigt ikke kræver længere 
uddannelsestid for den enkelte, men en forstærket indsats fra skolen med hensyn til 
undervisningens nærmere tilrettelæggelse og organisering. 
 
4.4.3 Bedre og hurtigere uddannelsesdækning af nye beskæftigelsesområder 
Aftaleparterne er enige om at videreføre initiativet med henblik på at sikre en fortsat 
rettidig og systematisk identifikation af behovet for uddannelsesdækning af nye be-
skæftigelsesområder. 
 
 
4.5 Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet og  
 erhvervsuddannelsernes omdømme 
 
De gode resultater, skolerne indtil nu har opnået, skal udbredes til også at omfatte 
hovedforløbene. Erhvervsuddannelsernes omdømme skal styrkes for at tiltrække fle-
re elever og gøre uddannelserne mere attraktive for omverdenen. En ny kvalitetspa-
trulje skal formidle erfaring og god praksis. 
 



 

 

 

146 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 

4.5.1 Styrket indsats for øget gennemførelse på hovedforløbet  
I perioden 2007 til 2009 har indsatsen for øget gennemførelse haft særlig fokus på 
erhvervsuddannelsernes grundforløb.  
 
For at styrke gennemførelsen på hovedforløbet yderligere er der brug for en fortsat 
stærk indsats fra skolerne.  Aftaleparterne er derfor enige om at styrke skolernes ind-
sats for at skabe imødekommende skolemiljøer og om at udvide skolernes fokus på 
mentorordninger og social- og psykologisk bistand til også at omfatte elever på ho-
vedforløbene, herunder efter omstændighederne i praktiktiden. Derudover skal sko-
lerne styrke deres indsats for at udfordre eleverne gennem øget fokus på tilbud om 
forskellige niveauer i undervisningen f.eks. via bedre vejledning af eleverne, herunder 
også om videre uddannelsesmuligheder.  
 
Endelig skal skolernes og virksomhedernes samarbejde om elevens kompetenceop-
bygning og trivsel i uddannelsen styrkes for at nedbringe frafaldet. 
 
Skolerne arbejde på denne indsats skal understøttes og fastholdes gennem hand-
lingsplanerne for øget gennemførelse. 
 
4.5.2 Erhvervsuddannelsernes omdømme 
Der er behov for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme. Samfundet har brug 
for faglærte. Aftaleparterne er enige om at iværksætte en særlig indsats, så unge, deres 
forældre og omgangskreds samt vejleder får blik for erhvervsuddannelserne som li-
geværdige med de gymnasiale uddannelser. 
 
Med det formål at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelserne for kommende ele-
ver og for offentligheden generelt igangsættes konkrete initiativer til at forbedre ud-
dannelsernes omdømme, at understøtte skolernes arbejde med at kvaliteten i under-
visningen og at kaste mere lys på skolernes mangfoldige pædagogiske praksis. Det 
skal stå tydeligere i den enkeltes bevidsthed, at den moderne faglærte har en stærk 
faglighed, gode karrieremuligheder og gode ansættelses- og lønforhold, eksempelvis 
gennem gode historier fra uddannelsesambassadører om karrieremuligheder, job med 
status og høj løn. 
 
De igangsatte initiativer skal have fokus på forskellige målgrupper, for eksempel unge 
der står foran et uddannelsesvalg, deres forældre, Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning, erhvervsskolerne og lærerne, arbejdsmarkedets parter og medierne. 
 
Som et element i indsatsen etableres med forankring i Undervisningsministeriet en 
opsøgende enhed, kvalitetspatrulje, med henblik på at styrke formidlingsindsatsen 
over for hver enkelt erhvervsskole og de medarbejdergrupper, der har det konkrete 
ansvar for fastholdelsesindsatsen. Formålet er at vejlede og udfordre skolerne i deres 
arbejde med at bruge eud-lovgivningens muligheder bedst muligt samt de mange in-
troduktions- og vejledningsmuligheder, der er til rådighed i forhold til skolernes dif-
ferentierede elevgruppe. Målet er at sprede god praksis mellem lærere, vejledere og 
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ledere på erhvervsskolerne og sikre offentlighedens kendskab til mulighederne i er-
hvervsuddannelsessystemet.  
 
Initiativet skal ses i forlængelse af skolernes arbejde med handlingsplaner for øget 
gennemførelse. 
 
 
5. Kvalitetsudviklingspulje 
Aftaleparterne er enige om at afsætte 133 mio. kr. årligt i 2010-2012 til fremme af er-
hvervsuddannelsernes kvalitet gennem fortsat udvikling af grundforløbspakker, øget 
anvendelse af mulighederne for trin- og niveaudeling, udvikling af undervisningsme-
toder, som i større udstrækning imødekommer elevernes forskellige læringsstile, samt 
mere realistisk indhold i skolepraktik. Indsatsen skal styrke skolernes rummelighed 
og dermed muligheder for at tiltrække og fastholde elever med såvel stærke som sva-
ge forudsætninger for uddannelse og hermed sikre fremtidens arbejdsmarked den 
nødvendige tilgang af faglært arbejdskraft 
 
Kvalitetsudviklingspuljen udmøntes i 2010-2012 som et fast årligt tilskud til skolerne 
udmøntet efter objektive kriterier på baggrund af årselever i erhvervsuddannelsernes 
grund- og hovedforløb, herunder skolepraktik. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
I tillæg til Aftale om flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-
2012 har aftaleparterne drøftet udmøntningen af de afsatte midler i 2009 (inklusiv 
videreførte midler) til efteruddannelse af lærere på erhvervsuddannelserne svarende 
til i alt 81,5 mio. kr. (2010-priser). 
 
Parterne er enige om, at en tredjedel af midlerne, svarende til 27,3 mio. kr. afsættes til 
allerede planlagte efteruddannelsesaktiviteter i 2009. Disse midler udmøntes allerede i 
2009, mens de resterende 54 mio. kr. udmøntes i 2010 som en ekstraordinær forhø-
jelse af taxametrene på såvel grundforløb som hovedforløb. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
  
I forbindelse med kommunalreformen overgik de almene gymnasier den 1. januar 
2007 til at være statsligt selvejende institutioner. Det blev samtidig forudsat, at un-
dervisningsministeren kunne overdrage disse ejendomme til de selvejende institutio-
ner. 
 
De almene gymnasier får i forlængelse heraf tilbud om fra 1. januar 2010 at overtage 
ejendomme og bygninger med fast inventar til en værdi, der giver gymnasierne byg-
ningsøkonomiske vilkår, herunder i forhold til medregning i den i globaliseringsafta-
len afsatte aktivitetspulje, der er sammenlignelige med vilkårene for de øvrige regule-
rede institutioner på Undervisningsministeriets område. 
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I forbindelse hermed er aftaleparterne enige om, at der i tilslutning til overdragelsen 
af bygningerne etableres en pulje til kapacitetsudvidelser, jf. tabel 1. Midlerne finansie-
res med midler afsat til øget kapacitet på ungdomsuddannelserne. 
 

Tabel 2 
Reserve til udmøntning på ungdomsuddannelsesområdet 

 
 Mio. kr. (2010-priser) 2010 2011 2012  

 Pulje til kapacitetsudvidelser 10 70 120  
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Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning 
og udvikling 2010-2012  

Partierne er enige om, at der i lyset af den økonomiske krise er behov for at fortsætte 
de seneste års stærke satsning på forskning og udvikling. Partierne bekræfter samtidig 
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til forskning og udvikling’ af 2. november 
2006 og Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til forskning og udvikling af 5. november 
2008, herunder at forskning og udvikling er en af nøglerne til fornyelse, videnopbyg-
ning og erhvervsudvikling og dermed et grundlag for fortsat vækst og velstand. 
 
Med aftalen udmøntes 6.421 mio. kr. af de i alt 9.417 mio. kr., der er afsat i globalise-
ringsreserven til forskning og udvikling fra 2010 til 2012, jf. bilag 1. 
 
Endvidere udmøntes 174 mio. kr. i 2010, 200 mio. kr. i 2011 og 230 mio. kr. i 2012 
af forskningsreserven på § 35. 
 
Partierne konstaterer, at der med aftalen i alt afsættes 1,04 pct. af bruttonationalpro-
duktet til offentlig forskning og udvikling i 2010, og at målsætningen fra Velfærdsaf-
talen om at”[d]e offentlige forskningsbevillinger øges, således at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af 
BNP”, er nået. 
 
 
Laboratorier og taxametre 
 
Teknologisk løft af laboratoriebygninger 
Der afsættes 1 mia. kr. i 2010, 1 mia. kr. i 2011 og 1 mia. kr. 2012 til et teknologisk 
løft af laboratorierne, hvilket inkluderer opgradering af ventilation, klima- og ventila-
tionsanlæg samt tilhørende styringssystemer til moderne forskningsstandarder. 
 
Samtidig igangsættes grundlæggende moderniseringer for i alt 3 mia. kr. inden for 
statens huslejeordning (SEA-ordningen).  
 
Moderniseringen gennemføres i de kommende år, idet Videnskabsministeriet efter 
finanslovens vedtagelse indgår bindende aftaler med universiteterne om gennemfø-
relse af moderniseringsprojekterne, således at der tilvejebringes den nødvendige plan-
lægningshorisont. 
 
Forhøjelse af uddannelsestaxametret til humaniora og samfundsvidenskab 
Der gennemføres en forhøjelse af taxametret pr. STÅ til humaniora og samfunds-
videnskab på 4.180 kr. i 2010, 4.775 kr. i 2011 og 5.000 kr. fra 2012. 
 
Partierne har en forventning om, at løftet sikrer mere og bedre forskningsbaseret 
undervisning på humaniora og samfundsvidenskab. 
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Partierne er endvidere enige om, at der i 2012 laves en vurdering af, i hvilket omfang 
løftet i taxametrene har haft betydning for den forskningsbaserede undervisning på 
humaniora og samfundsvidenskab.  
 
Forhøjelsen finansieres ved, at der fra globaliseringspuljen afsættes 100 mio. kr. i 
2010, 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012. Endvidere afsættes 84 mio. kr. i 
2010, 110 mio. kr. i 2011 og 120 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på § 35.  
 
Forskning og udvikling 
Med denne aftale udmønter partierne 881 mio. kr. i 2010, 1.140 mio. kr. i 2011 og 
1.100 mio. kr. i 2012 af globaliseringsreserven til forskning og udvikling, jf. tabel 1. 
 

Tabel 1 
Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 

 
  2010 2011 2012  

 I alt 881 2.523 2.713  
 1. Basismidler i alt  205 310 310  
 2. Opbyg. forskningskapacitet i alt 120 120   
 3. Fri forskning i alt 193 208 280  
 4. Strategisk forskning i alt 199 215 280  
 5. Samarbejde med private i alt  130 193 180  
 6. Internationalisering i alt  34 94 50  
 Ufordelt reserve - 1.383 1.613  
   

 
Endvidere afsættes 90 mio. kr i 2010, 90 mio. i 2011 og 110 mio. kr. i 2012 fra 
forskningsreserven på § 35, jf. tabel 2. 
 

Tabel 2 
Midler til strategisk forskning fra forskningsreserven på § 35 

 
  2010 2011 2012  

 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter 50 50 70  
 Økologi og GUDP 40 40 40  
 I alt 90 90 110  
   

 
1. Basismidler til forskning 
Der tilføres i alt 205 mio. kr. i 2010, 310 mio. kr. i 2011 og 310 mio. kr. i 2012 til ba-
sismidler til forskning.  
 
1.1 Basisbevillinger til universiteterne 
Der tilføres 200 mio. kr. i 2010, 290 mio. kr. i 2011 og 290 mio. kr. i 2012 til univer-
siteternes basismidler. 
 
Af de ovennævnte beløb afsættes 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 til præ-
miering af offentlige forskningsinstitutioners internationale samarbejde, heraf 30 
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mio. kr. i 2011 til medfinansiering, hvis et dansk universitet får mulighed for at delta-
ge i European Institute of Innovation and Technology (EIT) som en førende institu-
tion i et Knowledge and Innovation Communities (KIC). 
 
De samlede basismidler til universiteterne fremgår herefter af tabel 3. 
 

Tabel 3 
Basismidler til universiteterne 2006 – 2012, mio. kr.1 

 
  2006 2007 2008 2009 20102 20112 20122  

 Basismidler til  
universiteterne 6.010 6.349 6.694 7.139 7.363 7.415 7.371 

 

  
1) Der kan ske mindre justeringer af de samlede beløb i forbindelse med de afsluttende finanslovsfor-

handlinger.  
2) Præmieringsordningen er fra 2010 udvidet til at omfatte alle offentlige forskningsinstitutioner, hvilket 

betyder, at en mindre andel af de 100 mio. kr. der er afsat i årene vil gå til andre offentlige forsknings-
institutioner end universiteterne. 

 

 

 
Der er på finanslovsforslaget for 2010 afsat 100 mio. kr. om året i 2010 til 2013 til 
’Basismidler efter resultater’. Dermed udmøntes i alt 300 mio. kr. i 2010, 290 mio. kr. 
i 2011 og 290 mio. kr. i 2012 via ny model for ’Basismidler efter resultater’ til univer-
siteterne, jf. aftalen af 30. juni 2009. 
 
1.2 Basisbevillinger til sektorforskningsinstitutionerne 
Der afsættes 5 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til basismidler 
til sektorforskningen og de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturmini-
steriet. 
 
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), SFI – 
Det nationale forskningscenter for velfærd (SFI), Det nationale forskningscenter for 
arbejdsmiljø (NFA), Statens Seruminstitut og Kennedy Centret tilføres 4 mio. kr. i 
2010, 16 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012. 
 
Arkitektskoler, billedkunstskoler, konservatorskoler, designskoler, musikkonservato-
rier og biblioteksskoler under Kulturministeriet tilføres 1 mio. kr. i 2010, 4 mio. kr. i 
2011 og 4 mio. kr. i 2012.  
 
 
2. Opbygning af forskningskapacitet 
Der afsættes 120 mio. kr. i 2010 og 120 mio. kr. i 2011 til en fortsættelse af den nati-
onale indsats med investeringer i store forskningsinfrastrukturer i ind- og udland, der 
kan give danske forskere adgang til avanceret forskningsudstyr. 
3. Fri forskning 
Der afsættes i alt 193 mio. kr. i 2010, 208 mio. kr. i 2011 og 280 mio. kr. i 2012 til fri 
forskning. 
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3.1 Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram 
Der afsættes 115 mio. kr. i 2010, 115 mio. kr. i 2011 og 184 mio. kr. i 2012 til Det 
Frie Forskningsråd. 
 
Midlerne udmøntes blandt andet til Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram 
’Sapere Aude – vov at vide’, der har som formål at sikre udviklingen af de dygtigste 
forskertalenter gennem forbedrede karriereveje inden for forskning. Indsatsen sker 
på tre trin: DFF-ung eliteforsker (postdoc), DFF- forskningsleder (lektor) og DFF-
topforsker (professor). 
 
3.2 Søren Kierkegaard Forskningscenter 
Der afsættes 7 mio. kr. i 2010, 6 mio. kr. i 2011 og 6 mio. kr. i 2012 til SKF centeret 
med henblik på færdiggørelsen af udgivelsen af Søren Kierkegaards samlede værker. 
 
3.3 Grundtvigcenteret 
Der afsættes 6 mio. kr.  i 2010, 7 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til Grundtvig-
centeret.  
 
Centret har til opgave at gøre Grundtvigs forfatterskab offentligt tilgængeligt via digi-
talisering og kommenterede udgaver. Herudover vil det gennem forskning, undervis-
ning og formidling søges at fremme det almene studie af Grundtvig og hans virk-
ningshistorie. Projektet forventes at strække sig over 20 år. 
 
3.4 Bedre evaluering af forskning 
Der afsættes 15 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012 til bedre evaluering af forskning.  
 
Midlerne skal anvendes til fortsat videnindsamling og udvikling af metoder til forsk-
ningsevaluering, drift af forskningsindikatoren og gennemførelse af analyser med ud-
gangspunkt i forskningsindikatoren, opdatering og videreudvikling af kvalitetsbaro-
meteret og gennemførelse af cirka otte undersøgelser og evalueringer årligt. 
 
3.5 Institutioner skal skabe mere systematisk viden 
Der afsættes 65 mio. kr. i 2010, 65 mio. kr. i 2011 og 65 mio. kr. i 2012 til at styrke 
mere systematisk videnopbygning samt udnyttelse af denne viden i praksis på institu-
tionerne på det mellemlange videregående uddannelsesområde i samarbejde med 
universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne samt foretage en målrettet indsats 
i formidling af den opbyggede viden.  
 
Midlerne afsættes til en styrkelse og udbredelse af forskningstilknytning f.eks. via køb 
af forskningsydelser på universiteterne og deltagelse i strategiske forskningspro-
grammer i samarbejde med universiteter og sektorforskningsinstitutioner om udvik-
ling af viden af relevans for professionshøjskolernes uddannelser og om fagdidaktik. 
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4. Strategisk forskning 
Der afsættes 289 mio. kr. i 2010, 305 mio. kr. i 2011 og 390 mio. kr. i 2012 til strate-
gisk forskning. 
 
Midlerne finansieres med 199 mio. kr. i 2010, 215 mio. kr. i 2011 og 280 mio. kr. i 
2012 fra globaliseringsreserven. Endvidere afsættes 90 mio. kr. i 2010, 90 mio. kr. i 
2011 og 110 mio. kr. i 2012 fra forskningsreserven på § 35.  
 
Hovedprioriteringen på det strategiske forskningsområde er en samlet satsning på 
det ’grønne område’. Derudover afsættes midler inden for temaerne sundhed, stam-
celler og uddannelse. 
 
Partierne er enige om, at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations-
program (EUDP) er et vigtigt led i kæden fra forskning og udvikling til marked, 
hvorfor der fremadrettet skal prioriteres midler til forskning, udvikling og demon-
stration på klima- og energiområdet. 
 
4.1 Det Strategiske Forskningsråd  
Der afsættes i alt 269 mio. kr. i 2010, 282 mio. kr. i 2011 og 372 mio. kr. i 2012 til ini-
tiativer under Det Strategiske Forskningsråd.  
 
4.1.1 En samlet satsning på ’grøn’ strategisk forskning  
Der afsættes i alt 200 mio. kr. i 2010, 242 mio. kr. i 2011 og 277 mio. kr. i 2012 til en 
samlet satsning på ’grøn’ strategisk forskning.  
 
Midlerne udmøntes af Det Strategiske Forskningsråd, bortset fra initiativerne ’Green 
Lab dk’ samt ’Økologi og GUDP’.  
 
Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter 
Der afsættes 50 mio. kr. i 2010, 50 mio. kr. i 2011 og 70 mio. kr. i 2012 til forskning i 
’Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter’. Forskning kan for eksem-
pel bidrage med viden om bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne i fødevarepro-
duktionen, herunder økologisk produktion. Forskning kan også bidrage med viden 
om kvalitetsfødevarer, og mennesker og dyrs sundhed og trivsel og herunder fødeva-
rers rolle i forebyggelse af livsstilssygdomme.  
 
Initiativet finansieres af forskningsreserven på § 35. 
 
Klima- og klimatilpasning 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til forskning i 
’Klima- og klimatilpasning’, herunder til videreførelse af de forskningskoordinerende 
aktiviteter under klimatilpasningsenheden ved Århus Universitet. 
 
Forskning i klima kan bidrage med viden om omfanget og hastigheden af klimafor-
andringerne og om forandringerne i forskellige dele af verden.  
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Klimaforskningscenter på Grønland 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til videreførelse af klimaforsk-
ningscenteret i Grønland. Centeret er tværvidenskabeligt og skal have fokus på kli-
matilpasning i Arktis.  
 
Grøn transport 
Det afsættes 30 mio. kr. i 2010, 30 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til ’Grøn 
transport’, der kan indeholde forskning i transportsystemer og reduktion af CO2 fra 
transportsektoren, herunder det maritime område, sammen med fastholdelse af mo-
biliteten.  
 
Miljøteknologi 
Der afsættes 12 mio. kr. i 2011 og 17 mio. kr. i 2012 til forskning i miljøeffektive 
teknologier, der blandt andet kan bidrage til at udvikle teknologier, som er mindre 
belastende end eksisterende teknologier og til at forebygge miljøproblemer.  
 
Partierne er enige om at vende tilbage til spørgsmålet om miljøteknologi ved for-
handlingerne i 2010. 
 
Green Lab dk – testfaciliteter for klimateknologier 
Der afsættes 60 mio. kr. i 2010, 70 mio. kr. i 2011 og 80 mio. kr. i 2012 til ’Green 
Lab dk’, der består i et statsligt tilskud til etablering (ikke drift) af et mindre antal 
testfaciliteter på strategiske områder, hvor virksomhederne kan demonstrere og teste 
nye klimateknologier under realistiske omstændigheder i stor skala.  
 
Økologi og GUDP 
Der afsættes 40 mio. kr. i 2010, 40 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i 2012 til et Grønt 
Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) herunder en satsning på forskning 
og innovation inden for økologi efter rådgivning fra Internationalt Center for Forsk-
ning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS). 
 
Initiativet finansieres af forskningsreserven på § 35. 
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4.1.2 Øvrige prioriteter under Det Strategiske Forskningsråd 
Der afsættes 69 mio. kr. i 2010, 40 mio. kr. i 2011 og 95 mio. kr. i 2012 til øvrige pri-
oriteter under Det Strategiske Forskningsråd.  
 
Sundhed og forebyggelse 
Der afsættes 44 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til forskning 
inden for ’Sundhed og forebyggelse’. Dette område dækker forskning inden for te-
maerne; fra basal forskning til individualiseret behandling, menneskets sundhed og 
sikkerhed i samspil med miljøfaktorer, forskning i kroniske sygdomme – herunder 
forudses det at mindst ét strategisk forskningsprojekt vil ligge inden for demens-
forskning – samt forskning i forebyggelse.  
 
Stamcelleforskning 
Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 35 mio. kr. i 2012 til stamcelle-
forskning inden for rammerne af Det Strategiske Forskningsråd. 
 
Partierne er enige om, at midlerne skal udmøntes som en bevilling til ét strategisk 
forskningscenter med inspiration fra de principper, der ligger til grund for Berkeley 
Universitetets CITRIS-model og det hollandske Top-Pharma institut. 
 
Partierne er endvidere enige om, at etableringen af et center for stamcelleforskning 
udbydes i konkurrence. Der vil blive efterspurgt projektforslag fra konsortier, som 
samler ekspertisen fra offentlige og private parter. Der skal i udbuddet ligeledes stil-
les krav om, at projektforslagene indeholder en væsentlig medfinansiering, således at 
private parter og universiteter skal bidrage med en minimumsfinansiering. 
 
Videnskabsministeriet og Sundhedsministeriet vil primo 2010 i fællesskab udarbejde 
en meget kort beskrivelse af de overordnede forsknings- og sundhedsmæssige udfor-
dringer, som forskningen skal adressere. Herefter kan udbuddet offentliggøres senere 
i 2010 med opslag af den samlede pulje for 2010, 2011 og 2012 på 65 mio. kr. med 
henblik på igangsættelse primo 2011. 
 
Udvælgelse af konsortiet/centeret foretages efter en kvalitetsvurdering i Det Strategi-
ske Forskningsråd og efter forudgående international peer review. 
 
Ansøgningerne vurderes først og fremmest på grundlag af deres kvalitet. Herudover 
vil størrelsen af den private medfinansiering indgå som et væsentligt parameter i be-
dømmelsen af ansøgningerne. I den forbindelse er partierne enige om, at der kan af-
viges fra det generelle krav om et loft for medfinansiering på 10 pct. 
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Uddannelsesforskning og professionsuddannelsernes arbejdsfelt 
Der afsættes 15 mio. kr. i 2010 og 30 mio. kr. i 2012 til forskning, der understøtter 
uddannelsesmålsætningerne om, at mindst 95 procent af en årgang skal gennemføre 
en ungdomsuddannelse, og at mindst 50 procent af alle unge skal have en videregå-
ende uddannelse. Forskningen kan blandt andet rettes mod forbedring af uddannel-
sernes kvalitet, social mobilitet og professionsuddannelsernes arbejdsfelt.   
 
Midlerne for 2012 slås op allerede i 2011 med mulighed for udmøntning i januar 
2012. 
 
4.2 Internationalt forskningssamarbejde 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 20 mio. kr. i 2011 og 15 mio. kr. i 2012 til Det Stra-
tegiske Forskningsråds internationale samarbejde på områder af strategisk betydning 
for Danmark. 
 
Midlerne til internationalt samarbejde kan Det Strategiske Forskningsråd anvende til 
tidligt at indgå i planlægningen og udformningen af kommende initiativer inden for 
EU-joint programming og artikel 169-initativer, hvis rådet har vished for, at rådet har 
midler til internationalt samarbejde inden for en horisont på minimum fire år.  
 
4.3 Bedre grundlag for prioritering (FORSK2015) 
Der afsættes 3 mio. kr. i 2011 og 3 mio. kr. i 2012 til udvikling og videreførelse af 
’FORSK-2015-initaitivet’. 
 
 
5. Samarbejde med private  
Der afsættes 130 mio. kr. i 2010, 193 mio. kr. i 2011 og 180 mio. kr. i 2012 til samar-
bejde med private. 
  
Det er vigtigt, at den viden der skabes ved forskning og udviklingsindsatsen spredes 
til det omkringliggende samfund. Derfor er vigtigt, at det i takt med en stigende 
forsknings- og udviklingsindsats sikres, at ny viden omsættes til nye produkter, ser-
viceydelser og andre typer af innovation. 
 
5.1 Innovationsprojekter og netværk  
Der afsættes 35 mio. kr. i 2010, 100 mio. kr. i 2011 og 100 mio. kr. i 2012 til at udvi-
de ordningen med innovationskonsortier, så der kan igangsættes nye former for 
forskningssamarbejde, som f.eks. fremmer innovation i den offentlige sektor eller 
styrker de innovative netværk inden for f.eks. servicesektoren.   
 
5.2 GTS 
Der afsættes 75 mio. kr. i 2010, 63 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til at styrke 
GTS-institutternes forskning og udviklingsaktiviteter og deres indsats for at hjemtage 
teknologisk viden fra udlandet via internationale samarbejdsprojekter med udenland-
ske institutter.  
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5.3 Entreprenørskab og proof of concept 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2010, 30 mio. kr. i 2011 og 30 mio. kr. i 2012 til at videre-
føre proof of concept-finansiering til offentlige forskningsinstitutioner i 2010 til 
2012. Samtidig skal midlerne fra 2011 finansiere et nyt initiativ, hvor de eksisterende 
nationale initiativer inden for uddannelse i iværksætteri, innovation og entreprenør-
skab samles og styrkes (igangsættes i 2010).  
 
 
6. Internationalisering 
Der afsættes 34 mio. kr. i 2010, 94 mio. kr. i 2011 og 50 mio. kr. i 2012 til internatio-
nalisering. 
 
6.1 Etablering af internationaliseringspulje for dansk forskning og innovation 
Der afsættes 30 mio. kr. i 2010, 60 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til Internatio-
naliseringspuljen.  
 
Bilaterale aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk 
Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 28 mio. kr. i 2011 og 16 mio. kr. i 2012 til bilaterale 
aftaler og deltagelse i internationale forskningsnetværk. 
  
Midlerne anvendes til indgåelse af nye og opfølgning på allerede indgåede bilaterale 
aftaler med Kina, Indien, Japan og Israel, herunder til ”Internationalt netværkspro-
gram”, udmøntning af Kina-strategien samt til konkrete forskningssamarbejder i 
form af ”topping up” af forskningsrådenes internationale opslag.  
 
Midlerne anvendes endvidere til partnerskabsaftaler med førende forskernetværk 
som f.eks. samarbejdet med UC Berkeley (CITRIS) og Stanford University (H-Star) 
samt til finansiering af aktiviteter i regi af innovationscentrene i Silicon Valley, Shan-
ghai og München.  

Det danske universitetscenter i Beijing 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2010 og 32 mio. kr. i 2011 til at fortsætte etableringen af 
det danske universitetscenter i Beijing.  
 
Der påregnes et tilsvarende finansieringsbidrag fra universiteterne. Det forventes, 
at centeret påbegynder ph.d.-uddannelse og forskningssamarbejde i 2010, mens øv-
rige uddannelsesaktiviteter ventes påbegyndt fra 2011.  
 
Partierne er enige om, at der ved forhandlingerne i 2010 afsættes midler til en vide-
reførelse af universitetscenteret i Beijing fra 1. januar 2012.  
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Nordisk Topforskning 
Ved aftalen om udmøntning af globaliseringsreserven i efteråret 2008 blev der afsat 
midler til Nordisk Topforskning for 2009-2010.  
 
Partierne er enige om, at bidraget til programmet i 2011 og 2012, som der er indgå-
et politisk aftale om, finansieres af den del af reserven, der udmøntes ved de kom-
mende års forhandlinger.  
 
6.2 Brohoveder/innovationscentre 
Det afsættes 10 mio. kr. i 2011 og 10 mio. kr. i 2012 til en videreførelse af de eksiste-
rende innovationscentre. 
 
Innovationscentrene har til opgave lokalt i førende udenlandske ”hot spots” at hjæl-
pe danske virksomheder og forskere med at få adgang til udenlandsk viden, netværk, 
teknologi, kapital og markeder. En ekstern evaluering udarbejdet i juli 2008 viser, at 
brugerne, især små og mellemstore virksomheder og yngre forskere, er meget tilfred-
se med centrenes ydelser.  
 
6.3 Rumforskning 
Der afsættes 20 mio. kr. i 2011 og 20 mio. kr. i 2012 til fortsættelse af den i 2009 på-
begyndte nationale indsats inden for satellitbaseret jordobservation og klimaovervåg-
ning.  
 
Partierne er enige om at afsætte yderligere midler ved forhandlingerne i de kommen-
de år for at sikre, at Danmark kan fastholde den satsning, der blev igangsat på bag-
grund af 2008 aftalen.  
 
6.4 Vejledning i forbindelse med EU-programmer 
Der afsættes 4 mio. kr. i 2010, 4 mio. kr. i 2011 og 4 mio. kr. i 2012 til målrettet vej-
ledning om ansøgningsprocedurer og regler for deltagelse i EU’s 7. rammeprogram 
for forskning og udvikling. 
 
 
7. Øvrige aftaler 
 
7.1 Status for optaget af ph.d.er på universiteterne 
Partierne er enige om i 2010 at mødes for at drøfte en status for udviklingen i opta-
get af ph.d.er på universiteterne, herunder realiseringen af målet om forøgelse af 
ph.d.-optaget og fordelingen mellem de enkelte hovedområder. I aftalen fra novem-
ber 2006 om fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling blev der af-
sat midler til at øge optaget. Det blev aftalt, at forøgelsen af optaget af ph.d.er særligt 
skulle ske inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og sundhedsvidenskab. 
De afsatte midler til ph.d.-området fra aftalen i 2006 er udmøntet på finansloven på 
baggrund af de tillæg til udviklingskontrakter, der er indgået med universiteterne.  
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7.2 Strategi for internationalisering af forskning og innovation 
I forbindelse med aftalerne om udmøntning af globaliseringsmidler til forskning og 
udvikling i 2006, 2008 og nu i 2009 er der afsat væsentlige midler til en række initiati-
ver, der sigter mod at fremme internationaliseringen af dansk forskning og innovati-
on. Der er behov for at sikre en sammenhæng og koordinering af de mange nye initi-
ativer. Og samtidig er der behov for at sikre at indsatsen er forankret i universiteter, 
forskningsinstitutioner, GTS institutioner og virksomheder og relevante ministerier. 
Partierne er på den baggrund enige om i 2010 at mødes for at drøfte behovet og ret-
ningen for en sammenhængende strategi for internationalisering af forskning og in-
novation. 
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Bilag 1  

Fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling 2010-2012 (mio. kr.)  
 
