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Forord 

 
Regeringen vil bringe Danmark ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund i behold. Det 
er muligt, men kun hvis vi arbejder hårdt for det alle sammen.  
 
For Danmark skal i arbejde.  
 
Det er den røde tråd i regeringens 2020-plan ”Danmark i arbejde”, der fastsætter den overordnede 
ramme for regeringens økonomiske politik. Og det er den røde tråd gennem regeringens resultater i 
folketingsåret 2011/2012.  
 
Regeringen har gennemført en kickstart, der holder hånden under danske job og skaber aktivitet i år 
og til næste år. 
 
Og vi har sat et reformarbejde i gang, der skal skabe grundlaget for vækst og arbejdspladser på læn-
gere sigt.  
 
Regeringens forslag til en skattereform vil skabe ny vækst og flere job og sikre, at almindelige løn-
modtagere får mere ud af at arbejde. Det sker ved at sænke skatten på arbejde markant frem mod 
2022. Skattelettelserne er fuldt finansieret, og reformen har social balance. Reformen bidrager både 
til en hurtigere genopretning efter krisen og til at løse de langsigtede udfordringer for dansk øko-
nomi. 
 
Regeringen har også indledt trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter. Og vi har fremlagt 
reformer af førtidspension og fleksjob. Alt sammen med det mål at få Danmark i arbejde. 
 
Når vi arbejder mere, får vi bedre råd til det samfund, vi ønsker. 
 
Regeringen investerer i vores fremtid. Vi har sikret penge til flere uddannelsespladser på ungdoms-
uddannelserne og de videregående uddannelser. Og vi har indgået en energiaftale, der er bredere, 
grønnere og mere perspektivrig end nogensinde i Danmark historie.  
 
Regeringen vil et Danmark, hvor alle er en del af fællesskabet. Vi har indført en ny balance i ud-
lændingepolitikken. Og vi giver bøsser og lesbiske mulighed for at blive viet i en kirke.  
 
Regeringen vil udvikle vores velfærdssamfund. Vi har skaffet penge, så der er råd til flere voksne i 
vuggestuer og børnehaver, for vores børn skal have en tryg start på livet. Og vi har indført større 
lighed på sundhedsområdet.   
 
Folketingsåret har været præget af Danmarks formandskab for EU. Under det danske formandskab 
er der truffet afgørende beslutninger for at møde Europas dobbelte udfordring: At sikre tillid til den 
økonomiske politik og at få gang i vækst og arbejdspladser.  
 
”Regeringens resultater” er en oversigt over den nye lovgivning og de nye initiativer, som regerin-
gen har gennemført i det første folketingsår.  
 
Regeringen har sat en ny retning for Danmark.  
 
Helle Thorning-Schmidt 
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Vækst, beskæftigelse og sund samfundsøkonomi 
 
Finansloven for 2012 
Regeringen indgik i november 2011 en række aftaler om Finansloven for 2012. For at sætte gang i økonomi-
en blev der som led i Finansloven for 2012 gennemført en kickstart, hvor der blev fremrykket investeringer 
for 10 ¾ mia. kr. i 2012 og 8 mia. kr. i 2013. Endvidere afskaffes starthjælp, kontanthjælpsloft, loft over bør-
nefamilieydelse, brugerbetaling på kunstig befrugtning, familiesammenføring og tolkning i sundhedsvæse-
net. Vilkårene for ledige forbedres med en skånsom overgang til en kortere dagpengeperiode, og der er øge-
de muligheder for uddannelse. Med aftalen afsættes ½ mia. kr. til bedre normeringer i daginstitutioner, ud-
viklingsbistanden øges, og økologisk produktion fremmes. Som led i Finansloven for 2012 er der indgået i 
alt 11 aftaler om forskellige områder, heraf 10 aftaler med et bredt flertal. Det gælder bl.a. politi, kriminal-
forsorgen, forskning, praktikpladser, udsatte grupper, Det Kgl. Teater og rets- og udlændingepolitik.  
 
2020-plan 
Regeringen præsenterede i maj 2012 en ny 2020-plan, Danmark i arbejde, for de overordnede linjer og sig-
tepunkter for den økonomiske politik frem mod 2020. Planen indeholder regeringens svar på tre grundlæg-
gende udfordringer, som dansk økonomi står over for frem mod 2020. For det første er konkurrenceevnen og 
produktiviteten i Danmark alvorlig svækket. For det andet er demografisk medvind vendt til modvind. Og for 
det tredje er der en stram offentlig økonomi. Med Danmark i arbejde har regeringen anlagt en omfattende re-
formstrategi frem til 2020, der skal genskabe fremdriften i dansk økonomi og sikre balance mellem indtægter 
og udgifter. Regeringens reformer vil samlet styrke de offentlige finanser i 2020 med 14 mia. kr. årligt. Re-
geringens reformdagsorden omfatter en fuldt finansieret skattereform, en reform af førtidspension og 
fleksjob, tidligere færdiggørelse af uddannelse, øvrige arbejdsmarkedsreformer samt en trepartsaftale med 
arbejdsmarkedets parter. Derudover vil regeringen spare 2 mia. kr. på forsvarets område og sikre en redukti-
on af Danmarks betaling til EU på 1 mia. kr. om året. Regeringen vil herved tilvejebringe et økonomisk råde-
rum, som skal sikre, at det offentlige forbrug kan vokse med godt 0,8 pct. om året, at regeringens ambitiøse 
uddannelsesmålsætninger kan realiseres, og at der skabes plads til yderligere initiativer til fremme af vækst, 
beskæftigelse, uddannelse, offentlig velfærd og grøn omstilling.  
 
Udspil til skattereform 
Regeringen fremlagde i maj 2012 sit udspil til en skattereform. Skattereformen er et led i de reformer, som 
skal skabe øget beskæftigelse og ny vækst i Danmark. Reformen skal øge beskæftigelsen svarende til 14.600 
flere i job, og give en varig styrkelse af de offentlige finanser på 3 mia.kr. Hovedelementet i udspillet er en 
lettelse af skatten på arbejde med ca. 14 mia. kr. Det sker ved at øge beskæftigelsesfradraget, indføre et nyt 
ekstra beskæftigelsesfradraget for enlige forsørgere og ved at forhøje indkomstgrænsen for topskatten. Skat-
telettelserne er fuldt finansieret, og reformen har social balance. Reformudspillet indeholder endvidere bl.a. 
et investeringsvindue, som skal øge og fremrykke virksomhedernes investeringer med henblik på at øge den 
økonomiske aktivitet og skabe flere job i resten af 2012 og i 2013. Det sker samtidigt med, at EU-
henstillingen om styrkelse af de offentlige finanser i perioden fra 2010 til 2013 overholdes. Den samlede re-
form skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 7.500 personer i 2013 og ca. 3.500 i 2014.  
 
Trepartsforhandlinger 
Regeringen har i maj 2012 igangsat trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter om en ansvarlig og 
langtrækkende trepartsaftale, som skal levere et afgørende bidrag til en stærkere konkurrenceevne og vækst i 
dansk økonomi, øget beskæftigelse samt et kompetenceløft af arbejdsstyrken. Trepartsaftalen skal øge ar-
bejdsudbuddet svarende til netto ca. 20.000 personer frem mod 2020, så de offentlige finanser forbedres med 
netto ca. 4 mia. kr. om året. 
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Udviklingspakken mv. 
Regeringen indgik i marts 2012 aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Libe-
ral Alliance om Udviklingspakken, der styrker bl.a. små og mellemstore virksomheders finansieringsmulig-
heder. Hovedelementerne i Udviklingspakken er, at Eksportlåneordningen styrkes med 15 mia. kr., eksport-
garantier styrkes med mindst 20 mia. kr. og vækstkapitalen styrkes med godt 1 mia. kr. til vækstkautioner og 
ansvarlige lån. Endvidere er FIH Erhvervsbank reetableret som en specialiseret erhvervsbank, og der etable-
res et specialiseret landbrugsfinansieringsinstitut – Landbrugets Finansieringsbank. Der arbejdes endvidere 
med at tilvejebringe alternative finansieringsmuligheder. Der er indgået OPP-aftaler mellem EKF og to pen-
sionsinstitutter om lånerammer til danske eksportvirksomheder for i alt 20 mia. kr.  
 
Budgetlov 
Regeringen fremsatte i april 2012 forslag til budgetlov. Budgetloven udmønter en bred politisk aftale mellem 
regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti. Formålet med budgetloven er at sikre balance eller 
overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommuner og regio-
ner. Lovkravet om balance eller overskud på de samlede offentlige finanser vil sikre, at Danmark fører en 
ansvarlig og langsigtet finanspolitik, der er grundlaget for at skabe vækst og nye arbejdspladser fremover. 
Med budgetlovgivningen indføres et nyt udgiftspolitisk styringssystem med udgiftslofter for henholdsvis 
stat, kommuner og regioner. Udgiftslofterne vedtages af Folketinget, og de første udgiftslofter bliver fastlagt 
for perioden 2014-2017 i foråret 2013. Udgiftslofterne vil være et væsentligt element i at sikre, at offentlige 
budgetter overholdes fremover. Lovforslaget forventes vedtaget juni 2012. 
 
Mere fremtrædende plads til Det Økonomiske Råd i vurderingen af finanspolitikken  
Regeringen fremsatte i april 2012 et lovforslag, der betyder, at Det Økonomiske Råd årligt skal vurdere, om 
den førte økonomiske politik er holdbar. Rådet skal desuden vurdere, om de udgiftslofter, der er vedtaget af 
Folketinget, stemmer med de finanspolitiske målsætninger, og om de vedtagne udgiftslofter bliver overholdt. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Nedsættelse af Produktivitetskommission  
Regeringen har i maj 2012 nedsat en produktivitetskommission med uafhængige eksperter som skal komme 
med konkrete ideer til, hvordan produktiviteten i Danmark kan blive styrket. Kommissionen skal arbejde 
åbent med henblik på en løbende debat, inddrage organisationer, internationale eksperter mv. samt offentlig-
gøre delrapporter undervejs. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2013. 
 
Styrkelse af styringen af de kommunale og regionale udgifter 
Regeringen fremsatte i april to lovforslag, der indfører et mere permanent system for sanktioner over for 
henholdsvis kommuner og regioner ved overskridelse af budgetterne. Lovene betyder bl.a., at en del af sta-
tens bloktilskud gøres betinget af, at kommunernes og regionernes budgetter ikke overskrider de fastlagte 
rammer. Lovene skal understøtte, at de offentlige finanser udvikler sig i overensstemmelse med 2020-planen, 
og at Danmark efterlever kravene i EU’s Vækst og Stabilitetspagt om ikke at have underskud på mere end 3 
pct. af BNP. Lovforslagene forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Ny indsats mod ungdomsarbejdsløshed 
Regeringen indgik i november 2012, som del af finanslovsaftalen, en aftale med Enhedslisten om en styrket 
indsats for at få flere unge i uddannelse og job. Initiativerne omfatter flere ledige unge i jobrotation, flere le-
dige unge skal blive faglærte via voksenlærlingeordningen, job- og opkvalificeringspakker til bogligt svage 
unge og flere dimittender i trainee-forløb. Regeringen har som led i 2020-planen lanceret en række yderlige-
re initiativer for bekæmpe ungdomsledigheden, der vil blive drøftet med arbejdsmarkedets parter som led i 
trepartsforhandlingerne.  
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Bedre vilkår for ledige 
Regeringen indgik i november 2012, som del af finanslovsaftalen med Enhedslisten, en aftale om at forbedre 
vilkårene for ledige. Initiativerne omfatter bl.a. ”opkvalificeringsjob” til ledige ufaglærte og faglærte, bedre 
mulighed for uddannelse af ufaglærte ledige, styrket indsats for ledige ordblinde og flere midler til jobrotati-
on og varslingsindsatsen.  
 
Mere individuel beskæftigelsesindsats 
Regeringens lovforslag om ophævelse af ret og pligt til tilbud af mindst 6 måneders varighed for unge under 
30 år og ophævelse af ret og pligt for dagpengemodtagere til fuldtidsaktivering efter 123 ugers ledighed er 
vedtaget i januar 2012. De nye regler skal medvirke til at gøre beskæftigelsesindsatsen mere individuel.  
 
Forenkling af beskæftigelsesindsatsen 
Regeringens tre lovforslag om forenkling af beskæftigelsesindsatsen blev vedtaget i februar 2012. 
Lovforslagene har til formål at rydde op i overflødige regler og bureaukrati på beskæftigelsesområdet, så 
mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.  
 
Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af 
kontanthjælp mv. 
Regeringens lovforslag om en midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af 
kontanthjælp og særlig ydelse mv. er vedtaget i marts 2012. Lovforslaget udmønter dele af regeringens aftale 
med Enhedslisten om finansloven for 2012.  
 
Ændring af prisloft for selvvalgt uddannelse 
Regeringens lovforslag om ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse er vedtaget i marts 2012. 
Med loven fjernes prisloftet for ledige ufaglærte, faglærte og ledige med en forældet uddannelse ift. alle kur-
ser til og med erhvervsuddannelsesniveau, herunder samtlige AMU-kurser. Lovforslaget udmønter en del af 
regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012.  
  
Nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt tilbud mv. 
Regeringens lovforslag om nedsættelse af varighedskrav til ret og pligt-tilbud fra 4 til 2 uger og ændring af 
tidspunkt for gentagne aktivering for ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, 
fra 6 til 12 måneder, er vedtaget i marts 2012. Formålet med de nye regler er at medvirke til at gøre beskæf-
tigelsesindsatsen mere fleksibel i forhold til indsatsen for den enkelte ledige. Lovforslaget udmønter dele af 
regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012.  
 
Mere fleksibel beskæftigelsesindsats 
Regeringens lovforslag om mindre intensiv indsats er vedtaget i maj 2012. Lovforslaget betyder bl.a., at le-
dige ikke skal møde op til samtaler eller deltage i tilbud, hvis de inden for 6 uger fx er på vej i beskæftigelse 
eller på barsel, efterløn, fleksydelse eller pension. Formålet er at fjerne overflødige krav om fremmøde til 
samtaler og tilbud for disse persongrupper.  
 
Jobpræmie til langvarige kontanthjælpsmodtagere 
Regeringens lovforslag om en 2-årig forsøgsordning om jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere, der har væ-
ret ledige i en længere periode, er vedtaget i maj 2012. 
 
Bekæmpelse af social dumping 
Som led i aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 er der afsat i alt 65 mio. kr. til 
en styrket indsats over for social dumping for at sikre en fair konkurrence og ordentlige arbejdsvilkår for alle 
arbejdstagere i Danmark.  
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Regler om forældelse ved erhvervssygdomme og administrative bøder  
Regeringens lovforslag om forældelse ved erhvervssygdomme og administrative bøder er vedtaget i maj 
2012. Loven følger op på ændringen af forældelsesloven fra 2011, og der gælder herefter ingen forældelses-
frist ved erhvervssygdomme.  
 
Boligaftale I 
Regeringen indgik i november 2011 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Liberal Alli-
ance om fremrykning af 5,5 mia. kr. af Landsbyggefondens investeringsramme til renovering. Formålet med 
aftalen er at bidrage til kickstarten af dansk økonomi og give nedslidte og udsatte boligområder et tiltrængt 
løft. 
 
Boligaftale II 
Regeringen indgik i maj 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Li-
beral Alliance om forhøjelse af Landsbyggefondens investeringsramme for 2012 til renovering. Formålet 
med aftalen er at understøtte beskæftigelsen i årene 2013-2015, og sikre at nedslidte og udsatte boligområder 
hurtigere kan få et tiltrængt løft. På den baggrund forhøjes Landsbyggefondens investeringsramme i 2012 til 
renovering med 4.100 mio. kr., således at den i alt i 2012 udgør 6.803 mio. kr. 
 
Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse 
Regeringen afgav i april 2012 Regional- og Landdistriktspolitisk redegørelse 2012 til Folketinget. Redegø-
relsen beskriver situationen og udviklingen i de danske yderområder, landdistrikter og små øer. 
 
