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Forord 

 
I folketingsåret 2010-2011 har regeringen fortsat og intensiveret sin reformpolitik for at fremtidssikre det 
danske velfærdssamfund.  
 
Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste resultater og reformer i folketingsåret, herun-
der  
 
- Aftale om senere tilbagetrækning, To streger under facit, Ambitioner om mere  
- Aftaler om permanent toldkontrol, tryghed, sundhed og Danmark som vækstnation 
- Faglighed og frihed – regeringens udspil til en bedre folkeskole  
- Ghettoen tilbage til samfundet 
- Konkurrencepakken 
- Nyt pointsystem for familiesammenføring  
- Styrket indsats mod bandemedlemmer i fængsler  
- Styrket indsats mod socialt bedrageri 
- Helmand-planen 2011-2012 
- Luftmilitært bidrag til den militære indsats i Libyen 
- Energistrategi 2050  
- Veteranpolitik 
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Beskæftigelsesministeren 
 
Ændring af refusionssatser i den aktive beskæftigelsesindsats 
Regeringens lovforslag om virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet mv. er vedtaget i de-
cember 2010. Lovforslaget udmønter aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kri-
stendemokraterne i november 2010 om En aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Hovedelementet i aftalen 
er en ny refusionsmodel, der skal tilskynde kommunerne til at give de ledige virksomhedsrettet aktivering.  
 
Nye rammer for sygefraværsindsatsen  
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alli-
ance om Nye rammer for sygefraværsindsatsen. Aftalen er udmøntet i to lovforslag, hvoraf et lovforslag in-
debærer ændringer i refusionssatser, så kommunerne får større tilskyndelse til at give sygemeldte borgere en 
individuelt tilrettelagt indsats rettet mod job. Lovforslaget er vedtaget i december 2010. Det andet lovforslag 
vedrører større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere og er vedtaget i marts 
2011. 
 
Styrket indsats mod socialt bedrageri  
Regeringens lovforslag om skærpet kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser, sanktioner for 
uberettiget modtagelse af ydelser under ophold i udlandet mv. forventes vedtaget i juni 2011. Lovforslaget 
udmønter en del af aftalen om En styrket indsats mod socialt bedrageri, som regeringen indgik med Dansk 
Folkeparti og Kristendemokraterne i november 2010. 
 
Forenkling af beskæftigelsesindsatsen  
Regeringen indgik i maj 2011 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 
Liberal Alliance og Kristendemokraterne om Forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Aftalen indeholder 44 
initiativer, som indebærer, at der fremover skal bruges mindre tid på bureaukrati. Kommunerne bliver afla-
stet for administrative opgaver svarende til 91 mio. kr. eller ca. 190 fuldtidssagsbehandlere. 
 
Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 
Regeringen har i marts 2011 indgået en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Strategien indeholder en række mål og prio-
riteringer for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 og understøttes af 19 konkrete initiativer. Regeringens lov-
forslag, der udmønter dele af aftalen, forventes vedtaget i juni 2011.  
 
Etablering af Udbetaling Danmark 
Regeringens lovforslag om at oprette Udbetaling Danmark som selvejende institution er vedtaget i december 
2010. Det er første skridt mod at samle og effektivisere den offentlige sagsbehandling på en række velfærds-
ydelser, hvorved der frigives ca. 300 mio. kr. om året. 
 
Udvidelse af ATP’s og LD’s investeringsmuligheder 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond og forskellige skattelove forventes vedtaget i juni 2011. Med ændringerne udvides ATP’s og 
LD’s muligheder for at drive finansielle aktiviteter via datterselskaber.    
 
Skærpelse af 450-timers-reglen  
Regeringens lovforslag, der udmønter dele af aftalen om en fælles ghettostrategi, er vedtaget i maj 2011. Lo-
ven ændrer 450-timers-reglen til en 225-timers-regel, så man efter at have modtaget kontanthjælp i et år skal 
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dokumentere, at man har haft 225 arbejdstimer inden for 12 måneder. Derudover indebærer loven uændret 
boligstøtte ved nedsættelse af kontanthjælp og reduktion af boligstøtten ved manglende forældreansvar.  
 
Jobpræmie til enlige forsørgere 
Regeringens lovforslag om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til enlige forsørgere er vedtaget i decem-
ber 2010. Med lovforslaget kan enlige forsørgere, der har været ledige i et år få udbetalt en jobpræmie på op 
til 600 kr. om måneden, hvis de kommer i job eller etablerer selvstændig virksomhed.  
 
Uafhængigt ligestillingsorgan  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Men-
neskerettigheder og visse andre love er vedtaget i marts 2011. Med lovændringen får instituttet kompetence 
som et uafhængigt organ i forhold til ligestilling mellem kønnene.  
 
Udvidet arbejdsgiverperiode og ændring af beskæftigelseskrav  
Regeringen indgik med Dansk Folkeparti i maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi. I den indgår 
ændring af beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger og afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage 
mv. Derudover udvides arbejdsgiverperioden fra 21 kalenderdage til 30 kalenderdage (4 uger og 2 dage). 
Lovforslagene, der udmønter disse dele af aftalen, er vedtaget i december 2010.  
 
Ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år 
Regeringens lovforslag om ændring af satser for revalideringsydelse til personer under 30 år er vedtaget i 
marts 2011. Med loven får unge under 30 år, der begynder på revalidering, som hovedregel fremover en re-
valideringsydelse svarende til kontanthjælpsniveau. Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem regerin-
gen og Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi.  
 
Veteraner skal have ret til kontanthjælp i stedet for starthjælp 
Regeringens lovforslag, der sikrer veteraner udsendt på militær mission for den danske stat, fx til Kosovo, 
Afghanistan eller Irak, ret til kontanthjælp frem for starthjælp, er vedtaget i december 2010.  
 
Sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest 
Regeringens lovforslag om sanktion for manglende deltagelse i læse- og skrivetest for kontant- og start-
hjælpsmodtagere over 30 år og ophævelse af den særlige statslige flaskehalsbevilling mv. er vedtaget i de-
cember 2010. Loven udmønter aftalen om Bekæmpelse af langtidsledighed mellem regeringen, Dansk Fol-
keparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne fra maj 2010. 
 
Lov om arbejdsskadesikring i Grønland 
Regeringens lovforslag om arbejdsskadesikring i Grønland er vedtaget i december 2010. Med loven, der sva-
rer til arbejdsskadesikringsloven i Danmark med tilpasninger til de grønlandske forhold, indføres en egentlig 
lov om arbejdsskadesikring i Grønland. 
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Finansministeren  
 
Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd 
Regeringen offentliggjorde i april 2011 Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd, som er 
en langsigtet plan for den økonomiske politik frem mod 2020. De offentlige finanser er presset fra flere sider. 
For det første blev dansk økonomi hårdt ramt af den internationale økonomiske krise – store offentlige over-
skud før krisen er vendt til store underskud efter krisen. For det andet bliver der færre i den arbejdsdygtige 
alder og flere ældre. Og for det tredje falder indtægterne fra Nordsøens olie og naturgas i de kommende årti-
er. De tre udfordringer indebærer tilsammen, at der mangler 47 mia. kr. for at realisere regeringens centrale 
mål om balance mellem de offentlige indtægter og udgifter i 2020. Med Genopretningsaftalen fra maj 2010 
er der tilvejebragt finansiering af godt halvdelen af udfordringen. Med Aftale om senere tilbagetrækning 
samt aftalen To streger under facit er den resterende del af udfordringen på 23 mia. kr. håndteret. Det er sket 
ved en ambitiøs reform af tilbagetrækningssystemet og en aftale om målretning af fleksjobordningen, effek-
tivisering af forsvaret, reduktion af det danske EU-bidrag, hurtigere gennemførelse af uddannelserne, optje-
ningsprincipper for sociale ydelser samt nemmere og hurtigere adgang til at få femte ferieuge udbetalt. På 
den måde genoprettes økonomien, og der skabes plads til, at det også i fremtiden er muligt at fastholde det 
danske velfærdssamfund. Desuden er der indgået en aftale om Ambitioner om mere. Med aftalen opstilles en 
række ambitiøse mål og igangsættes konkrete initiativer, som kan bidrage til at nå målene i forhold til be-
skæftigelsesfrekvens for ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere, sygefravær, digitalisering, afbu-
reaukratisering samt øget kontrol med multinationale selskabers skattebetalinger.    
 
Bedre udgiftsstyring 
For at opnå strukturel balance på de offentlige finanser i 2020 skal der være bedre styr på de offentlige udgif-
ter. I forbindelse med offentliggørelsen af Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmarks velfærd fore-
slog regeringen derfor, at der indføres et nyt udgiftspolitisk styringssystem, som blandt andet omfatter bin-
dende udgiftslofter for henholdsvis stat, kommuner og regioner, jf. Bedre udgiftsstyring – Udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner fra april 2011. Udgiftslofterne skal vedtages i Folketinget, og de skal sikre, at de 
finanspolitiske målsætninger føres ud i livet. Udgiftslofterne skal gælde for en løbende 4-årig periode. Stat, 
kommuner og regioner skal hvert år holde sig inden for udgiftslofterne. Økonomiske sanktioner skal under-
støtte, at lofterne overholdes. Som led i aftalen To streger under facit har regeringen tilkendegivet, at der i 
efteråret 2011 fremsættes et forslag til lov om udgiftslofter. 
 
Fornyelse af overenskomster og aftaler på statens område   
Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg blev i februar 2011 enige om at forny overens-
komster og aftaler på det statslige forhandlingsområde for en 2-årig periode. Fornyelsen skete inden for en 
ansvarlig økonomisk ramme. Blandt øvrige elementer i overenskomstfornyelsen kan fremhæves, at de 
tvungne lave pensionsaldre for visse tjenestemandsgrupper enten blev ophævet eller forhøjet, og at tjeneste-
mændenes førtidspensionsfradrag blev forhøjet. Begge dele skal bidrage til at fastholde medarbejderne læn-
gere tid på arbejdsmarkedet. Endvidere blev det aftalt, at overenskomstparterne nedsætter et udvalg, der skal 
se på behovet for en mere grundlæggende reform af overenskomstsystemet. Herudover er der aftalt en række 
forenklinger i overenskomsterne. 
 
Finansloven for 2011 
Regeringen indgik i november 2010 en række delaftaler i forbindelse med finansloven for 2011. For at skabe 
gode vilkår for fornyet vækst efter den internationale økonomiske krise blev der som led i finansloven for 
2011 iværksat en række nye vækstinitiativer, herunder en styrkelse af markedet for risikovillig kapital med 
op til 10 mia. kr. Med Kræftplan III tilføres desuden ekstra 810 mio. kr. i perioden 2011-2014 til at fastholde 

 9 
 



og yderligere styrke indsatsen på kræftområdet. Endvidere blev der udmøntet 1,4 mia. kr. i 2011 fra globali-
seringspuljen til forskning og udvikling, der er skabt rammer for etablering af knap 9.000 praktikpladser i 
2011 som led i den særlige indsats på praktikpladsområdet, og der er afsat 150 mio. kr. årligt til en læsefond 
for folkeskolen. Finansloven for 2011 afspejler herudover en målrettet indsats for at bringe ghettoen tilbage i 
samfundet, en aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011 samt investeringer fra ABT-
fonden til projekter, hvor bedre brug af teknologi skaber mere og bedre offentlig service.  
 
Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2011 
Regeringen indgik i juni 2010 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for 2011. Med aftalen for 
kommunerne fastholdes den høje ramme til service i budgetterne for 2010 i 2011. Hertil kommer et perma-
nent løft af kommunernes bloktilskud med 400 mio. kr. med henblik på at sikre gode rammer for den fleksib-
le ordning for sund frokost i dagtilbud. Med aftalen for kommunerne er der sikret fuld finansiering til an-
lægsinvesteringer på 15 mia. kr. i 2011 til bl.a. dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet. Aftalen om regioner-
nes økonomi indebærer et ekstra løft i 2011 til sygehusområdet på 1,5 mia. kr., der muliggør fortsat flere be-
handlinger og dækning af udgifter til ny medicin. Derudover prioriteres godt 500 mio. kr. til praksisområdet 
og sygesikringsmedicin. Med aftalen om regionernes økonomi er der endvidere afsat en anlægsramme på 3,3 
mia. kr. til investeringer på sundhedsområdet i 2011, hvortil kommer kvalitetsfondsmidler til etablering af ny 
sygehusstruktur. 
 
Frigørelse af ressourcer til service til borgerne 
Regeringen har med gensidighedsaftalen fra 2008 forpligtet sig til i samarbejde med KL at frigøre ressourcer 
til den borgernære service for i alt 5 mia. kr. frem mod 2013. Regeringen har i overensstemmelse med aftalen 
fremlagt nye konkrete initiativer, der kan bidrage til, at kommunerne omprioriterer og udnytter ressourcerne 
bedre. I aftalen om kommunernes økonomi for 2011 har regeringen fremlagt initiativer som – sammen med 
de initiativer, der indgik i aftalen om kommunernes økonomi for 2010 – i alt frigør 1,1 mia. kr. i kommuner-
ne i 2011. 
 
Afbureaukratisering i stat, kommuner og regioner 
Regeringen fremlagde i januar 2010 en plan for afbureaukratisering i staten - Enkel administration i staten. 
Planen skal lette den interne administration i staten ved at reducere den tid, medarbejderne bruger på admini-
strative sagsgange. Regeringen præsenterede med planen 30 forenklingsinitiativer, der giver færre og bedre 
regler, mere smidig sagsbehandling og klar kommunikation i statslig økonomi-, personale- og ejendomsad-
ministration. I kommuner og regioner har regeringen med aftalen om finansloven for 2011 frigjort ca. ½ mia. 
kr. på bl.a. børne- og unge-, ældre- og sundhedsområdet som følge af afbureaukratisering.  
 