  2010 2011 2012  

 Globaliseringsreserve 1.981 3.623 3.813  
 Nye initiativer på universitetsområdet i alt 1.100 1.100 1.100  
 Teknologisk løft af laboratoriebygninger 1.000 1.000 1.000  
 Forhøjelse af uddannelsestaxametret (*) 184 (*) 210 (*) 220 (*)  
 - heraf fra forskningsreserven på § 35 84 110 120  
 Reserve til udmøntning efterår 2009  881 1.140 1.100  
 Reserve til senere udmøntning  1.383 1.613  
      
 Fordeling af globaliseringsreserve til forskning     
 1. Basismidler i alt  205 310 310  
 Basismidler til universiteterne 200 290 290  
 Basismidler til sektorforskningsinstitutioner mv. 5 20 20  
      
 2. Opbyg. forskningskapacitet i alt 120 120   
 Forskningsinfrastruktur   120 120   
      
 3. Fri forskning i alt 193 208 280  
 Det Frie Forskningsråd, herunder karriereprogram 115 115 184  
 Søren Kirkegaard Centeret 7 6 6  
 Grundtvigcenteret 6 7 10  
 Evaluering af forskning  15 15  
 Institutioner skal skabe mere systematisk viden 65 65 65  
      
 4. Strategisk forskning i alt 199 215 280  
 En samlet satsning på ’grøn’ strategisk forskning (*) 200 (*) 242 (*) 277 (*)  
 - heraf initiativer vedrørende ’Grøn Vækst’ fra  

forskningsreserven på § 35  90 90 110 
 

 Sundhed og forebyggelse 44 20 30  
 Stamcelleforskning 10 20 35  
 Uddannelsesforskning og professionsudd. arbejdsfelt 15  30  
 Internationalt forskningssamarbejde 20 20 15  
 Bedre grundlag for prioritering (FORSK 2015)  3 3  
      
 5. Samarbejde med private i alt  130 193 180  
 Innovationsprojekter og netværk 35 100 100  
 GTS 75 63 50  
 Entreprenørskab og proof of concept 20 30 30  
      
 6. Internationalisering i alt  34 94 50  
 Internationaliseringspulje 30 60 16   
 Brohoveder/Innovationscentre  10 10  
 Rumforskning  20 20  
 EU forskningsmidler, vejledning 4 4 4  
      
 Fordeling af globaliseringsreserve til forskning i alt  881 1.140 1.100  
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Fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling 2010-2012 (mio. kr.)  
 
  2010 2011 2012  
 I alt fordelt med denne aftale 2.155 2.440 2.430  
 Heraf administration 28,2 32,1 31,5  
  

*) Omfatter midler fra forskningsreserven på § 35 til henholdsvis forhøjelse af uddannelsestaxametret og 
initiativerne vedrørende Grøn Vækst. 
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Aftale om udmøntning af midler til de videregående          
uddannelser 2010-2012  

Den teknologiske udvikling og globaliseringen skærper fortsat kravene om højtud-
dannet arbejdskraft både i den offentlige og den private sektor. Danmark har derfor 
behov for uddannelser i verdensklasse og for at være et førende vidensamfund.  
 
Aftaleparterne er enige om, at der fortsat er behov for at udvikle og styrke kvaliteten 
på de videregående uddannelser for at nå målet om, at mindst halvdelen af alle unge 
skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig med, at færdiggørelsesalderen 
reduceres. 
 
Aftaleparterne er enige om at prioritere følgende temaer indenfor de videregående 
uddannelser: 
 
• Akkreditering af de videregående uddannelser 
• Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser 
• Styrket internationalisering 
• Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på er-

hvervsakademier, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne 
• Initiativer rettet mod styrkelse af det pædagogiske område 
 
Med nærværende aftale udmøntes ca. 960 mio. kr. i perioden 2010-2012, som forde-
les med godt 320 mio. kr. i hvert af årene 2010-2012.  
 
Desuden udmøntes i alt 200 mio. kr. i perioden 2010-2012 til initiativer rettet mod 
det pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og 
styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne. Initiativerne finan-
sieres af midler oprindeligt afsat til omlægning af pædagoguddannelsens praktikperi-
oder fra lønnet praktik til SU-finansieret praktik. 
 
Hertil kommer yderligere 20,8 mio. kr. i 2009 samt 41,5 mio. kr. i 2010 til øvrige ini-
tiativer til kvalitetsløft på professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne, reduceret 
frafald og udviklingsbasering. 
 
Endvidere prioriteres der af midlerne til forskning og udvikling 65 mio. kr. årligt i 
2010-2012 til konsolidering af produktion af viden i professionsbacheloruddannel-
serne, jf. tabel 1. 
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Den samlede prioritering fremgår af tabel 1 nedenfor. 
 

Tabel 1 
Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 

 
  2009 2010 2011 2012  

 Mio. kr., PL10      
 Til udmøntning i alt3 - 386,3 386,3 387,3  
 - Heraf fra globaliseringsreserven til de videregående  

uddannelser  319,3 320,3 320,3 
 

 - Heraf fra midler afsat til trepart2  67,0 66,0 67,0  
       
 1. Akkreditering      
 1.1 Videreførelse af akkrediteringsinstitutionen1 - 24,0 24,0 24,0  
 1.2 Bevilling til akkreditering, Danmarks Evaluerings- 

 institut1  - 10,0 10,0 10,0 
 

       
 2. Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående 

uddannelser     
 

 2.1 Videreførelse af eliteuddannelser1 - 24,0 24,0 24,0  
       
 3. Styrket internationalisering      
 3.1 Videreførelse og administration af udlands-

stipendieordningen1 - 10,0 10,0 10,0 
 

 3.2 Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske 
studerende1 - 16,0 16,0 16,0 

 

 3.3 Servicepakke til styrkelse af modtagelse af udenland-
ske studerende1 - 10,0 10,0 10,0 

 

       
 4. Styrkelse af kvalitet faglighed og sammenhæng ml. 

teori og praksis på erhvervsakademierne, pro-
fessionshøjskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne     

 

 4.1 Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og 
praksis på erhvervsakademierne, professions-
højskolerne mv. og ingeniørhøjskolerne1 - 225,3 226,3 226,3 

 

 4.2 Styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne 
mv. samt styrkede studiestartsforløb på professions-
bacheloruddannelserne2 - 33,0 33,0 34,0 

 

       
 5. Initiativer rettet mod det pædagogiske område      
 5.1 Uddannelse af praktikvejledere på pædagog-

uddannelsen2 - 12,0 12,0 12,0 
 

 5.2 Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge2 - 11,0 11,0 11,0  
 5.3 Etablering af videnscenter for udsatte børn og unge2 - 3,0 3,0 3,0  
 5.4 Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende2 - 8,0 7,0 7,0  
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Tabel 1 (fortsat) 
Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 

 
  2009 2010 2011 2012  

 Mio. kr., PL10      
       
 Konsolidering af produktion af viden i professions-

bacheloruddannelserne7 
 

76,3 65,0 65,0 65,0 
 

       
 Fordeling af midler på institutionstyper i forhold til 

20094:     
 

 Universiteter 98,1 24,0 24,0 24,0  
 Professionshøjskoler mv.5 148,6* 221,2 220,2 221,2  
 Ingeniørhøjskoler5 4,0* 11,1 13,1 13,1  
 Erhvervsakademier6 28,9* 29,0 29,0 29,0  

  
1) Finansieret ved ufordelt reserve fra Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen 
2) Finansieret ved midler, oprindeligt afsat til omlægning af pædagoguddannelsens praktikperioder fra 

lønnet praktik til SU-finansieret praktik 
3) Hertil kommer 20,8 mio. kr., som udmøntes i 2009 til allerede planlagte efteruddannelsesaktiviteter i 

2009. 
4) Ekskl. midler til initiativerne under 1., 3. og 5., som ikke udmøntes til institutionerne. Initiativ 5.3 

udmøntes dog til professionshøjskolerne. 
5) Opgørelsen er ekskl. midler afsat i forbindelse med udmøntning af globaliseringspuljens midler til 

forskning og udvikling. 
6) Det skal bemærkes, at der i 2009 er medtaget 21,8 mio. kr. til erhvervsakademierne, som er afsat som 

et engangstilskud til efteruddannelse af lærere i forbindelse med KVU-reformen. 
7) Finansieret af puljen til forskning og udvikling. Midlerne er ikke medtaget i fordelingen på instituti-

onstyper, men forventes at tilgå ingeniørhøjskolerne og professionshøjskolerne mv.  
*) Hertil kommer 6,2 mio. kr. i 2009 til ingeniørhøjskolerne, 4,3 mio. kr. til Professionshøjskolen VIA 

og 20,8 mio. kr. i 2009 til erhvervsakademierne til udvikling af tekniske og merkantile uddannelser, jf. 
Aftale om finansloven for 2008 samt 35,5 mio. kr. i 2009 til professionshøjskolerne og 2,5 mio. kr. i 
2009 til ingeniørhøjskolerne til en styrket indsats mod frafald, jf. Aftale om udmøntning af uforbrugte 
midler fra globaliseringspuljen i 2007. 

 

 

 
 
1. Akkreditering 
 
1.1 Akkreditering 
I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006 blev det 
besluttet at iværksætte akkreditering af de videregående uddannelser for at sikre en 
høj kvalitet i uddannelserne, samt at uddannelsernes indhold svarer til samfundets 
behov. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) foretager akkrediteringsvurderinger af 
videregående uddannelser på Undervisningsministeriets område. Akkrediteringsinsti-
tutionen er blevet indfaset over en periode. Budgettet for institutionen er blevet re-
vurderet på baggrund af de første to års virksomhed. Aftaleparterne er enige om, at 
der afsættes 34 mio. kr. årligt i perioden 2010 til 2012 til akkreditering, som fordeles 
med 10 mio. kr. til Danmarks Evalueringsinstitut og 24 mio. kr. til Akkrediteringsin-
stitutionen.  
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2. Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser 
 
2.1 Videreførelse og styrkelse af eliteuddannelser 
Med henblik på fortsat at sikre de dygtigste studerende muligheden for at udvikle sig 
på højeste internationale niveau er aftaleparterne enige om en videreførelse og styr-
kelse af initiativet vedrørende eliteuddannelser. 
 
 
3. Styrket internationalisering 
 
3.1 Videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen 
Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til ud-
landsstipendieordningen, som giver unge mulighed for at tage studieophold af høj 
kvalitet i udlandet. Aktiviteten i udlandsstipendieordningen er stigende. Midlerne af-
sættes til videreførelse og administration af udlandsstipendieordningen på universite-
terne, professions- og ingeniørhøjskolerne, erhvervsakademierne mv. og i SU-
styrelsen. 
 
3.2 Videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske studerende 
Der afsættes 16 mio. kr. årligt til en videreførelse af stipendier til dygtige udenlandske 
studerende. Dette svarer til ca. 40 heltidspladser på universiteterne og 10 heltidsplad-
ser ved institutioner under Undervisningsministeriet.  
 
3.3 Servicepakke til styrkelse af modtagelse af udenlandske studerende 
Aftaleparterne er enige om at afsætte 10 mio. kr. om året til oprettelsen af en koordi-
nerende funktion, der skal sikre en bedre og mere ensartet modtagelse og fastholdel-
se af udenlandske studerende i Danmark. Denne tværgående funktion skal blandt 
andet sørge for informationsflow mellem institutioner i forhold til regler og best pra-
tice relateret til håndtering af udenlandske studerende, styrke eksponering af Dan-
mark som uddannelsesland og medvirke til at omstille uddannelsesinstitutionerne til 
et globalt uddannelsesmarked. 
 
 
4. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng mellem teori og praksis på 
 professionshøjskolerne, ingeniørhøjskolerne og erhvervsakademierne 
 
4.1 Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på  
 erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne 
Aftalepartierne er enige om at afsætte 225,3 mio. kr. i 2010 og 226,3 mio. kr. i hvert 
af årene 2011 og 2012 til kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og prak-
sis på erhvervsakademierne, professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne samt 
styrket internationalisering og til formidling af uddannelserne. Midlerne fordeles med 
29 mio. kr. til erhvervsakademierne, 185,2 mio. kr. til professionshøjskolerne i 2010 
og 184,1 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 11,1 mio. kr. til ingeniørhøjskolerne i 2010 
og 13,1 mio. kr. årligt i 2011-2012.  
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4.2 Styrkelse af professionshøjskolernes praksisviden samt styrkede  
 studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne 
Der afsættes 33 mio. kr. årligt i 2010-11 og 34 mio. kr. i 2012 til en generel styrkelse 
af professionshøjskolernes sundhedsfaglige og pædagogiske uddannelsers fundering i 
praksisviden. Midlerne udmøntes som udviklingsmidler til de 7 professionshøjskoler 
til anvendelse til medfinansiering af udviklingsprojekter, der f.eks. vedrører professi-
onerne i velfærdsuddannelserne, hvor der stilles krav om, at projekterne skal gen-
nemføres i samarbejde med kommuner og regioner. Samspillet med kommuner, re-
gioner og forsknings- og udviklingsinstitutioner er afgørende for professionsuddan-
nelsernes mulighed for at udvikle, kvalificere og implementere den nyeste praksisvi-
den i de enkelte professioner og erhverv. Endvidere anvendes midlerne til øget fokus 
på at mindske frafaldet ved at få bedre og flere uddannede vejledere og styrkede stu-
diemiljøer på uddannelsesstederne. Anvendelsen kan være en styrket studievejledning 
på første studieår samt afvikling af ”brush-up kurser” for studerende, hvis adgangs-
givende uddannelser er taget flere år tidligere. Alle midlerne tilgår professionshøjsko-
lerne. 
 
 
5. Initiativer rettet mod det pædagogiske område  
 
5.1 Uddannelse af praktikvejledere på pædagoguddannelsen 
Aftalepartierne er enige om at videreføre muligheden for at uddanne flere praktikvej-
ledere på pædagoguddannelsen. Der afsættes 12 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 
hertil. 
 
5.2 Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge 
Med henblik på at sikre en sammenhængende og forebyggende indsats i forhold til 
udsatte børn og unge og uddannelse af pædagoger inden for området udsatte børn er 
aftalepartierne enige om, at der oprettes en ordning på vilkår, der ligner ordningen 
for praktikvejledere til uddannelse på moduler på den pædagogiske diplomuddannel-
se i socialpædagogik. Der afsættes 11 mio. kr. årligt i årene 2010 til 2012.  
 
5.3 Etablering af videncenter for udsatte børn og unge 
Der afsættes 3 mio. kr. årligt i perioden 2010-2012 til udvikling og etablering af et vi-
dencenter, der bidrager til forskning og udvikling vedrørende udsatte børn og unge. 
Videncentret skal forankres på en eller flere af professionshøjskolerne og have til 
formål at skabe og formidle systematisk viden på centrale områder, der vedrører ud-
satte børn og unge. 
 
5.4 Etablering af praktikpladser for pædagogstuderende 
I dag optager folkeskolerne stort set kun lærerstuderende i praktik, da disse i mod-
sætning til pædagogstuderende modtager SU samt et refusionstaxameter og derfor 
ikke skal aflønnes. En særlig pulje målrettet praktikpladser for pædagogstuderende i 
folkeskoler vil kunne afhjælpe denne skævhed. 
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Der afsættes som en forsøgsordning midler til en pulje til betaling af folkeskoler til 
etablering af praktikforløb for pædagogstuderende i børnehaveklasse og SFO.  
 
Pædagoguddannelsen har en stor udfordring i at skaffe et tilstrækkeligt antal praktik-
pladser til at opfylde uddannelsens øgede specialiseringskrav. Da praktikpladser som 
regel forudsætter institutioner med et vist lønbudget, er det særligt vanskeligt at skaf-
fe praktikpladser indenfor mindre, specialiserede områder. Der etableres derfor lige-
ledes en pulje til etablering af praktikpladser i små specialiserede kommunale projek-
ter vedrørende f.eks. socialt udsatte. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

Aftaleparterne har drøftet professionshøjskolernes forpligtelse til at sikre den regio-
nale uddannelsesdækning og er enige om, at det i de kommende udviklingskontrakter 
skal indgå, at hver professionshøjskole i 2010 skal fremlægge en strategi for, hvorle-
des institutionen vil leve op til denne forpligtelse. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
I tillæg til Aftale om udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-12 
(5. november 2009) har aftaleparterne drøftet udmøntningen af de afsatte midler i 
2009 (inklusiv videreførte midler) til efteruddannelse af lærere og undervisere på læ-
reruddannelsen og pædagoguddannelsen svarende til i alt 62,3 mio. kr. (2010-priser). 
 
Parterne er enige om, at en tredjedel af midlerne, svarende til 20,8 mio. kr. afsættes til 
allerede planlagte efteruddannelsesaktiviteter i 2009. Disse midler udmøntes allerede i 
2009, mens de resterende 41,5 mio. kr. (2010-priser) udmøntes i 2010. Midlerne i 
2010 udmøntes gennem uddannelsesinstitutionernes udviklingskontrakter med hen-
blik på reduceret frafald og fortsat udviklingsbasering. Midlerne foreslås fordelt med 
2 mio. kr. til ingeniørhøjskolerne og 39,5 mio. kr. til professionshøjskolerne. 
 
I forlængelse heraf er aftaleparterne enige om, at udmøntningen af de uudmøntede 
midler på knap 22 mio. kr. i 2009 til efteruddannelse af KVU-lærere drøftes og efter-
følgende udmeldes i begyndelsen af 2010.  
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
Der udmøntes i alt 200 mio. kr. i perioden 2010-2012 til initiativer rettet mod det 
pædagogiske område samt styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne og 
styrkede studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne. Regeringen tilveje-
bringer finansiering hertil fra midlerne, der oprindeligt blev afsat til initiativet i tre-
partsaftalen af 1. juli 2007 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FTF om om-
lægning af pædagoguddannelsens praktikperioder til SU-finansiering. 
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Aftale om udmøntning af den afsatte reserve til styrket  
voksen- og efteruddannelse i perioden 2010-2012 og    
VEU-puljen 

Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Radikale Venstre er enige om at fastholde målsætningen om, at løbende voksen- og 
efteruddannelse bidrager til, at virksomheder og medarbejdere er bedre rustede til 
omstilling på arbejdsmarkedet, og til at den enkelte er efterspurgt på arbejdsmarke-
det. 
 
Med den tidligere Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden af 20. 
juni 2006 blev der med henblik på en styrkelse af det erhvervsrettede voksen- og ef-
teruddannelsessystem indgået en aftale med enighed om følgende initiativer: 
 
• Et markant løft og en målsætning om 40.000 kursister årligt på læse-, skrive-, og 

regnekurser for voksne. 
• Afsættelse af en pulje på 1 mia. kr. til mere erhvervsrettet voksen- og efterud-

dannelse. 
• 2.000 flere voksenlærlinge og en forbedring af ordningen. 
• Forenklet og permanent jobrotationsordning. 
 
Herudover blev der med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. november 2006 
opnået enighed om følgende nye initiativer: 
• Bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. 
• Øget anerkendelse af kompetencer opnået uden for det offentlige uddannelses-

system. 
• Bedre tilbud til tosprogede. 
• Flere og bedre tilbud for voksne på videregående niveau. 
 
Initiativerne vedrørende styrket voksen- og efteruddannelsesindsats er iværksat fra 
2007. En række af initiativerne er fortsat under implementering. Det er derfor for 
tidligt at vurdere den langsigtede effekt af de enkelte initiativer. Der kan dog allerede 
identificeres en række positive tendenser, herunder blandt andet at takstforhøjelserne 
på de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser, som blev udmøntet i forbindelse 
med Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalen af 1. marts 2008, har udlignet underskud-
det i sektoren, der nu er vendt til et overskud. Dette har, i kombination med stigende 
efterspørgsel, medvirket til at øge aktiviteten på det erhvervsrettede område. Det be-
tyder, at flere beskæftigede og ledige får løbende opkvalificering, som er med til at 
understøtte tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
 
Regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og 
Radikale Venstre er på den baggrund enige om at fastholde prioriteringen af løbende 
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voksen- og efteruddannelse som et væsentligt bidrag både i forhold til udvikling af 
arbejdspladsernes effektivitet og mobiliteten på arbejdsmarkedet – og i forhold til 
den enkeltes muligheder for beskæftigelse.  
 
Der er derfor indgået aftale om udmøntning af den tidligere afsatte reserve på 46 
mio. kr. årligt i årene 2010-2012. 
 
Den konkrete udmøntning af reserven fremgår af tabel 1 nedenfor. 
 

Tabel 1 
Udmøntning af VEU-resrven 

 
 Mio. kr. (2010-priser) 2009 2010 2011 2012  

 6.5.1. Bedre vejledning og rådgivning 27 16 14 14  
 6.5.2. Øget anerkendelse af kompetencer 9 2 2 2  
 6.5.3. Bedre tilbud til tosprogede 12 9 9 9  
 6.5.4. Flere og bedre tilbud på videregående niveau 7 1 1 1  
 6.5.5. Drift af VEU- centre - 14 14 14  
 6.5.6. Efteruddannelse af lærere - 4 6 6  
 I alt         55            46            46            46  
   

 
Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, herunder begrundelse 
for videreførelse eller justering i tildeling af midler.  
 
6.5.1 Bedre vejledning og rådgivning 
Parterne bag aftalen er enige om, at vejlednings- og rådgivningsindsatsen over for 
virksomheder og beskæftigede særligt med henblik på de kortuddannede skal videre-
føres. Der afsættes derfor i alt 44 mio. kr. i perioden 2010-2012 hertil. Voksenvejled-
ningsnetværkenes opgave med vejledning og rådgivning af beskæftigede og virksom-
heder videreføres som en del af VEU-centrenes opgaveløsning. Det skal sikres, at 
initiativet også fremadrettet samordnes med den opsøgende vejledning om forbere-
dende voksenundervisning (FVU), som der med Aftale om udmøntning af globaliserings-
puljen fra 2006 er afsat midler til i perioden 2010-2012, med henblik på at FVU-
konsulenter indgår i samarbejdet med de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioners 
opsøgende vejledning og rådgivning i regi af VEU-centrene. 
 
Af de i ovenstående nævnte i alt 44 mio. kr. i perioden 2010-2012 afsættes i alt 35 
mio. kr. til opsøgende tværinstitutionel vejledning, mens der afsættes i alt 9 mio. kr. 
til supplerende voksenvejledning med særlig fokus på vejledning i forhold til videre- 
og efteruddannelsesmuligheder på videregående niveau. 
 
6.5.2 Øget anerkendelse af kompetencer 
For at understøtte den videre implementering af det nye regelsæt om vurdering og 
anerkendelse af realkompetencer indenfor AMU-området, grundlæggende voksen-
uddannelse, det almene Voksenuddannelsesområde og videregående efter- og vide-
reuddannelse videreføres initiativerne. På grund af begrænset aktivitet nedskaleres 
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bevillingen i perioden 2010-2012. Det er aftalt, at der afsættes i alt 6 mio. kr. i perio-
den 2010-2012. 
 
6.5.3 Bedre tilbud til tosprogede 
For at understøtte målsætningen om at tosprogede ledige og beskæftigede med util-
strækkelige danskkundskaber kan fastholdes på arbejdsmarkedet, afsættes der midler 
til videreførelse af pulje til grundkursus i arbejdsmarkedsdansk i regi af Integrations-
ministeriet. Puljen videreføres med i alt 27 mio. kr. i perioden 2010-2012. 
 
6.5.4 Flere og bedre tilbud på videregående niveau 
Aftaleparterne er enige om at sikre mere overskuelige og fleksible efteruddannelser 
på det videregående niveau, hvorfor der afsættes midler til udvikling af et nyt og 
sammenhængende styringskoncept for videreuddannelsessystemet for voksne. Det er 
aftalt, at der afsættes i alt 3 mio. kr. hertil. 
 
6.5.5 Drift af VEU- centre 
Aftaleparterne er enige om, at der med henblik på en mere målrettet og effektiv op-
fyldelse af brugernes behov på det grundlæggende erhvervsrettede og almene vok-
senuddannelsesområde afsættes midler til drift af VEU-centre, der etableres pr. 1. 
januar 2010. Der etableres maks. 14 VEU-centre, som hver tildeles 1 mio. kr. årligt i 
grundtilskud.  
 
6.5.6 Efteruddannelse af lærere 
For at styrke den pædagogiske uddannelse for lærere på erhvervsuddannelserne og 
arbejdsmarkedsuddannelserne er aftaleparterne enige om at etablere en ny erhvervs-
pædagogisk læreruddannelse.  
 
Den nye erhvervspædagogisk læreruddannelse planlægges som en diplomuddannelse, 
der skal kunne udbydes pr. 1. januar 2010. Der er aftalt, at der afsættes 4 mio. kr. i 
2010 og 6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til erhvervspædagogisk læreruddannelse i 
forhold til arbejdsmarkedsuddannelserne.   
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 
Der har som led i Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen været gennemført forsøg 
med it og engelsk på FVU-niveau. Evalueringer viser blandt andet., at der er generel 
tilfredshed med fagene hos både undervisere, virksomheder og kursister. 
 
Parterne bag aftalen er enige om senest i foråret 2010 at drøfte, hvordan og under 
hvilke vilkår der kan ske en videreførelse af tilbud om kurser i it og engelsk på forbe-
redende voksenundervisningsniveau samt tilvejebringe den nødvendige finansiering 
hertil indenfor globaliseringspuljen. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Aftaleparterne blev i forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen af 2. no-
vember 2006 enige om at afsætte en midlertidig pulje på 1 mia. kr. til finansiering af 
øgede offentlige driftsudgifter til øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efterud-
dannelse.  
 
Der ventes på baggrund af oplysninger om driftsudgifterne til de erhvervsrettede 
voksen- og efteruddannelser i de tre første kvartaler en væsentligt højere aktivitet i 
2009 end budgetteret. Merforbruget i 2009 ventes at kunne afholdes af opsparing fra 
tidligere år samt af VEU-puljen.  
 
Med de højere driftsudgifter i 2009 foretages samtidig en opjustering af udgiftsskøn-
net i 2010. På den baggrund ændres profilen for den forventede udmøntning af den 
resterende del af VEU-puljen efter forbrug i 2009. Skønnene for 2009 og især 2010 
er behæftet med usikkerhed. Samtidig neutraliseres den utilsigtede takstforhøjelse på 
10 mio. kr., som følger af den højere aktivitet på området.  
 

Tabel 2 
Revideret profil for VEU-puljen 

 
 Mio. kr. (2010-priser) 2009 2010 2011 2012  

 6.2. VEU-puljen 56 372 95 0  
 I alt 56 372 95 0  
  

Note:  Der ventes i 2009 og 2010 endvidere forbrugt opsparing fra tidligere år på ca. 260 mio. kr.. Der er 
overførselsadgang mellem årene. Derudover er der afsat ca. 80 mio. kr. årligt i perioden 2008-2010 til 
takstforhøjelser. 
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Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til innovation 
og iværksætteri mv. 2010-2012 

Der er med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 iværksat en samlet ind-
sats for at styrke innovation, iværksætteri og offensiv global markedsføring af Dan-
mark med henblik på at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksætter-
samfund.  
 
Det er sket med henblik på at nå følgende målsætninger: 
 
• Danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest inno-

vative i verden. 
• Danmark skal inden 2015 være blandt de lande i verden, der har den største an-

del vækstiværksættere. 
• Kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer skal i 2015 være i top 10 

blandt OECD-landene og de nye vækstlande. 
 
Der er fortsat behov for en målrettet indsats, hvis Danmark skal blive et førende 
vækst-, viden- og iværksættersamfund.  
 
Danmark står midt i en økonomisk krise, og der ligger en betydelig udfordring i at 
styrke produktivitetsudviklingen og konkurrenceevnen i dansk erhvervsliv. Danmark 
er et af de lande, der har haft den svageste produktivitetsvækst siden midten af 
1990’erne. Den lave produktivitetsvækst kan blandt andet tilskrives, at innovation og 
fornyelse i dansk erhvervsliv ikke er tilstrækkelig stærk, herunder at der ikke skabes 
nok vækstiværksættere.  
 
Den nuværende økonomiske krise og vigtigheden af at skabe ny vækst og arbejds-
pladser i de kommende år forstærker behovet for at videreudvikle og fokusere indsat-
sen for innovation og iværksætteri mv., herunder også at udnytte de nye grønne 
vækstmuligheder. 
 
Parterne er derfor enige om at videreføre og styrke indsatsen på følgende områder: 
 
• Virksomhedsrettet innovation og fornyelse med særlig fokus på grøn omstilling 

af økonomien og markedsmodning af velfærdsløsninger 
• Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
• Offensiv global markedsføring af Danmark 
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1. Virksomhedsrettet innovation og fornyelse 
Der gennemføres følgende initiativer: 
 
1.1 Fonden til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse  
Der etableres en fond, som skal understøtte grøn omstilling og erhvervsmæssig for-
nyelse, særligt i små og mellemstore virksomheder. Fonden skal forbedre rammerne 
for, at danske virksomheder kan udnytte den stigende globale efterspørgsel efter 
grønne løsninger, som blandt andet klimaudfordringerne medfører. Derudover skal 
fonden styrke udvikling og markedsmodning af nye offentlig-private velfærdsløsnin-
ger med henblik på at udnytte de erhvervsmæssige muligheder til gavn for væksten og 
beskæftigelsen i Danmark. Fonden har et klart erhvervsmæssigt sigte og skal ses i 
sammenhæng med den forsknings- og udviklingsindsats, der er igangsat på det grøn-
ne område og ABT-fonden på velfærdsområdet.  
 
Fonden skal fremme den virksomhedsrettede innovation gennem støtte til følgende 
formål: 
 
• Anvendelse og formidling af brugerdrevne innovationsmetoder med henblik på at styrke den 

virksomhedsrettede innovation og fornyelse inden for grønne erhvervsområder 
samt i forbindelse med markedsudviklingen af nye velfærdsløsninger. Der kan 
endvidere ydes støtte til at videreformidle resultater og metoder fra indsatsen til 
det brede erhvervsliv, herunder særligt små og mellemstore virksomheder.  

• Markedsmodning og kommercialisering af nye grønne løsninger med henblik på at under-
støtte markedsmodning, kommercialisering og eksport af nye grønne produkter 
og serviceydelser inden for f.eks. energi, affaldshåndtering, spildevand, byggeri, 
transport eller landbrug.  