Ratifikation af Finanspagten 
Regeringen fremsatte i april 2012 et beslutningsforslag for at indhente Folketingets samtykke til Danmarks 
ratifikation af traktaten om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (finans-
pagten). Finanspagtens overordnede formål er at fremme budgetdisciplin, at styrke samordningen af med-
lemslandenes økonomiske politikker og at forbedre styringen i euroområdet for derved at støtte opnåelsen af 
Den Europæiske Unions mål om bæredygtig vækst, beskæftigelse, konkurrenceevne og social samhørighed. 
Beslutningsforslaget forventes vedtaget i maj 2012. 
 
Enighed i Rådet om two-packen om styrket økonomisk samarbejde 
Det danske EU-formandskab opnåede i februar 2012 politisk enighed i Rådet om sit kompromisforslag om 
Kommissionens to forslag til retsakter om styrket eurosamarbejde (”two-packen”). De to retsakter omfatter 
dels budgetplaner rettet mod sikring af en sundere økonomisk politik og dels styrket overvågning af eurolan-
de i finansieringsvanskeligheder. Det danske formandskab vil nu indlede forhandlinger med Europa-
Parlamentet.  
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Børn og unge  
 
Bedre normeringer på dagtilbudsområdet 
Som led i finanslovsaftalen for 2012 aftalte regeringen med Enhedslisten at afsætte 500 millioner kroner til 
at opnå bedre normeringer på dagtilbudsområdet. Midlerne udmøntes i aftalen om kommunernes økonomi 
for 2013. Samtidig indgår det i aftalen, at regeringen vil drøfte med kommunerne, hvordan de afsatte midler 
kan være et første skridt mod en øget kvalitet på dagtilbudsområdet bl.a. ved, at der over tid stilles krav om 
minimumsnormeringer. 
 
Partnerskab for folkeskolen 
Regeringen nedsatte i februar 2012 et partnerskab for folkeskolen. Partnerskabet består af KL, Børne- og 
Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole og Forældre samt Dan-
ske Skoleelever. Partnerskabet har i perioden marts til maj 2012 holdt tre temamøder. Resultaterne fra tema-
møderne vil indgå i regeringens arbejde med et udspil til en folkeskolereform i efteråret 2012. 
 
Inklusion af flere elever i den almindelige undervisning 
Regeringens lovforslag om inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning er vedtaget 
i april 2012. Loven indfører en ny afgrænsning af specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 
Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand omfatter støtte til børn i specialklasser og special-
skoler samt støtte til børn, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i 
mindst 9 undervisningstimer ugentligt.  
 
It-løft i folkeskolen 
Regeringen aftalte i november 2011 som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten at afsætte i alt 500 millio-
ner kroner til et it-løft i folkeskolen og 10 millioner kroner i en pulje til digitale læringsformer og pædagogik 
i folkeskolen. 
 
Frit skolevalg bliver permanent 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om en justering af reglerne om frit skolevalg over kommune-
grænser. De nye regler indebærer, at ordningen med frit skolevalg bliver gjort permanent. Frit skolevalg in-
debærer, at forældre har krav på, at deres barn kan optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen 
eller i en anden kommune, hvis der er plads på den ønskede skole. Kommunalbestyrelsen kan i ganske særli-
ge tilfælde suspendere det frie skolevalg for at beskytte særligt sårbare klasser eller klassetrin. Lovforslaget 
forventes vedtaget i maj 2012. 
 
Udviklingsprogram til styrkelse af tosprogede elevers faglighed 
Regeringen har i december 2012 iværksat et udviklingsprogram på 14 skoler i seks kommuner. Udviklings-
programmet forventes at starte i foråret 2012 og skal styrke tosprogede elevers faglighed. Der er afsat i alt 42 
millioner kroner til udviklingsprogrammet. 
 
Forlængelse af Tosprogs-Taskforcen 
Regeringen indgik i november 2011 aftale med de øvrige satspuljepartier (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti) om at afsætte 40 millioner kroner til en forlængelse og udvidelse af 
Tosprogs-Taskforcen. Frem til 2015 kan Tosprogs-Taskforcen således fortsætte med at rådgive skoler og 
kommuner i hele landet om, hvad der kan være med til at give tosprogede elever succes i skolen. Udvidelsen 
af taskforcen betyder, at taskforcen fremover også kan rådgive i forhold til indsatser for tosprogede børn i 
dagtilbud og fritidsordninger. 
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Tilbagerulning af besparelser på elevstøtten til efterskolerne. 
Regeringen aftalte i november 2011 som led i finanslovsaftalen med Enhedslisten at tilbagerulle den tidligere 
regerings besparelse på elevstøtten til efterskolerne. Aftalen betyder, at tilskuddene fremover understøtter en 
social profil, og at det sikres, at alle familier har råd til at sende deres børn på efterskole. 
 
Ændring af børneattestloven 
Regeringens lovforslag om en ændret børneattestordning er vedtaget i maj 2012. Lovændringen har til formål 
at styrke indsatsen mod pædofili. Lovændringen udvider personkredsen, så der skal indhentes børneattest på 
personer, der via deres arbejdsopgaver færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år, og som derved har 
mulighed for at opnå direkte kontakt med børnene. Endvidere er der sket en udvidelse af kredsen af de virk-
somheder og institutioner, der er omfattet af børneattestordningen. Fx er bibliotekarer på børnebiblioteker og 
tilsynsførende i svømmehaller nu omfattet af pligten til at indhente børneattest.  
 
Ændring af forældreansvarsloven 
Regeringen indgik i februar 2012 aftale med alle Folketingets partier om en ændring af forældreansvarslo-
ven. Aftalen giver myndighederne mulighed for at ophæve den fælles forældremyndighed, hvis forældrene 
ikke kan samarbejde om barnet, ligesom myndighederne også får mulighed for at afvise gentagne ansøgnin-
ger om forældremyndighed eller om, hvor barnet skal bo, hvis ansøgningen ikke reelt er begrundet i foran-
drede forhold. Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af forældreansvarsloven. Lovforsla-
get forventes vedtaget i juni 2012.  
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Uddannelse og forskning  
 
Ministerudvalg for ungdomsuddannelser 
Regeringen har i februar 2012 nedsat et ministerudvalg, der skal sikre, at flere unge gennemfører en ung-
domsuddannelse. Ministerudvalget skal blandt andet arbejde med at få frafaldet ned, så flere unge gennemfø-
rer en påbegyndt erhvervsuddanenlser. Udvalget skal endvidere arbejde for at sikre, at der i erhvervuddan-
nelserne er et højt fagligt niveau, der er relavnt i forhold til arbejdsmarkedets behov og videregående uddan-
nelser. Udvalget afslutter sit arbejde i december 2012. 
 
Ministerudvalg for videregående uddannelser 
Regeringen har i marts 2012 nedsat et ministerudvalg for videregående uddannelser, der skal bidrage til en 
samlet og målrettet politik på det videregående uddannelsesområde. Det skal bidrage til, at regeringens ud-
dannelsesmålsætninger om, at mindst 60 pct. af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse 
og 25 pct. en lang videregående uddannelse, bliver indfriet frem mod 2020, og at kvaliteten fastholdes eller 
højnes i de videregående uddannelser. Udvalget afslutter sit arbejde i december 2012. 
 
Finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne 
Regeringen aftalte som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten at afsætte nye uddannelsesmidler 
til finansiering af forhøjede uddannelsesaktivitet på ungdomsuddannelserne. 
 
Finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på universiteterne 
Regeringen aftalte som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten at afsætte nye uddannelsesmidler 
til finansiering af forhøjet uddannelsesaktivitet på universiteterne og midler til en midlertidig overgangsord-
ning, der fjerner deltagerbetaling for studerende på suppleringskurser mellem bachelor- og kandidatuddan-
nelser. Herudover oprettes 170 flere pladser årligt på maskinmesteruddannelsen. 
 
Aftale om styrkelse af erhvervsuddannelserne 
Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen, en aftale med Enhedslisten om at afsætte 
samlet set 245 millioner kroner i 2012-2015 til erhvervsuddannelsernes grundforløb med henblik på at for-
bedre kvaliteten af undervisningen og reducere frafaldet. Aftalen indebærer samtidig, at vilkårene for elever i 
skolepraktik forbedres ved en forhøjelse af skolepraktikydelsen for hjemmeboende elever over 18 år, så 
ydelsen får samme niveau som før genopretningsaftalen. 
 
Aftale om en forstærket indsats for flere praktikpladser i 2012 
Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen for 2012 en aftale med Venstre, Dansk Fol-
keparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at afsætte 2,6 milliarder kroner til at skaffe 10.400 
ekstra praktikpladser.   
 
Kompetencebevis fra produktionsskolen 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om produktionsskoler er vedtaget i marts 2012. Med de nye regler 
får unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, ret til at få et bevis fra skolen på de kompetencer, de 
har opnået i forløbet. Hensigten med kompetencebeviset er, at deltageren får dokumentation for varighed, 
indhold og resultat af det forløb, som eleven har deltaget i. Herunder også meritgivende kombinationsforløb 
og eventuel praktik. 
 
Fleksibelt klasseloft på 28 elever i gymnasierne 
Regeringens lovforslag om indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever på de gymnasiale fuldtidsuddan-
nelser er vedtaget i maj 2012. Loven indfører et fleksibelt klasseloft i form af en gennemsnitlig klassekvoti-
ent på maksimalt 28 elever eller kursister i de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Lovforslaget udmønter en del 
af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. 
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Udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser 
Regeringen har som led i serviceeftersynet af gymnasiereformens indhold og rammer i maj 2012 iværksat en 
udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser. Udviklingsplanen har fokus på et styrket fagligt samarbejde i 
studieretningerne i de gymnasiale uddannelser, en styrket anvendelsesorientering og støtte til at udvikle lede-
re og læreres kompetencer. 
 
Genindførelse af gruppeprøver 
Regeringen besluttede i december 2011 at genindføre gruppeprøver og gruppeeksamener på alle niveauer fra 
folkeskolen til universiteterne. Elever og studerende vil dog fortsat skulle bedømmes individuelt og får indi-
viduelle karakterer. De første gruppeprøver indføres med virkning fra skoleåret 2012/2013. 
 
Mere frihed ved fordeling af studiepladser på universiteterne 
Regeringen har i marts 2012 givet mere frihed ved fastlæggelse af fordelingen af studiepladser mellem kvote 
1 og kvote 2 på universiteternes bacheloruddannelser. Fra og med optagelsesåret 2012 har universiteterne 
dermed fået langt større indflydelse på fordelingen af studiepladser mellem ansøgere, der optages på bag-
grund af eksamensgennemsnit, og ansøgere, der optages på baggrund af andre kvalifikationer. 
 
Sammenhængsredegørelse 
Regeringen har i april 2012 udarbejdet en redegørelse til folketinget om større sammenhæng i det videregå-
ende uddannelsessystem. Redegørelsen giver et overblik over det danske videregående uddannelsessystem 
og kommer med en række konkrete bud på, hvad regeringen vil arbejde på for at understøtte udviklingen 
mod et endnu mere sammenhængende videregående uddannelsessystem i de kommende år. 
 
Aftale om udmøntning af forskningsreserve 
Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen en aftale med alle folketingets partier om 
fordeling af forskningsreserven i 2012. På universitetsområdet omfatter aftalen tilvejebringelse af midler til 
en forhøjelse af forskningsbevillingerne på 300 mio. kr., nye basismidler til forskning til universiteterne på 
225,6 mio. kr. i 2012, tilvejebringelse af midler til innovationsordningerne og strategisk forskning. 
 
Innovationsstrategi 
Regeringen har i foråret 2012 igangsat udarbejdelse af den første samlede innovationsstrategi. Strategien skal 
sikre en bedre kobling mellem de offentlige investeringer i forskning, udvikling, innovation samt uddannelse 
og vækst og jobskabelse i den private sektor. Målet er at accelerere udviklingsprocessen på nøgleområder, 
således at det hurtigere resulterer i vækst, effektivitet og øget produktivitet. Strategien forventes færdig i ef-
teråret 2012. 
 
FORSK2020 
Uddannelsesministeriet lancerer i juni 2012 FORSK2020-kataloget, der er et bredt anerkendt vidensgrundlag 
for fremtidige overvejelser om den strategiske forskning. FORSK2020 er resultatet af en omfattende dialog- 
og analyseproces, hvor en lang række erhvervs- og interesseorganisationer, ministerier, forskningsråd, samt 
universiteter og andre videninstitutioner har bidraget til at identificere de mest løfterige områder for fremti-
dige forskningsinvesteringer i Danmark. 
 
Europæisk aftale om videregående uddannelse 
Regeringen indgik i april 2012 i regi af Bologna-processen en aftale med 46 europæiske lande om de politi-
ske hovedprioriteter for videregående uddannelse i Europa i perioden 2012-2015. Aftalens initiativer skal 
sikre kvalitetsuddannelser til flere unge, forbedre europæiske dimittenders erhvervsparathed og styrke stu-
dentermobilitet. 
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Sundhed og forebyggelse 
 
Kunstig befrugtning 
Regeringens forslag om afskaffelse af egenbetaling for behandlingsforsøg med kunstig befrugtning blev ved-
taget i december 2011. Samtidigt ophævedes den øgede egenbetaling på lægemidler, som anvendes til fertili-
tetsbehandling. Egenbetaling for sterilisation og refertilisation blev desuden ophævet.  Lovforslaget udmøn-
ter en del af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012. 
 
Udvidelse af vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft (HPV-virus) 
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten afsat 150 mio. kr. til en udvidelse af 
vaccinationsprogrammet mod livmoderhalskræft (HPV-virus). Udvidelsen vil dækker piger i alderen 19-26 
år og gennemføres i 2012 og 2013. 
 
Tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne sygdomme 
Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven om tilskud til tandbehandling til patienter med sjældne 
sygdomme blev vedtaget i december 2011. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale med Enhedsli-
sten om finansloven for 2012. 
 
Tolkebistand 
Regeringens forslag til ændring af sundhedsloven, om en afskaffelse af reglerne om, at alle borgere, der har 
boet i Danmark i mere end 7 år, skal betale et gebyr på 150 kr. for at modtage tolkebistand ved behandling 
hos læge og på sygehus blev vedtaget i december 2011. Lovforslaget udmønter en del af regeringens aftale 
med Enhedslisten om finansloven for 2012. 
 
Stofindtagelsesrum  
Regeringen har i maj 2012 fremsat forslag om ændring af lov om euforiserende stoffer (Stofindtagelsesrum). 
Med lovforslagets vedtagelse skabes et klart retligt grundlag for oprettelse og drift af stofindtagelsesrum, 
hvor stærkt afhængige stofmisbrugere kan indtage deres stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvåg-
ning af kvalificeret personale. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. Med henblik på at understøtte den 
kommunale indsats er der oprettet en pulje til stofindtagelsesrum. Puljen er finansieret af regeringens aftale 
med Enhedslisten om finansloven for 2012. 
 
Rygelov  
Regeringen har i maj 2012 fremsat forslag til revision af lov om røgfri miljøer. Lovforslaget udmønter en af-
tale med Enhedslisten. Vedtagelse af lovforslaget vil bl.a. indebære rygeforbud på enkeltmandskontorer, ry-
geforbud indendørs og udendørs for børn, unge, ansatte m.fl. på institutioner, skoler, ungdomsuddannelser 
m.v. for børn og unge fortrinsvis under 18 år og en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af reg-
lerne for rygning i medfør af rygeloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
 
National handlingsplan for den ældre medicinske patient 
Regeringen offentliggjorde i december 2011 den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. 
Handlingsplanen indeholder 11 konkrete initiativer, der skal forebygge genindlæggelser, sikre sammenhæng 
i patientforløbet og en systematisk medicinafstemning. Regeringen og satspuljepartierne har med satspuljeaf-
talen for 2012 afsat 200,4 mio. kr. i perioden 2012-2015 til den nationale handlingsplan for den ældre medi-
cinske patient. 
 