Digitalisering af den offentlige sektor  
Regeringen har med ABT-fonden de seneste to år sat velfærdsteknologi på dagsordenen. Som et led i Aftale 
om Danmark som vækstnation ændres fokus for fonden, og den omlægges til en ny Fond for Velfærdstekno-
logi. Den nye fond for velfærdsteknologi skal i højere grad have fokus på større strategiske projekter og vel-
afprøvet velfærdsteknologi på brede, tværsektorielle indsatsområder, fx sundhed, uddannelse og socialområ-
det. Regeringen og KL har indgået aftale om at samle den objektive sagsbehandling i 3-5 sagsbehandlings-
centre med virkning fra sommeren 2012. Regeringen har endvidere i 2011 lanceret en række initiativer, som 
skal sikre øget fokus på risikofyldte it-projekter, kompetenceløft og fælles metoder i staten. Det er udmøntet 
ved at oprette Ministeriernes Projektkontor og Statens IT-projektråd, som skal risikovurdere og rådgive store 
statslige it-projekter.  
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Forsvarsministeren 
 
Bidrag til den internationale militære indsats i Libyen 
Danmark besluttede i marts 2011 at bidrage med fire F-16 kampfly og op til ca. 120 personer til den interna-
tionale militære indsats i Libyen med henblik på at beskytte civilbefolkningen i landet. Det danske bidrag er 
udsendt på baggrund af FN’s Sikkerhedsrådsresolutioner 1970 og 1973.  
 
Styrket indsats for sikkerhed og genopbygning i Afghanistan 
Regeringen har indenfor rammen af folketingsbeslutning B 24 i december 2010 indgået en bred politisk afta-
le om Helmand-planen 2011-2012. Målet for 2011 og 2012 er at omlægge og reducere den danske kampind-
sats, således at fokus flyttes fra kamp i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning samt støttebidrag. 
Samtidig fokuseres den danske indsats om Gereshk by.  
 
Styrket indsats mod pirateri 
Regeringen har som led i indsatsen mod pirateri bl.a. udsendt et flådefartøj af Absalon-klassen, som i hen-
hold til folketingsbeslutning B 59 bidrager til bekæmpelse af pirateri i farvandene omkring Afrikas Horn fra 
august 2010 og ca. 11 måneder frem. Fra august til december 2010 varetog Danmark endvidere ledelsen af 
NATO’s antipiraterioperation, Operation Ocean Shield. 
 
Fortsatte bidrag til stabilitet i Kosovo og Sydlibanon 
Danmark bidrager fortsat til de samlede internationale bestræbelser på at etablere og opretholde stabilitet på 
Balkan og i Mellemøsten. I Kosovo muliggjorde den positive udvikling, at det danske styrkebidrag i februar 
2011 kunne reduceres fra ca. 160 til 35 personer. I november 2010 blev det besluttet, at det danske styrkebi-
drag på op til 150 personer til FN’s fredsbevarende styrke i Sydlibanon (UNIFIL) skal være udsendt frem til 
december 2011.  
 
Anerkendelse og støtte af Danmarks udsendte – regeringens veteranpolitik  
Regeringen fremlagde i oktober 2010 en veteranpolitik, der sætter rammerne for, hvordan det danske sam-
fund anerkender sine veteraner og samtidig sørger for støtte til både veteraner og pårørende, som har brug for 
det. Veteranpolitikken bygger videre på et solidt fundament af eksisterende tiltag og indeholder 19 nye initia-
tiver.  
 

Mangfoldighedspolitik for hele ministerområdet 
Forsvarsministeriet udarbejdede i april 2011 en mangfoldighedspolitik, der sætter fokus på rekruttering og 
fastholdelse af kvinder i den uniformerede del af ministerområdet og etniske minoriteter til både civile og 
uniformerede stillinger. Mangfoldighedspolitikken består af i alt 14 konkrete initiativer. Den skal føre til 
øget mangfoldighed ved at sætte værdien af mangfoldighed på ledelsens dagsorden, koordinere en strategisk 
mangfoldighedsindsats samt særligt styrke mangfoldighedsindsatsen i forhold til rekruttering, fastholdelse og 
karriereudvikling af kvinder og etniske minoriteter. 
 
Forlængelse af beredskabsforliget 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om redningsberedskabet for 2011, som indebærer, at beredskabsforliget 2007-2010 forlænges til og-
så at gælde i 2011.  
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NATO Lissabon topmøde 2010 
Danmark fik på Lissabon-topmødet i november 2010 sat store fingeraftryk på beslutningerne, herunder sær-
ligt det nye strategiske koncept. Det lykkedes at få fremhævet samtænkning i militære indsatser, fokus på 
større anvendelighed af militære styrker, forbedret ressourcestyring i NATO og en reform af NATOs kom-
mandostruktur.  
 
Nordisk samarbejde om kapacitetsopbygning i Afrika 
Det tætte nordiske samarbejde om støtte til regional kapacitetsopbygning af de Østafrikanske Reaktionsstyr-
ker (EASF), hvor Danmark traditionelt har udgjort en drivende kraft, er blevet yderligere udbygget. Der er 
således med markant nordisk støtte blevet etableret en maritim planlægningscelle i det regionale hovedkvar-
ter i Nairobi, Kenya, hvor også den nordiske rådgivnings- og koordinationsstab er placeret. Hermed er der 
etableret en planlægningskapacitet, der gør regionen i stand til selv at spille en rolle i forhold til antipirateri-
indsatserne.   
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Indenrigs- og sundhedsministeren 
 
Styrket akutindsats 
Regeringen indgik i juni 2010 en aftale med Dansk Folkeparti om de overordnede rammer for udmøntning af 
600 mio. kr. til nære sundhedstilbud og en styrket akutindsats i yderområder med langt til nærmeste fælles 
akutmodtagelse. Regeringen og Dansk Folkeparti har i løbet af 1. kvartal 2011 fordelt i alt ca. 570 mio. kr. til 
38 konkrete projekter landet over, herunder knap 60 mio. kr. til en lægehelikopter med base i Karup. 
 
Sygehusinvesteringer - udmøntning af 40 mia. til nye moderne sygehuse  
Regeringen gav i november 2010 foreløbigt tilsagn til yderligere seks sygehusbyggerier, som får del i mid-
lerne fra kvalitetsfonden. Der er givet tilsagn til 16 sygehusprojekter for i alt 41,4 mia. kr.  
 
Aftale om sundhed - sundhedspakken 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas-Møller indgik i maj 2011 en sundhedsaftale. Med aftalen 
løftes sundhedsområdet årligt med 1½-2 mia.kr. Aftalen indebærer bl.a. forbedret mulighed for skånsom 
kræftbehandling af børn og visse kræftformer, en pulje til drift af akut-/lægebiler, styrkelse af psykiatrien, 
øget fokus på tilbud til hjerneskadede og en telemedicinsk handlingsplan. 
 
Kræftplan III 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om Kræftplan 
III. Med Kræftplan III tilføres ekstra 810 mio. kr. til kræftområdet de kommende fire år, og når planen er 
fuldt implementeret, tilføres der samlet over 500 mio. kr. ekstra om året i forhold til i dag. Med Kræftplan III 
indføres bl.a. tarmkræftscreening til personer i alderen 50-74 år, en diagnostisk pakke, som skal sikre hurtig 
diagnose ved uklare symptomer, samt styrket efterbehandling, som skal hjælpe patienterne tilbage til hverda-
gen. 
 
Konkurrenceudsættelse 
Regeringen har i maj 2011 fremsat lovforslag om en kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse. 
Lovforslaget bemyndiger indenrigs- og sundhedsministeren til at introducere en pligt til udbud eller anden 
konkurrenceudsættelse af nærmere fastlagte opgaver i kommuner og regioner. Sigtet for regeringen er dog en 
frivillig aftalebaseret ordning med KL og Danske Regioner. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2011. 
 
Ny kommunal medfinansiering 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag om omlægning af den kommunale medfinansiering på sund-
hedsområdet, så den aktivitetsafhængige finansiering øges med en modsvarende reduktion af det kommunale 
grundbidrag. Formålet er at styrke kommunernes fokus på at reducere antallet af unødvendige indlæggelser 
og genindlæggelser. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011. 
 
Frikommuneforsøg og udfordringsretten 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne aftalte i forbindelse med finansloven for 2011, at der 
fra januar 2012 igangsættes et forsøg med frikommuner. Forsøget skal bl.a. give inspiration til nytænkning af 
den statslige regulering af kommunerne og give øget handlerum for politisk ledelse samt organisering og pri-
oritering i kommunerne med fokus på borgernes behov. Udfordringsretten er desuden forlænget til 2013. 
 
Bedre styring af de kommunale udgifter 
Regeringens lovforslag om nedsættelser af det kommunale bloktilskud i tilfælde af budgetoverskridelser i 
2011 er vedtaget i april 2011. Formålet er at styrke den enkelte kommunes incitament til at overholde de af-
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talte økonomiske rammer og kombinerer kollektive og individuelle sanktionsmekanismer. Lovforslaget ud-
mønter finanslovsaftalen for 2011. Desuden er regeringens lovforslag om indførelse af halvårsregnskaber i 
kommunerne vedtaget i februar 2011. Loven sikrer, at økonomiopfølgningen i kommuner styrkes, og at de 
får lettere ved at overholde budgetterne. 
 
Bedre mulighed for sundhedsvidenskabelig forskning 
Regeringen fremsatte i marts 2011 forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 
forskningsprojekter. Med forslaget skabes en ny struktur for komitésystemet, beslutningsprocessen i de vi-
denskabsetiske komiteer forenkles, og der lægges op til afbureaukratisering. Lovforslaget forventes vedtaget 
i juni 2011. 
 
Regulering af kommunale indtægter fra betalingsparkering 
Regeringen har i april 2011 fremsat lovforslag om en regulering af kommunale indtægter fra betalingsparke-
ring. Baggrunden for lovforslaget er fremadrettet at sikre, at kommunerne ikke opkræver betaling fra parke-
ring af fiskale hensyn. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2011.  
 
Satspuljeaftalen  
Regeringen indgik i oktober 2010 en aftale om satspulje på sundhedsområdet for 2011 med Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokra-
terne. Med aftalen blev der afsat i alt 495 mio. kr. over 4 år til en række initiativer bl.a. med henblik på at 
styrke indsatsen på sundhedsområdet over for personer med sindslidelser og personer med stofmisbrug. 
 
Udvidet adgang til helbredsoplysninger 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag om ændring af sundhedsloven. Med forslaget udvides kredsen 
af sundhedspersoner, der har adgang til elektroniske patientjournaler, og regionernes og kommunernes ad-
gang til offentlige sundhedsregistre udvides. Lovforslaget understøtter sammenhængende patientforløb og 
høj behandlingskvalitet og patientsikkerhed. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011. 
 
Aftale om Sundheds-it og oprettelse af National Sundheds-it (NSI) 
Regeringen og Danske Regioner indgik i forbindelse med aftalen om regionernes økonomi for 2011 en aftale 
om sundheds-it. Med aftalen er der sat en mere forpligtende kurs for sundheds-it de kommende år. Som led 
heri har regionerne bl.a. forpligtet sig til at have sammenhængende elektroniske patientjournalsystemer ud-
rullet i alle regioner inden udgangen af 2013. I januar 2011 oprettedes National Sundheds-it (NSI), som er en 
ny styrelse under Indenrigs- og Sundhedsministeriet. NSI skal bl.a. varetage den nationale styring af it-
understøttelsen af sundhedsområdet, herunder samarbejdet med regionerne og kommunerne. 
 
Egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, sterilisation og refertilisation  
Som led i aftalen om genopretning af dansk økonomi blev regeringens lovforslag om ændring af lov om kun-
stig befrugtning og sundhedsloven vedtaget i december 2010. Loven giver offentlige besparelser på 200 mio. 
kr. årligt via egenbetaling for visse behandlinger med kunstig befrugtning, sterilisation og refertilisation. 
 
Retningslinjer for henvisning og visitation 
Regeringen har i marts 2011 indgået en aftale med Danske Regioner om den videre proces for udarbejdelse 
af visitationsretningslinjer. Aftalen følger op på nye retningslinjer for visitation og henvisning til fedme- og 
rygbehandling, som blev offentliggjort af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner i december 
2010. Formålet er en mere målrettet prioritering af offentlige sundhedsydelser. 
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Justitsministeren 
 
Ghettoplanen  
Regeringens ghettoplan fra oktober 2010 indebærer bl.a., at der i områder med høj kriminalitet gennemføres 
en stærk politiindsats, der bygger på et synligt politi og tager udgangspunkt i en national plan, hurtig behand-
ling af sager mod unge uromagere, udvidet adgang til tv-overvågning for kommunerne og målrettet krimi-
nalpræventiv rådgivning. Med henblik på at mindske tilbagefaldet til kriminalitet er der endvidere indført en 
ordning med betinget notering på straffeattesten. 
 
Tryghedspakken  
Regeringen indgik i maj 2011 en aftale med Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om en Tryghedspak-
ke. Aftalen indebærer bl.a. flere ressourcer til en intensiveret bekæmpelse af bandekriminalitet, en arrestafde-
ling i Vestdanmark til negativt stærke indsatte, en helt ny indbrudsenhed i politiet samt skærpelse af straffen 
for hjemmerøveri, organiseret indbrudskriminalitet og overfaldsvoldtægt. 
 
