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Forord 

Den økonomiske krise har vist sig både længere og dybere, end mange troede. Selvom dansk øko-

nomi forventes at komme ind i en periode med svag positiv vækst i år, så er vi ikke ude af krisen.   

 

Vi står i en ny tid med store udfordringer. Vi må forandre Danmark for at holde fast i vores trygge 

velfærdssamfund. Og det er ikke gjort med én plan eller én løsning. Vi skal bruge alle redskaberne i 

værktøjskassen.  

 

Det gælder også i forhold til vores største udfordring: At skabe flere private arbejdspladser.  

 

Regeringen holder hånden under beskæftigelsen her og nu med offentlige investeringer i børneha-

ver, skoler og renovering af almene boliger.  

 

Vi øger arbejdsudbuddet. Med en SU-reform, som skal få de unge hurtigere ud i arbejdslivet. Og en 

kontanthjælpsreform, hvor færre bliver efterladt på offentlig forsørgelse, og flere får mulighed for at 

tjene deres penge selv. 

  

Og vi forbedrer virksomhedernes rammevilkår med en markant Vækstplan, hvor vi sænker sel-

skabsskat og afgifter. Og sætter en milliard kroner af til mere efteruddannelse. 

 

Samtidig bruger vi flere penge på uddannelse end nogen regering før os. Og vi vil forandre folke-

skolen, så børnene får mulighed for at lære mere. For bedre uddannelse giver nye muligheder både 

for den enkelte og for Danmark. 

 

Regeringen ønsker, at Danmark igen skal blive førende på det grønne område. Vi har reserveret 1,5 

milliard til grøn omstilling og grønne arbejdspladser, lanceret en ny sprøjtemiddelstrategi, igangsat 

arbejdet med nye vand- og naturplaner. Og vi investerer oliemilliarder i kollektiv trafik.  

 

På alle de områder er vi i gang med at forandre Danmark. Og jeg lægger stor vægt på, at tryghed og 

forandring går hånd i hånd. Krisen skaber utryghed, og så er det endnu vigtigere, at vi holder fast i 

et trygt samfund.  Det gør regeringen. 

 

Vi sætter flere penge af til den offentlige sektor, ikke færre. Vi sørger for, at børn bliver bedre be-

skyttet mod overgreb. Vi hjælper familier, så de ikke bliver sat ud af deres lejlighed. 
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Og med den nye dagpengeløsning gennemfører vi en rimelig indfasning af den kortere dagpengepe-

riode. Det giver tryghed for tusindvis af familier.  

 

Bredt samarbejde giver også en tryghed, som er ekstra vigtig i en utryg tid. Jeg er glad for, at der 

står brede flertal bag mange vigtige resultater. Vi har gjort op med 00’ernes blokpolitik. 

 

Ude i verden arbejder vi hårdt på at få Europa sikkert gennem krisen. Vores soldater bidrager til at 

sikre fred og stabilitet. Vi hjælper verdens fattigste gennem vores udviklingsbistand. Og vi har fra 

dag ét haft fokus på at hjælpe danske virksomheder til at få fodfæste på de nye vækstmarkeder. 

 

Regeringens beslutninger i folketingsåret 2012/13 er samlet i ”Regeringens resultater.”  

 

 

Helle Thorning-Schmidt 
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Vækst, beskæftigelse og sund samfundsøkonomi 
 
Finansloven for 2013 
Regeringen indgik i november 2012 en række aftaler om Finansloven for 2013. Med aftalen om den samlede 
finanslov med Enhedslisten blev der igangsat en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats, der bl.a. indebærer et 
uddannelsesløft med forsørgelse til dagpengemodtagere, hvis dagpengeperiode udløber i første halvår 2013. 
På arbejdsmarkedsområdet er der desuden gennemført en udvidelse af seniorjobordningen og flere fleksjob. 
Derudover blev der opnået enighed om en erhvervspakke, der bl.a. ruller afgiftsstigningerne på fedt og suk-
ker tilbage, sløjfer ændringerne af udstationeringsskatten samt nedsætter elvarmeafgiften. Med aftalen blev 
der også afsat i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2013-2018 til styrket miljø og grønne arbejdspladser samt i alt 1,1 
mia. kr. fra 2013-2016 til en styrket social indsats over for personer på kontanthjælp og andre udsatte perso-
ner. Som led i Finansloven for 2013 er der indgået i alt 11 aftaler om forskellige områder, herunder forsk-
ning, kriminalforsorgen, redningsberedskabet, bedre erhvervsuddannelser samt et nyt socialtilsyn.  
 
Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet – flere i uddannelse og job 
Regeringen indgik i april 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og 
Liberal Alliance om en reform af kontanthjælpssystemet. Reformen betyder, at alle mødes med klare krav og 
forventninger – unge om at tage en uddannelse og voksne om at komme i arbejde. Mennesker, der har behov 
for hjælp og støtte til at tage en uddannelse eller komme i job, skal mødes med en bedre indsats end i dag.  
 
Reform af førtidspension og fleksjob 
Regeringens lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob er vedtaget i december 2012. Med de nye 
regler sikres bl.a., at unge som udgangspunkt ikke skal på førtidspension, men i stedet skal have en 
individuel og helhedsorienteret indsats i ressourceforløb, der tager udgangspunkt i den enkeltes muligheder 
og behov. Samtidig målrettes fleksjobordningen til dem, der har størst behov.  
 
Aftale om særlig indsats for ledige, som risikerer at opbruge deres ret til dagpenge 
Regeringen indgik i august 2012 en aftale med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke om 
ekstraordinær hjælp med fokus på jobformidling og jobstøtte til ledige, som er i risiko for at opbruge ret til 
dagpenge frem til sommeren 2013. Regeringen har afsat 332 mio. kr. til den særlige indsats i 2012 og 2013.  
 
Aftaler om Vækstplan DK 
Regeringen indgik i april 2013 aftale om en vækstplan med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti. Desuden indgik regeringen i april 2013 en delaftale om Vækstplan DK med Venstre, Dansk Fol-
keparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Med Aftaler om Vækstplan DK bliver det mere at-
traktivt at investere i danske arbejdsplader og derigennem sætte gang i den private jobskabelse. Aftalerne vil 
således bidrage til, at danske virksomheder er klar til at gribe opsvinget, når konjunkturerne vender. I hoved-
aftalen indgår konkrete initiativer, som forbedrer vilkårene for virksomheder, herunder tiltag der sikrer bedre 
adgang til finansiering og likviditet, lavere energiafgifter samt en gradvis nedsættelse af selskabsskatten. 
Desuden forhøjes de offentlige investeringer, og Landsbyggefondens ramme til renovering øges. I delaftalen 
indgår der bl.a. en målrettet indsats mod grænsehandel, genindførelse og udvidelse af BoligJobordningen, en 
række forbedringer af virksomhedernes vilkår, en pulje til mere og bedre voksen- og efteruddannelse samt en 
pulje til nedrivning og istandsættelse af tomme misligholdte huse med henblik på at sikre rimelige mulighe-
der for vækst og udvikling i de særligt sårbare landdistrikter. Aftaler om Vækstplan DK indebærer i alt lem-
pelser, investeringer mv. for cirka 92 mia. kr. fra 2013-2020.  
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Akutjob til ledige 
Regeringens lovforslag om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er vedtaget i november 2012. Hermed 
udmøntes aftalen med KL, Danske Regioner og DA om en ekstraordinær indsats ved opslag af 12.500 
akutstillinger målrettet ledige, der er i risiko for at opbruge deres dagpengeret frem til 1. juli 2013. 
 
Særlig uddannelsesordning for ledige som opbruger deres dagpengeret 
Regeringens lovforslag om en særlig uddannelsesordning til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, er 
vedtaget i december 2012. Ledige, der opbruger dagpengeretten fra den 30. december 2012 og senest 30. juni 
2013, får ret til at uddanne sig og samtidig modtage en særlig uddannelsesydelse i op til et halvt år.  
 