Kliniske retningslinjer 
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2012 med Enhedslisten bl.a. afsat midler til en styrkelse af 
kvaliteten i sygehusbehandlingen gennem udviklingen af nationale kliniske retningslinjer, hvilket igangsæt-
tes i 2012.  
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Akutudvalg 
Regeringen har i december 2011 offentliggjort et udvidet kommissorium for akutudvalget, som afspejler re-
geringens prioriteter og udviklingen på akutområdet de seneste år, herunder fremgår det, at udvalget skal 
kortlægge behovet for flere akutbiler og akutlægebiler, opstille modeller for at etablere en varig lægehelikop-
terordning, samt opstille forslag til hvordan ventetiden på landets akutmodtagelser kan nedbringes.  
 
Gebyr for udeblivelser 
Regeringen og Danske Regioner er enige om, at der i to regioner iværksættes konkrete forsøg med gebyrer 
for udeblivelser fra operation, undersøgelse mv. for derved at tilvejebringe et praktisk erfaringsgrundlag for 
det videre arbejde med at reducere omfanget af udeblivelser.  
 
Kulegravning af strukturer og incitamenter 
Regeringen har nedsat et udvalg, der frem til foråret 2013 skal kulegrave strukturer og incitamenter i sund-
hedsvæsenet. Målet er at sikre den rette sammenhæng mellem incitamenterne internt i sygehusvæsenet og på 
tværs af sektorer med henblik på at opnå mest sundhed for pengene.  
 
Satspuljeaftalen 2012 på sundhedsområdet 
Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen for 2012 en aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2012 med parterne bag satspuljen (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti). Aftalen indebærer bl.a. hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske problemer, en ophævelse 
af aldersgrænsen for tilskud til psykologbehandling for personer med depression, et styrket samarbejde mel-
lem almen praksis og behandlingspsykiatrien samt en række forebyggende indsatser målrettet udsatte grup-
per. 
 
De kvalitetsfondsstøttede sygehusbyggerier 
Regeringen har, efter indstilling fra ekspertpanelet, ved udgangen af april 2012 givet endeligt tilsagn til ni af 
de i alt 16 regionale hospitalsbyggerier, som medfinansieres af den statslige kvalitetsfond. Hospitalsbyggeri-
erne danner grundlaget for en samlet, fremtidssikret og fagligt bæredygtig sygehusstruktur for Danmark.  
 
Private sygehuse og klinikker skal forsikre sig mod patientskader 
Regeringen har i maj 2012 fremlagt en model for at gøre de private sygehuse og klinikker medansvarlige for 
patientforsikringsordningen. Med modellen skal de private sygehuse og og klinikker fremadrettet forsikre sig 
mod patientskader på deres område. 
 
EU-formandskabet på sundhedsområdet 
Regeringen har på sundhedsområdet sat fokus på tre overordnede emner. Det første er innovationsdagsorden 
”Smart Health – Better Lives” med sigte på at forbedre rammerne for sundhedsinnovation i Europa. Det an-
det overordnede emne er ”patient empowerment”, der tager udgangspunkt i, at kronisk sygdom er en af de 
helt store udfordringer i Europa. Det tredje og sidste emne er bekæmpelse af antibiotikaresistens blandt men-
nesker og dyr. Under formandsskabet har Danmark endvidere bl.a. sikret opbakning blandt medlemslandene 
til bedre krisemekanismer ved problemer med medicinsk udstyr. 
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Udsatte grupper 
 
Satspuljeaftalen 2012 
Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen for 2012 en aftale om udmøntning af satspul-
jen for 2012 med parterne bag satspuljen (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti). Aftalen indebærer bl.a. en forebyggelsesstrategi rettet mod børn og unge med særlige behov, op-
rettelse af et børneombud hos Folketingets Ombudsmand, en landsdækkende indsats for mennesker med sen-
følger af seksuelle overgreb, en målrettet indsats til bekæmpelse af fattigdom og social udsathed, tilbud til 
udsatte prostituerede om effektive veje ud af prostitution samt initiativer til modvirkning af ekstremisme og 
polarisering.  
 
Afskaffelse af de lave ydelser i kontanthjælpssystemet 
Regeringens lovforslag om ophævelse af starthjælp, loftet over kontanthjælpen, 500-kroners-nedsættelse, 
225 timers regel, introduktionsydelse m.v. er vedtaget i december 2011. Med loven afskaffes de lave ydelser 
i kontanthjælpssystemet og betyder, at færre mennesker skal leve i fattigdom. Lovforslaget udmønter en del 
af regeringens aftale med Enhedslisten om finansloven for 2012.  
 
Ekspertudvalg om fattigdomsgrænse 
Regeringen har i maj 2012 nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til regeringen i forhold til at 
udarbejde en fattigdomsgrænse. Ekspertudvalget skal undersøge, ud fra hvilke kriterier det er relevant at op-
gøre fattigdom i Danmark. Samtidig skal ekspertudvalget have fokus på fattigdomsfælder samt faktorer, der 
kan bringe mennesker ud af fattigdom.  
 
Indsats mod overgreb på børn 
Regeringen har iværksat en række initiativer i forhold til udsatte børn og unge. Regeringen har desuden gen-
nemført en kulegravning af de seneste års alvorlige sager om børn og unge, der har været udsat for massivt 
omsorgssvigt, vold og/eller seksuelle overgreb. Regeringen har på den baggrund nedsat et ekspertpanel, der 
skal give anbefalinger til, hvordan indsatsen på området kan blive bedre.  
 
Børnehuse til børn, der har været udsat for overgreb 
Regeringen indgik i november 2011 som led i finanslovsaftalen for 2012, en aftale med satspuljepartierne 
om udvikling og etablering af børnehuse, hvor der gives højt kvalificeret hjælp til børn, der har været udsat 
for overgreb. En ekspertgruppe kommer medio 2012 med anbefalinger til modeller for børnehusene, hvoref-
ter processen for oprettelse af husene sættes i gang. 
 
Bedre adgang til lukkede familier 
Regeringens lovforslag om adgang til forældremyndighedsindehavers bolig er vedtaget i maj 2012. Hermed 
sikres bedre muligheder for bedre adgang til forældremyndighedsindehavers bolig, når det sker som led i en 
børnefaglig undersøgelse og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig ska-
de på et barns sundhed eller udvikling, og hvor forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets støtte-
behov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.  
 
Startboliger 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om etablering af startboliger. Formålet med lovforslaget er at 
give unge 18-24 årige, som har et særligt behov, en bolig med tilhørende voksenstøtte. Lovforslaget forven-
tes vedtaget i juni 2012. 
 

15
 



Tabt arbejdsfortjeneste  
Regeringens lovforslag om forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste er vedtaget i marts 2012. 
Loven hæver loftet for tabt arbejdsfortjeneste fra 20.241 kr. om måneden til 27.500 kr. om måneden og for-
bedrer dermed vilkårene for familier med børn med funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse, hvor en af 
forældrene bliver nødt til at passe barnet i hjemmet i stedet for at være på arbejdsmarkedet.  
 
Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem 
Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem offentliggjorde sin rapport i fe-
bruar 2012. Regeringen indgik i november 2011 en aftale med satspuljepartierne om at afsætte 40 mio. kr. til 
at følge op på anbefalingerne fra kommissionen.  
 
Hjemmehjælpskommission 
Regeringen besluttede i april 2012  at nedsætte en hjemmehjælpskommission, som skal beskrive udfordrin-
gerne på hjemmehjælpsområdet og komme med forslag til, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt.  
 
Partnerskab med KL om løft af kvaliteten på det sociale område 
Regeringen indgik i november 2011 en aftale om et strategisk partnerskab med KL, der skal løfte kvaliteten i 
kommunernes indsats på socialområdet. Med partnerskabet sættes fokus på klare mål for indsatsen på det so-
ciale område, udbredelse af metoder der virker og opfølgning på, om målene nås.  
 
Fremrykning af tidspunktet for betaling af husleje 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om fremrykket huslejebetaling. Formålet er at sikre, at lejere 
ikke sættes ud af deres bolig, fordi lejen ikke er betalt. Med ændringen rykkes huslejebetalingen 3 dage frem, 
så den falder bedre sammen med udbetaling af lejerens indkomst. Samtidig skabes hjemmel til, at der tilve-
jebringes mere viden om husleje- og beboerklagenævnenes afgørelser ved at gøre det muligt at pålægge dem 
at indberette forskellige oplysninger om de sager, som de behandler. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 
2012. 
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Indvandrere og flygtninge 
 
Ministerudvalg om integrationsreform 
Regeringen har i februar 2012 nedsat et ministerudvalg, der skal gennemføre en reform af integrationsområ-
det. Ministerudvalget skal fastlægge de overordnede visioner og konkrete målsætninger for integrationsind-
satsen og komme med forslag til, hvordan integrationsindsatsen kan styrkes.  
 
Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring 
Regeringens lovforslag om at ophæve pointsystemet for ægtefællesammenføring er vedtaget i maj 2012. 
Med de nye regler tilbageføres 24-års-reglen og tilknytningskravet til det, der var gældende, før pointsyste-
met blev indført. Desuden ændres 28-års-reglen om, hvilke personer der er undtaget fra tilknytningskravet, til 
en 26-års-regel, og den økonomiske sikkerhed, som den herboende ægtefælle skal stille, nedsættes til 50.000 
kr. 
 
Nye regler om familiesammenføring af børn 
Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af reglerne om familiesammenføring af børn. De 
foreslåede regler indfører en minimumsaldersgrænse på 6, hvor den frist på 2 år for at indgive ansøgning om 
familiesammenføring med barnet, som er afgørende for, om der skal foretages en integrationsvurdering, be-
gynder at løbe. Der skal således tidligst foretages en vurdering af et barns muligheder for en vellykket inte-
gration som betingelse for opholdstilladelse, når et barn er 8 år. Det tillægges større vægt, om den herboende 
forælder er godt integreret i Danmark.  Desuden indebærer de foreslåede regler en styrket indsats over for 
forældre, der sender deres børn på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for 
børnenes skolegang og integration.  
 
Oprettelse af et udlændingenævn 
Regeringens fremsatte i april 2012 lovforslag om oprettelse af et uafhængigt, sagkyndigt nævn, Udlændinge-
nævnet, der på en række udlændingeretlige områder skal virke som klageinstans for afgørelser truffet af Ud-
lændingestyrelsen og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Loven forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Nye regler om tidsubegrænset ophold mv. 
Regeringens fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af reglerne om tidsubegrænset ophold. De foreslå-
ede regler indebærer bl.a., at pointsystemet for tidsubegrænset ophold ophæves, og at uddannelse sidestilles 
med beskæftigelse. Flygtningenævnet udvides med et medlem fra Dansk Flygtningehjælp og et medlem fra 
Udenrigsministeriet. Loven forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 
Regeringens lovforslag om afskaffelse af kommunal vejledningspligt og afskaffelse af resultattilskud i for-
bindelse med repatriering er vedtaget i maj 2012. Med ændringen styrkes budskabet om, at repatriering er et 
tilbud, som den enkelte frivilligt og på et oplyst grundlag kan benytte sig af.  
 
Strategier mod æresrelaterede konflikter og parallelle retsopfattelser 
Regeringen har i december 2011 nedsat tværministerielle udvalg, der skal udarbejde oplæg til nationale stra-
tegier til bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og parallelle retsopfattelser. Strategierne forventes præsen-
teret i juni 2012.  
 
Kortlægning af ekstremisme 
Regeringen har i maj 2012 offentliggjort to forskningsrapporter om henholdsvis politisk og islamistisk eks-
tremisme og anti-demokratiske grupper i Danmark. Rapporterne er startskuddet til en national kortlægning af 
udfordringer med ekstremisme. Regeringen har desuden i 2012 udgivet en håndbogsserie, som indeholder 
anvisninger af metoder til at arbejde med unge, som er i risiko for radikalisering.  
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Erhvervslivet  
 
Offensiv erhvervs- og vækstpolitik 
Regeringen har igangsat en nyorientering af erhvervs- og vækstpolitikken. Formålet er at styrke de generelle 
vækstvilkår og samtidig sætte fokus på vækstvilkårene på områder, hvor danske virksomheder har særlige 
styrker og potentialer. Regeringen har som led heri nedsat vækstteams med repræsentanter fra virksomheder 
og videninstitutioner inden for vand, bio- og miljøløsninger, kreative erhverv og design, det blå Danmark, 
sundheds- og velfærdsløsninger samt energi og klima. Derudover planlægges der vækstteams vedr. fødevarer 
samt oplevelsesøkonomi og turisme. Disse vækstteams skal komme med konkrete anbefalinger, der skal føre 
til handlingsplaner for at styrke væksten og jobskabelsen. Arbejdet er forankret i ministerudvalget for ny er-
hvervs- og vækstpolitik. 
 
Enklere regler for virksomheder 
Regeringen iværksatte i marts 2012 en ambitiøs indsats for at lette de administrative byrder, hvor der også er 
fokus på, hvordan reglerne kommunikeres, implementeres og passer ind i virksomhedernes drift. Målet for 
regeringens indsats for enklere regler er, at de administrative byrder i 2015 er lavere end i dag, og at indsat-
sen sættes ind dér, hvor det gavner virksomhederne mest. Regeringen sætter ind på fire områder: Nedsættelse 
af et Virksomhedsforum for enklere regler, lettelse af administrative byrder og forebyggelse af nye admini-
strative byrder, lettelse af de administrative byrder på EU-niveau samt kickstart af indsatsen for enklere reg-
ler. 
 
Ansvarlig vækst – handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 
Regeringen offentliggjorde i marts 2012 handlingsplan for virksomheders samfundsansvar for 2012-2015. I 
forlængelse heraf fremsatte regeringen i marts 2012 lovforslag om mæglings- og klageinstitutionen for an-
svarlig virksomhedsadfærd. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Modernisering af den finansielle lovgivning 
Regeringen har gennemført en række initiativer til modernisering af den finansielle lovgivning som opfølg-
ning på den finansielle krise. Der er bl.a. gennemført strammere og mere præcise regler for værdiansættelser 
og engagementer. Som opfølgning på Bankpakke 4 har Erhvervs- og Vækstministeriet og Finansiel Stabilitet 
A/S fået flere instrumenter (medgiftsordningen mv.), som allerede har bidraget til private løsninger for pen-
geinstitutter, der er blevet nødlidende. Der er som del af finanslovsaftalen med EL nedsat en taskforce til en 
styrket indsats mod økonomisk kriminalitet, der skal sikre en målrettet og koordineret efterforskning og 
strafforfølgning af sager på det finansielle område. 
 
Aftale om bedre mobildækning 
Regeringen indgik i februar 2012 en aftale med KL, Danske Regioner og telebranchen om at fremme mobil-
dækningen i hele Danmark. Telebranchen vil investere 6-6,5 mia. kr. i udbygningen af mobilnet de kom-
mende 3 år, og dialogen mellem kommuner, regioner og telebranchen om masteplaceringer vil blive styrket. 
Rammerne for forbedret mobildækning i kommunerne skal forbedres, bl.a. i forhold til byggesagsbehandling 
vedr. mobilmaster. Endvidere gennemføres udbud af tilladelser til anvendelse af 800 MHz-frekvensområdet 
til mobilt bredbånd som giver øget dækning i landets yderområder. 
 
Ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs 
Regeringens lovforslag om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs er vedtaget i marts 2012 og sikrer 
bl.a. en bedre beskyttelse af passagerer, der er kommet til skade til søs og en nemmere adgang til at indflage 
skibe fra udlandet. Reglerne forbedrer erstatningsmulighederne ved, at der stilles krav om en tvungen an-
svarsforsikring ved al erhvervsmæssig sejlads, og ansvarsgrænsen for skader hæves. 
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EU-formandskabet – Indre Marked m.v. 
Det danske EU-formandskab har givet gennemførelsen af indre markedspakken høj prioritet. Indtil videre er 
der i Rådet opnået enighed om forslag vedr. regnskabsdirektiverne, venturekapitalfonde, socialøkonomiske 
fonde og  ADR/ODR-direktiverne, som er omfattet af indremarkedspakken, samt forældreløse værker, 
COSME-programmet og forbrugerprogrammet. Endvidere har formandskabet indgået aftale med Europa-
Parlamentet om en ny Roaming-III forordning, som sikre lavere priser for telefoni, sms og internet i EU. An-
dre væsentlige resultater omfatter det Indre Markeds Informationssystem, der styrker administrativt samar-
bejde på tværs af grænserne i EU. Dertil kommer sammenkobling af selskabsregistre, som sikrer større 
transparens om selskabsoplysninger i EU. Endelig er indgået aftale om EU-agenturet for søsikkerhed (EM-
SA), og der er vedtaget en forordning om fremskyndelse af indfasning af dobbeltskrog for olietankskibe. 
 