Handlingsplan mod stofmisbrug i fængslerne 
I forbindelse med handlingsplanen Kampen mod narko II fra oktober 2010 lancerede regeringen en række 
initiativer bl.a. med henblik på at forhindre brug af narkotika i de danske fængsler, herunder målrettet og ef-
fektiv kontrol samt styrkelse af behandlingsindsatsen. 
 
Bedre udslusning for indsatte i fængsler 
Regeringen indgik i oktober 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om at afsætte 33,5 mio. kr. i perioden 
2011-2014 til at sikre bedre udslusning fra fængslerne gennem et pilotprojekt om bandeexit i fængslerne, en 
styrket mentorordning for indsatte og en målrettet køreplan for god løsladelse.  
 
Styrket indsats mod bandemedlemmer i fængsler 
Regeringen og Dansk Folkeparti har ved finanslovsaftalen for 2011 afsat en pulje på 20 mio. kr. til indsatsen 
mod negativt stærke indsatte i Kriminalforsorgen. Puljen skal anvendes til sektionering af bandemedlemmer, 
drift af en ny lukket afdeling samt et særligt rejsehold i tilknytning til fodlænkeordningen. Desuden tages der 
konkrete sikkerhedsmæssige tiltag i fængsler og arresthuse med henblik på at minimere sammenstød mellem 
indsatte og styrke sikkerheden for medarbejderne.  
 
Indbrudspakken 
Regeringens lovforslag om et mere systematiseret samarbejde mellem Kriminalforsorgen, de sociale myn-
digheder og politiet (KSP-samarbejdet) samt skærpede straffe for hæleri er vedtaget i december 2010. Loven 
er et led i udmøntningen af Indbrudspakken. 
 
Bedre velfærd for slagtekalkuner 
Regeringens forslag til lov om hold af slagtekalkuner er vedtaget i februar 2011. Loven fastsætter for første 
gang en samlet regulering af slagtekalkuners velfærd. Der fastsættes bl.a. krav til de fysiske rammer, som 
slagtekalkuner opdrættes under, herunder til belægningsgraden, lysforhold, strøelse og indeklima.  
 
Skærpede sanktioner i færdselssager 
Regeringens lovforslag om skærpede sanktioner på færdselsområdet er vedtaget i marts 2011. Der foretages 
bl.a. en generel forhøjelse af bødetaksterne på færdselsområdet. Loven medfører endvidere bl.a., at bøderne 
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hæves yderligere for visse overtrædelser under hensyntagen til den færdselssikkerhedsmæssige risiko, som 
overtrædelserne indebærer.  
 
Rammemodel for exitprogrammer til bande- og rockermedlemmer 
Regeringen fremlagde i april 2011 en rammemodel for exitprogrammer til bande- og rockermedlemmer, der 
ønsker en vej ud af miljøet. Med rammemodellen sættes fokus på et styrket myndighedssamarbejde gennem 
etablering af særlige exit-enheder, som kan målrette og skræddersy et exit-program for det enkelte bande- og 
rockermedlem.  
 
Styrket indsats over for ofre for forbrydelser 
Regeringens lovforslag om adgang til underretning ved udgang og løsladelse mv. er vedtaget i april 2011. 
Loven indebærer, at ofre kan blive underrettet, første gang gerningsmanden får uledsaget udgang, eller når 
gerningsmanden løslades eller eventuelt undviger. Underretningen finder sted i forhold til ofre for grovere 
overtrædelser af straffeloven, hvor vold, trusler eller anden personfarlig kriminalitet indgår samt i forhold til 
ofre for sædelighedsforbrydelser.  Loven indebærer desuden, at den frist for politianmeldelse, som et offer 
sædvanligvis skal overholde for at kunne søge om erstatning fra Erstatningsnævnet, forlænges.  
 
Øget færdselssikkerhed for knallertførere 
Regeringens lovforslag om knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert mv. er vedtaget i 
maj 2011. Loven indfører krav om kørekort for førere af lille knallert, højner kvaliteten af den køreundervis-
ning, som unge knallertførere skal gennemgå, og skærper sanktionerne for ulovlig knallertkørsel. Herudover 
nedsætter lovforslaget aldersgrænsen for førere af lille knallert fra 16 til 15 år.  
 
Bedre beskyttelse af forbrugerne ved boligkøb 
Regeringens lovforslag fra december 2010 om revision af huseftersynsordningen indebærer bl.a., at tilstands-
rapporten skal indeholde flere oplysninger, og at ejerskifteskifteforsikringen skal dække flere forhold med 
henblik på at sikre forbrugerne en bedre beskyttelse i forbindelse med ejendomshandler. Det drejer sig bl.a. 
om en ny el- og vvs-dækning og en ny særlig fugtskadedækning. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011.   
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Kirkeministeren  
 
Udbetaling af gravstedskapitaler 
Regeringens lovforslag om præcisering af bemyndigelsesbestemmelse om udbetaling af gravstedkapitaler er 
vedtaget i november 2010. Loven opretholder den nuværende kirkelige økonomi ved, at gravstedkapitaler, 
som er indbetalt til stiftsmidlerne før den 1. januar 2007, også fremover kan udbetales til de lokale 
kirkekasser. 
 
Udvidelse af mindretalsbeskyttelse og øget mobilitet blandt præster 
Regeringens lovforslag om udvidelse af hensynet til mindretalsbeskyttelse ved ansættelse af præster og øget 
mobilitet blandt præster er vedtaget i marts 2011. Med loven udvides muligheden for at tage hensyn til 
teologisk retningsbestemte mindretal ved ansættelse af præster. Loven giver desuden øget mulighed for 
mobilitet blandt allerede ansatte præster. 
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Klima- og energiministeren 
 
Energistrategi 2050 
Regeringen fremlagde i februar 2011 Energistrategi 2050. Strategien lægger sporene for, at Danmark kan 
være uafhængig af fossile brændsler i 2050 og at vedvarende energi i 2020 kan udgøre 33 pct. af det samlede 
energiforbrug. Blandt de væsentligste initiativer i strategien er yderligere udbygning med vindenergi, øget 
anvendelse af biomasse og fremme af biogas samt en målretning af energiselskabernes energispareforpligtel-
ser. I strategien indgår bl.a. også en række Nordsø-initiativer. Energistrategi 2050 er regeringens udspil til en 
ny energiaftale for perioden efter 2011, hvor den nuværende energiaftale udløber.  
 
Anholt Havvindmøllepark 
Regeringen har som led i den energipolitiske aftale fra 2008 gennemført et udbud af Anholt Havvindmølle-
park og har i juni 2010 accepteret et bud fra DONG Energy. Havvindmølleparken forventes at blive sat i drift 
i 2013.  
 
Forstærket energiforskningsindsats 
Regeringen bevilgede i 2010 for første gang samlet over 1 mia. kr. til energiteknologisk forskning. Bl.a. er 
der via Green Labs DK-ordningen ydet 129 mio. kr. i støtte til etablering af fire testcentre i international 
klasse. Endvidere har det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) igangsat 73 
nye projekter med en samlet støtte på 402 mio. kr.  
 
Globale klimaforhandlinger  
Danmark var formand for FN’s klimakonference frem til COP16 i Cancun. Det lykkedes at indgå en global 
aftale, der cementerer og bygger videre på Copenhagen Accord, bl.a. med hensyn til reduktionsindsatser og 
etablering af en Grøn Fond.  
 
Konkrete danske klimaindsatser i ulandene 
Danmark bidrager med 1,2 mia. kr. til klimaformål i ulandene i 2010-2012. Regeringen støtter konkrete re-
duktions- og tilpasningsindsatser både via multilaterale kanaler og bilateralt, hvor der er igangsat projekter i 
Maldiverne, Kenya og Indonesien.  
 
Forbud mod HFC-kreditter 
Danmark har medvirket til at sikre et forbud mod anvendelse af HFC-kreditter til kvoteomfattede virksom-
heders opfyldelse af deres klimaforpligtelser i EU efter 2012. Desuden har Danmark i 2011 besluttet ikke 
selv at anvende HFC-kreditter til målopfyldelse efter 2012.  
 
Beslutning om øget reduktionsmål i EU 
Danmark har lagt sig i spidsen for at gøre EU uafhængigt af fossile brændsler og nå ambitiøse klimamål. 
Danmark arbejder for, at EU – uanset udfaldet af de internationale klimaforhandlinger – skal øge sit reduk-
tionsmål for drivhusgasser i 2020 i forhold til 1990 fra 20 pct. til 30 pct. Det skal ske på en måde, hvor det 
går hånd i hånd med beskæftigelsen, konkurrenceevne og en fair byrdefordeling. 
 
Lov om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer er vedtaget i december 2010. 
Formålet er at reducere udledning af drivhusgasser fra transportbrændstoffer med 6 pct. i 2020, hvilket er en 
del af gennemførelsen af EU's brændstofkvalitetsdirektiv. 
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EU’s 3. liberaliseringspakke 
3. liberaliseringspakke er vedtaget i april 2011. Den nye lovgivning indarbejder el- og gasdirektivernes krav 
om adskillelse mellem drift af transmissionsvirksomhed og de kommercielle handels- og produktionsaktivi-
teter.   
 
Lov om energimærkning af energirelaterede produkter 
Regeringens lovforslag om energimærkning af energirelaterede produkter er vedtaget i maj 2011. Lovens 
formål er gennem energimærkning af energirelaterede produkter at fremme energibesparelser. 
 
Udmøntning af EU’s kvotedirektiv 
Danmark har bidraget aktivt til ændring af EU’s CO2-kvotesystem, så de kvoteomfattede virksomheder fra 
2013 får mere lige vilkår på tværs af landegrænserne. Samtidig bliver hovedparten af CO2-kvoterne frem-
over solgt frem for at blive uddelt gratis.   
 
Lov om ændring af offshoresikkerhedsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af offshoresikkerhedsloven er vedtaget i maj 2011. Formålet er bl.a. at 
sikre hjemmel til, at loven kan omfatte fx lagring af CO2 offshore. 
 
Energipolitisk redegørelse 
Regeringen afgav i april 2011 Energipolitisk redegørelse, der gør status over de væsentligste regeringsinitia-
tiver samt kommende prioriteringer og opgaver på energiområdet. 
 
Klimapolitisk redegørelse 
Regeringen afgav i april 2011 Klimapolitisk redegørelse, der giver et samlet overblik over regeringens kli-
mapolitik samt beskriver strategiske sigtelinjer for regeringens klimapolitiske initiativer i de kommende år. 
 
Udbygning af gasinfrastrukturen mod Tyskland 
Regeringen har godkendt en udbygning af gasinfrastrukturen mod Tyskland. Formålet er at øge kapaciteten 
til import af naturgas til gavn for forsyningssikkerheden for danske naturgaskunder.  
 
Arktisk klima 
Regeringen har under Rigsfællesskabets formandskab for Arktisk Råd (2009-2011) haft fokus på arktiske 
klimaændringer. Et væsentligt resultat var fremlæggelsen af et stort videnskabeligt arbejde under dansk le-
delse om arktiske ændringer og deres effekter. Fremlæggelsen fandt sted på en bredt anlagt international for-
skerkonference i København i maj 2011. 
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Kulturministeren 
 
Internationalisering af dansk kulturliv 
Regeringen fremlagde i juni 2010 sin strategi for øget international kulturudveksling og styrket internationa-
lisering af dansk kulturliv. Strategien præsenterer fem fokusområder og samler 48 konkrete initiativer; her-
iblandt etablering af Det Internationale Kulturpanel. Kulturpanelet er et nyt samarbejdsforum mellem centra-
le kulturudvekslingsaktører, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet samt Økonomi- og Erhvervsministeriet 
om styrkelse af dansk kunst og kultur, markedsføring af Danmark, fremme af kultureksport og af dialog med 
andre landes kulturer.  
 
Ny uddannelsesaftale 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet for 
perioden 2011-2014 med alle partier i Folketinget undtagen Enhedslisten. Udviklingen af uddannelserne skal 
ske med ambitionen om, at danske videregående uddannelser skal være i verdensklasse og kunne leve op til 
internationale standarder på fagområderne. Der er fremsat lovforslag, som udmønter aftalen, og som forven-
tes vedtaget i maj 2011. 
 
Ny filmaftale 
Regeringen indgik i oktober 2010 en filmaftale for perioden 2011-2014 med alle partier i Folketinget, der 
skal sikre en stabil ramme for en forsat positiv udvikling af dansk film. Blandt hovedindsatsområderne er et 
sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø, et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer di-
versitet og fornyelse, en langsigtet investering i danske talenter samt styrkelse af danske computerspil som 
kulturmedie.  
 
Udvalg om den fremtidige offentlige mediestøtte 
Regeringen har i november 2010 nedsat et udvalg, der har til opgave at udarbejde et grundlag for regeringens 
stillingtagen til den offentlige mediestøtte. Udvalget skal undersøge mulige modeller for en fremtidig medie-
støtte. Desuden skal der indgå analyser af modellernes fordele og ulemper set fra de forskellige parters side. 
Udvalget skal inddrage udredningen af den offentlige mediestøtte, som blev offentliggjort i oktober 2009. 
Udvalget forventes at afgive rapport senest i oktober 2011. 
 
Værdikommission 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at nedsætte 
en værdikommission, der i 2011 og 2012 skal kortlægge danskernes værdier. Værdikommissionen vil i efter-
året 2011 og foråret 2012 drage ud i landet for at gennemføre en bred offentlig værdidebat. Debatten vil sam-
tidig foregå på internettet. Kommissionen afslutter sit arbejde i 2012 med en rapport, der præsenterer kort-
lægningen. 
 