Aftale om tryghed for ledige i en krisetid  
Regeringen indgik i maj 2013 Aftale om tryghed for ledige i en krisetid med Enhedslisten. Med aftalen for-

længes den særlige uddannelsesordning, så ledige som opbruger ret til dagpenge eller den særlige uddannel-

sesordning i 2. halvår 2013, får ret til den særlige uddannelsesordning i op til 6 måneder. Ledige, der har op-

brugt dagpengeret og/eller den særlige uddannelsesordning efter 1. januar 2014, får ret til en midlertidig ar-

bejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen udgør 60 pct. af det maksimale dagpengeniveau for ikke-

forsørgere og 80 pct. for forsørgere. Personer, der opbruger dagpengeret i 1. halvår 2014, har ret til arbejds-

markedsydelsen i op til 1¼ år. Varigheden af arbejdsmarkedsydelsen for personer, der opbruger dagpengeret 

frem mod 2. halvår 2016, aftrappes gradvist. 

 
Sund finansiel sektor 
Det Systemiske Risikoråd er etableret og udvalget om systemisk vigtige finansielle institutioner (SIFI-
udvalget) har afgivet rapport til erhvervs- og vækstministeren. Der er vedtaget regler for en ny tilgang til 
håndhævelse af bankernes kapitalkrav samt gennemført lovgivning om finansielle rådgivere og kapital- og 
hedgefonde er kommet under tilsyn. Endelig er der opnået en række resultater i forhandlinger om et styrket 
banksamarbejde ("Banking Union"). Der er i EU opnået enighed om øgede kapitalkrav til bankerne (CRD4) 
samt indgået aftale om et fælles EU-banktilsyn, hvor også ikke-eurolande har mulighed for at deltage. 
 
Nedsættelse af den kommunale grundkapital til nyt alment byggeri 
Regeringens lovforslag om at nedsætte den kommunale grundkapital til nyt alment byggeri og kapitalind-
skuddet i friplejeboliger fra 14 til 10 pct. af anskaffelsessummen med virkning fra den 1. juli 2012 frem til og 
med 2016 er vedtaget i november 2012. 
 
Ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie  
Regeringens lovforslag om ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie er vedtaget i april 2012. De nye 
regler indebærer, at alle lønmodtagere mod lægelig dokumentation får ret til erstatningsferie efter 5 sygedage 
under ferien.  
 
Målrettet indsats for at forebygge nedslidning og fastholde folk på arbejdsmarkedet 
Regeringens lovforslag om ændring af Lov om Forebyggelsesfonden er vedtaget i december 2012. Lovænd-
ringen udspringer af aftalen Et godt og langt arbejdsliv for alle, der blev indgået med Enhedslisten. Indsatsen 
indebærer bl.a. fleksjobbonus til virksomheder, seniorpakker, der skal hjælpe til at sikre et bedre seniorar-
bejdsliv og forebyggelsespakker til private og offentlige virksomheder i nedslidningstruende brancher.  
 
Udvidelse af seniorjobordningen  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er vedtaget 
i december 2012. Udvidelsen af seniorjobordningen giver medlemmer af en a-kasse, der er født i perioden 
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fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, og som har opbrugt retten til dagpenge mellem 1. januar 2012 
og 30. juni 2013, ret til et seniorjob i kommunen, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen.  
 
Vikarers retsstilling  
Regeringen fremsatte i april 2013 lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. 
Med lovforslaget sikres vikarer løn- og arbejdsvilkår mindst svarende til brugervirksomhedens eller vilkår i 
henhold til en overenskomst, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013. 
 
Barselsudligning for selvstændige erhvervsdrivende 
Regeringen fremsatte i marts 2013 lovforslag om barselsudligning for selvstændige erhvervsdrivende. For-
slaget indebærer, at selvstændige erhvervsdrivende kan få kompensation, når de holder barselsorlov oven i 
deres barselsdagpenge på linje med, at private arbejdsgivere kan få kompensation i forbindelse med deres 
medarbejderes barselsorlov. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013. 
 