Strammere regulering af handel med finansielle derivater i EU 
Det danske EU-formandskab opnåede i februar 2012 politisk enighed med Europa-Parlamentet om stramme-
re regulering af handel med finansielle derivater i EU (den såkaldte EMIR-forordning). Forordningen vil bi-
drage til den finansielle stabilitet i Europa og modvirke fremtidige kriser ved at øge gennemsigtigheden på 
derivatmarkederne. Med aftalen sikrer det danske formandskab, at EU lever op til sine G20-forpligtelser på 
området.  
 
Nye EU-regler om kapitalkrav til bankerne 
Det danske EU-formandskab opnåede i maj 2012 enighed i Rådet om en revision af det såkaldte kapital-
kravsdirektiv, som bl.a. skal implementere de internationale Basel-standarder i EU. De nye regler indebærer 
en omfattende regulering, herunder især krav om mere og bedre kapital og likviditet i bankerne, muligheder 
for nationalt at stille forskellige, midlertidige supplerende krav til bankerne af hensyn til sikring af finansiel 
stabilitet, elementer inden for god selskabsledelse samt en stramning af kravene til medlemslandenes sankti-
oner overfor institutter, der ikke overholder kravene. Der er tale om en helt central reform af den finansielle 
regulering i EU i forlængelse af den finansielle krise. Det danske formandskab vil nu indlede forhandlinger 
med Europa-Parlamentet. 
 
Styrket regulering af kreditvurderingsbureauer i EU 
Det danske EU-formandskab opnåede i maj 2012 enighed i Rådet om nye regler, der skal styrke reguleringen 
af kreditvurderingsbureauer i EU. Retvisende kreditvurderinger af såvel stater som virksomheder og finan-
sielle produkter er vigtige for velfungerende markeder og finansiel stabilitet. Det danske formandskab vil nu 
indlede forhandlinger med Europa-Parlamentet. 
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Kirke, ligestilling og kultur  
 
Ægteskab mellem to personer af samme køn 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om ægteskab mellem to personer af samme køn. Lovforslaget 
gør det muligt for homoseksuelle par at indgå ægteskab både på rådhuset og i kirken. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2012. Regeringen har desuden iværksat et udredningsarbejde med henblik på at afdække mu-
lighederne for en mere kønsneutral familielovgivning på området.  
 
Revision af reglerne om Ligebehandlingsnævnet 
Regeringen lovforslag om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet er vedtaget i 2012. Med forslaget præ-
ciseres, at nævnet kan behandle sager om chikane og sexchikane, og nævnets kompetence til at afvise klager 
tydeliggøres.  
 
Den danske model for flere kvinder i ledelse 
Regeringen lancerede i maj 2012 en ambitiøs dansk model for flere kvinder i ledelse. Modellen forpligter de 
1.100 største virksomheder til at fastsætte måltal for den kønsmæssige sammensætning i de øverste ledelses-
organer og til at udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhedens le-
delsesniveauer generelt. Statslige virksomheder, institutioner mv. forpligtes uanset størrelse til at opstille 
måltal og udarbejde en politik for at få flere kvinder i ledelsen. Der fremsættes lovforslag i efteråret 2012.  
 
Ændring af teaterloven 
Regeringens lovforslag om ændring af teaterloven er vedtaget i maj 2012. Ud over at loven ændrer navn til 
lov om scenekunst, indebærer loven bl.a. større selvstændighed for teatrene under Københavns Teater, der 
samtidig ændrer navn til Det Københavnske Teatersamarbejde, fælles regler for de store teatre og institutio-
ner med særlige opgaver på scenekunstområdet, mulighed for at kommunerne kan få refusion for større til-
skud til egnsteatre og små storbyteatre, omlægning af tilsynet med egnsteatre til Statens Kunstråds Scene-
kunstudvalg og nedlæggelse af Udvalget for Børneteater og Opsøgende Teater.  
 
Aftale om Det Kongelige Teater 2012-2015 
Regeringen indgik i november 2011, som led i finanslovsaftalen for 2012, en aftale med samtlige partier i 
folketinget om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015. Aftalen er en rammaftale, som udstikker en 
række strategiske mål for Det Kongelige Teater. Målene omfatter det kunstneriske niveau, teatrets aktivitets-
niveau, udvikling af de kunstneriske ensembler, variation og udvikling af teatret igennem et fortsat højt antal 
produktioner og nyproduktioner og Det Kongelige Teaters arbejde med publikum og udvidelsen af dette.  
 
Musikhandlingsplan 
Regeringen afsluttede i marts 2012 de politiske drøftelser om musikhandlingsplanen Én musikscene – mange 
genrer 2012-2015. Musikhandlingsplanen fordeler i alt 137,5 mio. kr. til musikken over den fireårige perio-
de. Især den rytmiske musik styrkes, idet der sker en øget støtte til regionale og honorarstøttede spillesteder 
og transportstøtte til rytmisk musikere samt til ny rytmisk komposition og musikeksport af dansk rock og 
pop. Derudover styrkes talentudviklingen på musikskolerne, og der sættes fokus på bl.a. musikundervisnin-
gen i folkeskolen og kvinder i rytmisk musik.  
 
Store idrætsbegivenheder 
Regeringen traf i december 2011 beslutning om at videreføre indsatsen med at tiltrække store idrætsbegiven-
heder til Danmark. Sport Event Denmark vil i 2012-2013 modtage 25 mio. kr. årligt fra en finanslovsbevil-
ling, tipsmidler og Danmarks Idræts-Forbund. I den forbindelse er det besluttet at justere Sport Event Den-
marks fokus, således at der lægges større vægt på den blivende samfundsværdi af store idrætsbegivenheder 
samt i højere grad end hidtil også at fokusere på store breddeidrætsbegivenheder. 
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EU-formandskabet på kulturområdet 
På kulturområdet har Danmarks formandskab for EU i første halvår af 2012 medført ledelse af forhandlinger 
på områderne: Kultur, Film og Medier og Ophavsret. På rådsmødet den 10. maj 2012 blev der opnået delvis 
generel indstilling om forslag til programmerne Et Kreativt Europa og Europa for Borgerne. Der blev her-
med skabt et godt grundlag for den videre behandling af forslagene. 
 
EU-formandskabet på sportsområdet 
Det danske formandskab har på sportsområdet haft bekæmpelse af doping, bekæmpelse af matchfixing og 
breddeidræt som prioriteter. På rådsmødet den 10. maj vedtog EU’s sportsministre således rådskonklusioner 
om bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre, ligesom formandskabet har forestået koordineringen 
af EU’s første bidrag til revisionen af World Anti-Doping Agency's (WADA) kodeks. I marts 2012 afholdt 
det danske EU-formandskab i samarbejde med dansk idræts aktører konferencen, SportVision2012, hvor 
breddeidrættens potentialer og udfordringer blev sat på dagsordenen i et europæisk perspektiv.  
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Retspolitik og indsats mod kriminalitet 
 
Ny flerårsaftale for politi og anklagemyndighed 
Regeringen indgik i november 2011 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti 
om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2012-2015. Med aftalen får politiet et solidt grundlag for at 
bringe den flerårige omstillingsproces med fokus på effektivisering og fortsat modernisering af politiets virk-
somhed i mål. Endvidere fastholdes de seneste års markante styrkelser af politiet samtidig med, at der afsæt-
tes midler til en række nye initiativer i politiet. 
 
Styrket indsats mod fredskrænkelse, forfølgelse og chikane 
Regeringens lovforslag om at styrke indsatsen for at beskytte personer mod at blive udsat for fredskrænkelse, 
forfølgelse og chikane, fx såkaldt stalking, er vedtaget i januar 2012.  
 
Forhøjelse af den kriminelle lavalder 
Regeringens lovforslag om at forhøje den kriminelle lavalder til 15 år er vedtaget i februar 2012. Med lov-
ændringen gøres op med den nedsættelse af den kriminelle lavalder til 14 år, som blev gennemført i 2010 
under den tidligere VK-regering.  
 
Afskaffelse af fodlænker til børn og unge 
Regeringens lovforslag om afskaffelse af elektronisk overvågning af børn og unge (fodlænker) samt skærpel-
se af kriteriet for anbringelse på sikrede afdelinger er vedtaget i februar 2012.  
 
Udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste 
Regeringens lovforslag om udvidet anvendelse af betingede domme med vilkår om samfundstjeneste er ved-
taget i februar 2012. Formålet med de nye regler er at udnytte den gavnlige effekt på tilbagefaldsrisikoen, 
som aftjening af samfundstjeneste synes at have for dømte, der er fundet egnede til at udføre samfundstjene-
ste, sammenlignet med afsoning af en ubetinget frihedsstraf.  
 
Revision af lovgivningen om knive 
Regeringens lovforslag om at revidere våbenlovens regler om ulovlig besiddelse af kniv på offentligt tilgæn-
gelige steder er vedtaget i marts 2012. Den nye sanktionsbestemmelse indebærer, at førstegangsovertrædelse 
af knivforbuddet som udgangspunkt straffes med bøde.  
 
Generel våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter på danske lastskibe mv. 
Regeringen fremsatte i marts 2012 et lovforslag, som har til formål at give rederier mulighed for at få en ge-
nerel våbentilladelse til at bruge civile, bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i områder, hvor der er 
risiko for pirateri og væbnede overfald på skibe. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
 

22
 



 

Miljø, energi og fødevarer 
 
Energipolitisk aftale af 22. marts  
Regeringen fremlagde i november 2011 udspillet Vores energi. Udspillet præsenterer regeringens vision for, 
hvordan samfundet kan gennemgå en grøn omstilling og være 100 pct. baseret på vedvarende energi i 2050. 
Udspillet fremlægger regeringens mål for, at halvdelen af elforbruget i 2020 skal dækkes af vind, og at el- og 
varmeforsyningen er helt uden fossile brændsler i 2035. Udspillet udgjorde grundlaget for de efterfølgende 
energipolitiske forhandlinger. 
 
Regeringen indgik i marts 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 
Folkeparti om den danske energipolitik for perioden 2012-2020. Aftalen indeholder konkrete initiativer til en 
styrket indsats for energieffektiviseringer, omlægning til vedvarende energi i husholdninger og erhvervsliv 
samt en markant udbygning med vindkraft, så vind i 2020 leverer ca. halvdelen af elforbruget. Aftalen åbner 
for øget udnyttelse af vedvarende energi på de store kraftværker, understøtter udviklingen af smarte el-net, 
giver bedre rammebetingelser for udbygning med biogas og  fremmer brug af vedvarende energi til transport. 
Aftalen udgør et omkostningseffektivt afsæt for den grønne omstilling og bidrager til at skabe beskæftigelse i 
den kommende periode. Der er fremsat fire lovforslag, der implementerer energiaftalen. 
 
Ny lov om olieberedskab 
Regeringens lovforslag om olieberedskab er vedtaget i april 2012. Loven handler om samfundets beredskab 
over for oliekriser. Det vil sige situationer med mangel på olie som følge af forsyningsafbrydelser eller risiko 
herfor. Loven gennemfører direktiv 2009/119/EF om forpligtelse for medlemsstaterne til at holde minimums-
lagre af råolie og/eller olieprodukter. 
 
Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om 
bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og 
boligregistrering samt byggeloven er vedtaget i april 2012. Loven indeholder bl.a. en række ændringer som 
følge af EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne og EU-direktiv om fremme af anvendelse af 
energi fra vedvarende energikilder.  
 
Energipolitisk redegørelse 
Regeringen offentliggjorde i maj 2012 "Energipolitisk redegørelse", der gør status over de væsentligste rege-
ringsinitiativer samt kommende prioriteringer og opgaver på energiområdet, herunder bl.a. fokus på energief-
fektiviseringer og udbygning af den vedvarende energiforsyning. 
 
Etablering af nye, konkrete indsatsområder for nordisk samarbejde om grøn vækst 
Regeringen har i regi af nordisk samarbejde stået i spidsen for en task-force for grøn vækst, som har resulte-
ret i, at de nordiske statsministre har vedtaget konkrete indsatsområder for et nordisk samarbejde om grøn 
vækst i Norden i de kommende år, herunder bl.a. samarbejde om fælles test- og demonstrationsfaciliteter til 
storskalatest af energiteknologi i Norden.  
 
Strammere regler for energimærkning og ecodesign 
Regeringen har bidraget aktivt til vedtagelse af stramning af reglerne i EU for energimærkning og ecodesign 
af produktgrupper som tørretumblere, klimaanlæg og cirkulationspumper. 
 
Mandat til nye forslag til opstramning af EU's klimapolitik 
Regeringen har arbejdet for, at EU viser globalt lederskab og hæver det fælles drivhusgasreduktionsmål i 
2020 fra 20 pct. til 30 pct. i forhold til 1990 på en måde, som sikrer beskæftigelse, konkurrenceevne og en 
fair byrdefordeling. Det danske EU-formandskab har opnået opbakning fra 26 medlemslande til nye milepæ-
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le for EU’s drivhusgasudledning i 2030 og 2040 samt en opfordring til Kommissionen om at komme med 
nye forslag på klimaområdet for tiden frem til 2030.  
 
EU-rådskonklusioner om opfølgning på COP17 
Regeringen har med vedtagelsen af rådskonklusioner i marts 2012 om opfølgning på COP17 samlet EU om 
bl.a. modaliteterne for at indmelde et emissionsbudget for EU i en anden forpligtelsesperiode under Kyo-
toprotokollen. Formandskabet har endvidere fået vedtaget og på vegne af EU indsendt 18 submissions til 
FN’s Klimasekretariat, som redegør for EU’s holdning til en række forskellige forhandlingsområder. 
 
Beskyttelse af havmiljøet 
Regeringens lovforslag om beskyttelse af havmiljøet er vedtaget i december 2011. Det er nu muligt at udste-
de anløbsforbud til danske havne begrundet i overtrædelser af regler om luftforurening, ligesom lovforslaget 
giver adgang til at tilbageholde skibe, der ikke overholder havmiljøloven. Endvidere indarbejdes en fortro-
lighedsbestemmelse i havmiljøloven, så besætningsmedlemmer får mulighed for under fortrolighed at vide-
regive miljøoplysninger til fx tilsynsmyndigheden ved en havnestatskontrol.  
 
Ny lovgivning om egenkontrol og skærpede regler om håndhævelse på kemikalie-
området 
Regeringens lovforslag om egenkontrol og oplysnings- og undersøgelsespligt på kemikalieområdet er vedta-
get i februar 2012. Loven gennemfører det nye RoHS-direktiv fra EU om at begrænse visse farlige stoffer i 
elektrisk og elektronisk udstyr. Direktivet stiller bl.a. krav til virksomheder om, hvordan de skal indrette de-
res produktion og sikre, at de varer, de producerer eller sælger, overholder fastsatte krav, og hvordan de skal 
handle, hvis de finder ud af, at varerne ikke overholder kravene. Loven sikrer desuden, at tilsynsmyndighe-
den har de nødvendige håndhævelsesmuligheder til rådighed, hvis varer på det danske marked ikke overhol-
der reglerne. 
 