• Grøn innovation og eksport, der skal styrke innovationen på miljø- og klimaområdet, 
fremme eksporten af grønne danske løsninger samt tiltrækningen af investeringer 
og kvalificeret arbejdskraft mv. på det grønne område. 

• Omstilling i hårdt ramte områder med henblik på at understøtte lokalt og regionalt 
forankrede projekter, som kan bidrage til en hurtig omstilling til nye erhvervs- og 
vækstmuligheder, herunder etablering af nye erhvervsvirksomheder. Det forud-
sættes, at der ydes regional medfinansiering. 

• Markedsudvikling af offentlige sundheds- og velfærdsløsninger med henblik på at under-
støtte samarbejdet mellem offentlige institutioner og erhvervslivet om udvikling 
og markedsmodning af velfærdsløsninger til blandt andet eksport.  

 
Fonden kan yde medfinansiering af projekter vedrørende ovennævnte formål i over-
ensstemmelse med EU’s statsstøtteregler. 
 
Fonden tilføres i alt 760 mio. kr. i 2010-2012. Fonden oprettes ved lov, og den nær-
mere fastlæggelse af fondens virke drøftes mellem aftalepartierne. Fonden har en 
selvstændig bestyrelse, som sekretariatsbetjenes af Økonomi- og Erhvervsministeriet. 
Bestyrelsen udarbejder en handlingsplan for udmøntning af midlerne, der årligt fore-
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lægges forligspartierne med henblik på en drøftelse og prioritering af midlerne på ho-
vedområderne.   
  
Herudover vil de midler (50 mio. kr.), der blev afsat med Erhvervspakken til små og 
mellemstore virksomheder i september 2009 til markedsudvikling af offentlige vel-
færdsløsninger, også kunne administreres af fonden.  
 
1.2 Udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i kultur- og  
 oplevelsesøkonomien og fremme af dansk design 
Den igangsatte indsats for udnyttelse af det erhvervsmæssige potentiale i kultur- og 
oplevelsesøkonomien for 2007-2010 fastholdes. Center for kultur- og oplevelsesøko-
nomi videreføres på samme niveau som i 2010 i 2011 og 2012, dvs. med en uændret 
bevilling (inkl. opsparing). 
 
Indsatsen for fremme af dansk design styrkes. Der afsættes i alt 12 mio. kr. i 2010 og 
17 mio. kr. årligt i 2011-2012 hertil. Midlerne skal blandt andet anvendes til at under-
støtte, at danske virksomheder i højere grad anvender design i deres strategiske for-
retnings- og produktudvikling. Der skabes mulighed for, at Dansk Design Center 
(DDC) kan indgå partnerskaber om anvendelse af design i forbindelse med løsning af 
samfundsudfordringer, f.eks. på affaldsområdet. For at styrke den internationale 
markedsføring af dansk design skal DDC desuden afholde uddelingen af designpri-
sen INDEX: Award. Næste gang i 2011.  
 
1.3 Styrket konkurrence, forbrugerpolitik og øget offentlig-privat samarbejde  
En effektiv konkurrence styrker innovation og udvikling i virksomhederne og gør det 
nemmere for nye virksomheder og iværksættere at komme ind på markedet. Der er 
allerede i globaliseringsaftalen afsat 6 mio. kr. årligt til indsatsen mod karteller. Par-
terne er enige om, at der endvidere skal gennemføres en stramning af fusionskontrol-
len på baggrund af anbefalingerne fra det nedsatte fusionskontroludvalg. Konkurren-
cemyndighederne skal i højere grad kunne gribe ind over for fusioner, som skader 
konkurrencen.  
 
Der afsættes i alt 12 mio. kr. i 2010 og 18 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 til konkurren-
ceindsatsen.  
 
Gennem deres valg af varer og serviceydelser spiller forbrugerne en vigtig rolle for 
konkurrence og innovation og motiverer virksomhederne til at udvikle endnu bedre 
produkter og ydelser. Denne rolle kan blandt andet styrkes ved at give forbrugerne 
bedre adgang til overskuelig information og forbedrede klageforhold, herunder ved at 
styrke forbrugerportalen forbrug.dk. Der afsættes i alt 14 mio. kr. i 2010 og 9 mio. kr. 
årligt i 2011 og 2012 til en sådan styrket indsats.  
 
Der etableres via Udbudsportalen bedre viden om de forskellige måder, som offent-
lig-privat samarbejde kan udformes på inden for de gældende regler. Desuden styrkes 
Udbudsrådet med henblik på at øge indsatsen for at barrierer for ikke mindst mindre 
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virksomheder til at komme ind på det offentlige marked fjernes. Der afsættes i alt 10 
mio. kr. årligt til indsatsen i 2010-2012. Offentlig-privat samarbejde kan have en posi-
tiv effekt for produktiviteten i det offentlige. Danmarks Statistik gennemfører i 2010 
forsøgsberegninger af produktiviteten i det offentlige. 
 
 
2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 
Der gennemføres følgende initiativer: 
 
2.1 Kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen  
Iværksættere og mindre virksomheder skal gives de helt rigtige muligheder for at ska-
be vækst. Med globaliseringsaftalen igangsattes en indsats for at styrke kvaliteten og 
kompetencerne i de nye Væksthuses indsats over for mindre virksomheder med 
vækstpotentiale og iværksættere. Indsatsen har medført, at iværksættere og mindre 
virksomheder i dag drager stor nytte af væksthusene.   
 
Den igangsatte indsats for kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen videre-
føres med henblik på at give virksomhederne bedre muligheder for at skabe vækst. 
Der fokuseres på følgende initiativer: 
 
• Videreførelse af indsatsen i de fem Væksthuse, herunder Early Warning-

ordningen, der er målrettet kriseramte virksomheder, internetportalen start-
vaekst.dk mv. 

• Etablering af en brugervenlig innovationsportal, der skal give nemmere adgang 
for virksomhederne til vejledning om de ydelser, programmer og netværk, der 
udbydes via det samlede innovationssystem. 

• Videreførelse af tidlig idéfinansiering (”proof-of-business”). Initiativet ”tidlig idé-
finansiering” videreføres med henblik på at give virksomheder adgang til risiko-
villig kapital samt sparring fra erfarne erhvervsfolk.  

• Mindre virksomheder og iværksættere skal have bedre muligheder for sparring 
med virksomheder, der har været igennem succesfulde vækstforløb. Kompeten-
cerne blandt de private rådgivere styrkes, og der etableres netværk af private råd-
givere, succesfulde virksomheder og erfarne forretningsudviklere via de regionale 
Væksthuse. 

• Udvidelse af den eksisterende IPR-intropakke, herunder væksthusenes IPR-
vejledning, til en samlet IPR-pakke samt udvikling af modelaftaler og værktøjer 
til værdiansættelse. 

 
Der afsættes i alt 70 mio. kr. årligt til indsatsen i 2010-2012. 
 
2.2 Forbedring af etableringskontoordningen 
I forbindelse med Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 blev der afsat 10 
mio. kr. i 2007 og 20 mio. kr. i 2008-2009 til at forbedre etableringskontoloven.  
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Parterne er enige om at afsætte en ramme på yderligere 20 mio. kr. årligt i 2010-2012 
med henblik på at forbedre ordningen. Den konkrete udmøntning af midlerne aftales 
efterfølgende.   
 
2.3 Styrket idéudvikling i uddannelserne 
Indsatsen for styrket idéudvikling i uddannelserne videreføres, og der gennemføres 
en styrkelse af organiseringen, således at hele den statslige indsats samles hos én aktør 
– Fonden for Entreprenørskab (der er en del af Selvstændighedsfonden). Samlingen 
af den statslige indsats skal skabe én central aktør, der har en tilstrækkelig størrelse til 
at drive udviklingen fremad, opbygge viden og skabe sammenhæng mellem indsatsen 
på alle niveauer i uddannelsessystemet. Indsatsen er et samarbejde mellem Økonomi- 
og Erhvervsministeriet, Videnskabsministeriet, Undervisningsministeriet og Kultur-
ministeriet. 
 
Der afsættes 15 mio. kr. årligt til initiativet i 2010-2012. 
 
 
3. Offensiv global markedsføring af Danmark mv. 
Med henblik på at skabe et klarere og mere positivt billede af Danmark i udlandet 
blev der i 2007 indgået aftale om en handlingsplan for offensiv global markedsføring 
af Danmark for perioden 2007-2010. Det er aftalt, at der i 2010 gennemføres en sam-
let evaluering af indsatsen, hvor der følges op på effekten af de enkelte initiativer 
samt på fremdriften i arbejdet.  
 
Indsatsen for offensiv global markedsføring af Danmark videreføres i 2010, inkl. ind-
satsen for styrket sprog- og kulturkompetencer i Udenrigsministeriet.  
 
Der afsættes et rammebeløb i 2011 på 104 mio. kr. og i 2012 på 103 mio. kr. til vide-
reførelse af markedsføringsindsatsen. Parterne vil udmønte rammebeløbet på bag-
grund af evalueringen af handlingsplanen, når denne foreligger i 2010. Parterne er 
enige om, at grøn turisme skal være et nyt fokusområde. 
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4. Fordeling af midlerne på de tre hovedindsatsområder 
Udgifterne til indsatsen for innovation, iværksætteri og offensiv global markedsføring 
af Danmark er nærmere specificeret nedenfor. 
 

Tabel 1 
Udmøntning af midler til innovation og iværksætteri i perioden 2010-2012 

 
 Mio. kr., 2010-priser   
  2010 2011 2012 I alt  

 Innovation og iværksætteri mv.      
       
 1. Styrkelse af den virksomhedsrettede innovation og 

fornyelse 
   

304          316          316          936 
 

  1.1 Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse           236           262           262           760   
  1.2 Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og  

 oplevelsesøkonomien og fremme af dansk design            32             17             17             66  
 

  1.3 Styrket konkurrence, forbrugerpolitik og øget  
 offentlig-privat samarbejde             36             37             37  

   
110  

 

       
 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder         125          125          125          375  
  2.1 Kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen            70             70             70           210   
  2.2 Etableringskontoloven             40             40             40           120   
  2.3 Styrket idéudvikling i uddannelserne             15             15             15             45   
       
 3. Offensiv global markedsføring af Danmark         117          104          103          324  
       
 Initiativer i alt 546 545 544 1.635  
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Aftale om Forebyggelsesfonden 

421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre er enige om udmøntning af 421 mio. kr. fra Forebyg-
gelsesfonden i 2010 med henblik på at forebygge og forhindre fysisk og psykisk ned-
slidning. 71 mio. kr. af de afsatte midler er uforbrugte midler fra 2008. 
 
Forebyggelsesfonden blev oprettet med Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 med en ka-
pital på 3 mia. kr. Drift af sekretariat samt vederlag udgør 11 mio. kr. i 2010.  
 
210 mio. kr. til at imødegå nedslidende rutiner og arbejdsgange 
I 2010 afsættes 210 mio. kr. til forebyggelse af nedslidende rutiner og arbejdsgange 
på offentlige og private virksomheder, jf. tabel 1.  
 

Tabel 1 
 
 Mio. kr.   

 Social og sundhedsassistenter/hjælpere uanset branche  75  
 Hjemmepleje og døgntilbud for voksne 15  
 Udvikling af teknologiske hjælpemidler 10  
 Kriminalforsorgen 15  
 Tilskud til mindre private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher til at udarbejde 

ansøgninger 5 
 

 Særligt nedslidningstruede brancher generelt, heraf 20 mio. kr. i en forsøgspulje og 5 mio. kr. 
til NFA til udvikling af forebyggelsespakker  90 

 

 I alt 210  
   

 
Der gives støtte til private og offentlige virksomheder, der vil arbejde med at ændre 
belastende rutiner og arbejdsgange, der er nedslidende for medarbejderne og medfø-
rer stort sygefravær.  
 
Der afsættes desuden midler til social og sundhedsassistenter/hjælpere uanset bran-
che, idet det er afgørende, at der iværksættes en indsats over for nedslidning, da det 
har stor betydning i forhold til at sikre tilstrækkelig med arbejdskraft til løsningen af 
opgaverne på et område, hvor der er problemer med at rekruttere kvalificeret ar-
bejdskraft. 
 
En del af midlerne afsættes til hjemmepleje og døgntilbud for voksne, idet medarbej-
derne i denne branche har stor risiko for nedslidning og sygefravær, da der ofte er 
tale om såvel psykisk som fysisk krævende arbejde.   
 
Kriminalforsorgen prioriteres igen i 2010, idet der er behov for en flerårig indsats på 
dette område.  
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Endelig afsættes en mindre del af midlerne til en særlig ordning for mindre private 
virksomheder med under 50 ansatte i form af tilskud til udarbejdelse af ansøgninger. 
 
Der er enighed om, at følgende 14 brancher defineres som særligt nedslidningstruede 
brancher i 2010: 
 
• Opførelse og nedrivning af byggeri 
• Færdiggørelse af byggeri 
• Tekstil og pap 
• Transportmidler 
• Træ og møbel 
• Slagteri 
• Nærings- og nydelsesmidler 
• Rengøring 
• Restauranter og barer 
• Transport af passagerer 
• Daginstitutioner 
• Døgninstitutioner og hjemmepleje 
• Transport af gods 
• Frisør og anden personlig pleje 
 
Virksomheder, som beskæftiger medarbejdere i de tre jobgrupper, der hidtil har kun-
net søge i fonden, får også mulighed for at søge fremover. Det drejer sig om: 
 
• Pædagogmedhjælpere 
• Kortuddannede 
• Social- og sundhedshjælpere/assistenter. 
 
Der etableres i 2010 en forsøgspulje på 20 mio. kr., hvor andre brancher og job end 
de ovennævnte udpegede særligt nedslidningstruede brancher og job kan søge om 
midler til projekter under hovedformål 1, der forebygger stress og psykisk nedslid-
ning. 
 
Forsøgspuljen afsættes til virksomheder, som beskæftiger medarbejdere i jobgrupper, 
der vurderes at være nedslidningstruede på grund af en større psykisk belastning, 
selvom nedslidningen ikke er så markant, at den kan måles i form af høj risiko for 
sygefravær, førtidspension mv.  
 
Der er enighed om, at følgende jobgrupper bliver omfattet af forsøgspuljen: 
 
• Socialrådgivere 
• Sygeplejersker 
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• Lærere 
• Medie- og reklameansatte 
 
100 mio. kr. til bedre genoptræning og rehabilitering 
Der afsættes i 2010 i alt 100 mio. kr. til bedre genoptræning og rehabilitering med 
henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  
 
Ligesom i 2009 anvendes de 80 mio. kr. på at gennemføre et større ”tilbage-til-
arbejde”-projekt (TTA-projektet). Der er de senere år gennemført mindre TTA for-
søg i en række kommuner med positive effekter. Forsøgene har vist, at deltagerne er 
kommet hurtigere tilbage i arbejde og hurtigere har fået det bedre end de sygemeldte, 
der ikke har modtaget den tværfaglige indsats. Det store TTA-projekt blev igangsat i 
2009 og de kommuner, der skal deltage i projekterne, vil være udvalgt inden udgan-
gen af 2009. I 2010 igangsættes projekterne ude i kommunerne.  
 
Der prioriteres desuden 20 mio. kr. til projekter vedrørende genoptræning og rehabi-
litering med henblik på at lette sygemeldte medarbejderes tilbagevenden til arbejds-
markedet, idet det har stor social og økonomisk betydning både for den enkelte og 
for samfundet at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
 
100 mio. kr. til initiativer vedr. kost, rygning, alkohol og motion 
I 2010 afsættes 100 mio. kr. til sundhedsfremmende aktiviteter på arbejdspladserne, 
herunder projekter, der styrker bevidstheden om risici forbundet med rygning, alko-
hol og fedme. Det er 61 mio. kr. mere end i 2009.  
 
Prioriteringen skal ses i lyset af, at det i Forebyggelseskommissionens betænkning 
blev konkluderet, at programmer, der kombinerer fremme af sund livsstil blandt 
medarbejderne med arbejdets organisering og arbejdsmiljøet, har bedre effekt end 
programmer, der alene fokuserer på individuel sundhedsadfærd.  
 
Alle brancher og områder har mulighed for at ansøge om midler under dette hoved-
formål. Der er enighed om, at midlerne inden for lovens rammer prioriteres til pro-
jekter, der integrerer sundhedsfremme og arbejdsmiljøindsatsen på virksomheden.  
 
Fornyelse af Forebyggelsesfonden fra 2011 
Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Radikale Venstre har aftalt at forny Forebyggelsesfonden på en række 
områder med virkning fra 2011. Det er enighed om at gennemføre følgende ændrin-
ger: 
 
Nyt hovedformål 4 med fokus på forebyggelse af psykisk nedslidning 
Der etableres et nyt hovedformål – hovedformål 4 – med fokus på forebyggelse af 
psykisk nedslidning. Der medtages jobgrupper, som ikke er omfattet af hovedformål 
1, men hvor der er tendens til stigende psykisk belastning med risiko for nedslidning.  
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Her vil virksomheder kunne få støtte til nyskabende projekter, der forebygger stress 
og psykisk nedslidning. Projekterne skal vedrøre ansatte inden for jobgrupper, der er 
udpeget som nedslidningstruede på baggrund af oplysninger om overhyppighed af 
depressionssymptomer, psykisk velbefindende og udviklingen i psykiske belastninger. 
 
Den økonomiske ramme for det nye hovedformål fastlægges af forligskredsen i de 
årlige forhandlinger om udmøntning af midler fra Forebyggelsesfonden.  
 
Ansøgningsprocessen til Forebyggelsesfonden forenkles 
Ansøgningsprocessen i Forebyggelsesfonden forenkles, så det bliver lettere og hurti-
gere for virksomhederne at søge om støtte til et projekt.  
 
Tilbud om forebyggelsespakker til virksomhederne 
Virksomhederne tilbydes forebyggelsespakker, der er foruddefinerede projekter, som 
virksomhederne kan søge om under hovedformål 1, 3 og 4. På den måde skal virk-
somhederne ikke selv opfinde hele projektet, men kan søge om støtte til et projekt, 
hvor indholdet på forhånd er fastlagt.  
 
Forebyggelsespakkerne udvikles af Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA) og relevante organisationer. Forebyggelsespakkerne tilpasses 
de nedslidningstruede branchers behov. Dermed sikres det, at projekterne har en stor 
effekt og fokuserer på relevant forebyggelse på kort og på lang sigt. 
 
Forebyggelsespakkerne finansieres inden for rammen af de midler, forligskredsen år-
ligt afsætter til hovedformål 1, 3 og 4.  
 
Videreførelse af de særlige tilsynsindsatser mv. 
Arbejdstilsynets særlige tilsynsindsatser blev indført i forbindelse med Velfærdsafta-
len. Der blev afsat 70 mio. kr. årligt i perioden 2007 til 2010.  
 
Der er enighed om at videreføre de særlige tilsynsindsatser efter 2010. Fokus i til-
synsindsatserne lægges i højere grad på dialogbaseret vejledning og på hjælp til virk-
somhederne. Arbejdstilsynet skal endvidere som en del af de særlige tilsynsindsatser 
vejlede virksomhederne om mulighederne i Forebyggelsesfonden.  
 
I Forebyggelsesfonden afsættes der i 2011-2014 50 mio. kr. årligt til Arbejdstilsynet 
til en fortsættelse af den særlige tilsynsindsats og udvikling af forebyggelsespakkerne. 
Der afsættes desuden 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. årligt i 2012-2014 af Forebyggel-
sesfondens midler til NFA til at udvikle og videreudvikle forebyggelsespakkerne i 
samarbejde med Arbejdstilsynet og organisationerne.  
 
Indsatsen evalueres inden udgangen af 2013. 
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Integration af sundhedsfremme og arbejdsmiljø 
Projekter, der kombinerer fremme af sund livsstil med arbejdets organisering og ar-
bejdsmiljø, har bedre effekt end projekter, der alene fokuserer på individuel sund-
hedsadfærd. Derfor ændres kriterierne for at få tildelt midler under hovedformål 3, så 
det fra 2011 primært er projekter, der integrerer sundhedsfremme- og arbejdsmiljø-
indsatsatsen, som kan modtage støtte fra fonden.  
 
Effekten af projekterne 
Evalueringen af de støttede projekter standardiseres, så det blive nemmere at sam-
menligne effekten af de forskellige indsatser.  
 
Evalueringskravene vil være afhængige af projekternes størrelse. Mindre projekter vil 
blive procesevalueret, mens større projekter vil blive effektevalueret. Ved en effektevalue-
ring måles der statistisk på, om projektet har haft den ønskede effekt.  
 
Ved procesevalueringen vurderes, om projektet er gennemført som planlagt. Evalue-
ringskravene er forholdsvis beskedne, men ens for alle de små projekter. Der vil der-
for kunne uddrages pålidelig viden om projekterne. Når der er gennemført et til-
strækkeligt antal små projekter, der er evalueret efter disse retningslinjer, vil det være 
muligt at gennemføre egentlige effektevalueringer og analyser på tværs af projekter-
ne. 
 
Der afsættes 2 mio. kr. i 2011 og derefter 4 mio. kr. årligt af Forebyggelsesfondens 
midler til evaluering af projekterne. Evalueringsopgaven vil blive sendt i udbud. 
   
Formidling af viden 
Forebyggelsesfonden kan bidrage til at mindske nedslidningen på det danske ar-
bejdsmarked ved at formidle viden om de succesfulde projekter, der modtager støtte 
fra fonden. Derfor er der behov for en bedre formidling af viden om gode projekter, 
og at formidlingen samtidig sker til en bredere kreds af interessenter.  
 
Der afsættes 3 mio. kr. af Forebyggelsesfondens midler i 2011 og herefter 2 mio. kr. 
årligt til ekstern bistand til formidling af resultater. Midlerne skal sikre en mere mål-
rettet formidling af viden om de gode eksempler på forebyggelse af nedslidning, som 
fonden støtter.   
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Bilag 1  

Tabel 1 
Oversigt over forhåndsdisponerede midler (mio. kr.) 

 
 Initiativ 2010* 2011 2012 og frem  

 Udvikling af forebyggelsespakker (NFA) 5 3 2  
 De særlige tilsynsindsatser og udvikling af forebyg-

gelsespakker (Arbejdstilsynet)  
 

50 
 

50 
 

 Evaluering  2 4  
 Formidling af viden  3 2  
 Tilskud til mindre private virksomheder i særligt ned-

slidningstruede brancher til at udarbejde ansøgninger 
 

5 
 
 

 
 

 

 TTA-projektet 80 80   
 Sekretariatet 11 11 11  
 I alt 101 149 69  
      
 Midler til fordeling under de fire hovedformål  320  201  281  
  

*  I 2010 udmøntes der 421 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden, hvoraf de 71 mio. kr. er uforbrugte midler 
fra 2008. 
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Aftale om fordeling af UMTS-midlerne til forskning, IKT og 
innovation 2010-2012 

Der er indgået en aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) og Socialde-
mokraterne, Det Radikale Venstre samt Socialistisk Folkeparti om udmøntning af 
UMTS-provenuet 2010-2012. 
 
Den tilbageværende UMTS-reserve er 1.104 mio. kr. jævnt fordelt i perioden 2010-
2015 med 184 mio. kr. om året. UMTS-provenuet for 2010-2012 er 552 mio. kr. 
 

Tabel 1 
Udmøntning af UMTS-provenuet, aftale af den 5. november 2009 

 
 Mio. kr. (2010-priser) 2010 2011 2012  

 Forskning  62 69 70  
 1. IKT-forskning 45 40 40  
 2. Forskningsportalen 2 2 2  
 3. Eliteforsk - 12 12  
 4. Dansk Center for Havforskning 3 3 4  
 5. Arktisk Universitet 3 3 3  
 6. Digitalisering af kulturarv 7 7 7  
 7. Forskning i arkitektur og design 2 2 2  
      
 Innovation 82 75 74  
 8. Innovationsmiljø 72 68 67  
 9. Videnpiloter 10 7 7  
      
 IKT 40 40 40  
 10. Åbne standarder og open source 10 10 10  
 11. IT færdigheder 12 12 12  
 12. IT sikkerhed 10 10 10  
 13. Grøn IT 8 8 8  
 Total 184 184 184  
   

 
 
Forskning 
 
1. IKT-forskning 
Der afsættes 45 mio. kr. i 2010 og 40 mio. kr. i 2011-2012 til IKT-forskning. Midler-
ne udmøntes via Det Strategiske Forskningsråds program om intelligente samfunds-
løsninger. IKT kan medvirke til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, både de 
materielle og menneskelige. Styrkelsen af IKT-forskningen skal bidrage til udvikling 
af nye løsninger inden for offentlig service og velfærdsområderne. F.eks. kan løsnin-
ger inden for social- og sundhedsområdet øge kvaliteten af den offentlige service, 
udbygge mulighederne for behandling i eget hjem og bidrage til at frigøre arbejds-
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kraft til pleje og behandling. Endvidere skal forskning inden for grøn it og cloud 
computing styrkes. Forskningen kan f.eks. ske inden for energi, miljø, transport og 
sundhedsområdet, hvor intelligent styring kan være med til at reducere ressourcefor-
bruget. I relation til cloud computing skal der særligt fokuseres på forretnings- og 
sikkerhedsmodeller. 
 
Forskning i intelligente samfundsløsninger er problemorienteret forskning og vil der-
for typisk foregå i tværfaglige projekter med inddragelse af IKT-forskning i et tæt 
samspil med forskere inden for andre områder, f.eks. sundhed, energi, socialområdet, 
uddannelse og transport. Et andet relevant område er den finansielle sektor. Den fi-
nansielle sektor er storforbruger af digitale løsninger, og denne sektor er derfor også 
aktuel at inddrage. Partierne lægger vægt på, at relevante aktører inddrages i projek-
terne for efterfølgende at sikre den bedst mulige anvendelse af resultaterne. 
 
Midlerne skal udmøntes som større og længerevarende bevillinger, hvor forskerud-
dannelse og opbygning af forskningskapacitet indgår som et væsentligt element – 
herunder skal senior-niveauet i dansk IKT-forskning udvides og styrkes. 
 
2. Forskningsportalen 
Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forskningsportalen. Forskningsportalen 
videnskab.dk blev lanceret i april 2008. Formålet med portalen er at formidle forsk-
ning til hele befolkningen og særligt at skabe interesse for videnskab blandt de 15-24 
årige. Bevillingen skal blandt andet bruges på teknisk udvikling af websitet samt ud-
vikling af nye, innovative formidlingsformer og undervisningsmateriale. 
 
3. EliteForsk  
Der afsættes 12 mio. kr. årligt i 2011-2012 til EliteForsk-initiativet. EliteForsk synlig-
gør og belønner de bedste yngre forskningstalenter i Danmark via priser og informa-
tionsindsats ved en årlig konference og tilhørende hjemmeside. Priserne uddeles til 
yngre forskere i den absolutte verdensklasse og består af en personlig hæderspris på 
200.000 kr. samt et forskningstilskud på 1 mio. kr. Alle forslag til prismodtagere be-
dømmes af Det Frie Forskningsråds bestyrelse, der ud fra en forskningsfaglig vurde-
ring udvælger og indstiller de fem personer til videnskabsministeren. 
 
4. Dansk Center for Havforskning 
Der afsættes 3 mio. kr. årligt i 2010-2011 og 4 mio. kr. i 2012 til omkostninger i for-
bindelse med chartring af danske og udenlandske skibe til havforskningsformål. Ho-
vedaktiviteten for det kommende Dansk Center for Havforskning vil netop være at 
bevilge midler til chartring af skibstid for gennemførelse af forsknings- og undervis-
ningsaktiviteter på danske eller udenlandske skibe. Centeret skal være garanten for en 
optimal økonomisk og forskningsmæssig udnyttelse af den eksisterende og fremtidi-
ge danske skibs- og udstyrskapacitet. Midlerne til centeret skal overordnet fordeles til 
en pulje af skibschartringsmidler, til udviklingsopgaver og til drift af sekretariatsfunk-
tionerne. 
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5. Arktisk Universitet  
Der afsættes 3 mio. kr. årligt i 2010-2012. University of the Arctic (UArctic) er et 
samarbejde mellem universiteter, læreanstalter og fagskoler med interesser i Arktis 
om uddannelse over gymnasieniveau af relevans for studerende fra de nordlige om-
råder. I øjeblikket er 121 medlemsinstitutioner fra de otte arktiske lande med i sam-
arbejdet. Det er universiteterne og forskningsinstitutionerne, der danner institutio-
nen. UArctic har fokus på at integrere perspektiverne omkring oprindelige befolk-
ningsgrupper i alle aktiviteterne.  
 
6. Digitalisering af kulturarv 
Der afsættes 7 mio. kr. årligt i 2010-2012. Kulturarven er fundamentet for Danmarks 
identitet som et vidensamfund og et helt centralt råstof i fremtidens videnøkonomi. 
Kulturarvens digitale tilstedeværelse er en afgørende forudsætning for, at kulturarven 
også i fremtiden kan være synlig, levende og brugbar – i forskningen, undervisnin-
gen, oplevelsesøkonomien og for den almindelige borger. Det vil være en finansie-
ringsmæssig fordel at få igangsat flere indsatser, da dette øger chancen for, at der se-
nere kan skaffes forskellige former for ikke-statslig finansiering i form af sponsore-
ring, offentlig-private partnerskaber eller lignende. Midlerne kan fungere som en op-
startsstøtte til digitalisering på de mest centrale og i visse tilfælde mest bevaringsmæs-
sigt udsatte dele af en række samlinger. 
 
Bevillingen kan f.eks. anvendes til at påbegynde eller styrke digitaliseringen af føl-
gende samlinger: 
• Det Danske Filminstituts samling af kort- og dokumentarfilm på videomasters – 

en værdifuld kilde til nyere dansk historie, der yderligere er bevaringsmæssigt ud-
satte, da video er et meget lidt fysisk holdbart format.  

• Danske reklamefilm fra 1900-55 – en meget væsentlig samling for enhver kul-
turhistorisk interesseret og en potentielt vigtig inspirationskilde for moderne 
medier, men i øjeblikket meget vanskeligt tilgængelig og bevaringsmæssigt udsat.  

• Dansk indspillet musik fra 1903-60 – meget væsentlige samlinger for enhver hi-
storieinteresseret eller musikinteresseret, der imidlertid af bevaringsmæssige hen-
syn er stort set utilgængelige. 

• Topografiske og fotografiske samlinger på Det Kongelige Bibliotek – blandt an-
det Sylvest Jensens Samling, en samling af flere mio. luftfotos fra 1936 og helt 
frem til 90’erne, meget brugt af forskere, forlag og almindeligt interesserede bor-
gere, men KB ligger også inde med samlinger af postkort, portrætfotos, kort mv. 

• Kobberstikssamlingen på Statens Museum for Kunst – en internationalt meget 
vigtig samling, som i digital form kan være et vigtigt aktiv for Danmark som cen-
ter for kunsthistorisk forskning og dermed et bidrag til det vigtige forsknings- og 
uddannelsesmiljø på det kreative område. 