Aftale om ændret abonnementsbetaling for TV2 
Regeringen indgik i marts 2011 en aftale med partierne bag Medieaftale 2007-2010 (udover regeringsparti-
erne Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) om at ændre 
den tidligere vedtagne model for abonnementsbetaling for TV 2 fra 2012. Den nye model er en ren beta-
lingsmodel, der betyder, at TV 2/DANMARK vil opkræve betaling for alle husstande, der ønsker at modtage 
TV 2. Liberal Alliance har efterfølgende tilsluttet sig aftalen. EU-Kommissionen har i april 2011 godkendt 
en plan for omstrukturering af TV 2/DANMARK, der baserer sig på indførelsen af abonnementsbetaling for 
TV 2. 
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Sikring af midler til litteraturen 
Regeringen sikrede i november 2010 sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne, at de davæ-
rende ekstrabevillinger på 5,5 mio. kr. til biblioteksafgift og 10,9 mio. kr. til litteraturpuljen blev ændret til 
en fast bevilling på finansloven for 2011 med det fulde samlede beløb på i alt 16,4 mio. kr. Dermed sikredes 
et permanent økonomisk grundlag for biblioteksafgiftsordningen og støtten til litteraturen. 
 
Inspirationskatalog – 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge 
Regeringen har udarbejdet et inspirationskatalog om idræt og bevægelse til børn og unge. Inspirationskatalo-
get er en opfølgning på rapporten fra Breddeidrætsudvalget i 2009 og indeholder gode eksempler på, hvor-
dan børn og unge kan dyrke idræt og motion 7 timer om ugen. Målgruppen for kataloget er kommuner, 
idrætsforeninger og andre interessenter på området.  
 
Museumsudredning 
Der er i april 2011 offentliggjort en udredning om fremtidens museumslandskab. Ifølge udredningen er der et 
behov for styrket bæredygtighed og bedre strategisk koordinering blandt museerne.  
 
Udvalg om ophavsrettigheder på internettet 
I april 2011 offentliggjorde kulturministeren en rapport fra Udvalget om ophavsrettigheder på Internettet om 
ulovlig distribution af musik, film og bøger på internettet. Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der følger 
op på udvalgets arbejde i den kommende folketingssamling. 
 
Lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 
Regeringens lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven er vedtaget i december 2010. Loven vedrører 
bl.a. en udbygning af værditestordningen for nye DR-tjenester, udbud af den fjerde landsdækkende FM-
radiokanal og adgang til produktplacering samt en mindre ændring vedrørende Radio- og tv-nævnets sam-
mensætning. Loven udmønter den mediepolitiske aftale for perioden 2011-2014, som regeringen indgik i maj 
2010 med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. 
 
Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kul-
turministeriet 
Regeringens lovforslag om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kultur-
ministeriet er vedtaget i december 2010. Lovens hensigt er at forenkle, præcisere og samle de regler af øko-
nomisk og administrativ karakter, der gælder for en lang række af modtagere af driftstilskud på Kulturmini-
steriets ressortområde.  
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Miljøministeren 
 
Aftale om styrket miljø- og naturbeskyttelse i 2011-2013 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti om udmøntning af 143 mio. kr. af Mil-
jømilliard II. Med aftalen er Miljømilliard II fuldt udmøntet i en række initiativer, der styrker natur- og mil-
jøbeskyttelsen i Danmark.  
 
Ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning mv.  
Regeringen fremsatte marts 2011 lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om planlægning mv. 
Lovforslaget medfører, at der kan fastsættes nærmere regler vedrørende bl.a. kommunernes planlægning for 
lokalisering af store husdyrbrug og biogasanlæg, etablering af ådale, pesticidfri beskyttelseszoner omkring 
almene vandindvindingsanlæg samt klageadgangen vedrørende vand- og naturplaner. Lovforslaget forventes 
vedtaget i maj 2011 og udmønter dele af Aftale om Grøn Vækst.  
 
Ændring af lov om planlægning  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om planlægning er vedtaget i maj 2011. Loven giver kommuner i 
yderområder mulighed for at styrke bosætningsmulighederne og tiltrække flere virksomheder, og i alle 
kommuner uden for hovedstadsområdet bliver der bedre muligheder for at udvide erhverv i tidligere land-
brugsbygninger. Loven forbedrer også kommunens muligheder for at planlægge for store butikker. Loven 
følger op på regeringens regionalpolitiske udspil fra september 2010 Danmark i balance i en global verden.  
 
Ændring af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er vedtaget i februar 2011. 
Loven skærper reglerne om udledning af ammoniak og lemper godkendelsespligten i forbindelse med æn-
dringer eller udvidelser af eksisterende bedrifter. Loven udmønter dele af Aftale om Grøn Vækst samt dele af 
regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om sikkerhed ved gylleopbevaring.  
 
Ændring af lov om miljøbeskyttelse  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse er vedtaget i december 2010. Loven gennem-
fører et EU-direktiv om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport i offentlige og i 
visse private virksomheder.   
 
Ændring af lov om kemiske stoffer og produkter  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter (pesticider) er vedtaget i april 
2011. Loven vedrører en række EU-regler bl.a. om overgang til Plantebeskyttelsesmiddel-forordningen samt 
om gennemførelse af direktivet for bæredygtig anvendelse af pesticider.  
 
Ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet er vedtaget i maj 2011. Med loven 
fastlægges regler, der skal minimere risikoen for spredning af invasive arter til havs. Loven gennemfører 
bl.a. dele af konventionen om håndtering af ballastvand og sedimenter.  
 
Ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet mv.  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet mv. er vedtaget i december 2010. 
Loven indebærer, at der som udgangspunkt er gebyr for at klage til nævnet i alle sager, der efter lovgivnin-
gen kan indbringes for nævnet. Loven udmønter aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristende-
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mokraterne om at differentiere gebyret for klager til Natur- og Miljøklagenævnet, som indgik i finanslovsaf-
talen for 2011.  
 
Ændring af lov om vandløb  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om vandløb er vedtaget i april 2011. Loven medfører, at miljømi-
nisteren kan fastsætte regler for i hvilke tilfælde kommunerne må træffe afgørelse om at nedklassificere of-
fentlige vandløb til private vandløb.  
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration 
 
Reform af ægtefællesammenføringsreglerne 
Regeringens lovforslag om en reform af ægtefællesammenføringsreglerne forventes vedtaget i juni 2011. 
Lovforslaget indebærer bl.a., at en ansøger skal opnå et vist antal point i forhold til en række integrationsre-
levante kriterier for at få ægtefællesammenføring. Det krævede antal point afhænger af, om ægtefællerne er 
fyldt 24 år. Der kan opnås point bl.a. på baggrund af erhvervserfaring, sproglige kvalifikationer og uddannel-
se samt supplerende point bl.a. ved ikke at bosætte sig i et udsat boligområde. Hvis en ansøger får tilstrække-
lige point, kan der gives ægtefællesammenføring - også før det fyldte 24. år.  
 
Skærpede udvisningsregler 
Regeringens lovforslag om skærpede udvisningsregler forventes vedtaget i juni 2011. Lovforslaget indebæ-
rer bl.a., at udlændinge, der har begået kriminalitet, normalt skal udvises, medmindre en udvisning vil være i 
strid med Danmarks internationale forpligtelser. Der skal ved udvisning ved dom lægges særligt vægt på, om 
udvisning må anses for særlig påkrævet på grund af, at kriminaliteten er begået som led i organiseret krimi-
nalitet. 
 
Visum 
Regeringens lovforslag bl.a. om ændringer i gennemførelsen af Schengenaftalen er vedtaget i december 
2010. Loven medfører, at en udlænding, der har ophold i et andet Schengenland på baggrund af et langtidsvi-
sum, har ret til at færdes inden for Schengenområdet på samme måde som en person med opholdstilladelse i 
et Schengenland. Endvidere er garantiordningen i visumsager afskaffet. Loven gennemfører forordning om 
ændring af konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen samt forordning vedrørende bevægelighed 
for indehavere af visum til længerevarende ophold. 
 
Reform af reglerne om uledsagede mindreårige 
Regeringens lovforslag om en række ændringer i forhold til, hvordan man i Danmark håndterer sager om 
uledsagende mindreårige udlændinge, er vedtaget i december 2010. Loven medfører bl.a., at udlændinge, der 
har opholdstilladelse i Danmark som uledsagede mindreårige, nu normalt vil skulle udrejse ved det fyldte 18. 
år.  
 
Gebyr for at indgive ansøgninger  
Regeringens lovforslag om indførelse af gebyrer for at indgive ansøgninger på familiesammenførings-, stu-
die- og erhvervsområdet er vedtaget i december 2010. Loven medfører, at en ansøgning på disse områder 
som hovedregel kun behandles, hvis der er indbetalt et gebyr. Loven udmønter dele af aftalen om genopret-
ning af dansk økonomi fra maj 2010.   
 
Implementering af udsendelsesdirektivet 
Regeringens lovforslag om ændringer af udlændingeloven er vedtaget i marts 2011. Loven medfører, at ud-
rejsefristen er forlænget til normalt mindst 7 dage. Der er også indført regler om, at udlændinge i udsendel-
sesposition normalt ikke må frihedsberøves i mere end 6 måneder, og at Folketingets Ombudsmand skal føre 
tilsyn med tvangsmæssige udsendelser. Loven udmønter et EU-direktiv om fælles standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold.  
 
Biometri på opholdskort  
Regeringens lovforslag om udformning af ensartede opholdstilladelser er vedtaget i maj 2011. Loven medfø-
rer, at tredjelandsstatsborgere fra den 20. maj 2011 skal have udstedt et opholdskort, hvorpå der er lagret et 
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fotografi af udlændingen. Fra den 20. maj 2012 skal der også lagres to fingeraftryk af udlændingen på kortet.  
Loven gennemfører de nødvendige ændringer som følge af EU-forordninger.  
 
Boliganvisning af flygtninge 
Regeringens lovforslag om ændring af boliganvisningsreglerne for nyankomne flygtninge er vedtaget i maj 
2011. Loven medfører, at kommunerne ikke kan anvise bolig til nyankomne flygtninge i ghettoområ-
der eller i andre udsatte boligområder, der er omfattet af reglerne om kombineret udlejning.  
 
Redegørelse om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse 
Regeringen afgav i februar 2011 Redegørelse om tvangsægteskaber og lignende undertrykkelse til Folketin-
get. Redegørelsen gør status over indsatsen på området og peger på de fremtidige hovedindsatsområder, her-
under at regeringen i 2011 vil udarbejde en national strategi mod tvangsægteskaber og lignende undertryk-
kelse.  
 
Redegørelse om integration og mangfoldighed 
Regeringen afgav i marts 2011 Redegørelse om integration og mangfoldighed til Folketinget. Redegørelsen 
indeholder en status over den hidtidige indsats for integration og mangfoldighed. Endvidere peges der på de 
fremadrettede fokusområder, herunder at der skal sættes yderligere fokus på de svageste og mindst ressour-
cestærke grupper, en bedre håndtering af mangfoldighed med henblik på at styrke væksten og sikring af, at 
alle, som vælger at bo i Danmark, også ønsker at være en del af fællesskabet.  
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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 
 
Styrket indsats mod overforbrug af antibiotika 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag om ændring af lov om hold af dyr. Lovforslaget indebærer 
bl.a., at der bliver mulighed for at meddele påbud om skærpet tilsyn samt reduktion af belægningsgraden i 
besætninger med for højt antibiotikaforbrug. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011 og udmønter en af-
tale mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre fra oktober 2010 om en styrket indsats 
mod overforbrug af antibiotika i landbruget.   
 
Styrket dyrevelfærdskontrol på danske minkfarme 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om hold af dyr er vedtaget december 2010. Med loven bliver det 
muligt at stille krav om obligatorisk sundhedsrådgivning og uddannelse i forhold til ejere af minkfarme.   
 
Randzonelov 
Regeringen fremsatte i februar 2011 lovforslag om randzoner. Med lovforslaget udlægges der dyrknings-, 
gødsknings- og sprøjtefrie randzoner langs alle åbne vandløb og søer større end 100 m2 i landzone. Lovfors-
laget forventes vedtaget i maj 2011 og udmønter dele af Aftale om Grøn Vækst. 
 
Statsgaranti for lån til yngre jordbrugere mv. 
Regeringen fremsatte i februar 2011 lovforslag om nedlæggelse af ordningen med at give statsgaranti for 
yngre jordbrugeres lån til at etablere sig for første gang. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011. 
 
Fødevareloven 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag om ændring af fødevareloven. Den nye lov vil bl.a. medføre ef-
fektiviseringer i Fødevarestyrelsens gebyradministration og øge gennemskueligheden for virksomhederne. 
Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011.  
 
Styrket fødevarekontrol 
Regeringen indgik i juni 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Det Radikale Venstre og Enhedslisten om et nyt 4-årigt fødevareforlig. Målet er, at Danmark skal have EU’s 
bedste fødevarekontrol til gavn for både virksomheder og forbrugere.  
 
MadX 
Regeringen har etableret MadX i Roskilde med en afdeling i Hirtshals. Formålet med MadX er med fødeva-
rekvalitet som udgangspunkt og værdiskabelse som mål at fremme innovation og udvikling i fødevareer-
hvervet.  
 
Økologivision 
Regeringens økologivision blev offentliggjort i februar 2011. Visionen indeholder 18 konkrete initiativer til 
at fremme en fortsat markedsdrevet udvikling af den økologiske produktion i Danmark. Visionen understøt-
ter regeringens målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020.  
 