Begrænsning af luft-, vand og jordforurening fra industrien 
Regeringens lovforslag om industrielle emissioner er vedtaget i maj 2012. Loven implementerer IE-
direktivet, som fastlægger en ramme for at miljøgodkende de største og mest miljøbelastende virksomheder i 
EU. Loven indeholder en række bestemmelser om at forebygge og begrænse luft-, vand- og jordforurening 
fra større industrielle kilder. Desuden indeholder loven regler om kunstgødning,  ferskvandsdambrug og ob-
ligatorisk anvendelse af digitale løsninger i forbindelse med forvaltningen af miljøgodkendelser. 
 
Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet m.v 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om en reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet. Lo-
ven skal bl.a. sikre en hurtig og effektiv behandling af klagesager på natur- og miljøområdet. Natur- og Mil-
jøklagenævnet får således mulighed for at fokusere behandlingen af en klagesag på de væsentligste klage-
punkter i en sag, ligesom klagenævnet får bedre mulighed for digital klagesagsbehandling. Herudover lægger 
regeringen op til at nedsætte klagegebyret til 500 kr. fra de 3.000 kr., som det koster for organisationer, virk-
somheder mv. i dag. Loven udmønter en række af anbefalingerne fra ekspertudvalget om klagesystemet på 
natur- og miljøområdet. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012. 
 
Klimalokalplaner i kommunerne og afbureaukratisering 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om klimatilpasning. Loven skal styrke klimatilpasningsindsat-
sen i kommunerne og forenkle en række kommunale planprocesser. Desuden indeholder loven tre ændringer, 
som har til formål at afbureaukratisere planloven. Det drejer sig om at lette muligheden for at ophæve foræl-
dede lokalplaner, at gøre det muligt at delegere beslutningskompetence til vedtagelse af planforslag til ståen-
de udvalg og at udvide området for udbygningsaftaler, dvs. frivillige aftaler, som en grundejer kan indgå med 
en kommune om betaling af infrastrukturanlæg m.v. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012. 
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Fastsættelse af servicemål og miljømål 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om servicemål, miljømål og vedvarende energi. Loven gen-
nemfører klarere regler om miljømål og servicemål og om beslutning af disse mål. Loven sikrer, at miljømi-
nisteren tager sig af overordnet at fastsætte miljømål, mens vandselskaberne tager sig af den driftsmæssige 
udmøntning af de overordnede mål. Loven indebærer også, at det bliver lettere for vandselskaberne at udnyt-
te den biogas, der fremstilles ved spildevandshåndtering, til el-produktion i virksomheden. Lovforslaget for-
ventes vedtaget i maj 2012. 
 
Ændring af afgift på bekæmpelsesmidler 
Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af afgift på bekæmpelsesmidler, som skal medvirke 
til at reducere pesticidbelastningen. Lovforslaget skal ses som en del af regeringens indsats for at sikre den 
biologiske mangfoldighed, beskyttelse af grundvandet og beskyttelse af arbejdstagere med påvirkning fra 
bekæmpelsesmidler. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012.  
 
Nyt Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 
Som en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 blev der i november 2011 
afsat 50 mio. kr. til et nyt Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), som skal med-
virke til en styrket indsats for grøn omstilling. 
 
Offentliggørelse af vand- og naturplanerne 
Regeringen offentliggjorde i december 2011 vand- og naturplanerne, som skal sikre implementeringen af 
EU´s vand- og naturdirektiver. 
 
Kommission om landbrug og natur 
Regeringen nedsatte i marts 2012 en ny Natur- og Landbrugskommission, som skal komme med anbefalin-
ger til virkemidler og initiativer, som afspejler en sammenhængende og tværgående tilgang, der kan under-
støtte realiseringen af en afbalanceret natur- og landbrugspolitik på kort og lang sigt.  
 
Udvikling af danske fiskerihavne 
Regeringen indgik i februar 2012 en aftale med alle Folketingets partier om fordelingen af midler under det 
danske Fiskeriudviklingsprogram. Aftalen fremrykker investeringer i danske fiskerihavne, således at der i 
2012 kan søges om i alt 60 mio. kr. i tilskud. Der er afsat 6,2 mio. kr. til omlægning til økologisk akvakultur. 
Derudover er der penge til Natura 2000 undersøgelser og udsætning af ål. 
 
Et bedre havmiljø 
Regeringens lovforslag om ændring af fiskeriloven er vedtaget i april 2012. Formål er at ramme adfærd, som 
forårsager skader på havmiljøet, på fiskebestandenes bæredygtighed og som derfor samtidig forringer den 
socioøkonomiske situation for de fiskere, der overholder reglerne.  
 
Ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger. Loven 
medfører, at der bl.a. kan fastsættes regler for markedsføring af mærker til dyr (fx øremærker) samt om ind-
beretning af resultater af diagnostiske laboratoriefund i forbindelse med undersøgelser for sygdomme hos 
dyr. Med forslaget tilvejebringes endvidere en hjemmel til fastsættelse af et beredskab, når dyr har indtaget 
kontamineret foder eller på anden måde er kemisk forurenede. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012.  
 
Offentlig adgang til nye naturområder 
Regeringen fremsatte i marts 2012 forslag til lov om ændring af lov om randzoner. Lovforslaget sikrer of-
fentligheden adgang til randzonerne på de vilkår, som naturbeskyttelsesloven helt generelt giver til udyrkede 
arealer. Dermed forbedres mulighederne for, at offentligheden kan opleve naturen. Endvidere fjernes mulig-
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heden for at dyrke flerårige energiafgrøder i randzonerne, hvormed oplevelsen af de smukke ådale og åbne 
landskaber, som findes rundt om i landet, og som er et særkende for Danmark bevares, ligesom randzonerne 
holdes virkeligt dyrkningsfrie. Lovforslaget forventes vedtaget i indeværende folketingssamling. 
 
Styrket indsats for økologien 
Som en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 indgår fremme af økologi. 
Aftalen gavner biodiversiteten, sikrer renere drikkevand og vil give forbrugerne bedre mulighed for at vælge 
økologisk. Aftalen vil blive udmøntet i 2012 og 2013. Regeringen fremlægger i juni 2012 ”Økologisk Hand-
lingsplan 2020”. 
 
Miljøfokusering af landdistriktsmidlerne  
Som en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 indgår miljøfokusering af 
landdistriktsmidlerne. Indsatsen omfatter en styrket vådområdeindsats, yderligere skovrejsning, en styrkelse 
af økologien og investeringer i nye grønne teknologier i landbruget, samt en styrket indsats vedrørende na-
turforvaltning og pleje af naturarealer. Indsatsen understøtter vækst og grøn omstilling og mere natur og bio-
diversitet til gavn for både mennesker og miljø.  
 
Økologisk omstilling af offentlige køkkener 
Regeringen og Enhedslisten afsatte med finansloven for 2012 28 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til økologisk 
omstilling af offentlige køkkener. Kommuner og regioner får mulighed for at indgå i projektsamarbejde her-
om. Deltagelse i projektsamarbejderne forpligter til at arbejde for en omstilling af kommunens/regionens be-
spisning til 60-90 pct. økologi.  
 
Stop for koncentration af fælles fiskeressourcer 
Regeringen har sammen med Enhedslisten indført nye regler, som forhindrer at de danske fiskekvoter samles 
hos en begrænset kreds af fiskere. Formålet med de nye regler er at begrænse mulighederne for, at rettighe-
derne koncentreres i en sådan grad, at enkelte fiskere kan dominere markeds- og prisforhold for rettigheder-
ne. 
 
Udsmidsforbud af fisk i Skagerrak 
Regeringen indgik i november 2011 aftale med Norge og Sverige om udsmidsforbud i Skagerrak fra 1. janu-
ar 2013. Aftalen følger godt i tråd med regeringens linje i forbindelse med reformen af EU's fælles fiskeripo-
litik, hvor der arbejdes for en mere bæredygtig fiskeriforvaltning ved at stoppe udsmid og indføre fangstkvo-
teforvaltning.  
 
En grønnere og mindre bureaukratisk europæisk landbrugspolitik 
Regeringen har arbejdet aktivt med reformen af den fælles landbrugspolitik. Hovedprioriteterne har været 
økonomisk ansvarlighed, grøn omstilling og mindre bureaukrati. Resultatet for formandskabet sammenfattes 
i en fremskridtsrapport ledsaget af reviderede juridisk tekster, som fremlægges i juni måned.  
 
En mere bæredygtig europæisk fiskeripolitik 
Regeringen har arbejdet aktivt med reformen af den fælles fiskeripolitik. Hovedprioriteten er øget bæredyg-
tighed i EU’s fiskeripolitik. Det forventes, at rådet på baggrund af formandskabets reviderede juridiske tek-
ster når til enighed om en generel indstilling på grundforordningen og markedsordningen. Desuden vil rådet 
under dansk formandskab fremlægge en fremskridtsrapport om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. For-
mandskabet har derudover fået vedtaget rådskonklusioner vedrørende den eksterne dimension af fiskeripoli-
tikken.  
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En styrket europæisk indsats for dyrevelfærd 
Som led i det danske EU-formandskab afholdt regeringen i samarbejde med EU-Kommissionen en internati-
onal konference om dyrevelfærd den 29. februar og 1. marts 2012 i Bruxelles. Konferencen satte fokus på, 
hvordan dyrevelfærd kan styrkes gennem øget oplysning og ændret forbrugeradfærd, og på mulighederne for 
bedre at håndhæve de eksisterende regler på området.  
 
Bekæmpelse af antibiotikaresistens 
Som led i det danske EU-formandskab afholdt regeringen i marts 2012 en konference om antibiotikaresistens 
i København. Konferencen havde fokus på styrelse af både veterinær- og humanområdet ud fra et ”One 
Health” perspektiv.  
 
En moderne kødkontrol 
Som led i det danske EU-formandskab afholdt regeringen i samarbejde med EU-Kommissionen en EU-
konference om kødkontrol den 2. og 3. februar i København. På konferencen blev der sat et vigtigt fokus på, 
hvordan den europæiske kødkontrol fremadrettet kan moderniseres og forbedres. 
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Transport og infrastruktur 
 
Politisk aftale om midler til bustrafik, cykler og trafiksikkerhed 
Regeringen indgik i november 2011 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om nye initiativer på transportområdet. Med aftalen blev der udmøntet puljemidler for i 
alt godt 175 mio. kr. til at udvikle og styrke bustrafikken, til at støtte cykelturisme på småøer og til årets tra-
fiksikkerhedsbyer. Det blev endvidere opnået enighed om at iværksætte en analyse af mulige løsninger af 
problemerne på Storstrømsbroen. 
 
Politisk aftale om elektrificering af jernbanenettet m.v. 
Regeringen indgik i februar 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om elektrificering af jernbanen m.v. Aftalen indeholder fire hovedpunkter: Elektrificering 
af togstrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov samt analyser af elektrificering af yderligere togstræknin-
ger, anlæg af dobbeltspor i Sønderjylland, anlæg af to nye stationer ved kommende supersygehuse i Hillerød 
og Gødstrup samt forberedende arbejder til en ny metroafgrening til Københavns Nordhavn. Aftalen sikrer 
bedre og mere miljørigtig kollektiv trafikbetjening. 
 
Politisk aftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik 
Regeringen indgik i marts 2012 en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om at nedsætte taksterne i 
den kollektive trafik med 500 mio. kr. samt afsætte en årlig pulje på 500 mio. kr. til investeringer i den kol-
lektive trafik. Aftalen om takstnedsættelser vil få virkning fra 2013. I forlængelsen af rammeaftalen er der 
nedsat en kommission, der skal komme med forslag til reduktion af trængsel og luftforurening i hovedstads-
området.  
 
Strategisk analyse af fremtidens veje og baner i Danmark 
Regeringen fremlagde i december 2011 en samlet kortlægning af udfordringer og løsninger for den langsig-
tede indretning af Danmarks veje og jernbaner som led i de strategiske analyser af fremtidens infrastruktur, 
herunder bl.a. forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark. 
 
Ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (bødeforhøjelser) er vedtaget i 
februar 2012. Loven forhøjer bødeniveauet for at overtræde gods- og buskørselsloven. Dette bidrager til at 
øge trafiksikkerheden via en skærpet overholdelse af lovens regler. 
 
Ændring af havneloven 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om havne er vedtaget i marts 2012. Loven indeholder tiltag, der 
giver havne udvidede muligheder for at fastholde og udvikle nye aktiviteter på havnene og derved styrke de-
res position som vigtige infrastrukturknudepunkter til gavn for erhvervslivet og beskæftigelsen. 
 
Ændring af lov om taxikørsel mv. og registreringsafgiftsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om taxikørsel mv. og registreringsafgiftsloven er vedtaget i april 
2012. Lovens formål er at udvide kredsen af virksomheder, der kan byde på kørselsopgaver for trafikselska-
ber, så det ikke kun er taxivognmænd, der kan byde. 
 
Lov om ny letbane i Aarhus 
Regeringens lovforslag om anlæg af en letbane i Aarhus samt oprettelse af anlægsselskabet Aarhus Letbane 
I/S er vedtaget i maj 2012. Loven er en udmøntning af den politiske aftale af 31. oktober 2011 mellem Aar-
hus Kommune, Region Midtjylland og Transportministeriet.  

 28
 



Lovforslag om dobbeltspor i Sønderjylland 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vo-
jens til dobbeltspor. Strækningen er i dag en vigtig korridor for banegods mellem Skandinavien og det øvrige 
Europa. Med dobbeltsporet sikres den nødvendige kapacitet til gods og passagertrafikken. Lovforslaget for-
ventes vedtaget i maj 2012.  
 
Forslag om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. Forsla-
gets primære formål er administrative lettelser til gods- og buskørselserhvervet i forbindelse med ansøgnin-
ger om tilladelser. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012. 
 
Forslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer 
Regeringen fremsatte i marts 2012 lovforslag om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. Forsla-
get har som hovedformål at skabe et hjemmelsgrundlag for, at Trafikstyrelsens kontrolsyn af synede køretø-
jer i langt højere grad kan ske på grundlag af en risikovurdering, så Trafikstyrelsen kan sætte ind med kon-
trolsyn der, hvor det har den største effekt. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012. 
 
Nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnet (TEN-T) 
På rådsmødet i marts 2012 vedtog de europæiske transportministre under dansk formandskab en samlet 
holdning til forslaget om nye retningslinjer for det transeuropæiske transportnet (TEN-T). TEN-T indebærer, 
at EU afsætter tilskudsmidler til transportprojekter, der binder EU’s medlemslande bedre sammen. Formålet 
med de nye retningslinjer er at fokusere kriterierne for EU-støtte, således at der skabes øget fokus på græn-
seoverskridende projekter og projekter, der kan afhjælpe flaskehalse, herunder Femernprojektet. 
 
Nye regler for groundhandling i europæiske lufthavne 
På rådsmødet i marts 2012 vedtog de europæiske transportministre under dansk formandsskab en samlet 
holdning til forslaget om groundhandling i de europæiske lufthavne. Groundhandling er ydelser som eksem-
pelvis bagagehåndtering og påfyldning af brændstof på fly. Formålet med forslaget er at øge effektiviteten og 
kvaliteten i de større lufthavne til gavn for både passagerer og luftfartsselskaber. 
 
Analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm 
Regeringen fremlagde i februar 2012 et oplæg om rammevilkårene for transport til og fra Bornholm, hvor 
der sættes fokus på, hvordan man kan understøtte rammerne for effektiv transportbetjening af øen. 
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Udenrigs-, Europa-, handels-, sikkerheds,- og udviklingspolitik 
 
Det danske formandskab for Rådet for den Europæiske Union 
Regeringen har i det første halve år af folketingsåret 2011/2012 forberedt det danske formandskab for Rådet 
for den Europæiske Union (”Rådet”) og i anden halvdel af folketingsåret varetaget formandskabet for Rådet. 
Formandskabet har været den største udenrigspolitiske opgave for regeringen i 2012. Regeringen præsente-
rede i januar 2012 et program for formandskabet, som fokuserede på at skabe et ansvarligt, dynamisk, grønt 
og sikkert Europa. Som et led i varetagelsen af formandskabet har regeringen løbende afholdt møder med de 
andre EU-lande og EU’s institutioner med henblik på at sikre fremdrift i den omfattende dagsorden. 
 