 
Udvælgelse af initiativer og udmøntningen af bevillingen vil ske i et samarbejde mel-
lem Videnskabsministeriet og Kulturministeriet. 
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7. Forskning i arkitektur og design  
Der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2010-2012 til forskning i arkitektur og design. Midler-
ne udmøntes til Kulturministeriet som basismidler øremærket til forskning. Både ar-
kitektur og design er udpeget som væsentlige videnøkonomiske satsningsområder for 
Danmark. Ligeledes vil begge områder naturligt indgå i håndteringen af nogle af de 
udfordringer, det danske samfund står overfor. 
 
 
Innovation 
 
8. Innovationsmiljø 
Der afsættes 72 mio. kr. i 2010, 68 mio. kr. i 2011 og 67 mio. kr. i 2012 til innovati-
onsmiljøerne. Den finansielle krise gør det vanskeligt for videnbaserede iværksætter-
virksomheder at tiltrække privat risikovillig kapital til at kommercialisere og modne 
forretningsidéer og forskningsresultater. Der er derfor behov for, at innovationsmil-
jøerne i højere grad kan bistå iværksættervirksomhederne med kapital, sparring og 
hjælp til at finde private investorer, herunder også i forbindelse med genanvendelse 
af offentlige data. Midlerne anvendes i den helt tidlige fase af virksomhedens udvik-
ling, hvor risikoen er størst og betingelserne for at tiltrække privat kapital vanskeligst. 
Midlerne udmøntes af videnskabsministeren på baggrund af en indstilling fra Rådet 
for Teknologi og Innovation. 
 
Det er afgørende, at den samlede finansieringskæde hænger fornuftigt sammen, lige 
fra de tidlige faser i Innovationsmiljøerne og til at virksomhederne kan bringes videre 
med finansiering fra enten Vækstfonden eller den private venturebranche. Det er bå-
de helt generelt og ikke mindst i lyset af den aktuelle finansielle krise vigtigt, at der 
ikke opstår ubalance mellem antallet af projekter, der igangsættes og de muligheder, 
der er for at bringe virksomhederne videre i de næste faser af deres udvikling.  
 
9. Videnpiloter 
Der afsættes 10 mio. kr. i 2010, 7 mio. kr. årligt i 2011-2012. Efter en periode med 
dalende interesse for videnpilotordningen, har den finansielle krise medført øget in-
teresse for ordningen. Det forventes, at der på grund af krisen i en periode vil være 
en stigende interesse for ordningen. Der afsættes derfor midler til supplement af den 
ordinære finanslovsbevilling med henblik på at kunne igangsætte et større antal vi-
denpilotprojekter.  
 
 
IKT 
 
10. Åbne standarder og open source    
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2010-2012 til et videncenter for open source og åbne 
standarder. For at fremme et konkurrencepræget marked med leverandøruafhængig-
hed afsættes der midler til at styrke arbejdet med åbne standarder og open source i 
det offentlige. Af de 10 mio. kr. forudses 7 mio. kr. årligt anvendt til åbne standarder 
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og 3 mio. kr. til open source. Midlerne skal anvendes til datastandardisering, herun-
der rådgivning og udvikling af værktøjer, der gør det nemmere for myndigheder at 
gøre brug af standarderne. Herudover anvendes midler til udvikling af snitflader mel-
lem fagsystemer og elektroniske dokumenthåndteringssystemer og deltagelse i inter-
nationalt standardiseringsarbejde, herunder i forhold til udvikling af ISO-
dokumentstanderderne ODF IS26300 og OOXML IS29500 med henblik på at sikre, 
at de kommende versioner af standarder modnes i henhold til danske interesser.   
 
11. It-færdigheder 
Der afsættes 12 mio. kr. årligt i 2010-2012. Det er en forudsætning for digitaliserin-
gen af Danmark, at den enkelte dansker har de basale færdigheder til at udnytte de 
nye digitale muligheder. Der afsættes derfor midler til at opprioritere danskernes digi-
tale dannelse. 
 
6 mio. kr. afsættes til udviklingsaktiviteter som et supplement til de midler, der alle-
rede findes på særligt undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Midlerne udmøntes i 
et samarbejde med arbejdsmarkedets parter og skal blandt andet anvendes til at kort-
lægge og analysere udviklingen på området og til at igangsætte en opfølgende indsat 
heraf. Dertil afsættes 4 mio. kr. til at sikre, at de offentlige tilbud udvikles med alle 
borgeres deltagelse for øje, så eksempelvis også personer med handicap og socialt 
udsatte kan få glæde af den øgede digitalisering. Dette skal blandt andet ske gennem 
målrettede pilotprojekter og udvikling af e-læringsværktøjer. Derudover oprettes der 
en særlig pulje på 2 mio. kr., der anvendes til forsøg med it i undervisningen, digitalt 
undervisningsmateriale, digital kommunikation med de studerende og digitalisering af 
eksamener og forelæsninger. 
 
12. It-sikkerhed 
Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2010-2012. Opretholdelse af tilliden og trygheden 
ved digitale tjenester er i dag udfordret af nye og avancerede trusler fra hackere og it-
kriminelle f.eks. phishing. Det er afgørende for den fortsatte digitalisering af sam-
fundet, at vi kan bevare et tilstrækkeligt højt sikkerhedsniveau, og at danskerne er 
trygge ved at anvende digitale løsninger. Der afsættes derfor midler til en fortsat styr-
kelse af it-sikkerhedsområdet.  
 
6 mio. kr. afsættes til en udvidelse af den nuværende GovCERT’s dækningsområde. 
Midlerne skal anvendes til at styrke overvågningen af trusler mod kritisk infrastruktur 
på internettet og informere om truslerne. 
 
2 mio. kr. afsættes til at udvikle løsninger, der gør den digitale signatur anvendelig for 
nye målgrupper som udenlandske borgere og virksomheder, der har behov for at til-
gå danske selvbetjeningsløsninger. 
 
Endelig afsættes 2 mio. kr. til en styrkelse af arbejdet med privacy. 
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13. Grøn it 
Der afsættes 8 mio. kr. årligt i 2010-2012 til et videncenter for grøn it. It står for to 
procent af verdens samlede CO2-udledning. Samtidig indeholder it nøglen til at kun-
ne reducere de resterende 98 procent af CO2-udledningen ved eksempelvis intelligent 
brug af it. Danmark har været blandt de første lande i verden til at sætte grøn it på 
den politiske dagsorden. Denne position skal Danmark bevare. Centeret har blandt 
andet til formål at fremme offentlige myndigheders anvendelse af it til at sænke kli-
mabelastningen, øge it-løsningers grønne-kvalitet og fremme anvendelsen af grønne 
it-løsninger gennem informationstiltag. De relevante organisationer inddrages i for-
bindelse med udvælgelsen af initiativer. 
 
Partierne er enige om, at der årligt gives en skriftlig redegørelse til teleforligskredsen 
om fremdriften i initiativerne afsat til IKT (initiativ 10-13). 
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Aftale om en moderne jernbane 

Ny jernbane mellem København og Ringsted  
Parterne er enige om, at der anlægges en ny jernbane mellem København og Ring-
sted via Køge. Anlæg af den nye jernbane finansieres af de 10 mia. kr., der blev afsat 
til projektet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. Den nye bane for-
ventes ibrugtaget i 2018. 
 
Med åbningen af den nye bane vil der for første gang i næsten 100 år åbne en egent-
lig ny dobbeltsporet hovedstrækning. Ikke siden åbningen af strækningen mellem 
Ringsted og Næstved i 1924 er der etableret en sammenlignelig hovedstrækning i ny 
tracé. Med den ny jernbane-transportkorridor mellem København og Ringsted frem-
tidssikres jernbanetrafikken i Danmark gennem en markant forøgelse af kapaciteten. 
Etableringen af denne nye korridor giver det nødvendige grundlag for yderligere 
vækst i landsdelstrafikken, pendlertrafikken og banegodstrafikken. 
 
Den nye bane mellem København og Ringsted er fundamentet for en mere konkur-
rencedygtig togdrift med færre forsinkelser, ligesom den vil være en nødvendig for-
udsætning for at tilbyde brugerne et attraktivt produkt med hurtigere forbindelser 
mellem landsdelene.  
 
Med den nye bane lægges grundstenen for realiseringen af ”Timemodellen”, der vil 
sikre en rejsetid på 1 time på strækningerne København-Odense, Odense-Århus, År-
hus-Aalborg og på sigt Odense-Esbjerg samt Odense-Herning. ”Timemodellen” vil 
hermed bidrage til at give hurtigere rejsetider for togrejsende i hele landet. Den nye 
bane understøtter derfor målsætningen om, at den kollektive transport skal løfte det 
meste af fremtidens vækst i trafikken.  
 
Den nye bane betyder, at de fleste godstog og gennemkørende persontog flyttes til 
den nye bane via Køge, herunder tog via den kommende faste forbindelse over Fe-
mern Bælt. Dermed frigives der kapacitet på den eksisterende bane via Roskilde, som 
kan anvendes til forbedringer i persontrafikken i Roskildekorridoren. Den nye bane 
giver samtidig ekstra kapacitet på den eksisterende bane til at udnytte mulighederne i 
det kommende dobbeltspor på Nordvestbanen.  
 
Med den nye bane flyttes godstog og gennemkørende tog fra de tæt beboede områ-
der vest for København og i Roskilde til den mere tyndt bebyggede linje langs mo-
torvejen. Dermed reduceres det støjbelastede antal boliger markant.  
 
Parterne er enige om derudover at afsætte 350 mio. kr. til en overdækning af banen 
gennem det grønne område langs Kulbanevej. Overdækningen vil blandt andet 
mindske barriereeffekterne og reducere støjgenerne i det tæt bebyggede kvarter. Sam-
tidig vil fodboldbanerne i den østlige ende af Kulbanevej kunne reetableres. Over-
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dækningen vil bidrage til at opretholde områdets rekreative værdi og udviklingsmæs-
sige potentialer. Der etableres i samarbejde med Københavns Kommune midlertidi-
ge faciliteter til opretholdelse af fritidsaktiviteterne i området.  
 
Overdækningen forudsættes finansieret ved nye finansieringsbidrag til Infrastruktur-
fonden, svarende til merudgiften på 350 mio. kr. Det drejer sig om gevinster fra gen-
udbuddet af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland i perioden december 2010-
2018, forventet medfinansiering fra ledningsejere vedrørende omlægning af høj-
spændingsanlæg mv. i forbindelse med etablering af ny bane København-Ringsted og 
forventede merindtægter fra baneafgifter for årene 2010-2012. Såfremt merindtæg-
terne fra baneafgifter ikke realiseres svarende til det forudsatte, er parterne indstillet 
på at finde alternativ finansiering inden for de udisponerede midler i Infrastruktur-
fonden, inkl. udisponerede puljemidler. 
 
Parterne er enige om, at banen føres i tunnel under Vigerslev Allé frem til stibroen 
ved Ulstrupvej. Herfra og frem til Avedøre Havnevej ligger banen nedgravet og i 
trug med deraf begrænsede støjgener.  
 
Parterne konstaterer, at der reserveres et areal syd for banen ved Grøntorvet, så der 
senere kan etableres en niveaufri skæring ved Ny Ellebjerg, hvis dette skulle vise sig 
nødvendigt. 
 
Der fremsættes i foråret 2010 forslag til lov om anlæg af en ny bane mellem Køben-
havn og Ringsted via Køge. Anlægsloven udarbejdes svarende til den projekterede 
løsning i Trafikstyrelsens miljøredegørelse af 8. september 2009, inklusive tilvalg af 
overdækning ved Kulbanevej. 
 
Anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød)   
Parterne er enige om, at der anlægges et ekstra jernbanespor over en ca. 20 km 
strækning på Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød. Anlæg af det nye dobbelt-
spor finansieres af de 1,3 mia. kr. der blev afsat til projektet med Aftale om en grøn 
transportpolitik af 29. januar 2009. Banestrækningen forventes at kunne ibrugtages i 
2015. Udbygningen vil forbedre togbetjeningen på strækningen på baggrund af en 
opgradering af det eksisterende signalsystem, inden signalprogrammet implementeres 
i år 2020. 
 
Udbygningen af banen giver mulighed for rejsetidsreduktioner på op til 6 minutter 
hver vej for den enkelte togpassager, bedre køreplaner og en fordobling af trafikom-
fanget til gavn for pendlerne. De rejsende fra Kalundborg, Holbæk og Roskilde får 
gavn af den større trafikale fleksibilitet og de kortere rejsetider mellem Roskilde og 
Holbæk. Dette giver i sammenhæng med den nye bane mellem Ringsted og Køben-
havn mulighed for flere tog i lokaltrafikken mellem Roskilde og København. 
 
Med etableringen af dobbeltsporet vil de nuværende 4 offentlige jernbaneoverkørsler 
på strækningen blive nedlagt. I stedet etableres der niveaufri passagemuligheder. I 
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Soderup, Tølløse og Vipperød etableres nye vejanlæg i stedet for de nedlagte jernba-
neoverkørsler. Endvidere foretages der stationsombygninger og forbedringer af ad-
gangen til stationerne i Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød med etablering af gang-
tunneller, gangbro, elevatoradgang til perronerne mv.   
 
Parterne er enige om, at der i slutningen af 2009 fremsættes forslag til anlægslov 
vedr. anlæg af dobbeltspor på Nordvestbanen, svarende til den projekterede løsning 
for fuld udbygning i Trafikstyrelsens miljøredegørelse fra maj 2007. 
 
Anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland (Vamdrup-Vojens) 
Parterne er enige om, at der anlægges dobbeltspor på strækningen mellem Vojens og 
Vamdrup i Sønderjylland. Anlæg af det nye dobbeltspor finansieres af de 0,7 mia. kr. 
der blev afsat til projektet med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009. An-
lægget af dobbeltsporet kan påbegyndes i 2011 med henblik på ibrugtagning i 2015. 
Udbygningen vil forbedre togbetjeningen på strækningen på baggrund af en midler-
tidig signalteknisk løsning, inden signalprogrammet implementeres i år 2019. 
 
Banestrækningen gennem Sønderjylland udgør frem til åbningen af den faste forbin-
delse over Femern Bælt hovedkorridoren for banegodstrafikken mellem Skandinavi-
en og kontinentet. Også på lang sigt vil korridoren udgøre en vigtig forbindelse for 
dansk banegods til og fra det øvrige Europa.  De to enkeltsporede delstrækninger 
udgør en flaskehals for udvikling af banegodstrafikken og utilfredsstillende kvalitet i 
trafikafviklingen og vil indenfor få år medføre en direkte begrænsning for yderligere 
vækst. Udbygningen vil først og fremmest styrke jernbanegodstrafikken, men også 
forbedre kvaliteten i passagertogsbetjeningen af Sønderjylland.  
 
Parterne er enige om at prioritere en hurtig færdiggørelse af den nordlige og mest tra-
fikerede flaskehals Vojens-Vamdrup. Der igangsættes opdatering af VVM-
redegørelse, herunder anlægsoverslag, på denne etape i 2010 inden for rammerne af 
den eksisterende anlægslov fra 1993 (Lov nr. 218, 1993). Et opdateret beslutnings-
grundlag forelægges forligskredsen med henblik på endelig beslutning om igangsæt-
ning i 2011.  
 
Parterne er enige om, at perspektivet på sigt er en fuld udbygning til dobbeltspor på 
hele banen gennem Sønderjylland. Der foretages derfor i aftaleperioden en opdate-
ring af beslutningsgrundlaget for strækningen Tinglev-Padborg. 
 
Styrkelse af gods på jernbanen 
Godstransport på jernbanen er især på de lange distancer en miljøvenlig transport-
mulighed for virksomhederne. Ved at styrke banegodstrafikkens konkurrencedygtig-
hed bliver den i højere grad et attraktivt alternativ for erhvervslivet. Samtidig kan 
øget godstransport på banen bidrage til at aflaste vejene. 
 
Forbindelsen over Femern Bælt, en ny bane mellem København og Ringsted samt 
anlæg af en dobbeltsporet jernbane i Sønderjylland er ligeledes med til at styrke gods 



 

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 205

på banen. Med disse initiativer skabes mere kapacitet, som er en afgørende faktor 
for, at transport af gods på jernbane i højere grad bliver en konkurrencedygtig trans-
portform.   
 
Parterne er enige om at styrke Danmarks to største kombiterminaler i Taulov og i 
Høje Taastrup ved fra jernbanegodspuljen på 200 mio. kr. at afsætte en ramme på op 
til 66 mio. kr. til kapacitetsudvidelser på terminalerne. Det er en forudsætning herfor, 
at driften af terminalerne sendes i udbud fra år 2020. Terminalerne er vigtige i for-
hold til jernbanegodstrafikken i Danmark, og der er blandt andet behov for yderlige-
re henstillingsplads, hvis den kombinerede trafik skal styrkes. 
 
Herudover har parterne noteret sig, at Transportministeriet agter at overføre ejerska-
bet af terminalerne fra DSB til Banedanmark for at skabe en mere hensigtsmæssig 
ejerstruktur. Parterne er endvidere enige om at lægge vægt på, at der er modtagepligt 
på terminalerne. 
 
Inden for rammerne af jernbanegodspuljen på 200 mio. kr. er parterne enige om at 
styrke samspillet mellem jernbanen og havnen i Esbjerg og Nyborg.  
 
Der reserveres derfor i puljen 100 mio. kr. til et statsligt bidrag til en ny sporforbin-
delse til Esbjerg Havn og 15 mio. kr. til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til 
Nyborg Havn. Projekterne gennemføres kun, hvis der er lokal opbakning, og der til-
vejebringes privat/kommunal/EU medfinansiering.  
 
Parterne er enige om at afsætte 8 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag, 
herunder VVM-undersøgelse, for projekterne i Esbjerg og Nyborg. Beslutnings-
grundlagene er færdige i 2012. Hvis parterne på baggrund af resultaterne heraf vurde-
rer, at projekterne ikke skal gennemføres, falder de reserverede midler tilbage i puljen 
til styrkelse af gods på jernbanen. 
 
Renovering af Nørreport station 
Parterne er enige om, at der igangsættes en modernisering af Nørreport station med 
henblik på at sikre bedre luftkvalitet på fjerntogsperronen, opfriskning af interiøret 
m.m. Projektet koordineres med Københavns Kommunes forpladsprojekt og Bane-
danmarks renoveringsprojekt for tunnelen ved Nørreport station, herunder blandt 
andet udskiftning af membranen på oversiden af tunnelen. 
 
Parterne er enige om, at renoveringen af Nørreport station skal foregå ved en luk-
ning af fjerntogsperronen i 8 måneder. Dette vil berøre fjerntogspassagererne, der i 
stedet vil kunne benytte S-tog til Nørreport station eller anvende alternative rejseru-
ter. Denne udførelsesstrategi muliggør, at der indenfor den økonomiske ramme kan 
tilvælges optioner vedrørende en genåbning af nordligt trappeløb fra overfladen til S-
togsperronen, ny belægning på fjernperron, renovering af trappen ved Gothersgade 
og hovedtrappen fra fjerntogsperronen til forhal samt supplerende perronbelægning 
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på S-togsperron. De koordinerede projekter forventes gennemført i perioden 2011-
2014.   
 
Parterne er opmærksomme på, at der skal findes løsninger på kapacitetsproblemerne 
i byggeperioden, herunder eksempelvis øget buskapacitet.  
 
Moderniseringsprojektet for Nørreport station forventes hermed gennemført inden-
for den afsatte ramme på 210 mio. kr. 
 
 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen, 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti,  

Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre  
og Liberal Alliance om: 

 
Nye initiativer som led i udmøntning af puljer 

(22. oktober 2009) 
 

 



 

 

 

208 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 

Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer 

Pulje til mere cykeltrafik 
Parterne ønsker at forbedre forholdene for cyklister, så cyklen bliver en mere attrak-
tiv, udbredt og sikker transportform til både pendling og fritid. I perioden 2009-2014 
er der afsat en samlet ramme på 1 mia. kr. til at styrke cyklismen. 
 
Følgende typer af sammenhængende og innovative projekter prioriteres: 
 
- Kommunale cykelbyprojekter, der i væsentligt omfang bidrager til at udvikle den 

lokale cykeltrafik, herunder cykelpendling. 
- Projekter i virksomheder og organisationer, der indeholder særlige elementer, der kan 

bidrage til at styrke cyklismen.  
- Projekter, der indeholder konkrete tiltag til en forbedret trafiksikkerhed for cykli-

ster, herunder f.eks. sikre skoleveje, så færre kommer til skade på cyklen og børn 
og unges tilskyndelse til at cykle fastholdes. 

- Projekter, der indeholder konkrete forslag til – ved kampagner og lignende – at 
skabe opmærksomhed omkring cykelprojekter. 

 
Parterne har i 2009 udmøntet 34,1 mio. kr. til anlæg af tre cykelstier på det statslige 
vejnet. Det drejer sig om følgende projekter:  
 
• Anlæg af cykelsti på Rute 16 øst for Hundested 
• Anlæg af cykelsti sydvest for Nyborg 
• Anlæg af cykelsti syd for Ribe.  
 
Parterne vil i 2009 udmønte 98,1 mio. kr. og i 2010 udmønte 53,7 mio. kr., i alt 151,8 
mio. kr. til statslig medfinansiering af sammenhængende og innovative cykelprojekter 
i kommuner, virksomheder og organisationer. Det drejer sig om følgende projekter: 
 



 

 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 209

Kommunale cykelbyprojekter (86,5 mio. kr.):  
• Aalborg Kommune – Et højklasset cykelnetværk (7,0 mio. kr.)1 
• Albertslund Kommune – Øget cykelpendling i Albertslund Kommune (2,8 mio. 

kr.)2 
• Ballerup Kommune – Ballerup cykelprojekt (0,5 mio. kr.)2 
• Esbjerg Kommune – Sammenknytning af Esbjerg Kommunes hovedbyer (6,8 

mio. kr.)2 
• Fanø Kommune – CykelØprojekt Fanø (0,2 mio. kr.)2 
• Fredericia Kommune – Fredericia cykler, et cykelbyprojekt (10,4 mio. kr.)1 
• Guldborgsund Kommune – Cykelstier langs Sakskøbingvej (1,6 mio. kr.)1 
• Helsingør Kommune – Samlet cykelby (5,8 mio. kr.)1 
• Hørsholm Kommune – Hørsholm cykelby (1,5 mio. kr.)1 
• Kolding Kommune – Kolding cykelby (1,9 mio. kr.)1 
• Københavns, Brøndby, Hvidovre og Rødovre Kommuner – Vestvoldsruten, in-

frastruktur, kulturarv og folkesundhed i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 
(4,6 mio. kr.)1 

• Københavns Kommune m.fl. – Cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet, Al-
bertslundruten (gennem Frederiksberg, København, Rødovre, Glostrup og Al-
bertslund) (4,7 mio. kr.)1 

• Københavns Kommune – Bryggerampen (6,0 mio. kr.)1 
• Københavns Kommune – København cykelby uden Bryggerampen (7,2 mio. 

kr.)2  
• Odense Kommune – Cyklisternes by (6,3 mio. kr.)1  
• Randers Kommune – Randers cykelby (2,0 mio. kr.)2 
• Silkeborg Kommune – Park & Bike faciliteter med individuelt aflåst cykelparke-

ring (0,3 mio. kr.)2 
• Struer Kommune – Struer cykelby (5,8 mio. kr.)2 
• Sønderborg Kommune – i Sønderborg cykler vi, Syddanmarks mest cyklende 

kommune (2,9 mio. kr.)1  
• Århus Kommune – Århus cykelby (8,2 mio. kr.)1 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Udmøntes bevillingsmæssigt i 2009. 
2 Udmøntes bevillingsmæssigt i 2010. 
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Trafiksikkerhedsprojekter (49,5 mio. kr.): 
• Allerød Kommune – Etablering af sammenhængende cykelrute/skolerute (0,7 

mio. kr.)1 
• Brønderslev Kommune – 1. etape af Brønderslev Kommunes cykelstiplan 2009 

for det åbne land (3,0 mio. kr.)1 
• Favrskov Kommune – Cykelsti langs Hammelvej fra Skanderborgvej til Vestre 

Ringvej, Hadsten (1,3 mio. kr.)1  
• Fredensborg-Hørsholm Kommuner – Cykelstier langs Lågegyde (1,0 mio. kr.)1 
• Frederikssund Kommune – Cykelsti langs Kulhusvej mellem Jægerspris og Kul-

huse (2,5 mio. kr.)2 
• Faaborg-Midtfyns Kommune – Dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge 

(2,2 mio. kr.)2 
• Greve Kommune – Dobbeltrettet cykelsti langs Karlslunde Centervej (3,7 mio. 

kr.)2 
• Gribskov Kommune – Mere cykeltrafik i Gribskov Kommune, turisme delpro-

jekt (0,2 mio. kr.)1 
• Gribskov Kommune – Mere cykeltrafik i Gribskov Kommune (1,0 mio. kr.)2 
• Halsnæs Kommune – Hanehovedvej, skolevejstrafik og trafiksanering, 1. etape 

(1,2 mio. kr.)2 
• Holstebro Kommune – Cykelsti fra Vinderup til Tværmosevej (1,2 mio. kr.)2 
• Kerteminde Kommune – Cykelsti mellem Revninge og Rynkeby (1,4 mio. kr.)2 
• Lemvig Kommune – Cykelsti mellem Nr. Nissum og Fabjerg, etape 1 (0,5 mio. 

kr.)1 
• Lemvig Kommune – Cykel- og natursti mellem Ramme og Lomborg (0,3 mio. 

kr.)2 
• Mariagerfjord Kommune – Cykelsti i Als, skolevejsforbindelse (0,6 mio. kr.)1 
• Nordfyns Kommune – Flere børn på cykel til skole i Otterup (0,4 mio. kr.)2 
• Nyborg Kommune – Dobbeltrettet cykelsti mellem Herrested og Ringholmvej 

(0,9 mio. kr.)2 
• Odsherred Kommune – Cykelplan for Odsherred – omlægning af N7 (0,01 mio. 

kr.)2 
• Region Sjælland – Etablering af ny international cykelrute fra Hamburg til Ros-

kilde (0,5 mio. kr.)1 
• Ringkøbing-Skjern Kommune – To nye stier i Ringkøbing-Skjern til både turister 

og skoleelever (1,7 mio. kr.)1  
• Roskilde Kommune – Sammenhængende cykelforbindelse mellem Viby og Ros-

kilde (0,5 mio. kr.)1 
• Samsø Kommune – Cykelvej med fokus på leg, oplevelse og sikkerhed (0,9 mio. 

kr.)1 
• Thisted Kommune – Dobbeltrettet cykelsti langs Åsvej (3,4 mio. kr.)2 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Udmøntes bevillingsmæssigt i 2009. 
2 Udmøntes bevillingsmæssigt i 2010. 
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• Thisted Kommune – Cykelbaner mellem Koldby og Hørdum, 7752 Snedsted 
(0,5 mio. kr.)2 

• Varde Kommune – Unikt borgerengagement og alternativ finansiering af cykel-
stier i Varde Kommune (1,3 mio. kr.)1  

• Vejen Kommune – Sikring af skolevej til Grønvangskolen (syd) (0,3 mio. kr.)1  
• Vejen Kommune – Sikring af skolevej til Grønvangskolen (nord) samt etablering 

af bane til cykelundervisning og cyklistprøve (0,2 mio. kr.)2 
• Vejle Kommune – Cykelsti i Grejsdal (2,6 mio. kr.)1  
• Viborg Kommune – den midtjyske cykelstjerne, bidrag til et sammenhængende 

pendlercykelnet (12,0 mio. kr.)1 
• Vordingborg Kommune – national cykelrute 8, strækningen Udbyvej-Kelby (1,7 

mio. kr.)1 
• Århus Kommune – Sikring af skolevej fra Ormslev til Stavtrup (1,8 mio. kr.)2 
 
Innovationsprojekter (15,8 mio. kr.): 
• COWI – Bycykler (0,1 mio. kr.)2 
• Dansk Cyklist Forbund – Cykelleg for alle (1,1 mio. kr.)1 
• Dansk Cyklist Forbund – Tryg og sikker skolevej (2,3 mio. kr.)1 
• Dansk Cyklist Forbund – ”LYS PÅ – med Ludvig” (0,8 mio. kr.)2 
• DTU Transport – Effekt af virkemidler i en cykelpolitik (2,7 mio. kr.)1 
• DTU Transport – Udvikling af metoder til identifikation af kriterier og priorite-

ring af cykelfremmende tiltag (1,0 mio. kr.)2 
• Energitjenesten – Cykeltjenesten (3,2 mio. kr.)2 
• Gehl Architects – Cykling og byens fysiske struktur (0,4 mio. kr.)1  
• Gehl Architects – Byrum og cykelliv (0,4 mio. kr.)1 
• Det Grønne Hus – Bilfri til skole (0,2 mio. kr.)2 
• Københavns Kommune – cykelpendlerruter i Hovedstadsområdet, plan og kon-

cept (0,7 mio. kr.)1 
• Philip Rasmussen – Idékatalog til udvikling af cykeltrafik (0,4 mio. kr.)2 
• Rambøll – Mobilitetsplan for Rambøll (0,1 mio. kr.)2 
• Trafitec ApS. – Cyklisters sikkerhed i rundkørsler (1,6 mio. kr.)2 
• Turistforeningen for Sydfyn – Sydfynske cykelruter for alle (0,2 mio. kr.)1  
• Via Trafik – trafikpolitik på skoler, håndbog med anbefalinger til proces og ind-

hold (0,3 mio. kr.)1 
• Vejle Kommune – Vejle som cykelby (0,1 mio. kr.)2 
• Det Økologiske Råd – afdækning af potentialet for fremme af cykling til arbejde 

ved brug af pendlercykler (0,2 mio. kr.)1. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Udmøntes bevillingsmæssigt i 2009. 
2 Udmøntes bevillingsmæssigt i 2010. 
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På det statslige vejnet udmøntes de 31,7 mio. kr. i 2010 til følgende projekter: 
 
• Anlæg af cykelsti mellem Viborg og Foulum (15,4 mio. kr.) 
• Etablering af bro eller stitunnel på Ballerup Byvej mellem Vestbuen og Smørum 

Parkvej (11,7 mio. kr.) 
• Etablering af stitunnel under Viborgvej ved Hammel, Anbækvej (4,6 mio. kr.) 
 
Parterne er enige om at drøfte profilen for udmøntningen af cykelpuljen 2010-2014 i 
foråret 2010. 
 
Pulje til støjbekæmpelse  
Parterne ønsker med puljen at nedbringe trafikstøjen langs de overordnede veje og 
jernbaner gennem blandt andet opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og 
støjisolering af boliger langs statsveje og gennem skinneslibning for at nedbringe støj 
fra togene.  
Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til støjbekæmpelse i 
2010:  
 
• Støjbekæmpelse på Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og 

Hans Jensens Vej (26,9 mio. kr.) 
• Støjafskærmning på Vestmotorvejen ved Slagelse (12,1 mio. kr.) 
• Støjafskærmning på Holbækmotorvejen ved Torkilstrup (12,1 mio. kr.) 
• Støjafskærmning på Viborgvej ved Anbæk (7,6 mio. kr.) 
• Støjpartnerskaber mellem Banedanmark og private boligejere langs sidebanerne 

(8,8 mio. kr.) 
 