Torskebeskyttelsesplan for Kattegat 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Danmarks Fiskeriforening om en torskebeskyttelsesplan 
for Kattegat. Aftalen indebærer, at fiskere i Kattegat skal anvende et selektivt trawlredskab fra juli 2011 for 
at beskytte torskebestanden mod til gengæld at kunne opretholde samme antal dage til at fiske deres kvoter – 
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særligt af jomfruhummere. Planen indeholder desuden en række andre initiativer til beskyttelse af torsk, her-
under fx lukkede områder i Kattegat.  
 
Strategi til nedbringelse af pattegrisedødelighed 
I april 2011 indgik regeringen en aftale med brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer om at nedbringe 
dødeligheden hos pattegrise bl.a. ved hjælp af bedre management i stalden og et forbedret datagrundlag. 
Målsætningen er, at dødeligheden hos pattegrise skal sænkes med mindst 20 procent. 
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Ministeren for ligestilling 
 
Operation kædereaktion 
Regeringen lancerede i november 2010 Operation kædereaktion - anbefalinger for flere kvinder i bestyrel-
ser. Anbefalingerne er udarbejdet af repræsentanter for erhvervslivet, institutionelle ejere, kapitalfonde, 
headhuntere, forskere og ministeren for ligestilling med det formål at øge andelen af kvinder i de private 
virksomheders bestyrelser. Siden lancering af initiativet har 53 virksomheder skrevet under på anbefalinger-
ne, heriblandt mange selskaber, som indgår i fondsbørsens C-20-indeks.  
 
Evaluering af Charter for flere kvinder i ledelse 
I december 2010 præsenteredes den første Evaluering af Charter for flere kvinder i ledelse, hvori de virk-
somheder, der først tiltrådte charteret, deltog. I alt har over 100 virksomheder tiltrådt charteret. Virksomhe-
derne har indberettet status med arbejdet for at nå deres mål og måltal og aktiviteter for at nå disse. Evalue-
ringen viser overordnet, at virksomhederne prioriterer indsatsen for at få flere kvinder i ledelsen.  
 
Indsats mod det kønsopdelte arbejdsmarked og det kønsopdelte uddannelsesvalg 
I forbindelse med det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2010 fokuserede regeringen på gruppen 
af ufaglærte mænd, der har mistet deres job under finanskrisen. Hensigten med initiativet var at bidrage til 
arbejdet med at rekruttere eller omskole disse mænd til pleje- og omsorgsfagene i den offentlige sektor. Som 
et led heri præsenteredes også hjemmesiden www.skiftjob.dk med værktøjer og anbefalinger rettet mod 
sagsbehandlere og beslutningstagere. Regeringen lancerede endvidere www.fremtidenerdin.dk til afgangs-
skoleelever, der står overfor at skulle træffe de første valg om uddannelse og fremtid. Hjemmesiden skal ved 
hjælp af rollemodeller inspirere de unge til at overveje hele udbuddet af uddannelser.  
 
Mandepanel 
For at fremme ligestillingen i Danmark nedsatte regeringen i marts 2011 et mandepanel. Mandepanelet 
er sammensat af medlemmer fra erhvervslivet, kulturpersonligheder og forskere. Mandepanelet skal sætte 
fokus på drenge og mænds muligheder i samfundet og tilføre ligestillingsdebatten nye perspektiver og løs-
ningsmodeller samt udbrede ligestillingsdebatten til alle dele af samfundet.  
 
Ophævelse af revisionsbestemmelse i ligestillingsloven 
Regeringen fremsatte i december 2010 lovforslag om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd. 
Lovforslaget foreslår at ophæve revisionsbestemmelsen, der blev indsat ved seneste lovændring. Det medfø-
rer, at ligestillingslovens kapitel 4 fastholdes, således at de indstillende organisationer fortsat har pligt til bå-
de at indstille en kvindelig og en mandlig kandidat. Lovforslaget om ophævelse af revisionsbestemmelsen 
forventes vedtaget i juni 2011.  
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Ministeren for nordisk samarbejde  
   
Afskaffelse af nordiske grænsehindringer 
Regeringen har arbejdet aktivt for, at det skal være nemmere at være borger og virksomhed i Norden. Borge-
re og virksomheder skal kunne drage fuld nytte af Nordens geografiske, holdningsmæssige og kulturelle fæl-
lesskab. Personer, varer, idéer og forskning skal flyde frit over grænserne. Bl.a. har regeringen sat spørgsmå-
let om byggestandarder på den nordiske dagsorden. Under Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 
2010 har regeringen ydet en særlig indsats for at sætte nordiske grænsehindringer på dagsordenen. 
 

Formandskab for Nordisk Ministerråd 2010 
Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afsluttedes med udgangen af 2010. Formandskabet invol-
verede størstedelen af regeringen og blev varetaget i tæt samarbejde med Grønland og Færøerne. Under for-
mandskabet blev det nordiske fokus på regeringens foranledning særligt rettet imod grøn vækst. Herudover 
var regeringens fokus i særlig grad rettet imod at sikre gennemførelse af det nordiske globaliseringsinitiativ. 
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Ministeren for udviklingsbistand 
 
Danmarks udviklingsbistand i top  
Danmark har på trods af den økonomiske krise fastholdt sin udviklingsbistand på et højt niveau. I 2010 ud-
gjorde Danmarks udviklingsbistand 0,9 pct. af bruttonationalindkomsten. Kvaliteten af den danske bistand 
blev igen i 2010-2011 i internationale uafhængige analyser vurderet til at være blandt verdens bedste. Målop-
fyldelsen i den danske bistand ligger desuden fortsat meget højt. I 2010 opfyldte de store udviklingspro-
grammer (over 33 mio. kr.) således mere end 80 pct. af deres målsætninger for året. 
 
Styrket måling og kommunikation af bistandens resultater 
Regeringen igangsatte i november 2010 et tre-årigt internationalt forskningsprogram med et årligt budget på 
10 mio. kr., som skal afdække bistandens virkninger og kommunikere dette til offentligheden. Programmet 
skal afdække bistandens virkning for udvikling og fattigdomsbekæmpelse, bl.a. med særlig vægt på hvordan 
bistanden kan bidrage til vækst og beskæftigelse i udviklingslandene.  
 
Vækst og beskæftigelse 
Økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslandene er en forudsætning for fattigdomsbekæmpelse. Som 
led i udmøntning af den nye strategi for Danmarks udviklingssamarbejde lancerede regeringen derfor i fe-
bruar 2011 en ny strategisk ramme for vækst og beskæftigelse for perioden 2011-2015. Den strategiske 
ramme udstikker retning og prioriteter for udviklingsindsatsen, arbejdet i EU og indsatser i internationale fo-
ra, der sigter mod at udvikle og styrke rammebetingelserne for markedsbaseret økonomisk vækst og jobska-
belse i Danmarks partnerlande. Regeringen har samtidig foretaget en markant styrkelse af støtten til fremme 
af vækst og beskæftigelse i Afrika, således at der fra 2014 garanteres 2 mia. kr. årligt til området. 
 
Humanitær bistand 
Danmark indtog en førsteplads i en international bedømmelse af humanitære donorer fra november 2010, 
som bl.a. ser på donorernes evne til at reagere hurtigt i forhold til humanitære behov. Danmark var med et 
bidrag på 130 mio. kr. den 6. største donor til den humanitære indsats i forbindelse med oversvømmelserne i 
Pakistan i 2010. Målt pr. indbygger var Danmark den største bidragsyder. Som en del af den internationale 
respons på krisen i Libyen har Danmark bl.a. bidraget til den humanitære indsats med 16,8 mio. kr. Danmark 
har bl.a. støttet den internationale indsats for at evakuere migranter og flygtninge ud af Libyen, indsatser til 
beskyttelse af udsatte grupper og fjernelse af ueksploderet ammunition.  
 
Frihedspuljen 
Regeringen lancerede i 2010 en Frihedspulje, der hovedsageligt fokuserer på en styrket dansk indsats til de 
frihedsbestræbelser, der har udfoldet sig i Mellemøsten og Nordafrika, særligt Tunesien og Egypten. Fra de 
afsatte 100 mio. kr. i 2011 vil der endvidere være mulighed for at yde mindre støtte til demokratikræfterne i 
andre nordafrikanske lande. Formålet med den danske indsats er at bidrage til, at processerne i de enkelte 
lande fører til reelle reformer, der sikrer borgernes grundlæggende frihedsrettigheder. Et sekundært mål er at 
bidrage til, at Danmark styrker sin kontakt og dialog med centrale aktører i regionen, hvorved Danmark også 
kan bidrage til en styrket EU-indsats i regionen.   
 
MDG3 kampagnen 
I arbejdet med at fremme 2015-målene har Danmark siden 2008 gjort en ekstraordinær indsats for at fremme 
ligestilling via MDG3 fakkelkampagnen. Med kampagnen har Danmark aktivt medvirket til at sikre ligestil-
ling en plads højt på den internationale dagsorden. Udviklingsministeren overrakte den nyudnævnte chef for 
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UN Women den sidste fakkel i fakkelkampagnen i efteråret 2010 og i oktober afholdt Danmark og USA en 
fælles højniveaukonference i København om Women in global Security. 
 
Afghanistan/Pakistan 
Den danske bistandsindsats i Afghanistan udgør i 2011 i alt 500 mio. kr. og gives hovedsagelig til nationale 
programmer inden for uddannelse, forbedring af levevilkår og statsopbygning samt nærområdeindsatsen med 
fokus på reintegration af flygtninge. Resultaterne af den samlede internationale bistandsindsats omfatter 
bl.a., at ti gange så mange nu har adgang til primær sundhed (80 pct.), at over halvdelen af Afghanistans børn 
på i alt 7,5 millioner går i skole, og at der er blevet trykt mere end 140 mio. skolebøger siden 2003, heraf 101 
mio. med fælles dansk/amerikansk støtte. I Helmand var 120 skoler åbne i 2010 mod 34 i 2006. Der er lige-
ledes gennemført en styrkelse af udviklings- og kapacitetsopbygningsindsatsen i Helmand, hvor udsendte ci-
vile rådgivere samarbejder med de danske styrker og lokale afghanske myndigheder. I august 2010 godkend-
te Folketingets Finansudvalg et tilsagn på 130 mio. kr. til et treårigt program for civil genopbygning og stabi-
lisering i Pakistan, særligt i grænseområderne til Afghanistan.  
 
Afrika 
Regeringen er fortsat spydspids for at sikre et samlet engagement i Afrika, der kombinerer de politiske, 
kommercielle og bistandsmæssige instrumenter. Det omfatter opfølgning på Afrikakommissionens anbefa-
linger om øget fokus på unge og beskæftigelse gennem privatsektor-drevet vækst. Alle fem initiativer, som 
kommissionen lancerede, er nu igangsat. Danmark har også bidraget til at få Somalia højt op på det internati-
onale samfunds dagsorden med afsæt i regeringens nye Somalia-politik for 2011, som sætter Danmarks poli-
tiske og bistandsmæssige engagement i Somalia ind i en samlet strategisk ramme. Danmark har videreført 
den aktive støtte til Zimbabwes demokratiseringsproces og arbejdet for at styrke det internationale engage-
ment i landet, bl.a. som vært for et internationalt donormøde i København i december 2010. Overgangsbi-
standen til Zimbabwe er tilrettelagt, så den dels understøtter de demokratiske reformer på kort sigt og dels 
bidrager til at sikre en positiv økonomisk og social udvikling på længere sigt. 
 
Partnerlandsvalg 
Regeringen lægger vægt på, at den bilaterale bistand fokuseres yderligere for at effektivisere bistanden og 
skabe rum til prioriterede indsatser indenfor hovedområderne i Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, 
herunder fremme af økonomisk vækst og beskæftigelse, demokrati- og frihedsfremmende initiativer og ind-
satser i skrøbelige stater. Ud af de eksisterende 26 danske partnerlande er der allerede truffet beslutning om 
udfasning i Vietnam, Bhutan, Nicaragua og Bolivia. Derudover er der i 2011 truffet beslutning om at udfase 
partnerlandesamarbejdet med Cambodja, Benin og Zambia. Den danske bistand vil blive udfaset således, at 
de resultater, der er opnået, konsolideres. 
 
Klima 
Udmøntningen af den danske klimafinansiering under Klimapuljen2010 fokuserede på støtte til klimatilpas-
nings- og reduktionsaktiviteter i udviklingslandene gennem en række multilaterale fonde. Regeringen beslut-
tede i efteråret, at Klimapuljen2011 skal støtte nye initiativer, som kan bidrage til udviklingslandenes omstil-
ling til grøn vækst. Disse initiativer omfatter bl.a. støtte til små ø-staters omstilling til grøn økonomi, støtte til 
det nyetablerede Global Green Growth Institute, som har til formål at fremme en grøn omstilling i udvik-
lingslandene, samt bidrag til en tysk iværksat international fond, der skal mobilisere private midler til klima-
relevante investeringer i udviklingslandene.  
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling 
 
Revision af universitetsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af universitetsloven er vedtaget i maj 2011. Loven lægger op til øget in-
ternationalisering ved at forøge universiteternes muligheder for internationalt uddannelsessamarbejde. Der-
udover indeholder loven regelforenkling på det styrelsesmæssige område samt udviklingskontrakter med få 
klare mål. Baggrunden for revisionen af loven er bl.a. den universitetsevaluering, der blev gennemført i 2009 
som opfølgning på fusionerne af universiteter og sektorforskningsinstitutioner i 2007. 
 