Regeringen har op til og under formandskabet prioriteret et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet. Rege-
ringen har i efteråret 2011 været vært for besøg af Europa-Parlamentets formandskonference samt de politi-
ske grupper. Under formandskabet har et stort antal af regeringens ministre på Rådets vegne deltaget i en 
lang række politiske debatter i Parlamentets plenarforsamling og udvalg samt i forhandlinger om konkrete 
emner. 
 
Regeringen har fokuseret på at gennemføre det danske formandskab omkostningseffektivt og med høj kvali-
tet. Formandskabet forventes som det første formandskab at blive certificeret som bæredygtigt i henhold til 
den internationale ISO20121-standard. 
 
Støtte til den fælles udenrigstjeneste  
Regeringen har ydet aktiv støtte til en fortsat styrkelse af EU’s fælles udenrigspolitik og den fælles udenrigs-
tjeneste, samt støttet skridt mod mere samtænkte indsatser i forhold til det Arabiske forår og den reviderede 
naboskabspolitik, krisen i Sahel-regionen og Afrikas Horn. Regeringen har i kraft af formandskabet øget ef-
fektiviteten i EU’s sanktionsarbejde, med forhandling af konkrete sanktionsregimer overfor bl.a. Iran og Sy-
rien og en styrket tværgående befatning med sanktioner i sammenhæng med andre instrumenter.  
 
Håndtering af EU-formandskabet på migrationsområdet 
Regeringen har som EU-formandsland arbejdet for at styrke koblingen mellem politikområderne migration, 
udenrigspolitik og udviklingspolitik i EU’s samarbejde med tredjelande. Dette afspejles i Rådskonklusioner 
om EU’s samlede migrationsstrategi på det generelle rådsmøde den 29.maj 2012. Som led i indsatsen for 
hurtig respons på det Arabiske forår er der desuden under det danske formandskab færdigforhandlet erklæ-
ringer om mobilitetspartnerskab med Tunesien og Marokko med vægt på migration, mobilitet, beskæftigelse 
og sikkerhed. Aftalerne underskrives sandsynligvis under det kommende cypriotiske formandskab. 
 
Formandskabet for Rådet for Generelle Anliggender 
Regeringen har bl.a. varetaget formandskabet for Rådet for Generelle Anliggender, som har ansvaret for de 
overordnede forhandlinger om den flerårige finansielle ramme fra 2014-2020, samhørighedspolitikken, for-
beredelse af møderne i Det Europæiske Råd, institutionelle spørgsmål og EU’s udvidelse. 
 
Den europæiske samhørighedspolitik 
Som led i det danske formandskab for Rådet har regeringen opnået enighed i Rådet og med Europa-
Parlamentet om tilpasning af forordning (EF) 1083/2006 vedrørende indførsel af risikodelingsinstrumenter til 
fordel for kriseramte lande. Der er endvidere opnået foreløbig enighed i Rådet vedrørende de nye samhørig-
hedsforordninger for så vidt angår forhandlingsblokkene Ex ante konditionalitet, Forvaltning og kontrol, 
Monitorering og evaluering, Støtteberettigelse og Store projekter samt Programmering (med undtagelse af 
spørgsmålet om de landespecifikke anbefalingernes betydning for planlægningen af samhørighedspolitik-
ken). 
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Forhandlingerne om EU’s udvidelse 
Regeringen har som formandskab sikret enighed blandt EU’s medlemslande om tildeling af kandidatstatus til 
Serbien i marts 2012. Regeringen har endvidere som formandskab stået i spidsen for åbning og lukning af en 
række forhandlingskapitler med Island. Ved udgangen af dansk formandskab ventes samlet status i forhand-
lingerne med Island at være, at ca. halvdelen af forhandlingskapitlerne er åbnet og ca. en tredjedel lukket.  
Regeringen er i samarbejde med Kommissionen og med Tyrkiet, kommet et godt stykke i arbejdet med ud-
dybningen af elementerne i den såkaldte ”positive dialog” mellem EU og Tyrkiet, der blev lanceret i decem-
ber 2011 som et supplement til udvidelsesforhandlingerne. Regeringen forventer som formandskab i juni at 
sikre enighed blandt EU’s medlemslande om en formel åbning af udvidelsesforhandlinger med Montenegro.  
 
EU’s menneskerettighedspolitik 
Regeringen har bidraget til at sikre en tværgående styrkelse af menneskerettighedsprofilen i EU’s udenrigs-
politik bl.a. gennem den kommende udnævnelse af en særlig repræsentant (EUSR) for EU på menneskeret-
tighedsområdet. 
 
EU-formandskabet på udviklingsområdet 
Regeringen har arbejdet for at sætte en stærk dagsorden på udviklingsområdet under det danske EU-
formandskab i tæt dialog med den Fælles Udenrigstjeneste og EU-kommissionen. I forhandlingerne om EU’s 
nye udviklingspolitik har Danmark arbejdet for at placere rettigheder centralt i EU’s udviklingspolitik. Der 
blev på Rådsmødet for udviklingsministre den 14. maj 2012 vedtaget rådskonklusioner, der sætter øget fokus 
på en række danske mærkesager som menneskerettigheder, ligestilling, inddragelse af civilsamfund, transpa-
rens og åbenhed. Som led i EU’s nye udviklingspolitik er vedtaget separate rådskonklusioner om en ny til-
gang til budgetstøtte, som Danmark som formandskabsland har stået for forberedelserne af. Formålet er at 
gøre EU's budgetstøtte til et mere effektivt og målrettet instrument med større vægt på demokrati og menne-
skerettigheder. Danmark har under formandskabet også arbejdet for at placere politiksammenhæng for ud-
vikling centralt på dagsordenen, så hensynet til udviklingslandene ved gennemførelse af andre politikker, 
som det fremgår af Lissabon-traktaten, også efterleves i praksis.  
 
Offensivt handelspolitisk EU-formandskab 
Regeringen har brugt EU-formandskabet på det handelspolitiske område aktivt til at skabe vækst og beskæf-
tigelse ved at fremme EU’s adgang til de globale markeder. Der er på baggrund af en vedvarende dansk ind-
sats taget vigtige skridt mod åbning af frihandelsforhandlinger med Japan, og der er startet frihandelsfor-
handlinger med Vietnam, Georgien, Moldova og Armenien. Der er bevægelse i dialogen om handelsliberali-
sering med USA og mod afslutning af forhandlingerne med Singapore, Canada og Indien. Regeringen har 
drevet afslutningen af en ny forordning, der vil skabe klarhed omkring ændringerne med Lissabon-traktaten, 
hvormed udenlandske investeringer overgik fra medlemslandene og til at være EU-kompetence. Regeringen 
har sat grøn handelsliberalisering på EU’s dagsorden, og EU’s indsats er blevet intensiveret, så der både gø-
res en ekstra indsats i de multi- og plurilaterale forhandlinger, samtidig med at grøn handelsliberalisering og-
så indgår i de bilaterale frihandelsforhandlinger. Regeringen har desuden sat fokus på handelspolitikkens bi-
drag til de fattigste udviklingslande. Der er vedtaget konklusioner om handel og udvikling i Udenrigsrådet 
om handelspolitiske sager, og regeringen har drevet arbejdet mod en ny forordning om generelle toldpræfe-
rencer til EU’s marked for de fattigste lande. 
 
Mere åbenhed i EU 
Regeringen har under EU-formandskabet sat fokus på åbenhed i EU-systemet, herunder ved at prioritere ar-
bejdet med at gennemføre Lissabontraktatens overordnede mål om åbenhed i alle EU's institutioner, også i 
lovgivningsproceduren. Under det danske EU-formandskab har regeringen sat sig i spidsen for de vanskelige 
forhandlinger om en ny forbedret juridisk ramme for åbenhed i EU. 
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Effektivisering af EU-domstolen 
Under det danske EU-formandskab har regeringen prioriteret at færdigforhandle en vigtig reform af EU-
domstolen, som skal medvirke til at nedbringe de ofte lange sagsbehandlingstider og samlet set skabe en me-
re effektiv domstol i Luxembourg til gavn for borgere og virksomheder i hele EU. 
 
Terrorbekæmpelse og EU-formandskabsprioriteter  
Bekæmpelse af terror og ikke mindst den forebyggende indsats står centralt for Regeringen. Danmark har 
markeret sig som en central international aktør på terrorbekæmpelsesområdet bl.a. eksemplificeret ved, at 
Danmark blandt få andre EU-lande er inviteret med i Global Counter-Terrorism Forum, et nyt multilateralt 
forum med inddragelse af ikke-vestlige lande. Danmark var som EU-formandskabsland i marts 2012 vært for 
en international konference om terrorbekæmpelse og menneskerettigheder, der forventes at munde ud i et sæt 
af praktiske retningslinjer for EU på området. Under EU formandskabet har Danmark succesfuldt håndteret 
dialogen med USA i opfølgning af ny amerikanske lovgivning vedrørende terrorbekæmpelse. Det lykkedes 
at skabe fælles EU-fodslag om en tilgang, der varetager hensynene til både effektiv terrorbekæmpelse og til 
opretholdelse af grundlæggende menneskeretlige garantier. 
 
Gennemførelse af traktatændring vedr. etablering af en permanent stabilitetsmeka-
nisme 
Regeringen fremsatte i november 2011 beslutningsforslag i Folketinget om Danmarks ratifikation af ændrin-
gen af artikel 136 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde. Traktatændringen giver mulighed 
for etablering af en stabilitetsmekanisme, der vil give det nødvendige redskab til at håndtere tilfælde som 
dem, der forekom i 2010, hvor der er risiko for den finansielle stabilitet i euroområdet som helhed, og derved 
bidrage til at bevare den økonomiske og finansielle stabilitet i selve Unionen. Regeringens beslutningsforslag 
blev godkendt af Folketinget den 23. februar 2012. 
 
Eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme 
Regeringen har opgraderet den politiske støtte til erhvervslivets indsats på eksportmarkederne og til tiltræk-
ning af udenlandske investeringer til Danmark. Samlet rådgav Eksportrådet 5.465 virksomheder i 2011. Ind-
satsen i 2011 omfattede bl.a. ca. 900 eksportstartpakker til 460 små og mellemstore virksomheder, ca. 500 
rådgivningssager af 200 virksomheder inden for global public affairs og 105 fælles eksportfremstød med ca. 
1.380 deltagende virksomheder, heraf 56 pct. små og mellemstore virksomheder. Ifølge virksomhedernes 
egen vurdering bidrog Eksportrådets betalingsbelagte rådgivningsydelser i 2011 til en mereksport på anslået 
30,1 mia. kroner over tre år, og de fælles eksportfremstød bidrog i 2011 til en realiseret eller forventet me-
reksport på anslået 2,5 mia. kr. Endvidere er der etableret tættere samarbejde med regionerne indenfor eks-
port- og investeringsfremme, bl.a. i kraft af ni investeringsfremme-projektledere og tre eksportfremmemed-
arbejdere placeret i de danske regioner og fuldt integreret i Eksportrådet i Udenrigsministeriet. Samarbejdet 
med regionerne bidrager til at skabe overblik og sammenhæng i danske erhvervsfremmetilbud og lokal di-
rekte adgang til internationale markeder. Regeringens indsats for at tiltrække udenlandske investeringer gen-
nem Invest in Denmark bidrog i 2011 til at skabe eller fastholde 1.296 job i Danmark (2.151 jobs med afledte 
effekter), fordelt på 47 succesfulde investeringsprojekter. 
 
Styrket dansk indsats på vækstmarkederne (BRIK strategierne)  
Regeringen lancerede i maj 2012 sin Vækstmarkedsstrategi, der suppleres med strategier for de fire BRIK-
lande: Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Formålet med strategierne er at styrke dansk erhverv på de nye 
vækstmarkeder og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Med strategierne iværksættes bl.a. en række 
initiativer med henblik på at styrke dansk tilstedeværelse på udvalgte vækstmarkeder, flere eksportfremstød 
og mere investeringsfaglig ekspertise i Danmark og målrettet markedsføring af danske styrkepositioner. Mål-
sætningerne for de næste fem år er: 1) At øge vareeksporten til vækstmarkederne med mere end 50 pct. Det 
svarer til en stigning fra ca. 60 mia. til 90 mia. kr., 2) at vækstmarkederne investerer mindst dobbelt så meget 
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i Danmark som i den foregående femårsperiode og 3) at bevare og udbygge den danske førerposition inden 
for serviceeksport til vækstmarkederne. 
 
Særlig indsats for styrket tiltrækning af udenlandske investeringer til Danmark 
Regeringen igangsatte i februar 2012 et bredt forankret arbejde for at styrke indsatsen for at tiltrække og 
fastholde udenlandske virksomheder i Danmark. Arbejdsgruppen under kommissoriet forventes i efteråret 
2012 komme med anbefalinger til optimering af rammevilkår for udenlandske virksomheder, forbedring af 
modtage- og fastholdelsesindsatsen samt generel styrkelse af investeringsfremmearbejdet gennem bedre ko-
ordination og organisering.  
 
Nyt innovationscenter 
Regeringen har i november 2011 åbnet et nyt innovationscenter i Hongkong, der med fokus på design skal 
yde rådgivning til danske virksomheder, styrke deres innovation og markedsføre danske designkompetencer. 
Det nye innovationscenter skal udnytte Danmarks internationale styrkeposition indenfor produkt- og service-
design, styrke eksporten til de asiatiske lande samt understøtte tiltrækning af viden og investeringer fra Asi-
en. 
 
Ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde og øget udviklingsbistand 
Regeringen præsenterede i marts 2012 et udkast til en ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde, der i 
tråd med regeringsgrundlaget skal etablere et nyt grundlag for et styrket og effektivt fattigdomsorienteret 
dansk udviklingssamarbejde med en rettighedsbaseret tilgang til udvikling. Strategien sætter fattigdomsbe-
kæmpelse, fremme af menneskerettigheder samt bæredygtig og inklusiv økonomisk vækst i centrum for 
Danmarks udviklingspolitik. Strategien fokuserer Danmarks fremtidige udviklingssamarbejde inden for fire 
strategiske prioritetsområder: Menneskerettigheder og demokrati; Grøn vækst; Sociale fremskridt og Stabili-
tet og beskyttelse.  
 
I opfølgning på regeringsgrundlagets og regeringens ønske om at opjustere udviklingsbistanden, så den over 
en årrække kommer tilbage på 1 pct. af BNI, øgede regeringen allerede i 2012 Danmarks udviklingsbistand 
med 234 mio. kr. En yderligere stigning på 366 mio. kr. ventes i 2013. For at sikre øget transparens om den 
danske udviklingsbistand valgte regeringen at opdele bistanden på to budgetrammer. Dels en ramme til fat-
tigdomsorienteret udviklingsbistand, som fokuserer på de mest forarmede lande, og som vil udgøre langt 
størstedelen af dansk udviklingsbistand. Dels en global ramme, som vil omfatte stabiliseringsindsatser og 
udviklingsbistand, der ikke nødvendigvis er direkte fattigdomsorienteret. 
 
Ny lov om internationalt udviklingssamarbejde 
Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om internationalt udviklingssamarbejde. Lovforslaget lægger op 
til en ny formålsbeskrivelse, hvor fattigdomsbekæmpelse og menneskerettigheder for første gang fremstår 
som to centrale mål for Danmarks udviklingssamarbejde. Det anerkendes samtidig, at andre politikker kan 
have indflydelse på udviklingslandene. Lovforslaget lægger endvidere op til en ny, bredere og mere åben or-
ganisering af den udviklingsfaglige og -strategiske rådgivning af udviklingsministeren gennem et Udvik-
lingspolitisk Råd med repræsentanter for arbejderbevægelsen, erhvervslivet og de folkelige organisationer. 
Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012.  
 