Pulje til bedre trafiksikkerhed  
Parterne ønsker at intensivere indsatsen for at begrænse antallet af dræbte og tilska-
dekomne i trafikken. Der skal sættes ind over en bred front. Indsatsen kan vedrøre 
såvel konkrete forbedringer af trafikanlæggene som kampagneindsatser og udvikling 
af nye metoder.  
 
Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre trafiksik-
kerhed i 2010: 
 
• Pilotprojekt om brug af sensorteknologi til overvågning af baneoverkørsler og 

dæmninger omkring banestrækninger (5,5 mio. kr.) 
• Simulator til lokomotivføreruddannelsen med henblik på at lokomotivførere på 

efteruddannelse trænes i sikkerhedskritiske, uregelmæssige driftssituationer (12,5 
mio. kr.). Tilsagnet om indkøb af en simulator er betinget af, at der sker en om-
lægning af den eksisterende praktik- og efteruddannelse, hvilket skal forhandles 
med arbejdsmarkedets parter. 
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• Udvidelse af projekt om udvidet ulykkesstatistik til at omfatte indsamling af data 
fra dødsulykker på kommunevejene. Dermed vil der blive indsamlet data fra alle 
dødsulykker på hele vejnettet (15,9 mio. kr.) 

• Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger 
via rabatsaneringer, anlæg af rumleriller og forbedret belysning (20 mio. kr.) 

• Videreførelse af bekæmpelse af grå strækninger på statslige landevejsstrækninger 
via etablering af sikkerhedszoner og sideudvidelser (20 mio. kr.) 

• Trafiksikkerhedskampagner – kampagner rettet til motorcyklister og mod uop-
mærksomhed i trafikken (10 mio. kr.) 

 
Pulje til nye teknologiske muligheder (ITS)  
Parterne ønsker at fremme teknologiske initiativer, der først og fremmest kan for-
bedre mobiliteten samt reducere trængslen og dermed også bidrage til en mere miljø-
venlig kørsel og mere sikker trafik på de mest trafikerede veje. ITS skal endvidere bi-
drage til at styrke sammenhængen mellem den kollektive trafik og vejtrafikken. 
 
Den hurtige udvikling i teknologi og muligheder gør, at det i mange tilfælde kan være 
vanskeligt at finde de mest optimale løsninger, der giver mest effekt for de investere-
de midler. Samtidig er ITS-området præget af mange private og offentlige aktører, 
hvilket stiller store krav til det løbende samarbejde på området. 

Parterne er på den baggrund enige om at oprette et ITS udviklingsforum som et of-
fentligt-privat samarbejde, der skal målrette og styrke aktiviteterne på ITS-området.  

ITS-udviklingsforummet har to hovedopgaver:  
 
• Rådgive om den tekniske ITS-løsning på de udfordringer, som det politisk be-

sluttes at håndtere inden for de ressourcemæssige rammer, der er afsat til formå-
let. 

• Foretage evalueringer af udviklingsperspektiverne i igangsatte projekter med 
henblik på at indsamle erfaringer og opnå en bedre viden på området til gavn for 
fremtidige investeringer. 

 
Udviklingsforummet skal bidrage til at formulere grundlaget for en sammenhængen-
de strategi for ITS i Danmark, der blandt andet sikrer udnyttelse af synergier og ef-
fektiv drift. Udviklingsforummet vil trække på konkrete erfaringer fra udlandet. 

 
Resultaterne af udviklingsforummets arbejde vil indgå i den rullende planlægning, 
første gang i 2010. Projektet fortsætter indtil 2014. 

Medlemmerne af ITS udviklingsforum sammensættes af DTU Transport, Aalborg 
Universitetscenter, Vejdirektoratet, Færdselsstyrelsen, Trafikstyrelsen, ITS Danmark, 
Dansk Industri, Dansk Erhverv og FDM. Vejdirektoratet varetager formandskabet 
og sekretariatsbetjeningen for udviklingsforummet.  
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Parterne er enige om, at der afsættes 5 mio. kr. til ITS udviklingsforum til forsknings- 
og analyseopgaver på ITS-området. 
 
Parterne er endvidere enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for nye 
teknologiske muligheder i 2010. De 30 mio. kr. til udvidelse af ITS-systemerne på 
Helsingørmotorvejen udmøntes fra puljen for 2011: 

 
• ITS-udviklingsforum (5 mio. kr.) 
• 1. etape af trafikstyring på Amagermotorvejen (62,8 mio. kr.) 
• Kørsel i nødspor på Hillerødmotorvejen, Værløse – Skovbrynet (21 mio. kr.) 
• Forprojekt vedrørende GPS-indsamling af realtids trafikinformation (3 mio. kr.) 
• Udvidelse af ITS-systemerne på Helsingørmotorvejen (30 mio. kr.) 
 
Pulje til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehalse  
Parterne ønsker at fremme initiativer, der kan forbedre fremkommeligheden på de 
centrale bane- og vejforbindelser til den overordnede infrastruktur og bidrage til et 
mere trafikalt sammenhængende Danmark.  
 
Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen for bedre kapacitet 
og bekæmpelse af flaskehalse i 2010:  
 
• Optimering af automatisk togkontrolsystem (HKT) på S-banen (10,4 mio. kr.) 
• ATC linieledere på fjernbanen (3,5 mio. kr.). 
• Opgradering af kørestrømsforsyning på kystbanen (19,9 mio. kr.) 
• Parterne afsatte i Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 15 mio. kr. til 

bedre adgang til Rønne Havn. Parterne har noteret sig, at Bornholm Kommune 
har fremsendt et nyt, større og mere langtidssikret kommunalt projekt vedrøren-
de en omfartsvej omkring Rønne, der vil forbinde statsvejen fra Aakirkeby og 
Nexø med de nordlige kommunale adgangsveje til Rønne havn. Parterne er enige 
om at afsætte et statsligt bidrag på yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej om-
kring Rønne. 

• Parterne er enige om at reservere et rammebeløb på 10 mio. kr. til forbedring af 
vejnettet mv. som led i Ringkøbing-Skjern Kommunes projekt "Søvejen mod 
vest. Parterne tilkendegiver, at der ikke kan ydes støtte af Infrastrukturfonden til 
havneanlæg.  

 
Herudover er parterne enige om, at den styrkede indsats på rastepladsområdet, som 
blev igangsat med Aftalen om en grøn transport politik, skal foresættes.  
 
Rastepladser langs motorveje – flere p-pladser til lastbiler (50 mio. kr.) 
Det har betydning for både godstransporten og for de almindelige bilister, at chauf-
førerne har gode muligheder for at spise og hvile sig på de længere ture – af hensyn 
til både arbejdsmiljøet og sikkerheden på vejene. Ved at skabe større kapacitet på ra-
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stepladserne opnås bedre fremkommelighed og øget trafiksikkerhed til gavn for både 
lastbilchauffører og almindelige bilister.  
 
Med Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 afsatte parterne 20 mio. kr. til 
forbedringer af rastepladser og sideanlæg. Konkret drejer det sig om at øge antallet af 
parkeringspladser ved Blankhøj ved Århus, Ejer Baunehøj Øst ved Skanderborg og 
Ustrup Øst ved Haderslev. 
 
Parterne har noteret sig, at Transportministeriet i marts 2009 som led i en samlet 
godsstrategi fremlagde en udbygningsplan for rastepladser og sideanlæg.  
 
Parterne er enige om at igangsætte yderligere initiativer på baggrund af udbygnings-
planen. Parterne lægger vægt på, at indsatsen er omkostningseffektiv, og at der opnås 
størst mulig effekt af midlerne. Ud fra disse kriterier finansieres følgende rasteplads-
projekter: 
 
o I Øst- og Sønderjylland gennemføres en forøgelse af kapaciteten for lastbiler på 

rastepladserne Ustrup Vest og Hylkedal Vest, der begge er beliggende på Søn-
derjyske Motorvej samt kapaciteten for lastbiler på rastepladsen Pedersminde, 
der er beliggende på Østjyske Motorvej. 

o På E20 mellem Køge Bugt og Ringsted anlægges en ny bemandet rasteplads ved 
Kongsted, så den kommer til at ligge med ensartet afstand til henholdsvis 
Tuelsø-anlægget i vest og Karlslunde-anlægget i øst. 

 
Parterne er enige om, at der fra Puljen til bedre kapacitet og bekæmpelse af flaskehal-
se i 2010 udmøntes 12 mio. kr. til rastepladser. Parterne er endvidere enige om, at 
der reserveres midler fra puljen til at gennemføre de to projekter, således at der fra 
puljen udmøntes 14 mio. kr. i 2011 og derefter 12 mio. kr. pr. år i 2012 og 2013. 
 
Pulje til fremme af godstrafik på jernbane 
Parterne ønsker at fremme miljøvenlig godstransport og styrke samspillet mellem 
jernbane og havne i Danmark.  
 
Parterne er, jf. Aftalen om en moderne jernbane af 22. oktober 2009, enige om at følgende 
projekter finansieres i 2010: 
 
• En ramme på op til 66 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på kombiterminalerne i 

Høje Taastrup og Taulov. Det er en forudsætning, at driften af terminalerne ud-
bydes fra år 2020. 

• Der reserveres 100 mio. kr. til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til Es-
bjerg Havn. 

• Der reserveres 15 mio. kr til et statsligt bidrag til en ny sporforbindelse til Ny-
borg Havn. 
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Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 reserverede parterne 10 mio. kr. 
til en analyse af mulighederne for at etablere en ny kombiterminal i Køge. Parterne er 
enige om i første omgang at kortlægge behovet for en terminal med udgangspunkt i 
en markedsundersøgelse. På baggrund af resultatet af markedsundersøgelsen tages 
der stilling til behovet for yderligere undersøgelser. 
 
Pulje til bedre fremkommelighed for busser 
Fremkommelighedspuljen støtter projekter med initiativer og innovative tiltag, der 
kan gøre kollektiv bustrafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, ved enten at øge 
bussernes fremkommelighed eller at forbedre sammenhængen og lette passagerernes 
skift mellem transportmidler, herunder på terminaler. 
 
Den samlede pulje for 1. ansøgningsrunde beløber sig til 100 mio. kr. Til ansøgnings-
runden er modtaget 20 ansøgninger og ansøgt om et samlet beløb på 81,9 mio. kr.  
 
Parterne har noteret sig, at følgende projekter støttes: 
 
• Planlægning og gennemførelse af en samlet ombygning af banegårdspladsen i 

Vordingborg (3,9 mio. kr.) 
• Kortlægning af fremkommelighedsproblemerne i Aalborg (0,2 mio. kr.) 
• Udarbejdelsen af en helhedsplan for banegårdspladsen i Herning (0,5 mio. kr.) 
• Udvikling af terminal- og superstoppestedskoncept til X-busnettet i Nordjyl-

land(0,6 mio. kr.) 
• Udbredelse af NT Live i Region Nordjylland (2,4 mio. kr.) 
• Promovering af den kollektive trafik på Mors (2,5 mio. kr.) 
• Bedre busfremkommelighed i Gladsaxe (o,4 mio. kr.) 
• Busprioritering på Randersvej mellem Stjernepladsen – Ringvejskrydset i Århus 

(27,9 mio. kr.) 
• Busprioritering på Randersvej mellem Ringvejskrydset - Nehrus Allé i Århus (4,2 

mio. kr.) 
• Busprioritering gennem signalanlæg (ITS) i Århus (0,1 mio. kr.)  
• Busprioritering i krydset Hasle Ringvej/Halmstadsgade i Århus (3,6. mio. kr.) 
• Busprioritering i krydset Oluf Palmes Allé/Brendstrupgårdsvej (3,1 mio. kr.) 
• Hurtigere A-busser ved hjælp af GPS-styrede signalanlæg og gode stoppesteds-

forhold i København (5,2 mio. kr.) 
• Bedre busfremkommeligheden på Sydvest-radialen i Odense (0,5 mio. kr.) 
• Bedre busfremkommelighed i krydset Gefionsvej/Kronborg Ladegårds Vej og 

Klostermosevej/Gurrevej i Helsingør (0,9 mio. kr.) 
• Ny busterminal ved Prøvestenscentret i Helsingør (3,9 mio. kr.) 
• Etablering af A-bybuslinje i Ringsted by (2 mio. kr.) 
• Omprofilering af forpladsarealet ved Sorø Station (1,2 mio. kr.) 
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• Ny kollektiv trafikterminal i Svendborg (10,5 mio. kr.) 
 
Det samlede tilsagnsbeløb er på 73,5 mio. kr. 
Der er herefter 926,5 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen.  
 
Parterne er enige om, at projekter der modtager tilskud fra puljen skal være innovati-
ve og nyskabende. Parterne er derfor enige om, at tildelingskriterierne fremadrettet 
præciseres således, at der også lægges vægt på, at tilskud ydes til innovative og nyska-
bende projekter. 
 
Pulje til øget antal af buspassagerer 
Passagerpuljen er rettet mod projekter, der giver en generel forbedring af tilbuddet til 
buspassagerer og derigennem tiltrækker flere passagerer til bustrafikken, herunder 
forsøg som kan afdække nye idéer. Intentionen med puljen er dermed at yde tilskud 
til udviklingen af nye ordninger og serviceydelser, som efterfølgende i driftssituatio-
nen finansieres af bussektoren.  
 
Den samlede pulje for 1. ansøgningsrunde er på 50 mio. kr. Til ansøgningsrunden er 
modtaget 18 ansøgninger og ansøgt om et samlet beløb på 50,2 mio. kr.  
 
Parterne har noteret sig, at følgende projekter støttes i 1. ansøgningsrunde: 
 
• Udarbejdelse af en plan for etablering af en pendlerbusrute mellem Silkeborg og 

Århus Nord (0,4 mio. kr.) 
• Forbedring af stoppestedsforhold i Aalborg (0,7 mio. kr.) 
• Ekspresbusser med incitament i Aalborg-området (1,2 mio. kr.) 
• Mobil Billet Nordjylland (0,7 mio. kr.) 
• Indførelse af incitamentsaftaler i Region Nordjylland (2 mio. kr.) 
• Promovering af den kollektive trafik på Mors (0,4 mio. kr.) 
• Etablering af ventefaciliteter på Banegårdspladsen i Næstved (1,1 mio. kr.) 
• Count down på stoppesteder i Movias område (6,6 mio. kr.) 
• Kundeinformation på "centre" med dynamiske informationstavler i Movias om-

råde (2,9 mio. kr.) 
• Information ved stoppesteder og bedre stoppesteder generelt i Movias område 

(3,8 mio. kr.) 
• Undersøgelse af løsninger, der effektivt kan afhjælpe en række udfordringer for 

trafikken og pendlingsstrømmene i Nordvestkorridoren i Holbæk (0,8 mio. kr.) 
• Ny kollektiv trafikterminal i Svendborg (2,4 mio. kr.) 
 
Det samlede tilsagnsbeløb er på 22,8 mio. kr. 
 
Der er herefter 277 mio. kr. tilbage i Passagerpuljen. 
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Parterne er enige om, at projekter der modtager tilskud fra puljen skal være innovati-
ve og nyskabende. Parterne er derfor enige om, at tildelingskriterierne fremadrettet 
præciseres således, at der også lægges vægt på, at tilskud ydes til innovative og nyska-
bende projekter. 
 
Pulje til bedre adgang til den kollektive transport  
Parterne ønsker at flytte flere pendlere fra bilerne og over i togene. Dette gøres ved 
at sikre en god og pålidelig togdrift og ved at sikre gode parkeringsforhold til pend-
lerne ved stationerne.  
 
Parterne ønsker at skabe flere parkeringspladser ved stationerne, herunder Parkér & 
Rejs-anlæg samt generelt bedre adgang til stationerne. Parterne har noteret sig, at der 
på baggrund af Aftale om en grøn transportpolitik er indgået aftale med DSB om, at DSB 
i perioden 2009-2020 sikrer bedre adgang til stationerne inden for rammen af 1 mia. 
kr. 
 
Parterne ønsker desuden at styrke cyklisters muligheder for at benytte den kollektive 
transport ved at sikre flere cykelparkeringsmuligheder ved stationerne. 
 
Parterne har noteret sig, at der i perioden 2009-2011 udmøntes 171 mio. kr. til etab-
lering af bilparkering og anlæg af cykelparkering på udvalgte stationer:  
 
- Realisering af bilparkering i 2009/2010  (10,6 mio. kr.) 
- Realisering af cykelparkering i 2009/2010  (7 mio. kr.) 
- Planlagt realisering af bilparkering i 2010  (8,1 mio. kr.)   
- Planlagt realisering af cykelparkering i 2010  (76,8 mio. kr.) 
- Planlagt realisering af bilparkering i 2011  (27,8 mio. kr.) 
- Planlagt realisering af cykelparkering i 2011  (40,6 mio. kr.) 
   
Parterne noterer sig at der i forbindelse med planlægning og etablering af parkerings-
projekterne indgår hensyn til en god tilgængelighed herunder for bevægelseshæmme-
de og handicappede. 
 
For parkeringspladserne i Roskilde noterer parterne sig, at faciliteterne her er aktuelle 
for både udvidelse af cykel- og bilparkering. DSB er i dialog med Roskilde Kommu-
ne om en eventuel gennemførelse af projekt ”Røde Port”, som har stor betydning 
for p-pladsernes udformning og placering.  
 
For så vidt angår Ringsted noterer parterne sig, at DSB har indledt dialog med Ring-
sted Kommune om en samlet plan med henblik på afklaring af mulighederne for 
parkeringshus eller anden udformning af parkeringsanlæggene. 
 
Parterne finder, at der i Roskilde og Ringsted er behov for udbygning af parkerings-
faciliteterne og har noteret sig, at de to projekter forventes igangsat i 2011. 
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Parterne noterer sig desuden, at der ved udarbejdelsen af fremtidige planer for ud-
møntning af puljen vil indgå en vurdering af behovet for parkeringspladser ved nye 
stationer, herunder som følge af kapacitetsudvidelser af banenettet, eksempelvis Kø-
ge Nord. 
 
Pulje til stationsmoderniseringer 
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsætte 200 
mio. kr. til stationsmoderniseringer, blandt andet Enghave station som samfinansie-
res af Carlsberg, Nordhavn station mv. 
 
Parterne har noteret sig at Transportministeriet og Carlsberg Ejendomme A/S er 
blevet enige om en flytning og modernisering af Enghave station, hvor Carlsberg 
Ejendomme A/S er bygherre og bærer projektrisikoen. Projektet skal sikre en attrak-
tiv adgang til Enghave station og stationens opland, ligesom det skal sikre en sam-
menhængende plan for stationsområdets samlede trafikløsning gennem en tæt kob-
ling til blandt andet cykel- og busruter i området.  
 
Parterne er enige om at afsætte 90 mio. kr. til flytning og modernisering af Enghave 
Station. 
 
Parterne har noteret sig, at der er indledt dialog mellem de relevante parter om en 
stationsmodernisering af Nordhavn station med henblik på en afklaring af projektets 
udformning og evt. statsligt bidrag hertil. 
 
Parterne har desuden noteret sig, at det i forbindelse med de strategiske analyser af 
udbygningsmulighederne i Østjylland og i hovedstadsområdet undersøges, hvordan 
banetrafikken skal tilrettelægges, herunder eventuelt behov for nye stationer i de to 
regioner. De strategiske analyser skal afsluttes i 2013. Parterne noterer sig samtidig, at 
der er andre dele af landet, hvor der kan være behov for og lokale ønsker om stati-
onsmoderniseringer eller nye stationer. 
 
Pulje til nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning 
Parterne ønsker med puljen at tilvejebringe de beslutningsgrundlag, der vil være cen-
trale for at imødekomme fremtidige trafikale udfordringer. Det gælder såvel konkrete 
forundersøgelser og VVM-redegørelser som strategiske analyser med henblik på at 
kortlægge fremtidens trafikale udfordringer og løsningsmuligheder. 
 
Parterne er enige om, at følgende projekter finansieres af puljen til nye beslutnings-
grundlag og strategisk planlægning: 

 
• Parterne er enige om at afsætte 6 mio. kr. til igangsættelse af en forundersøgelse 

af perspektiverne i en styrkelse af rute 9. Det ønskes undersøgt, hvilke perspekti-
ver der kan være for rute 9 som en alternativ forbindelse til Femern Bælt-
forbindelsen fra Fyn og Jylland. Forundersøgelsen skal være færdig i 2011. 
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• Parterne er enige om at afsætte 8 mio. kr. til udarbejdelse af beslutningsgrundlag, 
herunder VVM-undersøgelser for projekterne til Esbjerg Havn og Nyborg Havn. 
Beslutningsgrundlagene er færdige i 2012. 

• Parterne er enige om, at afsætte 3 mio. kr. til gennemførelse af en undersøgelse, 
der skal afdække behovet og mulighederne for indførelse af højere tilladt total-
vægt og akseltryk for lastbiler, herunder effekterne for såvel transporterhvervet 
som for miljøet samt spørgsmålet om det relevante vejnet og de økonomiske 
konsekvenser. Undersøgelsen skal være færdig i efteråret 2010. 

• Der reserveres 20 mio. kr. til en evt. VVM-undersøgelse af en forlængelse af mo-
torvejen Vejle-Herning på strækningen fra Herning til Holstebro (Rute 18) i åre-
ne 2011-2012, idet der tages stilling hertil i 2010, når resultatet af den iværksatte 
forundersøgelse foreligger. 

• Parterne er enige om at afsætte 2 mio. kr. til en forundersøgelse af en opgrade-
ring af strækningen Næstved – Rønnede (Rute 54). 

• Parterne er enige om at fremrykke forundersøgelsen af Grenå Omfartsvej, såle-
des at den er færdig ved årsskiftet 2010/2011. 

 
Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner med småøer og  
ø-kommuner  
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev det besluttet, at der i 2009 
afsættes en pulje på 200 mio. kr. med henblik på at medfinansiere kommunernes 
færgeinvesteringer. 
 
Parterne noterer sig at følgende projekter støttes: 
 
- Kalundborg (Nekselø) (19,7 mio. kr.) 
- Slagelse (Agersø) (40,1 mio. kr.) 
- Faaborg-Midtfyn (Avernakø/Lyø) (38,9 mio. kr.)  
- Langeland (Strynø) (36 mio. kr.) 
- Struer (Venø) (34,4 mio. kr.) 
- Hedensted (Hjarnø) (10 mio. kr.) 
- Skive (Fur) (17 mio. kr.) 
- Ærø (Ærø-Als) (14 mio. kr.) 
 
Parterne noterer sig endvidere, at der anvendes 1 mio. kr. til finansiering af en under-
søgelse af behovet for en ny færge til Læsø samt de økonomiske og transportmæssige 
konsekvenser ved en rationalisering og forøgelse af kapaciteten på ruten Læsø-
Frederikshavn. 
 
Jernbaneoverskæringer 
Med Aftale om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 blev parterne enige om at for-
længe den eksisterende pulje vedrørende jernbaneoverskæringer fra 2014 til 2020 og 
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afsætte 36 mio. kr. pr. år til indsatsen med at nedlægge og sikre jernbaneoverskærin-
ger på Banedanmarks net. 
 
Parterne er enige om, at sikkerheden omkring overskæringerne skal prioriteres højt, 
og derfor fremrykkes 72 mio. kr. fra perioden 2019-2020 til perioden 2014-2018, så-
ledes at alle overskæringer på Banedanmarks net i al væsentlighed vil være nedlagt 
eller sikret med udgangen af 2018.  
 
Herudover vil der i forbindelse med planlagte jernbaneprojekter på hovedbanen ske 
nedlæggelse af en række jernbaneoverskæringer. Det drejer sig om: 
 
• Etablering af dobbeltspor Lejre – Vipperød  
• Etablering af dobbeltspor i Sønderjylland 
• Opgradering af Sydbanen i forbindelse med etablering af landanlæg til Femern-

forbindelsen 
• Opgradering af strækningen Hobro – Aalborg 
 
Parterne er enige om fra puljen til bedre trafiksikkerhed at afsætte 5, 5 mio. kr. til et 
pilotprojekt om brug af sensorteknologi. Indtil alle jernbaneoverskæringer er nedlagt 
eller sikret, kan øget brug af sensorteknologi reducere risikoen for uheld og forbedre 
sikkerheden. 
 
Endvidere har parterne noteret sig, at der i 2005 blev afsat 30 mio. kr. om året i 
2006-2009 til Vejdirektoratet til modernisering af privatbanernes sikrede jernbane-
overskæringer. 
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Visse vejprojekter  
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Aftale om visse vejprojekter 

Parterne er enige om, at følgende vejprojekter kommer til at indgå i den samlede af-
tale om udmøntning af Infrastrukturfonden på vejområdet: 
 
• Udbygning af Brande Omfartsvej 
• Nordlig omfartsvej ved Næstved med højbro og tilhørende VVM-undersøgelse 
• Nordligt hængsel til Djursland som 2+1 vej 
• Slagelse Omfartsvej, 2. etape. 
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Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 

Der er den 29. oktober 2009 indgået aftale om udmøntningen af satspuljen for 2010. 
Udmøntningen af satspuljen sker i overensstemmelse med tabel 1.1. 
 
Aftalen indebærer, at der over de næste fire år afsættes i alt knap 4,2 mia. kr. til at 
forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt indkomstoverførselsmodtagere. 
Hertil kommer godt 0,2 mia. kr., som vedrører omprioriteringer af blandt andet 
uforbrugte midler fra tidligere år. Med aftalen afsættes midler til initiativer på følgen-
de områder: 
 
• Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 
• Psykiatri, sundhed og forebyggelse 
• Udsatte grupper 
• Udsatte børn og unge 
• Handicappede 
• Svage grupper på arbejdsmarkedet, integration og øvrige initiativer 
 
I bilag 1-3 ses aftaleteksterne fra de decentrale satspuljeforhandlinger i henholdsvis 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Indenrigs- og Socialministeriet og Beskæf-
tigelsesministeriet. 
 
Partierne bag forhandlingsresultatet er regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Fol-
keparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance. 
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Tabel 1 
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 

 
 Nr. Mio. kr. (2010-pl) 2010 2011 2012 2013  
   Styrket indsats mod ungdomskriminalitet          
 1 Helhedsorienterede gadeplansindsatser 19,0 33,9 42,8 41,8  
 2 Tidlig identifikation af kriminalitetstruede børn og unge 5,0 - - -  
 3 Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og 

opfølgende støtte i forhold til løsladte unge  
(uddannelsesindsats i Kriminalforsorgen) 4,5 9,0 9,0 9,0 

 

 4 Styrket uddannelsesindsats og forbedret udslusning og 
opfølgende støtte i forhold til løsladte unge (udslusning) 6,0 17,0 17,0 17,0 

 

 5 Screening af unge i Kriminalforsorgens institutioner 0,4 0,8 0,8 0,8  
 6 Screening af unge på sikrede institutioner 1,6 3,2 3,2 3,2  
 7 Styrkede kompetencer hos de instanser, der møder de 

kriminelle børn og unge 1,0 1,0 1,0 1,0 
 

 8 Udvikling af SSP-samarbejdet 1,6 3,2 3,2 3,2  
 9 Skriftlig underretning af de sociale myndigheder om  

kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge - - - - 
 

 10 Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede 
børn og unge, herunder unge indsatte  
(Kriminalforsorgen) 6,0 6,0 6,0 6,0 

 

 11 Styrket indsats i varetægtsperioden (undersøgelser og 
udredning af unge i varetægtssurrogat mv.) 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

 12 Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingspro-
gram til unge i varetægtssurrogat) 3,3 3,3 3,3 3,3 

 

 13 Styrket indsats i varetægtsperioden (forbehandlingspro-
gram til unge i varetægtsfængsling) 1,5 1,5 1,5 1,5 

 

 14 Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som 
standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne 
afdelinger mv. 3,0 3,0 3,0 3,0 

 

 15 Anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer som 
standardtilbud i de sikrede afdelinger og tilknyttede åbne 
afdelinger mv. (Kriminalforsorgen) 1,8 1,8 1,8 1,8 

 

 16 Øget brug af familierådslagning og netværksmøder 4,0 - - -  
 17 Særligt afsoningstilbud til unge 1,1 1,1 1,1 1,1  
 18 Ungesamråd i alle politikredse  3,2 6,5 6,5 7,5  
 19 Mulighed for tilbageholdelse i 14 dage 3,0  -   -   -   
 20 Mulighed for undersøgelse af den unges person og  

opholdsrum på åbne anbringelsessteder 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

 21 Indførelse af ny type af ikke-sikret institution med øgede 
magtbeføjelser 20,0 9,0 9,0 9,0 

 

 22 Evaluering af ny institutionstype - - - 1,0  
 23 Sikring af konsekvent kommunal indsats over for  

kriminelle unge (Ankestyrelsen) – 3 årig model 3,9 7,7 7,7 3,9 
 

 24 Sikring af konsekvent kommunal indsats over for  
kriminelle unge (VISO) 2,5 5,0 5,0 5,0 

 

 25 Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet 1,6 0,3 0,3 0,3  
   I alt 95,3 114,6 123,5 120,7  
          
   Psykiatri, sundhed og forebyggelse          
 26 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud 10,0 20,0 20,0 20,0  
 27 Udbygning af opsøgende psykiatriteams og tvungen  

opfølgning 45,0 65,0 75,0 70,0 
 

 28 Styrket indsats over for selvmordstruede, herunder over 
for personer, der har forsøgt selvmord 7,0 7,0 7,0 12,0 
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Tabel 1 
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 

 
 Nr. Mio. kr. (2010-pl) 2010 2011 2012 2013  
 29 Afstigmatiseringskampagne 12,2 - - -  
 30 Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen) 1,6 1,7 1,7 1,8  
 31 Forsøg med ”Den gode psykiatriske afdeling” inkl.  

evaluering i 2012 20,0 10,0 2,0 - 
 

 32 Styrket indsats i retspsykiatrien 65,3 65,3 65,3 65,3  
 33 Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende 

sindslidelser  8,0 - - - 
 

 34 Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet 20,0 25,0 25,0 25,0  
 35 Børns trivsel i udsatte familier med overvægt el. andre 

sundhedsrisici 16,0 10,0 10,0 10,0 
 

 36 Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed  
(2008-aftalen) 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 37 Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt 
udsatte og sårbare grupper 30,5 9,3 9,3 9,2 

 

 38 Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved bl.a.  
familieorienteret alkoholbehandling 10,0 5,0 5,0 7,0 

 

   I alt 250,6 223,3 225,3 225,3  
          
   Udsatte grupper          
 39 Styrket indsats for sindslidende 35,0 35,0 35,0 35,0  
 40 Frivilligcentre  20,0 20,0 20,0 20,0  
 41 Pulje til udvikling af udsatteråd 3,0 -  - -  
 42 Undersøgelse af prostitution 4,0 - - -  
 43 Forsøg med botilbud til prostituerede 5,0 5,0 5,0 5,0  
 44 EU's fattigdomsår 3,0 - - -  
 45 Anonym behandling af stofmisbrugere 6,0 5,0 5,0 0,5  
 46 Styrket indsats over for personer udsat for seksuelle  

overgreb 12,8 - - - 
 

 47 Støtte til private ansøgere til overgang og drift 71,6 68,6 48,6 39,2  
 48 Udviklingspulje til nye private ansøgninger 16,3 3,7 10,0 10,0  
 49 Udviklingspulje ældreområdet 8,5 0,5 5,5 7,5  
 50 Styrkelse af behandlingsgarantien i fængslerne  10,0 10,0 10,0 10,0  
 51 Afgiftning i Kriminalforsorgen 6,0 -  - -  
 52 Lægeordineret heroin (efterregulering) 1,6 1,6 1,6 1,6  
   I alt 202,8 149,4 140,7 128,8  
          