Offentligt forskningsbudget og strategiske forskningsprogrammer 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og uddannelse i 2011. Aftalen indebærer ud-
møntning af 1.4 mia. kr. i 2011. Dermed udgør de offentlige forskningsbevillinger i 2011 i alt 19,0 mia. kr., 
svarende til godt 1 pct. af bruttonationalproduktet. Som en del af aftalen blev der afsat 767 mio. kr. til strate-
gisk forskning inden for tre hovedområder: 1. energi og miljø, 2. sundhed, miljøfaktorer og velfærdsteknolo-
gi samt 3. bære- og konkurrencedygtig landbrugsproduktion. 
 
Matchfond 
Som led i aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og uddannelse i 2011 blev der afsat 100 
mio. kr. i perioden 2011-12 til en matchfond, der skal belønne de offentlige forskningsinstitutioner, der til-
trækker private midler fra virksomheder og fonde. Første uddeling fandt sted i maj 2011. 
 
Strategi for uddannelse i fremmedsprog 
Regeringen nedsatte i januar 2011 en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark 
styrker sprogfagene fra folkeskolen til universitetet. Arbejdsgruppen fremlægger sine anbefalinger i juni 
2011. Der vil på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger blive udarbejdet en strategi for uddannelse i 
fremmedsprog. 
 
Øget international udveksling af studerende 
Videnskabsministeriet har i oktober 2010 lanceret kampagnen Grib Verden, der skal sikre, at flere danske 
studerende tager på studie- eller praktikophold i udlandet som del af deres videregående uddannelse. Viden-
skabsministeriet har samtidig udviklet en elektronisk vejledningspakke (Student Guide) med praktisk infor-
mation om bl.a. CPR-nummer, skat, bolig, betingelser for at arbejde i Danmark mv.  
 
Uddannelser der matcher samfundets behov 
Videnskabsministeriet arbejder med at styrke universitetsuddannelsernes match med samfundets behov. Der 
er i den forbindelse bl.a. udarbejdet et regeringsudspil vedr. flere højtuddannede og bedre match med er-
hvervslivets behov. I løbet af folketingsåret har videnskabsministeren taget initiativ til flere konferencer om 
hhv. øget undervisningskvalitet, digitalisering af undervisningen samt øget samarbejde mellem universiteter-
ne og private fonde.  
 
Høj kvalitet af dansk forskning 
Videnskabsministeriets Forskningsbarometer 2010 viser, at dansk forskning er af høj kvalitet i international 
sammenhæng. Målt på antallet af videnskabelige publikationer pr. indbygger og på, hvor ofte forskerne bli-
ver citeret, lå Danmark i 2009 blandt de tre bedste lande i OECD. Samtidig er Danmark i forhold til befolk-
ningsstørrelse blandt de 3 bedste lande til at hjemtage midler fra EU’s 7. rammeprogram 2007-2010.  
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Forskningsinfrastruktur 
Videnskabsministeriet har i samarbejde med landets forskningsinstitutioner i april 2011 lanceret en roadmap 
for forskningsinfrastruktur. Den udpeger i alt 19 konkrete projekter, der kan forbedre den danske forsknings-
infrastruktur. Videnskabsministeren har på den baggrund valgt seks projekter, som med en samlet støtte på 
godt 200 mio. kr. fra den nationale pulje til forskningsinfrastruktur vil blive søgt realiseret i 2011. Samtidig 
arbejder Videnskabsministeriet videre sammen med Sverige om etablering af European Spallation Source 
(ESS) i Lund.  
 
Bredbåndsdækning i Danmark 
Regeringen opfyldte i 2010 den tidligere bredbåndsmålsætning om, at alle danskere skulle kunne få adgang 
til bredbånd med 512 Kbit/s.  På den baggrund har regeringen præsenteret en ny bredbåndsmålsætning om, at 
alle borgere og virksomheder skal have adgang til mindst 100 Mbit/s i 2020. Målsætningen er en af de mest 
ambitiøse i Europa.  
 
Digitale veje til vækst 
Videnskabsministeriet lancerede i juni 2010 arbejdsprogrammet Digitale Veje til Vækst, der indeholder flere 
end 30 initiativer og konkrete projekter, der skal sikre fremtidig vækst via IKT. Der fokuseres på at fremme 
digital infrastruktur (bredbåndsmålsætning), indhold og anvendelse af it (fx velfærdsteknologi og offentlige 
data i spil), samt bedre it-kompetencer blandt danskerne. Det er målsætningen, at samtlige indsatsområder i 
Digitale Veje til Vækst skal være opfyldt i januar 2012. 
 
NemID 
NemID blev lanceret den 1. juli 2010. Med NemID har borgerne fået en fælles digital nøgle til både offentli-
ge og private digitale løsninger, der giver større sikkerhed og fleksibilitet end hidtil, når borgerne skal fore-
tage selvbetjening på nettet. På sigt skal digital selvbetjening afløse de mere omkostningsfulde og mindre 
fleksible henvendelsesformer i det offentlige som personligt fremmøde, telefonkontakt og e-mail-
henvendelser, hvor det giver mening.  
 
 

 33 
 



Skatteministeren 
 
BoligJobplan – fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet 
Regeringen fremsatte i maj 2011 lovforslag om fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet. Der indføres 
en BoligJobordning, hvor der er gives fradrag i skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. 
Fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. årligt pr. person fyldt 18 år. Ordningen indføres som et forsøg 
med virkning fra den 1. juni til og med 2013. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2011.  
 
Permanent toldkontrol i Danmark  
Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne indgik i maj 2011 en aftale om Permanent toldkon-
trol i Danmark (styrket grænsekontrol). Der vil blive afsat en ramme på op til 150 mio. kr. til investeringer i 
nye synlige kontrolanlæg og nyt it-udstyr mv. samt en ramme på op til 35 mio. kr. i 2011 stigende til op til 
119 mio. kr. i 2015 til flere toldere og en styrket politiindsats. 
 
Lempelse af energiafgifterne 
Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i maj 2010 en aftale om Serviceeftersyn af Forårspakke 2.0. Som et 
led i aftalen lempes energiafgifterne for erhvervslivet med i alt 940 mio. kr. Regeringen har fremsat lovfors-
lag i april 2011, som udmønter aftalen. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2011.   
 
Skattefritagelse for mindre personalegoder 
Regeringen fremsatte i april 2011 lovforslag om skattefritagelse for mindre personalegoder. Formålet med 
lovforslaget er at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder, hvorefter virksomheder skal kunne 
give deres ansatte påskønnelser i form af mindre personalegoder eller gaver op til en værdi af 1.000 kr. pr. år 
for den enkelte ansatte, uden at det udløser skattepligt. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011.  
 
Nye regler for beskatning af udlejning af sommerhuse og feriebolig 
Regeringens lovforslag om nye regler for beskatning af udlejning af sommerhuse og feriebolig er vedtaget i 
december 2010. Loven medfører, at der indføres en obligatorisk indberetningsordning for sommerhusudlej-
ningsfirmaer kombineret med, at bundgrænsen for udlejere forhøjes fra 10.000 til 20.000 kr. Loven udmønter 
dele af regeringens regionalpolitiske udspil fra september 2010 - Danmark i balance i en global verden.   
 
Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud 
Regeringens lovforslag om at indføre et optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud er vedtaget 
i december 2010. Formålet er at sikre, at modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud har en reel til-
knytning til det danske samfund for at kunne opnå den fulde ydelse. Det kræves således, at ydelsesmodtage-
ren skal have haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i to år inden for de seneste 10 år for at få fuld ydelse.  
 
En forbedret og forenklet forskerskatteordning  
Regeringens lovforslag om forbedringer af den særlige skatteordning for udenlandske forskere og nøglemed-
arbejdere (forskerskatteordningen) er vedtaget i december 2010. Loven gør det muligt at anvende ordningen i 
fem år til en bruttoskattesats på 26 pct. Samtidigt forlænges den periode, hvor man skal have været ude af 
dansk skattepligt for at kunne anvende forskerskatteordningen fra tre til 10 år. Loven styrker mulighederne 
for at tiltrække højt kvalificerede udenlandske medarbejdere til danske virksomheder.  
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Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige 
Regeringens lovforslag om at styrke inddrivelsen af gæld til det offentlige er vedtaget i marts 2011. Regerin-
gen og Dansk Folkeparti indgik i forbindelse med kommuneforhandlingerne 2010 aftale om, at der igangsæt-
tes et arbejde med at udarbejde en model for, at mindre krav så som P-bøder, DSB-bøder, licens mv. kan 
inddrives med et mindre månedligt beløb uafhængigt af inddrivelsen af andre restancer. Med loven er der gi-
vet skatteministeren bemyndigelse til at gennemføre dette. Endvidere styrkes inddrivelsesindsatsen i SKAT 
med ekstra 150 medarbejdere.  
 
Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier 
Regeringen fremsatte i april 2011 lovforslag om iværksætteraktier, der bl.a. under visse omstændigheder fri-
tager selskabers unoterede iværksætteraktier for beskatning. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011 og 
udmønter dele af aftalen mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om finansloven for 
2011.  
 
Investeringer i vedvarende energianlæg  
Regeringens lovforslag om bedre og mere enkle vilkår for fysiske personer, der investerer i vedvarende 
energianlæg, er vedtaget i december 2010. Med loven udvides den skematiske ordning til alle former for 
vedvarende energi, der er omfattet af definitionen af vedvarende energi i lov om fremme af vedvarende ener-
gi. Desuden forhøjes bundfradraget fra 3.000 kr. til 7.000 kr.  
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Socialministeren 
 
Ghettostrategi og strategisk samarbejde 
Regeringen har i oktober 2010 udarbejdet en samlet ghettostrategi Ghettoen tilbage til samfundet. Som led 
heri indgås strategisk samarbejde med 17 kommuner. Desuden er der vedtaget en række lovforslag, som ud-
mønter strategien. Det gælder bl.a. lovforslag om stop for anvisning til ghettoområder af borgere fra lande 
udenfor EØS-området samt lovforslag om udvidet flyttehjælp, som er vedtaget i december 2010.   
 
Satspuljeaftalen 2011  
Regeringen indgik i oktober 2010 en aftale om udmøntning af satspuljen for 2011 med partierne bag satspul-
jen. På Socialministeriets område er der i alt afsat ca. 250 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014. Aftalen inde-
bærer bl.a. en ny psykiatriaftale for perioden 2011-2014, en styrkelse af efterværnsindsatsen for unge, der har 
været anbragt uden for hjemmet, en national civilsamfundsstrategi, der skal styrke det frivillige arbejde, en 
ny handlingsplan mod menneskehandel samt en styrket indsats i ghettoområderne. 
 
Boligaftale 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrket 
indsats i ghettoområder og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Formålet med aftalen er at redu-
cere antallet af ghettoer, støtte udsatte boligområders fysiske forandring og den boligsociale indsats. 
 
Lovforslag om salg af almene boliger 
Regeringen fremsatte i april 2011 lovforslag om salg af almene boliger og etablering af dagligvarebutikker i 
tilknytning til ældreboliger. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011. 
 
Civilsamfundsstrategi 
Regeringen offentliggjorde i oktober 2010 en national civilsamfundsstrategi, som skal sikre systematisk ind-
dragelse af civilsamfundet og frivillige organisationer i arbejdet med socialt udsatte personer og familier. Der 
er med satspuljeaftalen for 2011 afsat 100 mio. kr. til at gennemføre initiativerne i strategien.  
 
Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at nedsætte 
en kommission, som skal undersøge, hvordan man på plejehjem og i plejeboliger kan understøtte de ældres 
livskvalitet og selvbestemmelse. Kommissionen udmønter dele af finanslovsaftalen for 2011.  
 
Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til anbragte børn 

Regeringen fremsatte i februar 2011 lovforslag om tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med 
børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet. Lovforslaget sigter på, at familier med børn med 
funktionsnedsættelse skal kunne leve et familieliv, der ligger så tæt på det normale som muligt, uanset om 
barnet bor hos forældrene eller er anbragt uden for hjemmet. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011.   

 
GPS til anbragte børn med nedsat funktionsevne 
Regeringens lovforslag om alarm- eller pejlesystemer over for børn og unge med nedsat psykisk funktions-
evne anbragt i døgninstitution eller på opholdssted er vedtaget i februar 2011. Loven giver mulighed for at 
anvende personlige alarm- eller pejlesystemer og derved skabe øget tryghed og sikkerhed for disse børn og 
deres forældre. 

 36 
 



Bedre udviklings- og styringsmuligheder på det sociale område og det almene ældre-
boligområde 
Regeringens lovforslag om rammeaftaler mv. er vedtaget i marts 2011. Med loven forenkles og styrkes re-
gionsrådets og kommunalbestyrelsernes arbejde med rammeaftalerne om faglig udvikling, styring og koordi-
nering af de kommunale og regionale tilbud på det sociale område og det almene ældreboligområde.  
 
Styrkelse af åben anonym rådgivning for børn og unge 
Regeringen indgik i marts 2011 en aftale med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at afsætte 5 mio. kr. 
årligt fra 2012 til en styrket indsats over for børn og unges behov i forhold til åben anonym rådgivning. Initi-
ativet styrker Børns Vilkårs børnetelefon og hjemmeside med henblik på at sikre alle børn én indgang til 
hjælp og rådgivning.  
 
Obligatorisk dagtilbud 
Regeringens lovforslag om obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn i alderen omkring 3 år er vedtaget i 
april måned 2011. Loven indebærer, at alle tosprogede børn med behov for sprogstimulering får pligt til at 
blive optaget i et dagtilbud, hvis mindst ét af barnets forældre ikke er i beskæftigelse.  
 
Udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud mv. til private leverandører 
Regeringen fremsatte i april 2011 lovforslag om udlicitering af daginstitutioner, fritidshjem og klubtilbud 
mv. til private leverandører. Formålet er at skabe bedre vilkår for private leverandører af dagtilbud mv. og 
dermed styrke mulighederne for konkurrence på området. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011 og 
udmønter dele af Konkurrencepakken, som blev aftalt mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Kristendemokraterne i april 2011.  
 
Regulering af besøgsrestriktioner og tilsynspolitik 
Regeringens lovforslag om regulering af besøgsrestriktioner i plejeboliger mv. samt tilsynspolitik for person-
lig og praktisk hjælp i hjemmeplejen er vedtaget i maj 2011. 
 
National handlingsplan om demens 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om at afsætte 
20 mio. kr. i perioden 2011-2014 til en styrket indsats for personer med demens. 
 
Byggeskadefondsdækning af renovering af almene boliger 
Regeringens lovforslag om byggeskadefondsdækning ved renovering af almene boliger mfl. er vedtaget i fe-
bruar 2011. 
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Statsministeren  
 

Vækstforum  
Regeringen nedsatte i september 2009 et Vækstforum, der fik til opgave at bidrage til at analysere og besvare 
morgendagens udfordringer og ruste dansk økonomi til fornyet vækst. Vækstforum var sammensat af føren-
de erhvervsledere, forskere og andre med bred erfaring inden for forhold, der har betydning for Danmarks 
vækstmuligheder og konkurrenceevne. Vækstforum har afholdt en række temamøder om de udfordringer 
Danmark står over for og nåede i september 2010 frem til enighed om de ti største udfordringer for vækst i 
Danmark. Arbejdet i Vækstforum fokuserede herefter på forslag til anbefalinger og konkrete løsninger på de 
ti udfordringer. Efter det afsluttende møde i Vækstforum i marts 2011 offentliggjorde Vækstforum uden re-
geringens medlemmer et konklusionspapir med deres anbefalinger til regeringen for at følge op på udfor-
dringerne. Anbefalingerne var bl.a., at flere skal arbejde længere og mere, at der skal styr på de offentlige fi-
nanser, og at der skal være meget mere konkurrence i den private og offentlige sektor. To af Vækstforums 
medlemmer har tilkendegivet, at de ikke kan tilslutte sig konklusionspapiret. Regeringen har med aftalerne i 
tilknytning til Reformpakken 2020 – Kontant sikring af Danmark velfærd fulgt op på størstedelen af anbefa-
lingerne. 
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Transportministeren 
 
Ny transportpolitisk aftale om bedre mobilitet  
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Fol-
keparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om Bedre Mobilitet. Med aftalen blev der udmøntet midler 
for over 1,6 mia. kr. til at styrke cyklismen, udvikle bustrafikken, forbedre trafiksikkerheden og afhjælpe en 
række trafikale flaskehalse rundt om i Danmark. I aftalen blev det også med Havnepakke II besluttet at af-
sætte over 200 mio. kr. til at styrke udviklingen af de danske havne i bl.a. Vestjylland og på Bornholm. Der 
blev også afsat yderligere 200 mio. kr. til etablering af en letbane i Århus samt 100 mio. kr. til nye stationer. 
 
Ny transportpolitisk aftale om Hypercard til unge i den kollektive trafik 
Regeringen indgik i maj 2011 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om Hypercard, busser, cykler, trafiksikkerhed, støjbekæmpelse 
mv. Med aftalen blev der udmøntet midler for over 750 mio. kr. Der er i aftalen afsat 400 mio. kr. i perioden 
2011-2013 til indførelse af et Hypercard, der giver unge, der går på en ungdomsuddannelse, fri adgang til 
kollektiv transport i deres eget takstområde samt rabat i hele landet for 300 kr. om måneden. I aftalen er der 
også afsat midler til at fortsætte indsatsen for at styrke cyklisme, bustrafikken, trafiksikkerheden og støjbe-
kæmpelsen.  
 
Anlægslove for fem større vejprojekter 
Regeringens lovforslag om anlægslove for fem store vejanlæg er vedtaget i 2010-2011. Det drejer sig om 
udvidelse af Køge Bugtmotorvejen, udvidelse af Motorring 4 i hovedstadsområdet, anlæg af Næstved om-
fartsvej, anlæg af Nykøbing Falster omfartsvej og anlæg af Slagelse omfartsvej. 
 
Ny privatvejslov  
Regeringens lovforslag om en ny privatvejslov er vedtaget i december 2010. Loven indeholder forbedringer 
af borgernes retsstilling. Loven pålægger kommunerne, at de skal varsle overdragelse af ansvaret for en vej 
til private grundejere fire år i forvejen, samt at vejen skal være i god og forsvarlig stand, når grundejerne 
overtager den.  
 
Øget forbrugerinformation om bilsyn og skærpede sanktioner for udeblivelse fra syn 
Regeringens lovforslag om ændringer af lov om godkendelse og syn af køretøjer er vedtaget i henholdsvis 
marts og april måned 2011. Med den første ændring af loven blev der bl.a. givet transportministeren mulig-
hed for at offentliggøre resultaterne af Trafikstyrelsens tilsyn med syns- og omsynsvirksomheder. Dermed 
skabes en øget gennemsigtighed på synsmarkedet – til gavn for forbrugerne. Med den anden ændring af lo-
ven indføres hjemmel til at kunne udskrive administrative bøder til de bilejere, der udebliver fra syn. 
 
Fuld åbning af postmarkedet og sikring af den landsdækkende postservice 
Regeringen indgik i maj 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
om, hvordan postbefordringen sikres i lyset af den faldende postmængde og det liberaliserede postmarked. 
Aftalen er udmøntet i en ny postlov, som er vedtaget i december 2010. Formålet med loven er at fremme 
etableringen af et åbent, velfungerende og konkurrencebaseret postmarked samtidig med, at der sikres en 
landsdækkede postbefordring af god kvalitet til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov. 
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Udvikling af Københavns Ydre Nordhavn 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag, der sikrer, at Københavns havn får gode rammer for fortsat 
vækst samtidig med, at et større areal tæt på vandet udlægges til byudvikling. Lovforslaget forventes vedta-
get i maj 2011.  
 
Femern Bælt forbindelsen – valg af tunnelløsning 
Regeringen besluttede sammen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Ra-
dikale Venstre og Liberal Alliance i februar 2011, at en sænketunnel skal være den foretrukne løsning for de 
videre undersøgelser af Femern Bælt-forbindelsen. Beslutningen begrundes bl.a. med, at en sænketunnel ef-
ter byggeperioden ikke vil påvirke miljøet i Femern Bælt og Østersøen. 
 
Konsolidering af Bornholmstrafikken A/S 
Regeringen gennemførte i december 2010 sammen med det private rederi Clipper Group A/S en sammen-
lægning og konsolidering af det statslige rederi Bornholmstrafikken A/S.  Sammenlægningen medvirker til at 
sikre opretholdelsen af en række indenlandske færgeruter, som har stor betydning for lokalsamfundene. 
 
Effektiv godstransport til byerne 
Regeringen udgav i oktober måned en rapport om effektiv godstransport i byerne. Rapporten giver en række 
forslag til konkrete initiativer, der skal tjene til inspiration til kommunerne i forbindelse med regulering af 
godstransporten i byerne. I forbindelse med lanceringen af rapporten blev der etableret en pulje på 5 mio. kr. 
til forsøg med distribution af varer udenfor myldretiden. Puljen vil blive udmøntet i 2011. 
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Udenrigsministeren 
 
Den danske indsats i Helmand 2011-2012 
Regeringen fremlagde i februar 2011, med bred tilslutning fra Folketingets partier, en plan for den danske 
indsats i Helmand i 2011-2012. Helmand-planen 2011-2012 bygger på de resultater, Danmark allerede har 
opnået i Afghanistan – og på den danske Afghanistan-strategi 2008-2012. Planen indebærer en markant om-
lægning af den militære indsats i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning. Planen indebærer desu-
den en markant øget polititræningsindsats samt en styrkelse af den civile og udviklingsmæssige indsats. Om-
lægningen af indsatsen betyder, at det danske styrkebidrag reduceres fra ca. 750 til ca. 720 i 2011 og til ca. 
650 i 2012. Parallelt med forbedringer i sikkerhedssituationen øges fokus på Afghanistans civile og politiske 
udvikling med særlig vægt på god regeringsførelse.  
 
Formandskab for Arktisk Råd 
Rigsfællesskabet overtog i april 2009 formandskabet for Arktisk Råd og stod frem til foråret 2011 i spidsen 
for samarbejdet. Under dansk formandskab lykkedes det at sikre en aftale om søredning i Arktis – den første 
juridisk bindende aftale i Rådets historie. Rådet besluttede endvidere på sit ministermøde i Nuuk i maj 2011 
at etablere et permanent sekretariat for Rådet i Tromsø. Endelig blev der skabt grundlag for enighed i spørgs-
målet om, hvem der fremadrettet kan blive observatører i Arktisk Råd.   
 
EU-samarbejdet 
Udenrigsministeriet har i 2010-2011 arbejdet på gennemførelsen af Lissabon-traktaten. Der er blevet vedta-
get de retsakter, der er nødvendige for at etablere den fælles udenrigstjeneste, der samler eksisterende uden-
rigspolitiske enheder i Rådssekretariatet og Kommissionen under ledelse af udenrigsrepræsentanten. Der er 
endvidere blevet vedtaget to mindre traktatændringer, én om en midlertidig forøgelse af antallet af medlem-
mer af Europa-Parlamentet som følge af at Lissabon-traktaten trådte i kraft efter valget til Parlamentet i 
2009, og én om en permanent krisemekanisme, der har til formål at forbedre EU’s mulighed for håndtering 
og forebyggelse af finansielle kriser. De overordnede rammer for varetagelse af det danske EU-formandskab, 
der finder sted i første halvår af 2012, er således på plads, og forberedelserne er begyndt. 
 
Indsatsen mod pirateri  
Regeringen har fortsat prioriteret indsatsen for pirateribekæmpelse ud for Afrikas Horn højt. Der er ydet en 
flerstrenget indsats, herunder udsendelse af et flådebidrag til NATO’s antipiraterioperation Ocean Shield i 
flere perioder. Regeringen har i 2011 endvidere udarbejdet en samlet og langsigtet strategi for den danske 
indsats imod pirateri, der omfatter politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag. Strategien 
løber frem til og med 2014. Regeringen har ligeledes bidraget aktivt til at finde praktiske løsninger på de ju-
ridiske problemstillinger forbundet med pirateribekæmpelse, herunder om etablering af et juridisk grundlag 
for overførsel af domfældte somaliske pirater til afsoning af fængselsstraf i Somalia.  
 
Libyen og Nordafrika 
Danmark besluttede i marts 2011 at udsende et luftmilitært bidrag til den militære indsats i Libyen. Bidraget 
består af fire F-16 jagerfly og op til ca. 120 personer. Formålet med indsatsen er i overensstemmelse med FN 
Sikkerhedsrådsresolution 1973 at beskytte den libyske civilbefolkning mod overgreb samt at bidrage til at 
skabe forudsætningerne for en politisk løsning på situationen i Libyen. Indsatsen flugter desuden med de 
danske prioriteter i NATO’s nye strategiske koncept. Regeringen udarbejdede endvidere i april 2011 en stra-
tegi for Danmarks engagement i Libyen, der bygger på Partnerskab for Dialog og Reform. Indsatsen for de-
mokrati og reformbevægelserne i Tunesien og Egypten er styrket gennem de eksisterende programmer, her-
under Dansk-Egyptisk Dialoginstitut, med 10 mio. kr. til specifikke til indsatser i de to lande.  
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Ny politik for skrøbelige stater 
Regeringen præsenterede i september 2010 en ny politik for skrøbelige stater med fokus på styrket sammen-
hæng mellem udviklingspolitikken, udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken med særlig fokus på en mere 
integreret tilgang til udfordringerne i regionen Afghanistan/Pakistan samt i landene omkring Afrikas Horn, 
herunder Somalia og Sudan. Den danske tilgang har haft stor indflydelse på en ny Verdensbank-rapport om 
sikkerhed, konflikt og udvikling og et begyndende paradigmeskifte i bankens måde at operere på i skrøbelige 
og konfliktramte lande.  
 
Fremme af menneskerettighederne 
Regeringen har fortsat arbejdet med at implementere den samlede strategi for Danmarks tilgang til det inter-
nationale menneskerettighedsarbejde. Det er gennem et dansk/tysk initiativ i EU lykkedes at igangsætte en 
proces med et review af EU’s menneskerettighedspolitik med henblik på, at EU bliver bedre til at sætte den 
internationale menneskerettighedsdagsorden samt styrke gennemførelsen af menneskerettighederne i de en-
kelte lande. I maj 2011 blev Danmark for første gang eksamineret i FN’s Menneskerettighedsråd (Universal 
Periodic Review). Danmark vil endeligt skulle tage stilling til de fremkomne anbefalinger på Menneskeret-
tighedsrådets samling i efteråret 2011.   
 
Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme 
Regeringen iværksatte en række nye initiativer for at rådgive flere virksomheder om eksport- og internatio-
naliseringsmuligheder, herunder særlige initiativer for de små og mellemstore virksomheder. Samlet rådgav 
Eksportrådet 5.285 danske virksomheder i 2010. Indsatsen i 2010 omfattede bl.a. 630 eksportstartpakker til 
små og mellemstore virksomheder og 120 eksportfremstød med ca. 1.400 deltagende virksomheder, heraf to-
tredjedele små og mellemstore virksomheder. Endvidere er der etableret tættere relationer til regionerne in-
denfor Eksport- og Investeringsfremme. Regeringens indsats for at tiltrække udenlandske investeringer gen-
nem Invest in Denmark skabte 865 arbejdspladser i 2010.  
 
Særlig indsats målrettet nye vækstmarkeder 
Regeringen har iværksat en række initiativer for at styrke danske virksomheders eksport til BRIK-landene og 
andre vækstmarkeder. For at styrke dansk eksport og investeringsfremmeindsats på de nye vækstmarkeder 
udpeges fem eksportambassadører hver med ansvar for ét BRIK-land og nærliggende vækstmarkeder eller 
særligt lovende next-11 vækstlande (fx Indonesien, Mexico, Sydkorea, Tyrkiet og Vietnam). Desuden vil der 
som led i Aftale om Danmark som vækstnation blive udarbejdet en særskilt strategi for hvert af BRIK-
landene, der styrker og fokuserer den danske indsats over for højvækstmarkederne.  
 
Bistand til nødstedte danskere i udlandet 
Udenrigsministeriet har i det forløbne år bistået nødstedte danskere i udlandet i forbindelse med en lang ræk-
ke større krisesituationer, herunder de folkelige oprør i Tunesien, Egypten og Libyen, jordskælvet i New 
Zealand samt jordskælv, tsunami og kernekraftulykken i Japan. Endvidere koordinerer Udenrigsministeriet 
de danske myndigheders bistand til i alt 9 danske og 4 filippinske gidsler og deres familier fra danske skibe, 
der aktuelt er tilbageholdt af pirater ud for Somalias kyst.  
 
Profilering af Danmark som grønt foregangsland  
Regeringen har besluttet at gennemføre et globalt grønt vækst initiativ, Global Green Growth Forum (3GF). 
Formålet med 3GF er at bidrage til at accelerere den grønne omstilling. Præsentationen af 3GF’s stiftende 
partnere fandt sted under statsbesøget af Sydkoreas præsident i maj 2011. 
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Undervisningsministeren 
 
Reform af folkeskolen 
Regeringen fremlagde i december 2010 sit folkeskoleudspil Faglighed og frihed – regeringens udspil til en 
bedre folkeskole, som indeholder syv mål for folkeskolen, der sigter mod en folkeskole med høj faglighed, så 
danske skolebørn bliver blandt de fem bedste internationalt i læsning, matematik, naturfag og engelsk. Initia-
tiverne omhandler blandt andet et læseløfte, initiativer til at øge inklusionen af elever med særlige behov i 
den almindelige undervisning og øger friheden for skoler og kommuner. Som led i regeringens arbejde for en 
styrket folkeskole indgår desuden initiativer til at øge talentudviklingen. 
 
Justering af SU-systemet 
Regeringen fremlagde i november 2010 et udspil til justering af SU-systemet SU, der skaber vækst og be-
skæftigelse. Udspillet omhandler bl.a. begrænsning af SU til normeret tid, bonus for hurtig studiegennemfø-
relse samt øget fleksibilitet for de studerende gennem mulighed for fx StartSU, studiestartslån og forhøjet 
fribeløb. Flere af elementerne i udspillet indgår i aftalen To streger under facit. 
 

Aftale om flere praktikpladser i 2011 
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om at afsætte i alt 2,4 milliarder kr. til en ny praktikpladspakke, som kan skabe rammerne for, at der 
i 2011 tilvejebringes yderligere knap 9.000 pladser til elever i erhvervsuddannelserne. 
 
Aftalen om genopretning af dansk økonomi - undervisningsministeren 
Der er i folketingsåret 2010-2011 vedtaget lovgivning, der udmønter aftalen om genopretning af dansk øko-
nomi fra maj 2010 på undervisningsområdet. Det drejer sig bl.a. om tilskud til frie grundskoler, støtte til ef-
terskoleelever, regulering af satser for godtgørelse og deltagerbetaling på voksen og efteruddannelsesområ-
det (VEU) samt harmonisering af befordringsordninger på ungdomsuddannelser og videregående uddannel-
ser.  Hensigten er at styrke prioriteringen af ressourcerne på undervisningsområdet.  
 
Modvirkning af utilsigtet anvendelse af VEU-godtgørelse mv. 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag om ændring af lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved 
deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Lovforslaget modvirker utilsigtet brug af ordningen 
om godtgørelse og tilskud til befordring, når man deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og 
forenkler og målretter tilskudssystemet mod personer i beskæftigelse. Desuden smidiggør forslaget proces-
sen med at digitalisere ansøgning om godtgørelse og tilskud til befordring. Lovforslaget forventes vedtaget i 
maj 2011.  
 
Ændring af reglerne om pædagogikum 
Regeringens lovforslag, der er vedtaget i december 2010, sikrer, at teoretisk pædagogikum bliver omfattet af 
reglerne om, at en ombedømmelse af en prøve kan resultere i en lavere karakter. Desuden forenkles mulig-
hederne for at give kandidater og lærere med udenlandsk uddannelse kompetence til at undervise på hhv. de 
gymnasiale uddannelser og i folkeskolen.  
 
Fribeløb i forbindelse med SU til politiets grunduddannelse 
Regeringen fremsatte i marts 2011 lovforslag om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte. Lovforslaget 
sikrer, at uddannelsessøgende, der starter på politiets grunduddannelse på Politiskolen i 2011, ikke rammes, 
hvis deres indtjening i perioder med løn under uddannelsen overstiger fribeløbet. Desuden indføres der mu-
lighed for at dispensere for en eventuel overskridelse af årsfribeløbet, hvis overskridelsen skyldes deltagelse i 
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særlige politiopgaver. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011 og følger op på en aftale mellem regerin-
gen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemo-
kraterne om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2011.  
 
Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab mv. 
Regeringen fremsatte i april 2011 lovforslag til ændring af folkeoplysningsloven. Lovforslaget sikrer, at de-
mokratiforståelse og aktivt medborgerskab indgår direkte i lovteksten i folkeoplysningsloven. Forslaget ind-
fører desuden en pligt for kommunalbestyrelser til at vedtage en kommunal folkeoplysningspolitik og til at 
sikre brugerinddragelse på folkeoplysningspolitikken. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2011.  
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Økonomi- og erhvervsministeren  
 
Styrket adgang til risikovillig kapital  
Regeringen har sammen med pensionssektoren etableret Dansk Vækstkapital, der gennem investeringsfonde 
investerer i nye og små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Endvidere etableres tre nye låne- 
og kautionsordninger i regi af Vækstfonden.  Initiativerne udmønter regeringens aftale med pensionssektoren 
(ATP, LD og F&P) fra januar 2011 om at stille 5 mia. kr. risikovillig kapital til rådighed for iværksættere og 
små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.  Samlet stilles ca. 10 mia. kr. til rådighed i risikovil-
lig kapital.  
 

Danmark som vækstnation 
Regeringen har i maj 2011 indgået en aftale med Dansk Folkeparti og Pia Christmas Møller om Danmark 
som vækstnation. Aftalen indebærer, at der nedsættes et udvalg af relevante eksperter og repræsentanter fra 
erhvervslivet, som skal udarbejde forslag til finansiering inden for erhvervsområdet af en reduktion af sel-
skabsskatten fra 25 pct. til 20 pct. over en årrække. Desuden tages en række initiativer, som gør det lettere 
for særligt små og mellemstore virksomheder at vokse sig store og gøre sig gældende på de internationale 
markeder. Bl.a. gøres den midlertidige eksportkautionsordning permanent inden for en ramme på 2 mia. kr., 
der indføres skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter, vækstkautionsordningen udvides med 
600 mio. kr., og der indføres et treårigt regelstop for små og nystartede virksomheder. Med aftalen styrkes 
endvidere det offentlig-private samarbejde indenfor velfærdsteknologi og Danmark som grøn vækstøkonomi.  
 
Konkurrencepakken  
Regeringen indgik i april 2011 en aftale om Konkurrencepakken med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
Kristendemokraterne. Aftalen indeholder 40 initiativer, der skal fremme konkurrencen og produktiviteten i 
den private og offentlige sektor. Initiativerne retter sig primært mod byggeriet og servicesektoren, herun-
der detailhandlen, sundhedstjenester og serviceerhverv, der er kendetegnet ved særlig svag produktivitetsud-
vikling. Konkurrencen i den offentlige sektor styrkes også, idet bl.a. mindst 31,5 pct. af de kommunale op-
gaver skal konkurrenceudsættes i 2015.  
 
Lettelse af administrative byrder for danske virksomheder  
De administrative byrder for danske virksomheder er lettet med 24,6 pct. i 2010 ift. 2001. Redegørelsen Er-
hvervslivet og Reguleringen fra juni 2011 viser, at virksomhedernes administrative byrder er lettet med 7,6 
mia. kr. i forhold til 2001. Det svarer til, at der er frigjort ca. 19.000 fuldtidsstillinger, som kan bruges til at 
drive forretning og skabe vækst.  
 
Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder  
Regeringen indgik i september 2010 en aftale med Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om at forbedre mu-
lighederne for virksomhederne for adgang til finansiering af eksport og vækst gennem en forlængelse af Er-
hvervspakken for små og mellemstore virksomheder. Ordningerne for eksportkaution, eksportfremme, 
vækstkaution, kom-i-gang-lån og risikovillig kapital er forlænget til udgangen af 2011. Samtidig er tilbud om 
eksportforberedelse, eksportstart og fælles eksportfremstød styrket med yderligere 15 mio. kr. til i alt 70 mio. 
kr. i ekstra eksportfremmeindsats i 2010 og 2011, mens Kom-i-gang-lån er styrket med 100 mio. kr.  
 
Strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde   
Regeringen fremlagde i januar 2011 en strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde, som skal skabe go-
de rammer for offentlig-privat samarbejde og mere effektiv konkurrence. Strategiens 21 initiativer fokuserer 
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bl.a. på, at markant flere offentlige opgaver skal udbydes, at forenkle udbudsreglerne samt at gøre det nem-
mere for offentlige og private at samarbejde og skabe nye løsninger og samarbejdsformer. 
 
Styrkelse af Det Blå Danmarks konkurrenceevne 
Regeringen fremsatte i april 2011 forslag til lov om ændring af en række søfartslove, der skal styrke rederi-
ernes og de danske søfarendes globale konkurrenceevne. Lovforslaget åbner for, at 50 pct. af skibene regi-
streret i Dansk Internationalt Skibsregister kan føres af en person, som ikke er dansk eller kommer fra Euro-
pa. Samtidig indføres et forhøjet skattefradrag for søfarende for at styrke deres beskæftigelsesmuligheder på 
det globale maritime arbejdsmarked. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2011. 
 
Offensiv global markedsføring af Danmark  
Regeringen indgik i november 2010 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre om udmøntning af 210 mio.kr. til markedsføring af Danmark for perioden 2011-2012. Som led i af-
talen fokuseres der i højere grad på at etablere slagkraftige partnerskaber, hvor det offentlige og private går 
sammen om at markedsføre Danmark inden for udvalgte områder som fx sport, design og sundheds- og vel-
færdsløsninger. Hensigten er at styrke eksporten samt tiltrække og fastholde udenlandske investeringer og ta-
lenter.  
 
Virksomhedsrettet innovationsstrategi  
Regeringen fremlagde i 2010 et oplæg til en virksomhedsrettet innovationsstrategi med 37 initiativer, der 
skal gøre det nemmere at anvende offentlige innovationsordninger og styrke rammerne for små og mellem-
store virksomheders innovation. Der er bl.a. åbnet et call-center og en webportal Vækstguiden, der giver 
virksomhederne nem adgang til alle relevante offentlige innovationstilbud ét sted. Ligeledes etableres et na-
tionalt korps af Forsknings-, Teknologi- og InnovationsAgenter, som tilbyder virksomheder et ”innovations-
tjek”. 
 
Medgiftsordning til håndtering af nødlidende pengeinstitutter 
Regeringen fremsatte i april 2011 lovforslag om en medgiftsordning. Den skal fremme muligheden for, at 
der gennemføres private løsninger for håndtering af nødlidende pengeinstitutter som alternativ til afvikling 
efter Bankpakke III. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2011.  
 
Obligatorisk digital kommunikation 
Det er regeringens målsætning, at al relevant skriftlig kommunikation mellem virksomhederne og den offent-
lige sektor skal foregå digitalt senest i 2012. Obligatorisk digital kommunikation indføres gradvist, efterhån-
den som de offentlige digitale løsninger bliver modne til det. Således er store digitale indberetningsordninger 
på skatte- og beskæftigelsesområdet samt til Danmarks Statistik allerede gjort obligatorisk digitale. Med re-
geringens seneste lovforslag, som blev vedtaget i april 2011, er sagsbehandlingen gjort obligatorisk digital 
for yderligere 16 områder med potentielt 3 mio. henvendelser om året.    
 
Handlingsplan for håndtering af PCB 
Regeringen har i maj 2011 offentliggjort en handlingsplan for håndteringen af miljøgiften PCB i bygninger 
med tre spor. Det første spor skal undersøge den helbredsmæssige påvirkning af PCB fra indeklimaet, hvor 
udbredt PCB er i danske bygninger, og hvordan man bedst og billigst renoverer for PCB. Det andet spor skal 
forbedre vejledning og rådgivning om PCB til bygningsejere. Endelig styrkes indsatsen for at håndtere PCB-
holdigt affald.  
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