Somaliaprogrammet 
Regeringen godkendte i december 2011 et Somaliaprogram, der komplementerer de danske indsatser på det 
udenrigs- og sikkerhedspolitiske område i Somalia via støtte til demokrati-fremme, statsopbygning og øko-
nomisk vækst. Programmet finansieres med 300 mio. kr. i perioden 2011-2014. Både udenrigsministeren og 
udviklingsministeren deltog ligeledes i den stort anlagte Somalia-konference der fandt sted i London den 23. 
februar 2012, med Storbritanniens premierminister David Cameron som vært. 
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Opprioriteret indsats i skrøbelige stater og co-formandskab af ”International Dialo-
gue” 
Sikring af stabilitet og beskyttelse er en væsentlig global udfordring, og de skrøbelige stater er længst fra op-
nåelsen af 2015-målene. Regeringen har derfor opprioriteret indsatsen for konfliktforebyggelse, stabilisering 
og genopbygning i skrøbelige og konfliktramte stater. Stabilitet og beskyttelse er naturligt en af hovedpriori-
teterne i udkast til ny strategi for Danmarks udviklingssamarbejde. Indsatsen i Afghanistan, Somalia, Burma, 
Nepal og Zimbabwe har haft særlig prioritet. Hertil kom en styrkelse af Regeringens ny Freds- og Stabilise-
ringsfond med 45 mio. kr. i 2012 - øremærket til stabiliserings- og genopbygningsindsatser i Libyen og Syd-
sudan for at komplementere Danmarks fredsbevarende og udviklingsmæssige bidrag til landene. Den 1. 
marts 2012 indtrådte udviklingsministeren i formandsskabet i det ”Internationale Dialogforum for Freds- og 
Statsopbygning”, det nye internationale samarbejde mellem centrale aktører i skrøbelige stater. Hermed går 
Danmark forrest i bestræbelserne på at styrke indsatserne i skrøbelige stater.  
 
Ny lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettig-
hedsinstitution og om Dansk Institut for Internationale Studier 
Regeringen fremsatte i april 2012 to lovforslag om hhv. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Natio-
nale Menneskerettighedsinstitution, hhv. om Dansk Institut for Internationale Studier. Lovforslagene ventes 
vedtaget i juni 2012. Ved lovforslagene nedlægges Dansk Center for Internationale Studier og Menneskeret-
tigheder, således at de to institutter videreføres som selvstændige institutioner. Selvstændiggørelsen vil styr-
ke og tydeliggøre Institut for Menneskerettigheders stilling som Danmarks nationale menneskerettighedsin-
stitution. 
 
Styrket indsats for at fremme demokratisk udvikling i Mellemøsten: Nyt Arabisk Ini-
tiativ 
Regeringen har styrket indsatsen for at understøtte den demokratiske transition i Nordafrika og Mellemøsten 
med særligt fokus på Tunesien og Egypten. I alt er der til formålet afsat 275 mio. kr. i 2012. De anvendes 
bl.a. til en ny indsats rettet mod fremme af økonomisk vækst og jobskabelse, ledet at nyansat programkoor-
dinator i Cairo. Desuden støttes civilsamfundet og opbygningen af nye demokratiske institutioner. Danmark 
har som led i indsatsen åbnet et programkontor i Tunis. Ydermere har regeringen etableret ”Den Arabiske 
Investeringsfond” administreret af IFU, som via investeringer skal fremme vækst og beskæftigelse i de lande 
i Mellemøsten og Nordafrika, som gennemlever en demokratiseringsproces.  
 
Udnævnelse af en ambassadør for menneskerettigheder 
Regeringen har udnævnt en ambassadør for menneskerettigheder med henblik på bl.a. at styrke fremme af 
danske synspunkter, public diplomacy-arbejdet og dialogen med andre lande om menneskerettigheder og 
demokrati. 
 
Vedtagelse af dansk torturresolution på FN’s Generalforsamling 
I lighed med tidligere år fremlagde regeringen en omfattende resolution mod tortur på FN’s Generalforsam-
ling i 2011. Resolutionen blev vedtaget med konsensus og indeholder en række vigtige nyskabelser. 
 
CIA-flyvninger 
Regering har på Grønlands vegne anmodet Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) om bl.a. at foreta-
ge en gennemgang af, om der er grundlag for de rejste beskyldninger om ”aftalt spil” mellem USA og Dan-
mark i forbindelse med 2008-redegørelsen om påståede hemmelige CIA-flyvninger over Danmark, Grønland 
og Færøerne. 
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Afghanistan 
Et stabilt Afghanistan efter 2014 kræver to ben at stå på. Ud over fremskridt på sikkerhedsområdet er øko-
nomisk, social og politisk udvikling en forudsætning for en bæredygtig afghansk stat. Fastholdes der ikke et 
tilstrækkeligt højt bistandsniveau, vil der være en reel risiko for, at den afghanske stat vil kollapse, hvormed 
resultaterne af de betydelige investeringer i Afghanistan trues.  Regeringen har med bred opbakning i Folke-
tinget besluttet, som opfølgning på 3C-initiativet, at tredoble det nuværende årlige bidrag til ANSF til 100 
mio. kr. årligt efter 2014 og at øge det gennemsnitlige udviklingsbistand til Afghanistan til 530 mio. kr. årligt 
i årene fra 2013 til 2017. Det er et konkret signal om vores opbakning til den fortsatte udvikling af et stabilt 
og fredeligt Afghanistan også på lang sigt.  
 
Regeringen har indenfor rammen af folketingsbeslutning B 24 og den brede politisk aftale om Helmand-
planen 2011-2012 påbegyndt en omlægning og reduktion af den danske kampindsats, således at fokus flyttes 
fra kamp i retning af øget træning, uddannelse og rådgivning samt støttebidrag. Det danske fokus på træning 
og uddannelse har i Helmand bidraget til, at de afghanske sikkerhedsstyrker som del af transitionsprocessen 
gradvist har kunnet overtage ansvaret for sikkerheden. Hovedparten af Helmands distrikter har således påbe-
gyndt transitionen til afghansk ansvar for sikkerheden. 
 
Politisk aftale om ny strategi for Danmarks engagement i Libyen 
Regeringen har indgået en bred politisk aftale med V, K, DF og LA om Danmarks engagement i Libyen. Af-
talen er udmøntet i en strategi for samarbejdet med Libyen for 2012-14. Prioriteterne i strategien været drøf-
tet med den libyske overgangsregering, og der er enighed om at fokusere på tre områder: 1) Hjælp til støtte i 
transitionsfasen, 2) Samarbejde om demokratiske værdier, menneskerettigheder og stabilitet i regionen; samt 
3) Udbygning af de bilaterale relationer, herunder handel og kommercielt samarbejde. Danmark har som led 
i indsatsen åbnet et repræsentations- og programkontor i Tripoli. 
 
Indsatsen mod pirateri  
Regeringen har arbejdet målrettet videre med implementering af den samlede og langsigtede strategi for den 
danske indsats imod pirateri. Danmark har en høj profil i de internationale bestræbelser på at komme pirate-
riet ud for Afrikas Horn til livs. Den danske indsats er flerstrenget og omfatter politiske, militære, juridiske 
og kapacitetsopbyggende tiltag. Danmark har bidraget til NATO’s anti-piraterioperation Ocean Shield med 
flådebidrag i flere perioder og har forstærket indsatsen med overvågningsfly. Der er ydet en markant dansk 
indsats – herunder i kraft af det danske formandskab for den juridiske arbejdsgruppe under den internationale 
Kontaktgruppe om pirateri ud for Somalias kyst – for i videst muligt omfang at sikre retsforfølgning af for-
modede pirater i regionen og for at bane vejen for afsoning af dømte pirater i Somalia. Hertil fokuseres på 
kapacitetsopbygning med henblik på pirateribekæmpelse. Konkret har Danmark bidraget med bl.a. udsendel-
se af et flådefartøj af Absalon-klassen og et overvågningsfly af typen Challenger. Fra januar til april 2012 va-
retog Danmark i henhold til folketingsbeslutning B 33 til styrkelse af den maritime sikkerhed ved Afrikas 
Horn endvidere ledelsen af Task Force 151. 
 
Fortsat bidrag til stabilitet i Kosovo 
Det danske bidrag består i dag af 35 soldater fra hjemmeværnet. De fortsatte uroligheder i det nordlige Ko-
sovo har understreget, at der fortsat er behov for NATO´s Kosovo Force (KFOR), som har spillet en stor rol-
le i håndtering af krisen. Da tidshorisonten for den endelige tilbagetrækning af NATO’s styrker endnu ikke 
er fastlagt, besluttede regeringen i november 2011 at forlænge udsendelsen af bidraget.  
 
Bidrag til FN’s observatørmission i Syrien 
Til støtte for de internationale bestræbelser på at standse volden i Syrien tilbød regeringen meget hurtigt et 
dansk bidrag til FN’s observatørmission i Syrien. Ti danske militære observatører blev således deployeret til 
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Syrien den 10. maj 2012. Regeringen har derudover givet FN tilladelse til at overføre op til ti danske obser-
vatører fra andre FN missioner i regionen til missionen i Syrien. 
 
Bidrag til FN’s mission i Sydsudan 
I forbindelse med Sydsudans selvstændighed den 9. juli 2011 etablerede FN en mission i Sydsudan. Efter 
anmodning fra FN besluttede regeringen i december 2011 at udsende et militært bidrag på 12 personer til 
missionen. I efteråret 2012 besætter Danmark en stilling yderligere i missionen. 
 
NATO 
Danmark har, særligt op til Alliancens topmøde i Chicago i maj 2012, arbejdet aktivt for at bidrage til NA-
TO’s Smart Defence-dagsorden, der indebærer øget prioritering, specialisering og samarbejde på kapabili-
tetsområdet. Set i dansk optik er det ikke mindst i krisetider væsentligt at sende et klart signal om fortsat alli-
ancesolidaritet og fælles vilje til at tilvejebringe de nødvendige kapaciteter til at løse de opgaver, som Allian-
cen har identificeret i det strategiske koncept. Konkret bidrager Danmark inden for rammen af Smart De-
fence bl.a. med bidrag til afvisningsberedskabet over det baltiske luftrum samt lanceringen af et ammuniti-
onsprojekt, der på sigt skal give besparelser. På kapacitetsområdet er der i NATO opstillet konkrete målsæt-
ninger for nationernes output, herunder bidrag til internationale operationer. Målsætningerne skal bidrage til 
den forsatte transformation af Alliancen ved at synliggøre og i højre grad sætte fokus på byrdedeling, trans-
formation samt hvilke kapabiliteter, der er til rådighed for NATO, og kan benyttes.  
 
Samtænkning af indsatser i skrøbelige stater og ny Freds- og Stabiliseringsfond 
Som en del af Regeringens Pulje til Ny Sikkerhedspolitik oprettedes Freds- og Stabiliseringsfonden, der bru-
ges til at stabilisere og genopbygge skrøbelige lande samt at imødegå truslen fra terrorisme. Fonden indehol-
der regionale flerårige programmer for Afrikas Horn/Østafrika og Afghanistan/Pakistan-regionen. Regional-
programmerne har fokus på samtænkte, forebyggende og kapacitetsopbyggende sikkerheds- og retssekto-
rindsatser, der skal sikre stabilisering, pirateribekæmpelse, antiradikalisering og terrorbekæmpelse. Fonden 
og øvrig samtænkning, imødekom desuden en hasteanmodning om behandling af sårede libyer (som følge af 
borgerkrigen) i Danmark, som blev finansieret af Den Libyske Overgangsregering. 
 
Forsvarspolitisk konference 2012 
Regeringen afholdt den 20. april 2012 en forsvarspolitisk konference, der samlede 100 inviterede deltagere 
med forudgående kendskab til forsvaret (politikere, forskere, fagforeningsrepræsentanter, journalister, m.fl.). 
Konferencen bidrog bl.a. til et mere indgående kendskab til de internationale rammevilkår for dansk for-
svarspolitik forud for efterfølgende politiske forhandlinger om forsvarets fremtidige udvikling. 
 
Ny politik for nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol 
Regeringen lancerede i januar 2012 en ny sammenhængende og ambitiøs politik inden for nedrustning, ikke-
spredning og våbenkontrol. Der er fx lagt en ny dansk kurs i forbindelse med spørgsmålet om klyngevåben 
og taget skridt til at sikre, at der også fremover vil eksistere et konventionelt våbenkontrolregime i Europa. 
Endvidere har Danmark i rammen af Australiengruppen sikret kontrol med eksport af en særlig type produk-
tionsudstyr (spraytørrere), der kan misbruges til produktion af biologiske våben. Det lykkedes endvidere 
Danmark efter mere end fem års forhandlinger at få vedtaget et sæt retningslinjer om transport af våben til 
lande, som er omfattet af en våbenembargo i det internationale eksportkontrolsamarbejde Wassenaar Arran-
gementet. Endelig deltog Danmark for første gang i Nuclear Security Summit. Dette andet topmøde i proces-
sen for at sikre nukleart materiale verden over mod at falde i hænderne på terrorister, kriminelle og øvrige 
ikke-statslige aktører blev afholdt i Seoul, Sydkorea, den 26. – 27. marts 2012.  
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Afholdelsen af Global Green Growth Forum (3GF) 
Regeringen afholdt i oktober 2011 det første internationale grøn vækst forum i København med deltagelse af 
ca. 200 internationale højniveaudeltagere, heriblandt generalsekretærer fra FN og OECD samt premiermini-
stre fra Etiopien og Kenya, 12 ministre og viceministre, 5 FN ledere samt 50 globale virksomhedsledere. Fo-
rummet er etableret som et offentlig-privat partnerskab i samarbejde med Sydkorea og Mexico og har til 
formål at omsætte klima- og miljøudfordringer til vækst og beskæftigelse gennem konkrete offentlig-private 
partnerskaber. Forummet vil endvidere bidrage til at fastholde og styrke Danmarks grønne brand i udlandet 
og herigennem udgøre en stærk dansk platform for eksport af grønne løsninger og for at tiltrække investerin-
ger. Under 3GF blev flere handlingsorienterede partnerskaber indenfor bl.a. grøn energi, vand, finansiering, 
offentlige indkøb og handel fremmet.   
 
Klima 
Ved sin tiltræden besluttede regeringen i oktober 2011 at skabe mulighed for, at den danske klimafinansie-
ring i 2012 deles i to rammer, en global ramme for klimaindsatser i vækstøkonomier med store udledninger, 
og en fattigdomsorienteret ramme for klimaindsatser i fattige lande, som er særligt sårbare overfor klimaæn-
dringer. Under Klimapuljen ydes i 2012 under den globale ramme bl.a. støtte til opbygning af samarbejdet 
indenfor energisektoren i to vækstøkonomier. Under det fattigdomsorienterede ramme ydes bl.a. støtte til to 
regionale programmer i Afrika om vand og klima samt udbygning af meteorologiske varslingssystemer.  
Desuden blev der under klimakonferencen i Durban i december 2011 givet tilsagn om støtte på 100 mio. kr. 
til den nye grønne klimafond, så snart fonden er operativ. Som udmøntning af regeringsgrundlaget oprettes i 
2012 en Klimainvesteringsfond forvaltet af IFU. Regeringen har bidraget med 100 mio. kr. til fonden og for-
venter at tilføre yderligere 50 mio. kr. til fonden i 2013 for i samarbejde med danske virksomheder at frem-
me investeringer i klimaindsatser i udviklingslandene. 
 
Rio+20 
Regeringen lægger stor vægt på bæredygtighedsdagsordenen. FN’s konference om bæredygtig udvikling 
(Rio+20) fandt sted den 20.-22. juni 2012 i Rio de Janeiro. Som formand for EU har Danmark arbejdet aktivt 
for en ambitiøs og koordineret EU-tilgang til forhandlingerne frem mod konferencen. Der blev på ikke 
mindst dansk foranledning vedtaget konklusioner om Rio+20 på mødet i Det Europæiske Råd d. 1.-2. marts 
2012. Regeringen har desuden bidraget til at sikre, at energi er et af de fem områder, som EU særligt priorite-
rer i forbindelse med Rio+20 konferencen. 
 