   Udsatte børn og unge       
 53 Merudgifter til første del af Barnets Reform - kontinuitet i 

anbringelser og psykologhjælp (efterregulering) 12,9 7,7 9,7 11,0 
 

 54 Ramme til Barnets Reform inkl. omdisponeringer 240,1 257,5 218,0 212,0  
 55 Fritidspas  20,0 20,0 20,0 20,0  
 56 Børnerådet 3,0 3,0 3,0 3,0  
 57 Tværfaglig sagsbehandling i komplicerede samværssager  10,2 10,2  - -  
 58 Parrådgivning 2,5 2,5 2,5 2,5  
 59 Forsøgsordning med åben skolepsykologordning 2,0 2,0 -  -  
   I alt 290,7 302,9 253,2 248,5  
        
   Handicappede          
 60 Vederlagsfri fysioterapi 140,6 140,6 140,6 140,6  
 61 Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap 2,1 2,1 2,1 2,1  



    
 

 

 Aftaler om Finansloven for 2010 · November 2009 229

Tabel 1 
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 

 
 Nr. Mio. kr. (2010-pl) 2010 2011 2012 2013  
 62 Merudgifter til forbedring af løn- og ansættelsesvilkår for 

handicaphjælpere (efterregulering) 15,5 13,9 13,9 13,9 
 

 63 Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse 2,5 3,7 3,7 3,7  
 64 Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 15,0 15,0 15,0 15,0  
 65 Behandling for overgreb - personer med kognitive  

handicap 1,5 1,5 1,5 -  
 

 66 Videreførelse af tilgængelighedsrådgivningen på Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi) 5,5 5,5 5,5 5,5 

 

   I alt 182,7 182,3 182,3 180,8  
          
   Svage grupper på arbejdsmarkedet          
 67 Svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet (pulje) 1,3 4,8 5,8 10,8  
 68 Befordringsrabat for modtagere af efterløn og fleksydelse 13,0 -  - -  
 69 Det nationale og de regionale netværk af virksomheder 3,5 4,0 4,0 4,0  
 70 Projekt High Five 10,0 10,0  - -  
 71 Center for Livsnavigation 2,6 2,6 2,5 2,5  
 72 Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelse 1,6 1,6 1,7 1,7  
 73 Fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 3,0 3,0 6,0 -   
 74 Selvaktiveringsgrupper for seniorer 2,0 6,0 6,0 6,0  
 75 Støtte til handicappede (pulje) -  2,6 14,0 15,0  
 76 Initiativer for personer med psykiske lidelser (pulje) 2,0 8,0 -  -  
   I alt 39,0 42,6 40,0 40,0  
          
   Integration       
 77 Fastholdelse af nydanskere på arbejdsmarkedet 10,0 10,0 10,0 10,0  
 78 Udvidet tidlig indsats over for udsatte nydanske børn 8,0 8,0 8,0 8,0  
 79 Kampagnen Brug for alle unge - 2,0 - -  
 80 Alternative skoleforløb for nydanske børn og unge 3,0 3,0 3,0 3,0  
 81 Integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte 

boligområder  8,0 8,0 8,0 8,0 
 

 82 Demokratisk medborgerskab og ligebehandling 5,0 5,0 5,0 5,0  
 83 Forpligtigende samarbejde om videreførelse af det  

frivillige integrationsarbejde 20,5 23,5 25,5 25,5 
 

 84 Hjælp til handlede kvinder og marginaliserede  
udlændinge (KIT) 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

   I alt 55,0 60,0 60,0 60,0  
          
   Øvrige initiativer          
 85 Fremme af ligestilling (pulje) 5,0 5,0 5,0 5,0  
 86 Ligestilling for personer med indvandrerbaggrund 2,0 2,0 2,0 2,0  
 87 Center Mod Menneskehandel -  5,4 - -  
 88 Arbejdsskadede tilbage på arbejdsmarkedet 7,5  - - -  
 89 Tosprogede og specialundervisning 0,9 - - -  
 90 IT-begrebs- og forståelsesredskab til Sosu-uddannelsen 1,5 0,5 - -  
 91 Ligetil.nu 1,5 1,5 2,0 -  
 92 Ekstraordinær indsats i forhold til produktionsskoleelever 

med læse- og stavevanskeligheder 4,1 3,9 4,6 - 
 

 93 Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgelse 3,0 3,0 3,0 1,5  
 94 IT-rygsække til læse/stavesvage elever 0,5 - - 0,5  
 95 Interaktivt undervisningsmiljø 0,2 - - -  
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Tabel 1 
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 

 
 Nr. Mio. kr. (2010-pl) 2010 2011 2012 2013  
 96 Faglig mentor 0,4 0,4 0,4 -  
 97 Øget trivsel og indlæringsevne blandt unge med læse- og 

skrivevanskeligheder 1,0 0,9 - - 
 

 98 Træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser - - 33,0 33,0  
 99 Netværkslokomotivet 1,9 4,8 5,0 5,7  
 100 Læse- og stavesvage unge (pulje) - - - 7,3  
 101 Lokal integration af førtidspensionister (pulje) 3,0 5,0 5,0 5,0  
   I alt 32,5 32,4 60,0 60,0  
          
   Omprioriteringer          
 102 Omprioriteringer fra konto 15.75.10.71 Opfølgning på 

anbringelsesreformen, inkl. PL -9,2 - -  -  
 

 103 Omprioritering fra konto 15.75.10.10 Indsatsen overfor 
de mest udsatte 0-3 årige, inkl. PL -29,6 - -  - 

 

 104 Omprioritering fra konto 15.16.01.40 vedr. opfølgning på 
lovændring (lov nr. 466), inkl. PL -33,2 -5,7 - -  

 

 105 Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt  
udsatte grupper, inkl. PL -18,9 - -  - 

 

 106 Omprioritering fra konto 15.75.11.20 vedr. kollegiepuljen -13,2 -16,8 -  -  
 107 Omprioritering fra konto 17.69.02.35 Europæisk år for 

lige muligheder, inkl. PL -0,6 - -  - 
 

 108 Omprioritering fra konto 17.49.22.10 Førtids-
pensionisters tilknytning til arbejdsmarkedet, inkl. PL -0,2 - -  - 

 

 109 Omprioritering fra konto 17.49.25.10 De svageste grup-
per på arbejdsmarkedet, inkl. PL -0,2 - -  - 

 

 110 Omprioritering fra konto 17.49.34.10 Personer med stor 
risiko for permanent passiv forsørgelse, inkl. PL -0,5 - -  - 

 

 111 PL-korrektion vedrørende nr. 107 – 110 -0,1 - -  -  
 112 Omprioritering fra konto 16.21.48 Pulje model-

kommuneprojekt "narkoen ud af byen", inkl. PL -0,1 - -  - 
 

 113 Omprioritering fra konto 16.51.75 Udbygning af  
børne- og ungdomspsykiatrien, inkl. PL -1,9 - -  - 

 

 114 Omprioritering fra konto 16.51.76 Forbedring af  
forholdene for mennesker med sindslidelser, inkl. PL -17,1 - -  - 

 

 115 Omprioritering fra konto 16.21.52.10 Udsatte voksne, 
inkl. PL - - -  - 

 

 116 Omprioritering fra konto 16.21.35 Pulje til styrkelse af 
den sundhedsfaglige indsats, inkl. PL -10,2 - -  - 

 

 117 Omprioritering fra konto 15.75.13.10 Handleplan for 
hjemløse, inkl. PL -0,9 - -  - 

 

 118 Omprioritering fra konto 15.75.10.40 Videreuddannelse 
af personale beskæftiget med utilpassede børn og unge, 
inkl. PL -3,5 - -  - 

 

 119 Omprioritering fra konto 15.75.26.11 Pulje til socialt  
udsatte grupper, inkl. PL -18,8 - -  - 

 

 120 Omprioritering fra konto 15.75.26.41 Indsats over for 
unge hashmisbrugere, inkl. PL -1,8 - -  - 

 

 121 Omprioritering fra konto 15.75.28.10 Social aktivering, 
inkl. PL -10,3 - -  - 

 

 122 Omprioritering fra konto 15.75.06.10 Pulje til kvalitets-
udvikling på ældreområdet, inkl. PL -0,1 - -  - 
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Tabel 1 
Aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 

 
 Nr. Mio. kr. (2010-pl) 2010 2011 2012 2013  
 123 Omprioritering fra konto 15.75.35.10 Opfølgning på hvid-

bogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark, inkl. PL -1,0 - -  - 
 

 124 Omprioritering fra konto 15.75.37.10 Forebyggelse af 
kriminalitet blandt unge under 15 år, inkl. PL -41,0 - -  - 

 

   I alt -212,4 -22,5 -  -  
              
   Satspuljen i alt, nettotræk på satspuljen 936,2 1085,0 1085,0 1064,1  
  
Anm.: Initiativ nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 32, 40, 47, 50, 52, 53, 54, 56, 

60, 61, 62 og 63 medfører et helt eller delvist permanent træk på satspuljen.  
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Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2010-2013 

Partierne bag aftalen ønsker med udmøntningen at styrke indsatsen på sundhedsom-
rådet over for særligt udsatte grupper. Der er på den baggrund prioriteret midler til 
følgende fire indsatsområder: 
 
• Indsatsen over for mennesker med sindslidelser 
• Forebyggelse målrettet særligt udsatte grupper 
• Udsatte grupper  
• Handicappede 
 
 
1. Indsatsen overfor mennesker med sindslidelser 
Satspuljepartierne giver med denne aftale et betydeligt økonomisk bidrag på 818,2 
mio. kr. over 4 år til handlingsplanen for en styrket indsats for sindslidende. Hand-
lingsplanen rummer både de ansvarsområder som ligger i Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelse og de, som ligger i Indenrigs- og Socialministeriet. 
 
Satspuljepartierne er enige i handlingsplanens tre overordnede mål: 
• Sikre at personer med sindslidelser modtager en sammenhængende, koordineret 

og effektiv behandling, indsats og støtte af høj kvalitet i både social- og behand-
lingssektoren. 

• Sikre en bedre tilgængelighed til psykiatrisk behandling og socialpsykiatriske til-
bud. 

• Nedbringe omfanget og sværhedsgraden af sindslidelser. 
 
Satspuljepartierne kan også tilslutte sig handlingsplanens konkrete initiativer, idet 
partierne lægger betydelig vægt på, at planen sætter fokus på en sammenhængende 
indsats for patienter, som har behov for både en sundhedsfaglig behandling og en 
kommunal indsats i form af støtte, rådgivning og omsorg. 
 
Satspuljepartierne har noteret sig, at der findes en meget lille gruppe patienter, som 
er svære at fastholde i medicinsk behandling. Det drejer sig om patienter, som gang 
på gang bliver tvangsindlagt, men som dropper behandlingen, når de velbehandlet 
bliver udskrevet for efterfølgende at få det dårligere og dårligere, inden de atter ind-
lægges med tvang. 
 
Satspuljepartierne imødeser på den baggrund, at regeringen fremsætter et lovforslag, 
som i en forsøgsperiode på 4 år giver mulighed for tvungen opfølgning efter ud-
skrivning over for disse meget få patienter. Partierne lægger afgørende vægt på, at 
lovforslaget sikrer, at patienter kun skal kunne omfattes af tvungen opfølgning, hvis 
de relevante og nødvendige behandlings- og støttemuligheder har været tilbudt og 
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forsøgt anvendt. Ved medicinering i forbindelse med den tvungne opfølgning efter 
udskrivning skal der anvendes lægemidler, herunder evt. depotmedicin, hvor patien-
tens reaktion og præparatets behandlingsmæssige gavnlige effekt fremgår af journa-
len. 
 
Der vil i lovforslaget blive opstillet følgende kriterier, som alle skal være opfyldt for at 
kunne etablere tvungen opfølgning efter udskrivning:  
 
1. Der skal være en begrundet og nærliggende risiko for, at patienten efter udskriv-

ning vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens 
helbred, og  

2. patienten skal i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse være blevet 
tvangsindlagt mindst 3 gange, og 

3. patienten skal i mindst ét tilfælde have undladt at følge den behandling, der er 
anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, og 

4. patienten skal i forbindelse med den aktuelle indlæggelse være tvangsindlagt eller 
tvangstilbageholdt, og 

5. patienten skal indenfor det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse væ-
re ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men have 
undladt at følge den ordinerede medicinske behandling. 

 
Satspuljepartierne har endvidere noteret sig, at patienter, som er omfattet af tvungen 
opfølgning, vil have samme retsgarantier, som patienter der udsættes for tvang på 
psykiatriske afdelinger. F.eks. vil oplysninger om tvungen opfølgning tilføres afdelin-
gens tvangsprotokol, patienterne beskikkes patientrådgivere, og tvungen opfølgning 
efter udskrivning vil kunne påklages til det psykiatriske patientklagenævn. Herudover 
vil tvungen opfølgning efter udskrivning indgå i Sundhedsstyrelsens årlige opgørelser 
over anvendelsen af tvang i psykiatrien.  
 
Sundhedsstyrelsen vil nedsætte en følgegruppe, som vil følge anvendelsen af tvungen 
opfølgning. Når forsøgsperioden er udløbet, vil Sundhedsstyrelsen udarbejde en re-
degørelse, der fremsendes til Folketingets Sundhedsudvalg og Tilsynet i henhold til 
grundlovens § 71. 
 
Folketingets Sundhedsudvalg og Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 vil i forsøgs-
perioden blive underrettet kvartalsvist om status for benyttelse af ordningen.  
 
Der skal være enighed mellem satspuljepartierne om, at lovforslaget afspejler denne 
aftale, inden det sendes i høring. 
 
1.1 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud 
Bedre tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud kan fremme henvendelse med psy-
kisk sygdom i tide og skabe en væsentlig tryghed for den enkelte patient, ligesom det 
kan medvirke til sammenhæng i behandlingsindsatsen. Øget tilgængelighed vil med-
virke til en tidligere indsats og dermed virke forebyggende i forhold til uhensigts-
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mæssige (gen-) indlæggelser, men også forebyggende i forhold til for sen behand-
lingsindsats, der for den enkelte kan medføre forværret helbred, kriminalitet og 
selvmord. 
 
Mange patienter i psykiatrien henvender sig med et akut behov for behandling. Om-
kring 90 pct. af alle indlæggelser i voksenpsykiatrien er akutte, mens det samme gæl-
der for ca. 65 pct. af alle indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien. Bedre tilgæn-
gelighed til hurtig diagnostik og behandling kan forebygge en del behandlingskræ-
vende indlæggelser både i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.  
 
Regeringen og satspuljepartierne vil med aftalen afsætte midler til bedre adgang til 
psykiatriske behandlingstilbud ved at styrke den akutte indsats i psykiatrien f.eks. via 
en udvidelse af åbningstider, oprettelse af psykiatrisk hotline for blandt andet unge 
mv. 
 
På den baggrund afsættes der i alt 70 mio. kr. i en ansøgningspulje fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 
20 mio. kr. i 2011, 20 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og fremefter til ansættelse af perso-
nale til styrkelse af den akutte indsats i psykiatrien (midlerne tilføres regionerne på baggrund af an-
søgninger). 
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Bedre adgang til psykiatrisk behandling (P) 10,0 20,0 20,0 20,0  

   

  
1.2 Flere opsøgende og udgående teams i psykiatrien 
Udviklingen i psykiatrien er de seneste mange år gået fra lange hospitalsindlæggelser 
mod flere tilbud i nærmiljøet, f.eks. i distriktspsykiatrien. Denne udvikling betyder, at 
patienter i psykiatrien kan bevare tilknytningen til nærområdet og kan bo i vante om-
givelser samtidig med, at de modtager behandling. Det er med til at skabe mindst 
mulig indgriben i patientens dagligdag.  
 
Distriktspsykiatrien er geografisk fuldt udbygget i samtlige regioner. For at sikre at 
flere patienter støttes til kontinuerlige behandlingsforløb, er der gennem de senere år 
sket en udbygning af den udgående virksomhed i psykiatrien med psykiatrisk udryk-
ningstjeneste, opsøgende psykoseteams, gerontopsykiatriske teams mv.  
 
Der er dokumentation for, at tidlig intervention, intensiv diagnostik og behandling 
via teams kan bedre prognosen, forhindre udvikling af invaliderende funktionstab og 
fastholde patientens sociale muligheder. Erfaringer fra akutteams, OPUS-teams, op-
søgende psykose teams og gerontopsykiatriske teams har vist, at en tidlig opsøgende 
og intensiv indsats har stor effekt. Opsøgende og udgående psykiatriteams er et ef-
fektivt redskab til at støtte og fastholde patienter i behandling efter udskrivelse eller i 
forbindelse med et ambulant behandlingsforløb, forebygge indlæggelse og genind-
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læggelse samt minimere risikoen for misbrug, social deroute og kriminalitet blandt 
sindslidende.    
 
Regeringen og satspuljepartierne har med psykiatriaftalen for 2007-2010 understøttet 
udbygningen af opsøgende og udgående funktioner. Regionerne peger i deres psykia-
triplaner på, at der er behov for fortsat udbygning af udgående teamfunktioner mål-
rettet forskellige patientgrupper. Udgående og opsøgende funktioner i psykiatrien er 
ikke fuldt udbygget og dækker derfor ikke i dag hele målgruppen af svært sindsliden-
de patienter, retspsykiatriske patienter, ikke-psykotiske patienter, dobbeltdiagnosepa-
tienter mv. Regeringen og satspuljepartierne er med denne aftale enige om fortsat at 
fremme udbygningen af opsøgende og udgående funktioner i psykiatrien for disse 
patientgrupper.  
 
På den baggrund afsættes der i alt 255 mio. kr. i en ansøgningspulje fordelt med 45 mio. kr. 2010, 
65 mio. kr. i 2011, 75 mio. kr. i 2012 og 70 mio. kr. i 2013 og fremefter til oprettelse af flere 
opsøgende og udgående teams for psykiatriske patienter inkl. finansiering af forsøgsordningen om 
tvungen opfølgning efter udskrivning, herunder evaluering af ordningen jf. bilag 1 til aftalen. 
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Udbygning af opsøgende psykiatriteams og 

tvungen opfølgning. (P) 45,0 65,0 75,0 70,0 
 

   

 
1.3 Styrket indsats overfor selvmordstruede, herunder overfor personer, der 
 har forsøgt selvmord 
Der er i Danmark mellem 700 og 800 selvmord årligt. Sundhedsstyrelsen skønner, at 
der er ti gange så mange selvmordsforsøg. Antallet af selvmord i befolkningen har 
været faldende de seneste mange år, og antallet af selvmord er fra 1980 til 2001 hal-
veret. Dette gælder imidlertid ikke for selvmordsforsøgene blandt unge. Her er antal-
let stigende.  
 
Sundhedsstyrelsen peger i sin rapport om den akutte indsats i psykiatrien på, at let 
tilgængelighed til akutte psykiatriske tilbud i høj grad kommer selvmordstruede per-
soner til gavn. Dette initiativ skal derfor ses i sammenhæng med initiativet om let til-
gængelighed til akutte tilbud i psykiatrien. 
 
For at sikre en styrket og specialiseret indsats overfor selvmordstruede, herunder 
børn og unge, har Sundhedsstyrelsen fastsat de regionale centre for selvmordsfore-
byggelse som regionsfunktion i styrelsens specialevejledning. De regionale selv-
mordscentre tilbyder et professionelt behandlingstilbud til personer, som enten har 
svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord, herunder personer, der 
har henvendt sig til somatisk/psykiatrisk skadestue eller praktiserende læge efter for-
søg på selvmord. Herudover forestår centrene rådgivning, undervisning og supervi-
sion til sundhedspersonale og andre, der i deres arbejde kommer i kontakt med 
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selvmordstruede og deres pårørende. Der er imidlertid forskel på, hvilke behand-
lingstilbud der tilbydes afhængigt af, hvor i regionen man bor. 
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at antallet af selvmord og selvmords-
forsøg skal nedbringes. Med aftalen om satspuljen for 2009 afsatte regeringen og 
satspuljepartierne på den baggrund midler i en ansøgningspulje til styrkelse og ud-
bygning af behandlingsindsatsen overfor personer, der har forsøgt selvmord. Regio-
nernes ansøgninger pegede imidlertid på, at der er behov for en yderligere styrkelse 
af de regionale centre for selvmordsforebyggelse. 
 
En yderligere udbygning af de regionale centre vil kunne udbrede indsatsen over for 
selvmordstruede og understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende be-
handlingstilbud.  
 
På den baggrund afsættes der i alt 33 mio. kr. i en ansøgningspulje fordelt med 7 mio. kr. i 2010,7 
mio. kr. i 2011,7 mio. kr. i 2012 og 12 mio. kr. i 2013 og fremefter til en yderligere styrkelse af 
de regionale centre for selvmordsforebyggelse (midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger).  
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 En yderligere styrkelse af regionernes  

selvmordsforebyggende indsats (P) 7,0 7,0 7,0 12,01 
 

  
1) Forhøjelsen skyldes, at de 5 mio. kr., som blev givet årligt med satspuljen for 2009-2012, udløber med 

udgangen af 2012. 
 

 

 
1.4 Afstigmatiseringskampagne 
Regeringen og satspuljepartierne lægger vægt på, at der gøres en særlig indsats for 
oplysning om og afstigmatisering af psykisk sygdom. Frygt, tabuer og fordomme kan 
drive sindslidende til at benægte og skjule deres symptomer og problemer til skade 
for tidlig diagnostik og effektiv behandling. 
 
Oplysning og afstigmatisering har derfor betydning for, at personer med psykiske 
problemer tidligere henvender sig, tidligere diagnosticeres og tidligere kommer i be-
handling for psykisk sygdom. Det er endvidere vist, at stigmatisering og diskrimine-
ring er hæmmende faktorer for at komme sig – altså for patientens recovery. Recove-
ry betyder, at patienten tilstræber at leve et tilfredsstillende liv, selv med de begræns-
ninger den psykiske sygdom giver. Afstigmatisering, bekæmpelse af myter, tabuer og 
fordomme hos den enkelte patient, de pårørende og hos fagpersoner kan fremme en 
tidlig indsats og bedre recovery.  
 
Satspuljepartierne har noteret sig, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter 
Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt (skolebussen) med i alt 6,8 mio. kr. i perio-
den 2010 til 2013, som blandt andet vil gå til en udvidelse af målgruppen, således at 
4. til 10. klasses eleverne og lærere fremover vil få besøg af skolebussen. 
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Partierne ønsker at udvide dette tilbud yderligere og afsætter derfor i alt 6,8 mio. kr. 
til dette formål. 
 
På den baggrund afsættes i alt 12,2 mio. kr. i 2010 til en særlig indsats for oplysning og afstigma-
tisering af psykisk sygdom som udmøntes med 5 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. 2011 og 2,2 mio. kr. 
i 2012. Herudover er der afsat 6,8 mio. kr. til psykiatrifondens skolebus fordelt med 1,6 i 2010, 
1,7 mio. kr. i 2011, 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,8 mio. kr. i 2013.  
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Kampagne for afstigmatisering  12,2 - - -  
 Psykiatrifondens Børne- og Ungeprojekt 

(skolebussen) 1,6 1,7 1,7 1,8 
 

   

 
Sundhedsstyrelsen udarbejder og gennemfører afstigmatiserings- og oplysningskam-
pagnen i samarbejde med relevante aktører på området. 
 
1.5 Forsøg med ”Den gode psykiatriske afdeling” 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om at igangsætte et kvalitetsprojekt for 
”Den gode psykiatriske afdeling”, således at der kan skabes højere kvalitet i form af 
gode behandlingsalliancer, gode og holdbare behandlingsresultater, høj patient- og 
pårørendetilfredshed og mindre tvang. I projektet skal der fokuseres på kompetence-
udvikling og efteruddannelse af personalet. Uddannelsesaktiviteterne kan blandt an-
det fokusere på evidensbaseret behandling og pleje, viden og indsigt i etiske udfor-
dringer, grundlæggende værdier i patient- og pårørendekontakt, information, recove-
ry og ”åben dialog” mv. Herudover kan der også fokuseres på viden om konstruktive 
kommunikationsformer, konflikthåndtering, risikovurderinger mv., herunder fore-
bygge tilspidsede situationer, der kan medføre store konsekvenser for patienterne og 
personalet.  
 
Med projektet vil der endvidere være fokus på god opfølgning og sikring af sam-
menhæng, når en patient overgår fra et regi til et andet f.eks. i forbindelse med ud-
skrivning. 
 
Målgruppen for projektet er psykiatriske afdelinger med et almindeligt psykiatrisk pa-
tientklientel inkl. patientgrupper som normalt kan/vil blive udsat for tvang mv. med 
henblik på at sikre en model, som efterfølgende kan inspirere øvrige psykiatriske af-
delinger. Partierne bag aftalen er enige om, at erfaringer og resultater fra projektet 
skal dokumenteres og evalueres med henblik på at kunne videreføre disse som inspi-
ration og værktøjer for kvalitetsudvikling på andre psykiatriske afdelinger, hvorfor 
der særskilt afsættes midler hertil i 2012. 
 
Satspuljepartierne har noteret sig, at forsøget med ”Den gode psykiatriske afdeling” 
skal ses i sammenhæng med projekt ”Den gode udskrivning” på det sociale område.  
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Projektet udmøntes og gennemføres af Sundhedsstyrelsen, som koordinerer og sikrer 
sammenhæng til projekt ”Den gode udskrivning” på det sociale område. 
 
På den baggrund afsættes i alt 32 mio. kr. i en ansøgningspulje fordelt med 20 mio. kr. i 2010, 10 
mio. kr. i 2011, 2 mio. kr. i 2012 (midlerne tilføres regionerne på baggrund af ansøgninger). 
  

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Forsøg med ”Den gode psykiatriske  

afdeling” 20,0 10,0 2,0 - 
 

   

 
1.6 Videreførelse af puljen til en styrket indsats i retspsykiatrien 
Regeringen udgav i 2006 en rapport om psykisk sygdom og kriminalitet. Rapporten 
fremlægger en række anbefalinger for den fremtidige indsats med henblik på at styrke 
indsatsen i de tre involverede sektorer: sundhedsvæsenet, socialsektoren og Krimi-
nalforsorgen. På baggrund af rapportens anbefalinger blev der med psykiatriaftalen 
for 2007-2010 på sundhedsområdet afsat midler til en styrket indsats.  
 
Med den fortsatte vækst i antallet af retspsykiatriske patienter er presset stigende på 
dels de eksisterende retspsykiatriske sengepladser, dels de almenpsykiatriske senge-
pladser, når disse anvendes midlertidigt til retspsykiatriske patienter. 
  
Regeringen og satspuljepartierne afsatte på den baggrund midler til en yderligere 
styrkelse af retspsykiatrien med satspuljeaftalen for 2008-2011. Det har blandt andet 
betydet, at flere retspsykiatriske patienter har fået en længerevarende og stabil ind-
læggelse og langsom udslusning efter indlæggelse samtidig med, at den retspsy-
kiatriske indsats i distriktspsykiatrien er blevet styrket. Regeringens rapport fra 2006 
peger blandt andet på, at sådanne initiativer forebygger ny kriminalitet blandt sindsli-
dende.  
 
Puljen blev afsat i 2008 som en engangsbevilling på 90 mio. kr. og er udmøntet i 
2008 og 2009. Regeringen og satspuljepartierne er med denne aftale enige om at vi-
dereføre puljen med henblik på at sikre en fortsat styrket indsats i retspsykiatrien, 
herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende. 
 
På den baggrund afsættes 261,2 mio. kr. fordelt med 65,3 mio. kr. i 2010, 65,3 mio. kr. i 2011, 
65,3 mio. kr. i 2012 og 65,3 mio. kr. i 2013 og fremefter til en styrket indsats i retspsykiatrien, 
herunder forebyggelse af kriminalitet blandt sindslidende. Partierne er enige om, at det afsatte beløb 
fsva. satspuljen endeligt dækker det beskrevne initiativ.   
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  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Videreførelse af puljen til en styrket indsats i 

retspsykiatrien (P) 65,3 65,3 65,3 65,3 
 

   

 
1.7 Pulje til støtte og bistand til personer med debuterende sindslidelser  
Der kan for personer med en debuterende sindslidelse, som kommer til psykiatrisk 
skadestue, være ønske om praktisk støtte og bistand, således at de hurtigere kan 
komme tilbage til deres hverdag og til en plads på arbejdsmarkedet.  
 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en ansøgningspulje til projekter 
med det formål at bistå sindslidende med at få hverdagen til at hænge bedst muligt 
sammen og støtte op omkring de praktiske gøremål, således at den sindslidende kan 
koncentrere sig om bedring.  
 
Forud for tildeling af midler forelægges projektforslag Sundhedsstyrelsen til godken-
delse. 
 
Indsatsen skal ses i sammenhæng med initiativerne om fremskudt social indsats og 
mobil sagsbehandling på det sociale område.  
 
På den baggrund afsættes der en ansøgningspulje på i alt 8 mio. kr., der udmøntes med 3 mio. kr. i 
2010, 3 mio. kr. i 2011 og 2 mio. kr. i 2012. 
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Støtte og bistand til personer med  

debuterende sindslidelser 8,0 - - - 
 

   

 
 
2. Forebyggelse målrettet særligt udsatte grupper 
Formålet med denne del af aftalen er at afsætte midler til en forstærket forebyggelses-
indsats for mindre ressourcestærke grupper.  
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at denne indsats skal forstærkes gen-
nem opsøgende forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, fremme af seksuel sundhed i 
forhold til udsatte grupper og etniske minoriteter, tidlig indsats for forebyggelse af 
overvægt hos børn og unge, styrket sundhedsindsats over for socialt udsatte og styr-
ket kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familieorienteret alkoholbehand-
ling. 
 
Kun projekter, som retter sig direkte mod målgruppen særligt udsatte, vil kunne op-
nå støtte. 
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2.1 Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet  
Sundheden blandt de mindre ressourcestærke grupper er i dag ikke på samme niveau 
som i resten af befolkningen, og mindre ressourcestærke grupper kan generelt have 
en tendens til mindre sund livsstil end personer, som f.eks. har lange uddannelser. 
Det gælder i forhold til kost, fysisk aktivitet og rygning. Således er f.eks. andelen af 
rygere blandt borgere på overførselsindkomst og blandt kortuddannede to til tre 
gange større end blandt dem med længere uddannelser.  
 
I de kommuner, der deltager i projektet, etableres der forebyggende tilbud i områder 
med høj koncentration af mindre ressourcestærke grupper. De pågældende tilbud 
kan blandt andet være målrettet sund kost, fysisk aktivitet eller rygning og tage sigte 
på at hjælpe borgeren til at opnå en sundere livsstil eller anspore f.eks. børn og unge 
til ikke at begynde at ryge og til at være fysisk aktive. 
 
Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der sam-
arbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. 
  
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der afsættes 95 mio.kr. fordelt med 20 mio. kr. i 
2010 og 25 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til en opsøgende tværfaglig indsats i f.eks. områ-
der med stor koncentration af mindre ressourcestærke med henblik på at nedbringe antallet af rygere 
og samtidig skabe en lokal platform, der kan anvendes i en opsøgende funktion i forhold til de andre 
risikofaktorer - alkohol, usund kost og fysisk inaktivitet.  
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet 20,0 25,0 25,0 25,0  

   

 
Forslaget ligger i forlængelse af Forebyggelseskommissionens anbefaling om øget re-
kruttering og anvendelse af rygestopkurser for mindre ressourcestærke grupper.  
 
Der afsættes op til 1 ½ mio. kr. til evaluering af projekterne.  
 
2.2 Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici 
Der er behov for at styrke den tidlige indsats for forebyggelse af overvægt for børn 
og unge, særligt i familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. 
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der bør afprøves metoder som i sær-
lig grad inddrager forældrene. 
 
Omdrejningspunktet skal være tidlig indsats med fokus på det tværfaglige samarbejde 
og samarbejde med forældre i dagtilbud mv. 
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Sundhedsplejersker og kommunelæger i de kommuner, der deltager i projektet, skal i 
samarbejde med det pædagogiske personale i børnehaver og vuggestuer mv. gøre en 
særlig indsats overfor børn i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici 
og støtte børnenes forældre i at opnå en sundere livsstil. Inddragelse af forældrene og 
anerkendelse af deres rolle vil være en hjørnesten i projektet. 
 
Midlerne skal udmøntes til et antal forsøgskommuner af Sundhedsstyrelsen, der sam-
arbejder med Fødevarestyrelsen om fastlæggelse af indholdet i de konkrete projekter. 
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der afsættes 46 mio. kr. fordelt med 16 mio. kr. i 
2010 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2011-2013 til en tværfaglig sundhedsfremmeindsats over for 
børn i sårbare familier.  
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Børns trivsel i udsatte familier med  

overvægt eller andre sundhedsrisici 16,0 10,0 10,0 10,0 
 

   

 
Projektets fokus på forebyggelse af overvægt og på børn og unge flugter med Fore-
byggelseskommissionens fokus på kost og motion for børn. 
 
Der afsættes op til ½ mio. kr. til evaluering af projekterne.  
 
2.3 Forøgelse af puljen til fremme af seksuel sundhed (2008 aftalen) 
I forbindelse med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2008-2011 blev der af-
sat 4,8 mio. kr. årligt i 2008-2011 til fremme af seksuel og reproduktiv sundhed i for-
hold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge.  
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at ansøgningspuljen ”Puljen til fremme af seksuel og 
reproduktiv sundhed i forhold til udsatte grupper, etniske minoriteter og unge” forøges med i alt 20 
mio. kr. fordelt på 5 mio. kr. i hvert af årene 2010-2013. Ansøgningerne forelægges Sundhedssty-
relsen til faglig vurdering.  
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Fremme af seksuel sundhed 5,0 5,0 5,0 5,0  

   

 
De nye midler bør som den nuværende pulje anvendes til en samlet forebyggelses-
indsats med et bredt sigte, således at forebyggelse af uønsket graviditet, HIV og an-
dre seksuelt overførbare infektioner ses som en samlet indsats, da målgrupperne, me-
toderne og problemstillingerne på disse områder er overlappende.  
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De nye midler kan – ligesom de nuværende – anvendes til generel forebyggelse i be-
folkningen og i forhold til særlige grupper, herunder især unge, personer med handi-
cap, etniske minoriteter, homoseksuelle, stofmisbrugere, hepatitis-smittede og hiv-
smittede. Herudover kan de nye midler anvendes til tidlig opsporing af hiv-smittede, 
herunder opsporing af partnere (kontaktopsporing) med henblik på at begrænse 
smitte. De nye midler kan ligeledes anvendes til at understøtte organisationer i deres 
indsatser på området, herunder kampagner blandt andet med henblik på at få unge til 
at bruge kondom. 
 
2.4 Forøgelse af puljen til styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og  
 sårbare grupper 
I forbindelse med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2009-2012 blev der af-
sat en pulje på i alt 72,1 mio. kr. fordelt med 41,1 mio. kr. i 2009, 10,5 mio. kr. i 2011 
og 20,5 mio. kr. i 2012. 
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at puljen forøges med i alt 58,3 mio. kr. fordelt med 
30,5 mio. kr. i 2010, 9,3 mio. kr. i 2011, 9,3 mio. kr. i 2012 og 9,2 mio. kr. i 2013. Kriteri-
erne for puljen forelægges som i 2009 satspuljepartierne inden opslag af puljen – næste gang i 2010. 
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Forøgelse af pulje til styrket sundhedsindsats 

for socialt udsatte og sårbare grupper 30,5 9,3 9,3 9,2 
 

   

 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at kriterierne blandt andet skal udvides 
til at omfatte forsøg med medicinsk rygestop for udsatte grupper og afprøvning af 
diætistvejledning og motionsvejledning for udsatte grupper.  
 
2.5 Pulje til styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet  
 familieorienteret alkoholbehandling 
Danskerne er storforbrugere af alkohol. Det anslås, at ca. 860.000 danskere har et 
stort alkoholforbrug. Heraf anslås godt 140.000 at have en egentlig behandlingskræ-
vende afhængighed af alkohol. Et højt alkoholindtag er en risikofaktor i sig selv og 
har herudover store konsekvenser for familien og blandt børnene. 
 
Regeringen og satspuljepartierne er derfor enige om at afsætte en ansøgningspulje på i alt 27 mio. 
kr., fordelt med 10 mio. kr. i 2010, 5 mio. kr. årligt i 2011 og 2012 og 7 mio. kr. i 2013 til at 
styrke kvaliteten i den kommunale alkoholbehandling blandt andet ved medinddragelse af familien. 
Ansøgningerne forelægges Sundhedsstyrelsen til en faglig vurdering.  
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  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Styrket kvalitet i alkoholbehandlingen 10,0 5,0 5,0 7,0  

   

 
Midlerne udmøntes af Sundhedsstyrelsen gennem en kommunal ansøgningspulje til 
projekter, der afprøver modeller for en bedre alkoholbehandling. Puljen skal under-
støtte udvikling og afprøvning af behandlingsmetoder til familieorienteret alkoholbe-
handling. Der vil være tale om et begrænset antal kommuner, der skal forpligte sig til 
at indgå i et samlet udviklingsprojekt der skal styrke den samlede viden om metoder 
og samarbejdsmodeller. Puljen skal også anvendes til udvikling af metoder til at for-
bedre koordination og styrke fagligheden mellem de forskellige relevante aktører. 
Det vil være en forudsætning for at opnå støtte, at deltagerne kan forpligte sig til at 
videreføre aktiviteterne med de evt. tilpasninger, som evalueringen måtte give anled-
ning til. 
 
Projektets fokus på styrket kvalitet i alkoholbehandlingen ved blandt andet familie-
behandling flugter med Forebyggelseskommissionens konklusioner vedr. alkoholbe-
handling.  
 
Der afsættes op til ½ mio. kr. til evaluering af projekterne.  
 
 
3. Udsatte grupper  
 
3.1 Lægeordineret heroin 
Med satspuljeaftalen for 2008 blev regeringen og satspuljepartierne enige om, at der 
skulle åbnes mulighed for anvendelse af lægeordineret heroin i behandlingen af 
stofmisbrugere. Der blev til forberedelse og indførelse af heroinordinationsordnin-
gen afsat henholdsvis 10 mio. kr. i 2008 og 60 mio. kr. i 2009 (svarende til 62,0 mio. 
kr. i 2009 PL). 
  
Med satspuljeaftalen for 2009 blev regeringen og satspuljepartierne enige om, at der 
fra og med 2010 som en permanent bevilling afsættes 62 mio. kr. årligt til finansie-
ring af heroinordinationsordningen. Af midlerne udmøntes 0,2 mio. kr. pr. år til 
Sundhedsstyrelsens monitorering af ordningen. Resten udmøntes som kompensation 
til kommunerne. Parterne blev samtidig enige om, at såfremt forhandlingerne om 
kompensation til kommunerne måtte resultere i et andet kompensationsbeløb end 
det skønnede, så ville dette blive reguleret via satspuljen. 
 
Der blev i sommeren 2009 indgået en økonomisk aftale med KL om kompensation 
til kommunerne for de merudgifter, der er forbundet med indførelse af tilbuddet. 
Det blev aftalt, at kommunerne fra og med 2010 skal kompenseres med 63,4 mio. kr. 
årligt.  
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I forhold til det i satspuljeaftalen for 2009 forudsatte resulterede forhandlingerne om kompensation 
til kommunerne i merudgifter på 1,4 mio. kr. (svarende til 1,6 mio. kr. i 2010 PL).  
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Lægeordineret heroin (P) 1,6 1,6 1,6 1,6  

   

 
Der vil i 2011, dvs. to år efter behandlingsformens indførelse, blive foretaget en eva-
luering af behandlingens effekt. Der vil på den baggrund blive taget stilling til hero-
inordinationsordningen, herunder blandt andet det eventuelle behov for justering af 
retningslinjerne for behandlingen.  
 
 
4. Personer med handicap 
 
4.1 Vederlagsfri fysioterapi 
Ordningen vedr. vederlagsfri fysioterapi omfattede oprindeligt kun patienter med 
svært fysisk handicap.  
 
Med satspuljeaftalen for 2008 blev det aftalt at afsætte i alt 184,9 mio. kr. i perioden 
1. august 2008-2009 til finansiering af en udvidelse af ordningen med vederlagsfri fy-
sioterapi til også at omfatte personer med funktionsnedsættelse som følge af progres-
siv sygdom. 
 
Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der afsættes 140,6 mio. kr. årligt fra 2010 og frem-
efter for at sikre permanent finansiering af ordningen. Partierne er enige om, at det afsatte beløb 
fsva. satspuljen endeligt dækker det beskrevne initiativ. 
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Vederlagsfri fysioterapi (P) 140,6 140,6 140,6 140,6  

   

 
4.2 Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. synshandicap 
Der findes ikke i Danmark en landsdækkende registrering af blinde og svagtseende, 
men det skønnes, at gruppen omfatter ca. 50.000 personer. Hver dag mister 8 dan-
skere helt eller delvist synet. 
 
For at sikre, at patienter (og i denne sammenhæng særligt socialt udsatte og sårbare 
grupper) får de rigtige ydelser til den rigtige pris, er kravene til gennemsigtighed, eva-
luering og kvalitetsudvikling øget i sundhedssektoren og den sociale sektor.  
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En Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedrørende voksnes synshandicap giver mu-
lighed for at: 
 
• Give feedback til blandt andet synscentraler med henblik på optimering af den 

synsrehabiliterende indsats over for blinde og svagtseende 
• Give regioner, kommuner og andre interessenter et fælles overblik og grundlag 

for dialog og dermed at understøtte regioners, kommuners og borgerens øgede 
krav til dokumenterede faglige standarder og kvalitet. 

• Skabe grundlag for evaluering, videndeling, kvalitetsudvikling og forskning.  
 
Til opbygning af et synsregister for blinde og svagtseende over 18 år blev der af sats-
puljemidlerne for finansåret 2005 bevilget 6,1 mio. kr. til et 5-årigt projekt med hen-
blik på opbygning af ”landsdækkende internetbaseret registrering af synshandicap og 
behov for svagsynsoptik” (WebSyn).  
 
Udviklingsfasen, der er sket i samarbejde med Enhed for klinisk kvalitet i Hoved-
stadsregionen (EKK), er tilendebragt ved udgangen af 2009. WebSyn er klar til at 
blive sat i drift primo 2010, og driftsudgifterne er budgetteret til 2,1 mio. kr. årligt. 
 
På den baggrund er regeringen og satspuljepartierne enige om, at der afsættes 2,1 mio. kr. årligt fra 
2010 og fremover til den fortsatte drift af WebSyn. 
 

 
  2010 2011 2012 2013  

 Mio. kr.      
 Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) (P) 2,1 2,1 2,1 2,1  
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5. Oversigt over fordeling af satspuljen på sundhedsområdet 2010-2013 
 
 
  2010 2011 2012 2013 I alt  

 1.Psykiatrihandlingsplan       
 1.1 Let tilgængelighed til akutte psykiatriske 

tilbud 10,0 20,0 20,0 20,0 70,0 
 

 1.2 Udbygning af opsøgende psykiatriteams 
og tvungen opfølgning 45,0 65,0 75,0 70,0 255,0 

 

 1.3 Styrket selvmordsindsats 7,0 7,0 7,0 12,0 33,0  
 1.4.1 Afstigmatiseringskampagne 12,2 - - - 12,2  
 1.4.2 Psykiatrifondens Børne- og Unge-

projekt (skolebussen) 1,6 1,7 1,7 1,8 6,8 
 

 1.5 Forsøg med ”Den gode psykiatriske  
 afdeling” inkl. evaluering i 2012 20,0 10,0 2,0 - 32,0 

 

 1.6 Styrket indsats i retspsykiatrien 65,3 65,3 65,3 65,3 261,2  
 1.7 Pulje til støtte og bistand til personer med 

debuterende sindslidelser  8,0 - - - 8,0 
 

        
 2. Forebyggelse       
 2.1 Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet 20,0 25,0 25,0 25,0 95,0  
 2.2 Børns trivsel i udsatte familier med  

 overvægt el. andre sundhedsrisici 16,0 10,0 10,0 10,0 46,0 
 

 2.3 Forøgelse af puljen til fremme af seksuel 
sundhed (2008-aftalen) 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

 

 2.4 Forøgelse af puljen til styrket sundheds-
indsats for socialt udsatte og sårbare 
grupper 30,5 9,3 9,3 9,2 58,3 

 

 2.5 Familieorienteret alkoholbehandling 10,0 5,0 5,0 7,0 27,0  
        
 3. Udsatte grupper       
 3.1 Lægeordineret heroin 1,6 1,6 1,6 1,6 6,4  
        
 4. Handicappede       
 4.1 Vederlagsfri fysioterapi 140,6 140,6 140,6 140,6 562,4  
 4.2 Klinisk kvalitetsdatabase (WebSyn) vedr. 

synshandicap 2,1 2,1 2,1 2,1 8,4 
 

        
 I alt 394,9 367,6 369,6 369,6 1.501,7  
   

 
 
6. Administration mv.  
Af bevillingen til de nævnte indsatsområder kan der reserveres op til 3 % til admini-
stration mv. (heraf 2/3 til lønsum). Det reelle træk på de pågældende puljer opgøres 
ved årets udgang som de faktisk afholdte administrationsomkostninger, jf. Økono-
mistyrelsens vejledning. 
 
 
7. Dokumentation og opfølgning 
Overordnet set har aftalen til formål at sikre en målrettet anvendelse af de afsatte 
ressourcer til forankring, kvalitetsudvikling og fortsat udbygning af tilbuddene til 
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sindslidende, handicappede og andre særligt udsatte grupper. Derfor stilles der en 
række krav om mål og dokumentation af de projekter, der søger om økonomisk støt-
te. 
 
Mål og dokumentation  
Projekter, der søger om puljemidler afsat med aftalen, skal opstille klare 
mål/succeskriterier i projektbeskrivelsen og heri redegøre for, hvordan de vil doku-
mentere de opstillede mål. 
 
I projektbeskrivelsen skal projekterne præcisere, hvordan de vil forbedre indsatsen 
og udvikle og anvende indikatorer, som dokumenterer resultaterne af indsatsen.  
 
Projekterne følger årligt op på projekternes resultater, og det er et krav at projektet 
afrapporterer om mål, effekt, gennemførelsen mv. Det sker gennem statusrapporter-
ne typisk midtvejs og ved afslutningen af et projekt. Inden for hvert projekt skal der 
efter projektperioden kunne påvises konkrete forbedringer for deltagerne i projek-
terne. Efter puljens udløb foretages en samlet evaluering af de iværksatte projekter i 
forhold til de opstillede mål.  
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Bilag 
Vedr. aftalen for satspuljen på sundhedsområdet  
2010-2013 

Tvungen opfølgning efter udskrivning 
Regeringen vil i 2010 fremsætte forslag til lov om ændring af psykiatriloven med 
henblik på at indføre en 4-årig forsøgsordning om tvungen opfølgning efter udskriv-
ning. 
 
Der vil i lovforslaget blive opstillet følgende kriterier, som alle skal være opfyldt, for 
at kunne etablere tvungen opfølgning efter udskrivning:  
 
1. Der skal være en begrundet og nærliggende risiko for, at patienten efter udskriv-

ning vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patientens 
helbred, og  

2. patienten skal i de seneste 3 år forud for den aktuelle indlæggelse være blevet 
tvangsindlagt mindst 3 gange, og 

3. patienten skal i mindst ét tilfælde have undladt at følge den behandling, der er 
anført i en udskrivningsaftale eller koordinationsplan, og 

4. patienten skal i forbindelse med den aktuelle indlæggelse være tvangsindlagt eller 
tvangstilbageholdt, og 

5. patienten skal indenfor det sidste halve år forud for den aktuelle indlæggelse væ-
re ordineret opsøgende behandling ved et udgående psykiatriteam, men have 
undladt at følge den ordinerede medicinske behandling. 

 
Endvidere vil lovforslaget i forhold til tvungen opfølgning indeholde følgende be-
stemmelser/bemærkninger: 

 
• Hvis patienten – enten ved et frivilligt fremmøde eller ved fremmøde ved politi-

ets hjælp – er i så dårlig en helbredstilstand, at indlæggelse, herunder tvangsind-
læggelse, er påkrævet, skal denne ske efter de gældende regler for tvangsindlæg-
gelse. Det vil blandt andet sige, at to læger uafhængigt af hinanden skal tage stil-
ling til, om betingelserne for tvangsindlæggelse er til stede. Reglerne om tvungen 
opfølgning efter udskrivning erstatter således ikke reglerne om tvangsindlæggel-
se. 

• Overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan alene inde-
holde et pålæg til patienten om at møde op til medicinering i det psykiatriske sy-
gehusvæsen. Det vil fremgå af lovbemærkningerne, at beslutningen om tvungen 
opfølgning skal fremgå af den aktuelle udskrivningsaftale eller koordinationsplan, 
som patienten får udleveret. 

• Hvis patienten ikke møder op til medicinering, kan patienten afhentes af politiet.  
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• Medicinering af patienten kan i disse tilfælde alene foregå på en psykiatrisk afde-
ling. 

• Der skal være en sundhedsperson til stede ved afhentning af patienten.  
• Afhentning af patienten skal ske så skånsomt som muligt. Modstand skal ikke 

komme patienten processuelt til skade. De medvirkende polititjenestemænd skal 
så vidt muligt være civilklædte.  

• Ved medicineringen i forbindelse med den tvungne opfølgning efter udskrivning 
skal der anvendes lægemidler, herunder evt. depotmedicin, hvor patientens reak-
tion og præparatets gavnlige effekt fremgår af journalen. 

• Det forudsættes, at behandlingen så vidt muligt følger Sundhedsstyrelsens vej-
ledninger og anbefalinger om behandling med antipsykotiske lægemidler. 

• For patienter, der forventes at overgå til tvungen opfølgning, kan det være indi-
ceret at anvende depotpræparater i den sidste del af indlæggelsen inden udskri-
velsen. 

• En beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan være gældende i 
indtil 3 måneder efter udskrivning af patienten.  

• Er der begrundet og nærliggende risiko for, at patienten ved 3 måneders perio-
dens udløb vil ophøre med at følge den behandling, der er nødvendig for patien-
tens helbred, kan overlægen træffe beslutning om, at den tvungne opfølgning ef-
ter udskrivning forlænges i indtil 3 måneder.  

• Yderligere forlængelse af den tvungne opfølgning efter udskrivning kan ske for 
indtil 3 måneder ad gangen, dog således at patienten maksimalt kan være under-
givet tvungen opfølgning efter udskrivning i 12 måneder.  

• Der vil først på ny kunne etableres tvungen opfølgning efter udskrivning, hvis 
patienten igen på ny opfylder betingelserne herfor.  

 
Beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning udløser følgende retssikker-
hedsgarantier:  
 
• Oplysning om tvungen opfølgning efter udskrivning skal tilføres afdelingens 

tvangsprotokol og indberettes løbende til Sundhedsstyrelsen. 
• Overlægen har til stadighed ansvaret for, at tvungen opfølgning efter udskrivning 

ikke anvendes i videre omfang end nødvendigt. 
• Der beskikkes patientrådgiver for enhver, der undergives tvungen opfølgning 

efter udskrivning. 
• Overlægens beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning kan påklages til 

det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen, som skal træffe afgørel-
se i sagen inden 7 hverdage efter klagens modtagelse. 

• En klage til det psykiatriske patientklagenævn over tvungen opfølgning efter ud-
skrivning skal tillægges opsættende virkning. 

• Det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen skal efter anmodning 
fra patienten eller patientrådgiver indbringe sin afgørelse vedrørende tvungen 
opfølgning efter udskrivning for retten. 
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• Ved enhver eventuel forlængelse af den tvungne opfølgning kan der på ny klages 
til det psykiatriske patientklagenævn ved statsforvaltningen med ankemulighed til 
domstolen.  

 
Sundhedsstyrelsen udgiver én gang om året en opgørelse over anvendelsen af tvang i 
psykiatrien. Opgørelsen udarbejdes på baggrund af løbende elektroniske indberet-
ninger af tvangsprotokollens oplysninger til Sundhedsstyrelsen. Regionerne kan lø-
bende trække oplysninger om egne data, og Sundhedsstyrelsen kan til enhver tid 
trække indberettede oplysninger på landsplan eller afdelingsplan. 
 
Opfølgning på virkningerne af lovforslaget 
Det vil fremgå af lovforslaget, at virkningerne af forslaget om tvungen opfølgning 
efter udskrivning skal følges tæt af Sundhedsstyrelsen, som vil nedsætte en bredt 
sammensat følgegruppe til formålet.  
 
Folketingets Sundhedsudvalg og Tilsynet i henhold til grundlovens § 71 vil i forsøgs-
perioden blive underrettet kvartalsvis om status for benyttelse af ordningen. 
 
Sundhedsstyrelsen vil efter perioden 2010-2013 udarbejde en redegørelse, som vil 
blive fremsendt til Folketingets Sundhedsudvalg og Tilsynet i henhold til grundlo-
vens § 71. 
 
Det vil i den forbindelse blandt andet blive undersøgt, hvor mange patienter, der bli-
ver omfattet af en beslutning om tvungen opfølgning efter udskrivning, og hvor læn-
ge foranstaltningerne har varet og hvilke supplerende behandlings- og støttetilbud 
som har været anvendt. Endvidere vil antallet af eventuelle tvangsindlæggelser af pa-
tienter omfattet af tvungen opfølgning blive undersøgt. Ordningen evalueres efter 3 
år. 
 
Økonomi 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 3 mio. kr. årligt fra 2010 til 2013 til finansie-
ring af lovens merudgifter til patientrådgivere og til dækning af udgifterne ved af-
hentning patienter til medicinering. Der afsættes herudover 1 mio. kr. til evaluering 
af ordningen. 
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Aftale om satspuljen på det sociale område 2010-2013 

Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det 
Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Al-
liance, har den 23. oktober 2009 indgået en aftale på det sociale område om udmønt-
ning af satspuljen for 2010.  
 
Aftalen i hovedtræk:  
 
Barnets Reform 
Satspuljepartierne er enige om, at det er en central samfundsopgave at støtte de børn, 
der ikke har trygge rammer, og som ikke får den nødvendige støtte hjemmefra. Sats-
puljepartierne har med aftalen – Barnets Reform – taget yderligere skridt til at sikre 
en målrettet indsats for udsatte børn og unge. Der afsættes samlet ca. 928 mio. kr. i 
perioden 2010 til 2013.  
 
Forebyggelse af ungdomskriminalitet og helhedsorienteret gadeplansindsats 
Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen over for kriminelle og kriminali-
tetstruede børn og unge, blandt andet gennem gadeplansindsatser i udsatte boligom-
råder. Der er samlet afsat 454 mio. kr. i perioden 2010 – 2013, der skal supplere den 
eksisterende indsats. Der igangsættes en række initiativer til bekæmpelse af ung-
domskriminalitet. Blandt initiativerne er en helhedsorienteret gadeplansindsats, som 
tilrettelægges ud fra lokale forhold og behov. Der er her tale om indsatser overfor 
risiko- og ”lillebror”-grupper, herunder brug af mentorer til kriminelle og kriminali-
tetstruede unge, opsøgende gadeplansmedarbejdere samt forældrerådgivning og fa-
milierådslagning mv. Der nedsættes en politisk følgegruppe, som udpeger de relevan-
te boligområder, og som løbende drøfter resultaterne af indsatsen. Andre initiativer 
er rettet mod unge, som allerede har begået kriminalitet: Unge, der afsoner en straf, 
er varetægtsfængslet eller sidder i varetægtssurrogat kan få behandling for deres mis-
brug og kurser i vredeshåndtering. Og unge, der har afsonet en straf, skal forhindres i 
at falde tilbage i en kriminel løbebane eller på anden måde komme ind i en negativ 
udvikling efter løsladelsen. For at have bedre tilbud til gruppen oprettes der en ny 
institutionstype, hvor der er mulighed for at tilbageholde de unge. Samtidig ændres 
magtanvendelsesreglerne, så der på de øvrige anbringelsessteder bliver mulighed for 
at undersøge den unges person eller værelse, hvis der f.eks. er grund til at tro, at den 
unge gemmer våben eller stoffer. Partierne er endvidere enige om i første halvår 
2010 at tage en temadrøftelse om placering af unge under den kriminelle lavalder på 
sikrede afdelinger. Endelig skal kommunernes indsats over for kriminelle og krimina-
litetstruede unge styrkes, ved at kommunerne skal lave planer for indsatsen, ved at 
Ankestyrelsen gennemfører stikprøver af konkrete sager og ved at kommunerne til-
bydes bedre rådgivning om, hvordan indsatsen bedst kan tilrettelægges og gennemfø-
res.  
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Fritidspas 
Fritidsaktiviteter er med til at styrke udsatte børn og unges sociale kompetencer og 
netværk, ligesom de bidrager med positive oplevelser i dagligdagen. Satspuljepartier-
ne er enige om at bygge videre på erfaringerne fra forsøget med fritidspas fra satspul-
jeaftalen for 2006. Formålet er at udbrede erfaringerne fra forsøget til resten af lan-
det, herunder imødekomme de anbefalinger og udfordringer, som evalueringen af 
projektet peger på. Der afsættes samlet 80 mio. kr. i perioden 2010 til 2013 til en an-
søgningspulje, hvor kommuner har mulighed for at søge om midler til at iværksætte 
en særlig indsats for at få udsatte børn og unge til at deltage i fritidsaktiviteter. 
 
Forsøgsordning med åben skolepsykologordning 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en forsøgsordning med åben råd-
givning hos skolepsykologer. Formålet er at opsamle og udbrede erfaringer med at 
organisere åben anonym rådgivning i PPR-regi i form af træffetider på grundskoler 
og kommunale ungdomsskoler. Træffetider på skolerne, hvor elever kan møde op 
uanmeldt, giver en nem adgang til at søge råd og vejledning om både skolemæssige 
og sociale problemstillinger. 
 
Styrket indsats for sindslidende 
Satspuljepartierne har afsat 140 mio. kr. til en styrket social indsats over for sindsli-
dende. Indsatsen skal ses i sammenhæng med den samlede handlingsplan for psykia-
tri, som dækker både den psykiatriske behandling i behandlingspsykiatrien og den so-
ciale indsats i socialpsykiatrien. Handlingsplanen sikrer en bedre sammenhæng mel-
lem sektorerne, således at indsatsen i højere grad sætter sindslidende i centrum og 
understøtter den enkeltes mulighed for at leve et liv på egne præmisser og i overens-
stemmelse med egne valg. Initiativerne i den sociale del af handlingsplanen arbejder 
for inklusion i samfundet og støtter den enkeltes mulighed for et liv i egen bolig, ud-
dannelse og et aktivt familie-, fritids- og arbejdsliv. I denne forbindelse efterlyser par-
tierne sikre data om udbredelsen af støtte- og kontaktpersonordningerne i kommu-
nerne. 
 
Frivilligcentre 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte midler til en permanent medfinansiering af 
frivilligcentrene. Der afsættes en permanent bevilling på 20 mio. kr. årligt, som skal 
bidrage til det økonomiske grundlag for frivilligcentrene og dermed medvirke til en 
fortsat positiv udvikling i frivilligcentrenes arbejde og skabe grundlag for oprettelse 
af nye frivilligcentre. Frivilligcentrene har modtaget støtte fra satspuljen siden 2005 
og evalueringen af den hidtidige støtte viste, at frivillighedscentrene medvirkede til at 
sikre en lettere adgang for den enkelte borger til et frivilligt engagement. 
 
Styrket indsats på prostitutionsområdet 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte 4 mio. kr. til en undersøgelse af prostitution. 
Partierne er desuden enige om at afsætte samlet 20 mio. kr. i perioden 2010-2013 til 
etablering af et behandlingstilbud med værestedsfunktion og overnatningsmulighed 
for stofmisbrugende prostituerede kvinder i København. Målet er at etablere et for-
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domsfrit tilbud i forhold til prostitution, som er indrettet specielt på kvinders præ-
misser, og som tilbyder et tværfagligt behandlingsforløb. Det vil sige, at behandlings-
forløbet udover at omfatte tilbud om stofmisbrugsbehandling og andre relevante 
sundhedstilbud også omfatter rådgivning om sociale tilbud herunder hjælp til bolig, 
uddannelse og arbejde. 
 
Støtte til private – drift og udvikling 
Der afsættes samlet 290 mio. kr. i perioden 2010 – 2013 til støtte til NGO’er, frivilli-
ge organisationer, selvejende og private organisationer, der udfører socialt arbejde. 
Der afsættes dels midler til en pulje til støtte til drift af allerede igangsatte projekter, 
hvis bevilling udløber i 2009 og 2010, og dels til udvikling af nye initiativer. 
 
Pulje til at afhjælpe sociale vanskeligheder og til ældre 
Med årets satspuljeaftale afsættes der 62 mio. kr. over 4 år til 2 temaer: 
• At afhjælpe eller forebygge vanskeligheder for udsatte grupper 
• Understøttelse af ældres livskvalitet 
  
Målene med puljerne er således dels at afhjælpe sociale vanskeligheder og sikre men-
nesker med sociale problemer bedre muligheder, dels at hjælpe ældre borgere til 
længst muligt at udnytte egne sociale og sundhedsmæssige kompetencer for derigen-
nem at opnå forbedret livskvalitet. 
 
Satspuljepartierne vil efter vurdering af de indkomne ansøgninger kunne ændre på 
fordelingen mellem de afsatte midler til henholdsvis drifts- og udviklingspuljer. 
 
Parrådgivning 
Partierne er enige om at videreføre aktiviteter vedr. parrådgivning, der har til formål 
at forebygge samlivsophør og at sikre, at par bliver sammen. Støtten indtægtsregule-
res. Dette aftales nærmere. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt hertil i 2010-2013.   
 