Globale klimaforhandlinger – COP17 
Regeringen har arbejdet målrettet på at få skabt et synligt strategisk samarbejde mellem EU, de små østater, 
de fattigste udviklingslande og andre ambitiøse lande om de internationale klimaforhandlinger. Samarbejdet 
var stærkt medvirkende til, at der på COP17 blev lavet en aftale, der sikrer forhandlinger om et nyt globalt 
klimaregime omfattende alle lande, som skal være færdigforhandlet senest i 2015 og træde i kraft senest i 
2020. Samarbejdet er blevet fortsat og udbygget under det danske EU-formandskab i første halvår af 2012.  
 
Arbejdet i Arktisk Råd 
Efter udenrigsministermødet i Arktisk Råd under Rigsfællesskabets formandskab i maj 2012, hvor der bl.a. 
blev underskrevet en aftale om redning og eftersøgning (Search and Rescue – SAR-aftalen), er formandska-
bet overgået til Sverige.  
 
Udnævnelse af arktisk ambassadør 
Regeringen har opprioriteret arbejdet med Arktis gennem bl.a. udnævnelsen af en arktisk ambassadør. 
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Nordisk udenrigspolitisk samarbejde 
Danmark har fortsat deltaget aktivt i gennemførelsen af forslagene i Stoltenberg-rapporten om nordisk uden-
rigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde. Der er navnlig fremgang i forhold til forslagene om nordisk ambas-
sadesamarbejde og nordisk samarbejde om digital sikkerhed.  
 
Afskaffelse af nordiske grænsehindringer 
Regeringen har arbejdet aktivt for, at det skal være endnu nemmere at være borger og virksomhed i Norden. 
Borgere og virksomheder skal kunne drage fuld nytte af Nordens indre marked. Regeringen har i april frem-
lagt en Folketingsredegørelse med forslag til en styrket national indsats i forhold til fjernelse af grænsehin-
dringer med fokus på den forebyggende indsats, at reducere antallet af eksisterende grænsehindringer samt 
aktivt informerer borgerne og virksomhederne om de nuværende grænsehindringer.  
 
Nordisk formandskab  
Danmark har i 2012 formandskabet for det nordiske forsvarssamarbejde. I løbet af formandskabet vil Dan-
mark bl.a. videreudvikle og styrke den fælles nordiske kapacitetsopbygning i Østafrika, den nordiske dialog 
om Arktis samt en generel udbygning af samarbejdet i den nordiske kreds. Endvidere har Danmark været 
vært for et industriseminar, hvor der blev sat fokus på at finde grønne mere bæredygtige og mere omkost-
ningseffektive løsninger i forsvaret. Seminaret havde deltagelse af 325 eksperter fra regeringer, forsvar og 
industri i de nordiske lande samt Northern Group landene.   
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Fair skatteopkrævning 
 
SKATs kontrol- og inddrivelsesindsats styrkes 
Som en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om finansloven for 2012 indgår en markant styr-
kelse af SKATs indsats overfor virksomheder og selskaber der ikke efterlever skatte- og momsreglerne. Ind-
satsen styrkes med 100 mio. kr. i 2012 og 80 mio. kr. i 2013. Herudover styrkes indsatsen mod illegal og or-
ganiseret import og salg af afgiftspligtige varer fremsatte. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til 
indsatsen. 
 
Lønsumsafgift på aktieaflønning 
Regeringens lovforslag om indførelse af lønsumsafgift på aktieaflønning er vedtaget i december 2011. Løn-
sumsafgiften for den finansielle sektor udgør 10,5 pct. af lønsummen inkl. personalegoder mv., mens aktieaf-
lønning i visse tilfælde ikke har været omfattet af afgiftsgrundlaget. Med indførelsen af lønsumsafgift på ak-
tieaflønning skabes en mere ensartet beskatning, hvad enten udbetalingen sker i form af kontanter eller andre 
lønformer. Aktieaflønning er mere udbredt blandt højtlønnede end lavtlønnede, hvorfor ordningen bidrager 
til en ligelig social fordeling.  
 
Skattebegunstigelsen af medarbejderaktier ophæves 
Regeringens lovforslag om ophævelse af skattebegunstigelsen af medarbejderaktier er vedtaget i december 
2011. Fremover vil alle medarbejderaktieordninger blive beskattet som lønindkomst. Skattebegunstigelsen 
havde en skæv social fordelingsprofil, idet der er flere tildelinger af medarbejderaktier til de højtlønnede end 
blandt de lavlønnede. 
 
Nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession  
Regeringens lovforslag om nedsættelse af grænsen for finansielle aktiver ved succession er vedtaget i de-
cember 2011.  Succession indebærer, at der ikke sker beskatning i forbindelse med overdragelse af aktier i en 
virksomhed til nære familiemedlemmer. Efter de tidligere regler kan der ikke ske succession, hvis mere end 
75 pct. af selskabets indtægt eller aktiver vedrører pengeanbringelse eller udlejning af fast ejendom. Med 
forslaget sænkes ”pengetanksgrænsen” til 50 pct.  Lovforslaget forventes at give et merprovenu på 30 mio. 
kr. i 2012 og 45 mio. kr. i 2013. Det varige merprovenu skønnes at være ca. 25 mio. kr. 
 
Nedsættelse af loftet for fradragsberettigede indbetalinger på rateordninger 
Regeringens lovforslag om nedsættelse af loftet for fradragsberettigede indbetalinger på rateordninger er 
vedtaget i december 2011. Med loven er loftet nedsat fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Loftet påvirker i overve-
jende grad personer, som er topskatteydere, da de samtidig har de største pensionsindbetalinger. Loven har 
derfor en udlignende fordelingsprofil. 
 
Afskaffelse af multimediebeskatningen 
Regeringens lovforslag om afskaffelse af multimediebeskatningen er vedtaget i december 2011. Multimedie-
beskatningen blev indført med Forårspakke 2.0 af den tidligere regering. Ordningen er i praksis blevet opfat-
tet som administrativ besværlig for arbejdsgiverne og en hindring for fleksibel arbejdstilrettelæggelse i form 
af hjemmearbejdspladser. Multimediebeskatningen hæmmer på den baggrund den udbredelse af multimedi-
er, som er nødvendig i et moderne videnssamfund  
 
Skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer ophæves 
Regeringens lovforslag om at ophæve skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er ved-
taget i december 2011.  Fremover vil lønmodtagere blive beskattet af værdien af sundhedsforsikringer, som 
de modtager fra deres arbejdsgiver, på samme måde som almindelig lønindkomst. 
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Afgiftsforhøjelser på usunde fødevarer og tobak 
Regeringens lovforslag om afgiftsforhøjelser på usunde fødevarer og tobak er vedtaget i december 2011. 
Lovforslaget er en udmøntning af regeringens intentioner i regeringsgrundlaget om forebyggelse af syg-
domme. Usunde fødevarer udgør i dag en stor sundhedsrisiko for danskerne og er en hovedårsag til et for 
stort indtag af specielt fedt og sukker. Ligeledes er rygning og et højt alkoholforbrug er blandt de alvorligste 
risikofaktorer for sundheden. Det samlede provenu skønnes at udgøre 1.000 mio. kr. årligt, og indgår i forhø-
jelsen af statens indtægter på i alt 5 mia. kr. 
 
Forhøjelse af afgiften på luftforurening (NOx) 
Regeringens lovforslag om højere afgift på luftforurening er vedtaget i december 2011. Med loven forhøjes 
afgiften på NOx fra ca. 5 kr. til 25 kr. pr. kg. NOx. Afgiftsforhøjelsen skønnes at medføre, at udledningen af 
NOx reduceres med ca. 10 mio. kg. i 2012. Økonomisk forventes et umiddelbart merprovenu på ca. 505 mio. 
kr. årligt i varig virkning.   
 
Øget åbenhed og øget beskatning af multinationale selskaber 
Regeringen har i maj 2012 fremsat lovforslag om, at erhvervslivet – herunder multinationale selskaber – skal 
bidrage mere til finansieringen af velfærdssamfundet. Parterne er enige om at gennemføre initiativer rettet 
mod virksomheder, der ikke betaler skat i Danmark. Det drejer sig om begrænsning af fremførsel af under-
skud, stramning af rentefradragsbegrænsningsreglerne samt justering af lempelsesberegning for udenlandske 
kildeskatter. Lovforslaget forventes at indbringe et umiddelbart merprovenu på 685 mio. kr. i 2013 og heref-
ter et årligt merprovenu på 70 mio. kr. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
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En moderne offentlig sektor 
 
Justering af udligningsordningen 
Regeringen indgik i maj 2012 en aftale med Enhedslisten om at justere udligningsordniningen mellem kom-
munerne, så den bliver mere robust og rimelig i forhold til kommunernes udgifter på det sociale område. Af-
talen medfører derudover bl.a., at der oprettes en ny social særtilskudspulje på 400 mio. kr. til områder med 
store sociale problemer. Regeringen har i forlængelse af aftalen i maj 2012 fremsat et lovforslag om justerin-
ger af udligningssystemet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Justering af beskæftigelsestilskuddet 
Regeringen indgik i april 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om 
justering af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne. Det fremgår af aftalen, at partierne er enige om, at der 
er behov for en tilpasning af beskæftigelsestilskuddet med henblik på at sikre fuld kompensation på lands-
delsniveau af udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Regeringen har i forlængelse af aftalen i maj 
2012 fremsat lovforslag om en justering af beskæftigelsestilskuddet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 
2012. 
 
Digital annoncering og afskærelse af klageadgang 
Regeringens lovforslag om forenkling af de gældende annonceringskrav på plan- og miljøområdet er vedta-
get i december 2011. Det bliver således frit for stat, regioner og kommuner selv at vælge den mest hensigts-
mæssige form for annoncering, herunder at annoncering udelukkende kan ske digitalt på den pågældende 
myndigheds hjemmeside. Lovforslaget gør det endvidere muligt for myndigheden at stille krav om digital 
kommunikation i forbindelse med fx indberetninger af vildtudbytte, betaling af jagttegn mv. Desuden afskæ-
res klageadgangen over tilladelser til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden en miljøgodkendelse 
er meddelt. 
 
Større frihed til kommuner og regioner til at tilrettelægge opgaveløsningen 
Regeringens lovforslag om ophævelse af kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse er vedtaget i 
april 2012. Dermed bliver det igen op til den enkelte kommune og region at vurdere, hvor og hvornår det in-
den for lovgivningens rammer er hensigtsmæssigt at konkurrenceudsætte en opgave. 
 
Frikommuneforsøg og lov om frikommuner 
Regeringen igangsatte i januar 2012 frikommuneforsøget, hvor ni udvalgte kommuner har særlig adgang til 
at gennemføre forsøg, der sigter på en bedre service for borgerne, bedre ressourceanvendelse eller styrkelse 
af det kommunale selvstyre. Over 125 forsøg er foreløbig imødekommet. Størstedelen er allerede igangsat 
efter administrativ godkendelse, herunder en lang række forsøg på beskæftigelsesområdet og folkeskoleom-
rådet. Regeringen fremsatte i april 2012 et lovforslag, der tilvejebringer de retlige rammer for frikommune-
forsøget, herunder konkrete hjemler til nye forsøg, der ikke kan godkendes efter gældende lovgivning. Lov-
forslaget forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Mere fleksible regler om de forpligtende kommunale samarbejder 
Regeringen fremsatte i april 2012 et lovforslag om nye dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at 
udpege nye forpligtende kommunale samarbejder. Forslaget giver mulighed for at meddele kommuner i for-
pligtende kommunale samarbejder dispensation til at udvide samarbejdet med flere opgaver end dem, der er 
omfattet af loven. Det gøres desuden muligt at udpege samarbejder mellem kommuner, som ikke er nabo-
kommuner. Lovforslag forventes vedtaget i juni 2012. 
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Nyt institut for regional og kommunal forskning  
Regeringen fremsatte i marts 2012 et lovforslag, der skal oprette et nyt analyse- og forskningsinstitut, VE-
RA, der får til opgave at udføre analyser og udarbejde og formidle anvendelsesorienteret og praksisnær 
forskning på kommunernes og regionernes ansvarsområder. Det nye analyse- og forskningsinstitut etableres 
ved at sammenlægge Anvendt KommunalForskning (AKF), Dansk Sundhedsinstitut (DSI) og Det Kommu-
nale og Regionale Evalueringsinstitut (KREVI). Lovforlaget forventes vedtaget i maj 2012. 
 
Digitalisering af den offentlige sektor 
Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening og Offentlig Digital Post. 
Lovforslagene er et led i udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015, som rege-
ringen tilsluttede sig i oktober 2011. Lovforslagene forventes vedtaget i juni 2012. 
 
Obligatorisk digital ansøgningsprocedure 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser blev vedta-
get i maj 2012. Formålet med de nye regler er, at kommunikationen ved ansøgning om optagelse på de vide-
regående uddannelser skal være obligatorisk digital.  
 
Effektivisering af det statslige indkøb 
Regeringen indgik nye indkøbsaftaler i marts 2012. Aftalerne omfatter bl.a. køb af computere, servere, data-
kommunikation, storage, vagtydelser og rengøring, og med de nye indkøbsaftaler sparer statens institutioner 
yderligere 480 mio. kr. de næste fire år.  
 
Danskernes Digitale Bibliotek 
Regeringen og KL besluttede i februar 2012 at etablere Danskernes Digitale Bibliotek. Det  er en fælles løs-
ning for digital formidling for folkebibliotekerne. Danskernes Digitale Bibliotek etableres med én fælles in-
frastruktur, ét indkøbssamarbejde og én organisatorisk ramme, og er et samarbejde mellem kommunerne og 
staten, hvor den enkelte kommune selv træffer beslutning om at tilslutte sig. Målet er, at alle kommuner er 
med i det frivillige samarbejde, og at op mod 90 pct. af befolkningen har adgang til Danskernes Digitale Bib-
liotek i løbet af de næste tre år.  
 
Modernisering af adoptionsreglerne 
Regeringen sendte i april 2012 en ny adoptionsbekendtgørelse i høring, som indeholder moderniserede regler 
om alderskrav til adoptanter og øget fleksibilitet i forhold til godkendelsessystemet. De foreslåede regler sæt-
ter hensynet til barnet i centrum, og smidiggør kravene til adoptanterne. De nye regler forventes at træde i 
kraft den 1. juli 2012.  
 
Handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på SU-området 
Regeringens handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiderne på SU-området er fremlagt i marts 
2012. Handlingsplanen indebærer øget brug af IT og selvbetjeningsløsninger. Planen implementeres gradvist 
i løbet af 2012 og 2013, men har allerede resulteret i markant lavere sagsbehandlingstider på udlandsområdet 
og andre forbedringer. 
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Øvrige resultater 
 
Statens tilskud til Færøerne 
Regeringens lovforslag om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2012 er vedtaget i marts 2012. Tilskuddet 
fastsættes til 624,1 mio. kr. i 2012. Af bloktilskuddet vedrører 118,6 mio. kr. særforsorgen, 216,3 mio. kr. 
folkeforsikringen, 287,6 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium.  
 
Justering af reglerne om tjenestemandspension 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjeneste-
mænd m.v. i Grønland er vedtaget i december 2011. Loven ophæver aldersgrænser for optjening af pensi-
onsalder og krav om mindste pensionsalder for ret til opsat pension. Loven indfører endvidere bestemmelser 
om fastsættelse af pension for visse tjenestemænd og førtidspensionsfradrag for visse tjenestemænd. Loven 
er en opfølgning på resultatet af aftale og overenskomstforhandlingerne på det statslige område i 2011. 
 
Grundvederlag og eftervederlag til ministre 
Regeringen fremsatte i april 2012 lovforslag om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. 
Lovforslaget indeholder forslag om, at den nedsættelse af grundvederlaget til ministre med 5 pct. i årene 
2011 og 2012, der blev gennemført i 2010, forlænges til også at gælde i årene 2013, 2014 og 2015. Endvide-
re indeholder lovforslaget forslag om, at beregningen af eftervederlagsperioden for afgåede ministre ændres, 
så tidligere ministerperioder, der allerede har udløst eftervederlag, ikke på ny medtages ved beregningen. 
Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2012. 
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