Nettogevinst ved beskyttet beskæftigelse 
I en mindre andel af landets kommuner kan det forekomme, at borgere i beskyttet 
beskæftigelse opkræves mere i betaling for transporten, end hvad der svarer til deres 
lønindtægt. Satspuljepartierne er enige om, at der indføres en max. grænse for, hvor 
høj en andel af sin nettolønindtægt en borger i beskyttet beskæftigelse skal betale for 
befordring. Nødvendige befordringsudgifter derudover skal afholdes af kommunen. 
 
Hjerneskadeklubber for arbejdsrehabilitering 
Satspuljepartierne er enige om at afsætte samlet 60 mio. kr. i perioden 2010–2013 til 
en styrket indsats for at bedre hjerneskadedes muligheder for at bevare tilknytningen 
til arbejdsmarkedet. Konkret skal der med udgangspunkt i Clubhouse/Fountain 
House modellen udvikles en model for arbejdsrehabiliteringsklubber for hjerneska-
dede. Klubberne skal med udgangspunkt i den enkelte rehabilitere voksne med er-
hvervet hjerneskade i forhold til deres sociale mestringsevne, hverdagsliv og ar-
bejdsmarkedet via individuelle aktiviteter, gruppetilbud, træningsindsatser mv. 
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Skæve boliger 
Satspuljepartierne er enige om, at der fortsat er brug for flere skæve boliger. Der er 
som led i tidligere satspuljeaftaler afsat midler til opførelse af skæve boliger. Der er 
enighed om, at informationsindsatsen om støttemulighederne skal øges. 
 
Statusmøde i juni 2010 
Partierne mødes i juni med henblik på en status for udmøntningen af aftalen for 
2010. 
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Aftale om udmøntning af satsreguleringspuljen for 2010 på 
beskæftigelsesområdet, integrationsområdet samt            
undervisningsområdet 

Partierne bag satspuljeforliget, regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, har den 28. oktober 
2009 indgået aftale om udmøntning af satspuljen for 2010 på beskæftigelsesområdet, 
integrationsområdet samt undervisningsområdet. 
 
Der er for de tre ministerområder forhandlet inden for en samlet ramme på 126,5 
mio. kr. i 2010, 135,0 mio. kr. i 2011, 160,0 mio. kr. i 2012 og 160,0 mio. kr. i 2013.  
 
Ved årets decentrale satspuljeforhandling har der i de politiske drøftelser været lagt 
vægt på at give støtte til etablering og videreførelse af puljer til integration og for de 
svage grupper på arbejdsmarkedet. Puljerne skal blandt andet øge muligheden for at 
kunne tilgodese projektansøgninger i løbet af året. 
 
 
Beskæftigelsesministeriet 
Ved satspuljeforhandlingerne for 2010 er der på Beskæftigelsesministeriets område i 
perioden 2010 til 2013 i alt afsat 220,5 mio. kr. til projekter inden for nedenstående 
hovedområder.  
 
Svage grupper 
Der er afsat 1,3 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,8 mio. kr. i 2012 og 10,8 mio. 
kr. i 2013 til at forlænge puljen for svage grupper på kanten af arbejdsmarkedet.  
 
Der er afsat 13,0 mio. kr. i 2010 til at videreføre støtten til befordringsrabat for mod-
tagere af efterløn og fleksydelse.  
 
Satspuljeordførerne har drøftet befordringsrabatordningen for modtagere af efterløn 
og fleksydelse. Der er blandt ordførerne enighed om at videreføre ordningen i 2010. 
Der er samtidig enighed om at genoptage drøftelserne om ordningen inden satspulje-
forhandlingerne for 2011, da der er behov for et bedre beslutningsgrundlag for at ta-
ge stilling til en eventuel videreførelse af ordningen. Til brug herfor skal der udarbej-
des en analyse af modtagergruppen i den eksisterende ordning. Udgiften hertil forud-
sættes finansieret inden for den afsatte bevilling i 2010. 
 
Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2010 samt 4,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at 
videreføre støtten til Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere og De Regionale 
Netværk. 
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Der er afsat 10,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 til at videreføre og styrke 
Projekt High Five. Projektet gennemføres i regi af Det Nationale Netværk af Virk-
somhedsledere. 
 
Der er afsat 2,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 2,5 mio. kr. i hvert af 
årene 2012 og 2013 til projekt Center for Livsnavigation. Projektet gennemføres i 
regi af Huset Venture. 
 
Der er afsat 1,6 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 samt 1,7 mio. kr. i hvert af 
årene 2012 og 2013 til projekt Fleksicurity for personer med funktionsnedsættelser. 
Projektet gennemføres i regi af Huset Venture. 
 
Det er aftalt, at de øvrige initiativer under indsatsområde svage grupper, der ikke 
umiddelbart har opnået støtte direkte fra satspuljen, kan opfordres til at søge puljen 
for svage grupper i kanten af arbejdsmarkedet og puljen til udvikling af indsatsen på 
det rummelige arbejdsmarked.  
 
Handicappede 
Der er afsat 2,6 mio. kr. i 2011, 14,0 mio. kr. i 2012 og 15,0 mio. kr. i 2013 til at vide-
reføre og styrke puljen til støtte for handicappede.  
 
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 8,0 mio. kr. i 2011 til at videreføre og styrke puljen 
for personer med psykiske lidelser. 
 
Det er aftalt, at de øvrige initiativer under indsatsområdet handicappede, der ikke 
umiddelbart har opnået støtte direkte fra satspuljen, kan opfordres til at søge puljen 
til støtte for handicappede.  
 
Ligestilling 
Der er afsat 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til en nyoprettet pulje til 
Fremme af ligestilling, som kan støtte projekter, der medvirker til at nedbryde køns-
bestemte barrierer med henblik på at sikre lige muligheder for personer i risiko for at 
blive marginaliseret i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. 
 
Der er afsat 2,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 til 2013 til at gennemføre ligestillings-
initiativer rettet mod personer med indvandrerbaggrund. 
 
Der er afsat 5,4 mio. kr. i 2011 til at videreføre indsatsen i Center Mod Menneske-
handel. Det er i samme forbindelse aftalt, at drøftelserne om bevillingen til Center 
Mod Menneskehandel tages op igen i forbindelse med næste års satspuljeforhandlin-
ger, hvor der vil foreligge en evaluering af centerets aktiviteter.  
 
Sygefravær 
Der er afsat 7,5 mio. kr. i 2010 til at videreføre og styrke projekt om arbejdsskadede 
tilbage på arbejdsmarkedet. 
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Seniorer 
Der er afsat 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2010 og 2011 og 6,0 mio. kr. i 2012 til at 
støtte et initiativ om fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet.  
 
Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2010 og 6,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at vi-
dereføre og øge støtten til selvaktiveringsgrupper for seniorer. 
 
Pensionister 
Der er afsat 3,0 mio. kr. i 2010 og 5,0 mio. kr. i hvert af årene 2011 til 2013 til at op-
rette en ny pulje til Lokal integration af førtidspensionister, som kan støtte lokalt for-
ankrede aktiviteter, der skal medvirke til øget livskvalitet og social aktivitet hos før-
tidspensionister. Det er i den forbindelse aftalt, at der reserveres midler til en indle-
dende analyse af livsvilkår for førtidspensionister.  
 
Satspuljeordførerne er enige om, at der skal udarbejdes en beskrivelse af gældende 
regler for indtægtsregulering af førtidspension for pensionister på den nye ordning, 
som er gifte eller samlevende med ikke-pensionister. Beskrivelsen skal også omfatte 
eventuelle modeller for justering af ordningen, herunder beregninger, der viser de 
økonomiske konsekvenser af eventuelle justeringer af ordningen. 
 
Omdisponering af videreførte udisponerede midler 
Der omdisponeres i alt 1,6 mio. kr. fra midler som vedrører afsluttede projekter fra 
tidligere års satspuljeaftaler. 
 
 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 
På Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations område er der i perioden 
2010 til 2013 i alt afsat 235,0 mio. kr. til projekter inden for nedenstående hovedom-
råder: 
 
Svage grupper på arbejdsmarkedet 
Der er afsat i alt 40,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til at fastholde nydanskere på ar-
bejdsmarkedet, således at nydanskere med ringe erhvervserfaring også i krisetider kan 
bibeholde fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 
Svage grupper i uddannelsessystemet 
Der er afsat i alt 32,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til en udvidet tidlig indsats over-
for udsatte nydanske børn, der skal understøtte fokus på forældreroller hos udsatte 
nydanskere og sikre tosprogede småbørn danskkundskaber. 
 
Der er afsat i alt 2,0 mio. kr. i 2011 til Kampagnen Brug For Alle Unge, der muliggør 
uændret aktivitet i hele 2010. Forhandlinger om videreførelse af initiativet tages op 
ved satspuljeforhandlingerne for 2011. 
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Der er afsat i alt 12,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til en pulje til alternative skole-
forløb for nydanske børn og unge. Det er aftalt, at Efterskoleforeningens stipendie-
ordning og Folkehøjskolerne skal støttes under puljen. De konkrete tilskud vil bero 
på en nærmere faglig vurdering af projekterne. 
 
Ghettoindsats 
Det er afsat i alt 32,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til en integrationsindsats for ny-
danske børn og unge i udsatte boligområder, herunder reserveres midler til en særlig 
hotspot indsats og en indsats til akut opståede problemer i særligt udsatte boligområ-
der. Der sikres en samordning af indsatsen med relaterede initiativer i Indenrigs- og 
Socialministeriet. Der foretages en samlet afrapportering af de relevante initiativer til 
satspuljeordførerne.  
 
Aktiv samfundsdeltagelse 
Der er afsat i alt 20,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til initiativer vedrørende demo-
kratisk medborgerskab og fremme af ligebehandling, herunder en oplysningskam-
pagne om rettigheder og uligheder for ofre for diskrimination og en indsats mod di-
skrimination i nattelivet. 
 
Der er afsat i alt 95,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til en pulje vedrørende et forplig-
tende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde. Det er aftalt, 
at Dansk Flygtningehjælp, KVINFO og Get2sport skal støttes under puljen. De 
konkrete tilskud vil bero på en nærmere faglig vurdering i forbindelse med en efter-
følgende ansøgningsrunde. 
 
Øvrige 
Der er afsat i alt 2,0 mio. kr. i perioden 2010-2013 til KIT til at hjælpe marginalisere-
de udlændinge gennem rådgivning og individuelle handlingsplaner.  
 
Som led i Integrationsministeriets indsatsområde vedrørende forebyggelse og be-
kæmpelse af tvangsægteskaber og æresrelaterede konflikter er det aftalt at støtte ud-
givelse af oplysningsmateriale om psykosocialt arbejde med etniske minoritetspiger i 
æresrelaterede konflikter samt en oplysnings- og rådgivningskampagne om seksuelle 
tabu og æresrelaterede konflikter under den eksisterende bevilling § 18.34.01.70. 
Styrkelse af indsatsen mod familierelateret vold, tvangsægteskaber mv. blandt etniske 
minoriteter. Under denne bevilling frigøres der midler som følge af Kastaniehusets 
ophør ved udgangen af 2009, jf. Satspuljeaftalen for 2009. De to opgaver sendes i ud-
bud, og konkrete tilskud vil bero på en nærmere faglig vurdering af projekterne. 
 
 
Undervisningsministeriet 
På Undervisningsministeriets område er der i perioden 2010 til 2013 i alt afsat 126,0 
mio. kr. til nedenstående projekter: 
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Der er afsat i 0,9 mio. kr. i 2010 til at sikre, at tosprogede med særlige behov får den 
støtte, herunder specialundervisning, de har brug for. Der udarbejdes et iagttagel-
sesmateriale til brug i skole og hjem med henblik på en nøjere beskrivelse af elevens 
vanskeligheder. 
 
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2010 og 0,5 mio. kr. i 2011 til et it-baseret danskundervis-
ningsmateriale (en it-sprogrygsæk) med henblik på at forbedre udsatte tosprogede 
unges faglige niveau og dermed sikre dem bedre mulighed for fodfæste på arbejds-
markedet. 
 
Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2010 og 2011 og 2,0 mio. kr. i 2012 til websitet ”Lige-
til.nu”, hvis formål er at støtte og styrke læsesvages muligheder for at følge med i 
døgnets væsentligste samfundsmæssige debat. 
 
Der er afsat 4,1 mio. kr. i 2010, 3,9 mio. kr. i 2011 og 4,6 mio. kr. i 2012 til et projekt 
om udvidelse og fortsættelse af ”Ekstraordinær indsats i forhold til produktionssko-
leelever med læse-, stavevanskeligheder”, hvor der fokuseres på den enkelte produk-
tionsskoleelev. Formålet er at give mulighed for afdækning, udvikling og brug af de 
dansk- og matematikfaglige kompetencer, med det mål at flest mulige går i gang med 
og gennemfører en ungdomsuddannelse. 
 
Der er afsat 3 mio. kr. i 2010-12 og 1,5 mio. kr. i 2013 til ”Fra dygtiggørelse og myn-
diggørelse til selvforsørgelse”. Projektet vil i samarbejde med relevante UU-vejledere 
og faglærere/vejledere i grundskolen udvikle og udføre en særlig uddannelses- er-
hvervs- og arbejdsmarkedsorienteret undervisning i 6., 7., 8. og 9./10. klasse for de 
uddannelsessvage unge.  
 
Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2010 og 2013 til et forsøg med IT-rygsække til læ-
se/stavesvage elever. Det er projektets mål ved brug af it-rygsække at hjælpe læse-
stavesvage elever til at kunne fungere i normalundervisningen uden væsentlig støtte. 
 
Der er afsat 0,2 mio. kr. i 2010 til Interaktivt undervisningsmiljø. Projektet retter sig 
mod ordblinde produktionsskoleelever og vil give mulighed for at kunne arbejde in-
teraktivt med det at lære ved at integrere og undervise i brug af mobiltelefoner for 
ordblinde, PDA’er for ordblinde og GPS’er for ordblinde. 
 
Der er afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2010-2012 til projekt ”Faglig Mentor”. Formålet er at 
afprøve, om en målrettet og præcis indsats, der forbereder de tosprogede elever i 8.-
9. klasse til undervisningen, så de får en forforståelse af indholdet i undervisningen, 
hjælp til lektier og efterbehandling af undervisningen, fører til målbare forbedringer i 
elevens standpunkter. 
 
Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2010 og 0,9 mio. kr. i 2011 til øget trivsel og indlæringsev-
ne blandt unge med læse- og skrivevanskeligheder. 
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Det er aftalt, at de ved sidste års satspuljeforhandlinger reserverede midler i 2010 og 
2011 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU) kan anvendes. Der er 
herudover afsat 33 mio. kr. i 2012 til Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser 
(TAMU). Parterne er enige om at reservere 33 mio. kr. i 2013, hvis udmøntning af-
venter drøftelser i Undervisningsministeriet i 2010 forud for satspuljeforhandlingerne 
for 2011 med henblik på permanentgørelse af TAMU’s finansiering fra 2013 og 
frem. 
 
Der er afsat 1,9 mio. kr. i 2010, 4,8 mio. kr. i 2011, 5,0 mio. kr. i 2012 og 5,7 mio. kr. 
i 2013 til videreførsel af ”Netværkslokomotivet”. Projektets vision er at udbrede net-
værkstanken, udbygge samarbejdet med A-kasser og jobcentre om blandt andet kur-
ser og fyraftenskurser og understøtte jobcentrenes indsats blandt andet i forhold til 
FVU-testning og vejledning i forhold til alle unge, ledige og sygemeldte. 
 
Der er afsat 7,3 mio. kr. i 2013 til en pulje til styrket indsats for læse- og stavesvage 
unge. Det er aftalt, at den nærmere anvendelse af puljen drøftes ved satspuljefor-
handlingerne for 2011. 
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Aftale om ny handlingsplan til fremme af miljøteknologi 

Med denne aftale mellem V, K, DF, S, SF, RV, EL og LA lægges op til en fokuseret 
indsats for fremme af miljøteknologi på områder som vand, luft og affald, hvor mil-
jøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for 
at skabe vækst og eksport.  
 
Aftaleparterne er enige om en samlet ramme på 90 mio. kr., heraf 50 mio. kr. fra Mil-
jømilliard II og 40 mio. kr. fra omprioriteringer inden for Miljøministeriets område, 
fordelt med 45 mio. kr. årligt i 2010-11. Heraf reserveres ca. 5 mio. kr. til opfølgning 
i 2012.  
 
Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier (ca. 82,5 mio. kr.)
Støtte til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye lovende miljøtekno-
logiske løsninger skal fokuseres. Aftaleparterne peger på vand, luftforurening og 
fremme af affaldsteknologier som prioriterede områder.  
 
Parterne finder endvidere, at op til 10 mio. kr. heraf kan anvendes til at etablere test- 
og demonstrationsprojekter i lande med et marked for eksport af dansk miljøtekno-
logi.  
 
Innovationsfremmende regulering og partnerskaber (ca. 7,5 mio. kr.) 
Markedsbaserede incitamenter i Danmark og EU kan bidrage til at fremme efter-
spørgslen efter ny miljøteknologi. Derfor lægger aftaleparterne vægt på, at der på 
prioriterede områder sker en kortlægning af barrierer i miljøreguleringen for udvik-
ling og indførelse af miljøteknologi, og at virksomhederne sikres bedre information 
om, hvordan kommende miljøregulering vil påvirke markedet for miljøteknologi. 
 
Aftaleparterne opfordrer til, at der som en del af indsatsen etableres partnerskaber 
for miljøinnovation på områder, hvor ny regulering stiller virksomheder over for nye 
udfordringer, og hvor analyser af marked og miljøudfordringer viser, at der er et 
stort potentiale. Derudover skal der ske en opfølgning på eksisterende partnerskaber, 
herunder partnerskabet med skibsbranchen. 
 
Offentlig efterspørgsel 
Aftaleparterne lægger endvidere vægt på, at det offentlige som indkøber bidrager po-
sitivt til efterspørgsel efter miljøeffektive løsninger. Parterne vil i foråret 2010 på 
baggrund af et oplæg fra miljøministeren drøfte, hvordan offentlige grønne indkøb 
kan inddrages som et led i at fremme udvikling og demonstration af miljøteknologi. 
 
Med udgangspunkt i denne aftale og erfaringer fra den hidtidige indsats samt analy-
ser af markedspotentialet indenfor vand, luft og affald fremlægger miljøministeren en 
fokuseret handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi, som gennemgås og 
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besluttes med den nærværende forligskreds, og som herefter sendes i offentlig hø-
ring. 
 
Miljøministeren vil i 1. halvår af 2011 fremlægge en status for gennemførelsen af af-
talen for parterne.   
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Aftale om ny handlingsplan for kemikalieindsatsen        
2010-2013 

Der indgås en aftale mellem V, K, DF, S, SF, RV, EL og LA.  Kemikaliehandlings-
planen for 2010-2013 bygger videre på regeringens kemikaliehandlingsplan 2006-
2009 og lægger op til en markant og styrket prioritering af kemikalieområdet. Kemi-
kaliehandlingsplanen fokuserer på en stærk indsats på kemikalieområdet i Danmark 
og en aktiv international indsats.  
 
Der afsættes i alt 173 mio. kr. til en ny kemikaliehandlingsplan i 2010-2013. Heraf 
afsættes 155 mio. kr. til kerneområder i perioden 2010-13 og 18 mio. kr. til særlige 
relevante indsatser i perioden 2010-2011.  
 
 
Kerneområder 
Kerneområderne repræsenterer lovbundne opgaver samt en videreførsel af den eksi-
sterende kemikaliehandlingsplan og styrkelse af udvalgte områder i den eksisterende 
handlingsplan. Kerneområderne er således fuld implementering af REACH og bio-
ciddirektivet samt en fortsættelse og styrkelse af kontrolområdet, fortsættelse af ind-
satsen på forbrugerområdet samt en videreførsel af videncentre, der i dag indtil årets 
udgang finansieres hovedsageligt af Miljømilliard I. 
 
Fordelingen af midler under kerneområderne er følgende: 
 
46 mio. kr. til gennemførsel af REACH 
Lovgivningsmæssigt er EU’s kemikalieregulering REACH ved at være på plads. I de 
kommende år er udfordringen at få REACH til at fungere i praksis. Det skal ske ved, 
at myndighederne rådgiver virksomhederne, kontrollerer at virksomhederne over-
holder forpligtelserne i REACH og deltager aktivt i den fælles EU-proces med at 
vurdere de 4.500 kemiske stoffer, der registreres i 2010. Dertil forventes et stort antal 
forslag til begrænsninger og harmoniseret klassificering og mærkning under CLP-
forordningen (klassificering og mærkning) som følge af vurdering af stoffer og virk-
somhedernes registreringer under REACH. Denne aftale muliggør, at Danmark del-
tager aktivt i dette arbejde og stiller egne forslag, som fremmer danske synspunkter i 
arbejdet i det Europæiske Kemikalieagentur og i EU-Kommissionens arbejdsgrup-
per, herunder i forhold til hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og na-
no-materialer under REACH. 
  
19 mio. kr. til forbrugerområdet 
Videnopbygning, forbrugerprojekter samt én stor kampagne årligt er hovedoverskrif-
ter for den foreslåede indsats på forbrugerområdet. Forbrugeren skal være tryg ved, 
at legetøj, kosmetik, smykker og andre produkter ikke indeholder kemikalier, der kan 
udgøre en risiko. Derfor fortsætter og udvikles den eksisterende indsats på forbru-
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gerområdet, herunder undersøges mulighederne for partnerskaber. Der skal være 
stort fokus på forbrugerområdet, og dette gælder særligt indsamling af viden, kom-
munikation, kontrol og regulering.  
 
16 mio. kr. til tilsyn og kontrol 
Tilsynsområdet udvides i disse år med blandt andet en ny forordning om klassifice-
ring og mærkning af kemikalier (CLP), direktiver om kemiske stoffer i elektriske og 
elektroniske produkter, nye regler om legetøj og kosmetik, gennemførelse af indre 
markedspakken og kontrol med REACH-forordningen. Niveauet er fastlagt for at 
leve op til EU-kravene mv. og forebygger, at forbudte stoffer og produkter er på 
markedet i Danmark, og at forbrugerne får de rigtige advarsler gennem mærkning på 
produkterne. 
 
52 mio. kr. til videreførsel af Center for Hormonforstyrrende Stoffer,  
Videncenter for Allergi samt Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed 
Der afsættes 5 mio. kr. årligt til den fortsatte drift af Center for Hormonforstyrrende 
Stoffer (videncenteret finansieres i 2009 af en særlig bevilling). Der afsættes 5 mio. 
kr. årligt til den fortsatte drift af Videncenter for Allergi, og der afsættes 3 mio. kr. 
årligt til den fortsatte drift af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i 
perioden 2010-2013. Videncenter for Allergi og Videncenter for Duft- og Kemika-
lieoverfølsomhed evalueres i 2012, hvor en eventuel samkøring vurderes. 
 
18 mio. kr. til gennemførsel af biociddirektivet 
Det er et lovkrav i EU-direktivet, at området udvides fra 6 til 23 produkttyper. Der 
forventes en ny forordning med større omfang foreslået af Kommissionen. De for-
udsatte ressourcer i en kommende handlingsplan er ifølge Miljøministeriet nødven-
dige i forhold til at implementere direktivet (information, fortolkning, EU arbejde).  
 
4 mio. kr. til videreførsel af Informationscenter for Miljø og Sundhed i 2010  
Informationscenteret for Miljø og Sundhed tildeles 4 mio. kr. til at fortsætte i styrket 
form i 2010.  
 
 
Særlige indsatser 
Til de særlige indsatser afsættes en samlet pulje på 18 mio. kr. Under de særlige ind-
satser hører en styrket prioritering af følgende områder: 
 
Hormonforstyrrende stoffer/kombinationseffekter (8 (2+6) mio. kr.) 
Aftalepartnerne vurderer, at der er behov for mere viden om kombinationseffekter 
af hormonforstyrrende stoffer, herunder pesticider. Her har de seneste års forskning, 
hvor Danmark har leveret banebrydende resultater, ført til, at der er så meget viden, 
at indsatsen mere og mere kan rettes mod regulering. Fremover skal der tilvejebrin-
ges mere viden om betydningen af kombinationseffekter. Ny viden om hormonfor-
styrrende stoffer kan bruges til at sætte fokus på problemstillingen internationalt og 
som indspil til regulering.  
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I forbindelse med parternes drøftelse inden sommeren 2010 drøftes den nærmere 
anvendelse, herunder muligheden for etablering af et forskningscenter.  
 
Parterne konstaterer, at miljøministeren vil tage initiativer, der bidrager til frivillig ud-
fasning af produkter med hormonforstyrrende stoffer med særlig fokus på ftalater i 
medicinsk udstyr og produkter målrettet særligt sårbare grupper. Miljøministeriet vil i 
samarbejde med Danske Regioner iværksætte en kortlægning af medicinsk udstyr 
uden ftalater, som kan anvendes af de regionale indkøbere. Der vil i den forbindelse 
blive trukket på erfaringerne fra de svenske sygehuse. 
 
Styrket indsats på forbrugerområdet (2 mio. kr.) 
Informationskampagnerne er velegnede til at fange forbrugernes opmærksomhed og 
til at formidle komplekse budskaber på en måde, der gør dem både relevante og for-
ståelige. Initiativet kan videreføre forbrugerområdet på flere måder. Dels vil der blive 
mulighed for at gennemføre flere forbrugerprojekter og ad hoc initiativer om nye ak-
tuelle emner, eller der vil være mulighed for at gennemføre flere kampagner og der-
med dække flere relevante emner.  
 
Styrket global indsats (1 mio. kr.) 
Sammen med de andre nordiske lande har Danmark i mange år stået i spidsen for at 
fremme sikker kemikaliehåndtering på globalt plan. Der er vedtaget flere globale af-
taler, som Danmark gennem en målrettet indsats har været med til at give et godt 
indhold. Den danske indsats i forbindelse med forberedelse og afholdelse af globale 
forhandlingsmøder foreslås styrket, så Danmark kan bidrage til optimale resultater, 
såvel via nordisk samarbejde og EU som nationalt.  
 
Styrket prioritering af udvikling af computermodeller og substitution  
(1 mio. kr.) 
Et alternativ til dyreforsøg er anvendelsen af (Quantitative) Structure Activity Rela-
tionship-modeller – også kaldet ((Q)SAR). Det er computermodeller, der på basis af 
de kemiske stoffers struktur og den viden, man allerede har fra testning, kan forudsi-
ge ikke-testede stoffers egenskaber – herunder skadelige effekter på mennesker og 
miljø. De data, der fremkommer med computermodellerne, kaldes ofte ”non-test da-
ta”. Fremtidig øget anvendelse af pålidelige non-test data vil kraftigt forøge den sam-
lede viden om kemikaliers farlige egenskaber og dermed bidrage væsentligt til kemi-
kaliesikkerhedsvurderinger. Brugen af non-test data forventes at blive markant for-
øget under indførelsen af den nye kemikalielovgivning REACH.  
 
Miljøstyrelsen har gennem en længere årrække arbejdet intenst med (Q)SAR i tæt 
samarbejde med den danske (Q)SAR gruppe på Fødevareinstituttet DTU. Frugterne 
af dette samarbejde er blandt andet den internationalt anerkendte danske (Q)SAR 
database samt Miljøstyrelsens vejledende liste til selvklassificering. Det er konkrete 
redskaber, der for eksempel kan anvendes af industrien og myndigheder i forbindelse 
med substitutionsovervejelser.  
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Styrket indsats på Nano-området (2 mio. kr.) 
Det overordnede formål med en dansk indsats er således at sikre, at anvendelsen af 
nano-materialer ikke giver risici for miljø og sundhed. Der er stor opmærksomhed på 
nano-området, og det har ført til etablering af internationalt samarbejde i EU og 
OECD, hvor Danmark også deltager. En dansk indsats på nano-området skal koor-
dineres internationalt, så også danske erhvervs- og forbrugerhensyn prioriteres. Der 
vil være særlig fokus på at udvikle metoder til at risikovurdere og håndtere nanoma-
terialer. 
 
Informationscenter for Miljø og Sundhed (4 mio. kr.) 
Der afsættes 4 mio. kr. til fortsættelse af Informationscenter for Miljø- og Sundhed i 
2011, så den almindelige forbrugers mulighed for at vælge de mindst miljø- og sund-
hedsbelastende produkter fortsat prioriteres højt. Der lægges op til, at informations-
centeret evalueres i udgangen af 2010.  
 
Samarbejdet mellem Miljøministeriet og Ministeriet for Sundhed og  
Forebyggelse  
Det er af central betydning for kemikalieindsatsen, at der er et meget tæt samarbejde 
mellem Miljøministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på 
at sikre sammenhæng mellem den indsats, således at synergierne mellem ministerier-
ne udnyttes fuldt ud. Det bidrager til, at der er det bredest mulige grundlag for at sik-
re forbrugerne bedst muligt mod skadelige virkninger af kemikalier. 
 
Der er nedsat styregrupper for de tre videncentre med deltagelse af de to ministerier, 
og der er blandt andet et tæt samarbejde i den Tværministerielle gruppe for Miljø og 
Sundhed og myndighedsnetværket vedr. hormonforstyrrende stoffer.  
 
Samarbejdet muliggør god koordinering, videndeling og fælles forståelse af de to mi-
nisteriers prioriterede indsatser af betydning for arbejdet med miljø og sundhed.  
 
Miljøministeren iværksætter en analyse af eksisterende og fremtidige samarbejdsrela-
tioner mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Miljøministeriet med 
henblik på en drøftelse blandt forligspartierne inden sommeren 2010. 
 
I forbindelse med evalueringen af videncentrene i 2012 vil dette ske i et samarbejde 
med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med henblik på at vurdere den fremti-
dige videnopbygning i videncentrene. Evalueringen skal danne baggrund for en drøf-
telse om det fremtidige samarbejde mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 
og Miljøministeriet. 
 
Fremlæggelse af handlingsplan 
Parterne er enige om, at ministeren på baggrund af ovenstående disponering medio 
november 2009 fremlægger en kemikaliehandlingsplan, der mere detaljeret beskriver 
de forskellige elementer i den indgåede aftale om kemikalieindsatsen 2010-2013. 
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Planen gennemgås og besluttes med den nærværende forligskreds med henblik på, at 
der foreligger en kemikaliehandlingsplan medio december 2009. 
 
Det er aftalt, at parterne mødes årligt – som udgangspunkt inden sommerferien – i 
planperioden for at gøre status over aftalen samt at drøfte forslag til informations-
kampagne rettet mod forbrugerne. I forbindelse med mødet 2011 evaluerer parterne 
herudover resultaterne af de særlige indsatser med henblik på at drøfte behovene for 
den resterende del af aftaleperioden 2012-2013. 



 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen, 
Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: 

 
Kontrol af minkbesætninger 

(5. november 2009) 
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Aftale om kontrol af minkbesætninger 

Regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er enige om at afsætte 5 mio. 
kr. til en gennemførelse af kontrol af alle landets minkbesætninger i 2010 samt sup-
plerende kontrol ved dyrlæge hos 20 pct. af besætningerne. Den særlige indsats skal 
ses i lyset af de seneste afsløringer af uacceptable forhold på visse minkfarme.  
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