Bøder til udenlandske virksomheder  
Regeringen fremsatte i marts 2013 lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. 
Med de nye regler vil Arbejdstilsynet kunne udstede administrative bødeforlæg til udenlandske virksomhe-
der, som overtræder anmeldepligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Dermed skabes der 
grundlag for en mere effektiv og konsekvent håndhævelse af reglerne. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 
2013. 
 
Flere fleksjob 
Regeringen indgik i november 2012 med Enhedslisten en aftale om en ekstraordinær indsats for at få skabt 
flere fleksjob. Der blev afsat 465 mio. kr. til, at flere mennesker med nedsat arbejdsevne skal have mulighed 
for at få et fleksjob. Aftalen består af seks initiativer, som bl.a. har resulteret i, at der ansættes mindst to 
fleksjobambassadører i alle landets jobcentre, og at virksomheder kan søge om og få bonus, hvis de ansætter 
en person i et fleksjob få timer om ugen. 
 
Ungepakke – Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job 
Regeringen indgik i november 2012 en aftale om en ungepakke med Enhedslisten om 6 initiativer til i alt 645 
mio. kr., der skal understøtte, at unge kommer i gang med en uddannelse eller et job. Initiativerne omfatter 
bl.a. brobygning til uddannelse, flere midler til jobrotation og en bedre voksenlærlingeordning. Aftalen styr-
kede også videnpilotordningen med 88 mio. kr.  
 
Uddannelsespulje – uddannelsesløft til ufaglærte ledige og faglærte ledige med for-
ældede uddannelser over 30 år 
Regeringen indgik i november 2012 en aftale med Enhedslisten om at oprette en særlig uddannelsespulje. 
Puljen på i alt 275 millioner skal bruges til at give ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser et 
uddannelsesløft, så de kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.  
 
Aftale om indsats mod social dumping 
Regeringen indgik i forbindelse med finansloven 2013 en aftale med Enhedslisten om at afsætte 122 millio-
ner kroner i perioden 2013 - 2016 til indsatsen mod social dumping. Midlerne skal bl.a. bruges til styrket an-
vendelse og håndhævelse af Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), øget brug af arbejdsklausuler, 
indsats mod ulovlig cabotagekørsel samt en styrkelse af Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om 
udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne for registre-
ring i RUT.  
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Børn og unge  
 
Udspil Gør en god folkeskole bedre 
Regeringen fremlagde i december 2012 et udspil til en reform af folkeskolen ”Gør en god skole bedre”. Ud-
spillet indeholdt forslag til at løfte kvaliteten i folkeskolen gennem en flerstrenget indsats (a) Flere og bedre 
undervisningstimer i især dansk og matematik, engelsk fra 1. klasse og aktivitetstimer til understøttelse af de 
faglige undervisningstimer og til leg, bevægelse og lektiehjælp, (b) kompetenceløft til lærere, pædagoger og 
ledere i folkeskolen samt bedre adgang for lærerne til viden om, hvilke undervisningsmetoder der virker og 
(c) klare nationale mål for udviklingen af folkeskolen og regelforenkling, der giver mere lokal frihed til 
kommuner og skoler.  
 
Begrænsning i antallet af lukkedage 
Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er regeringen og KL enige om, at der ikke må være 
løsrevne lukkedage i daginstitutioner.  
 
Lov om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringel-
sessteder 
Regeringens lovforslag om minimumsstørelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud er vedtaget i marts 
2013. Lovændringen har til hensigt at understøtte et undervisningsmiljø, der både tilgodeser elevernes 
faglige og sociale kompetencer.  
 
Ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering 
Regeringens lovforslag om ophævelse af kommunal pligt til at udarbejde en plan for sprogvurdering m.v. er 
vedtaget i december 2012. Lovændringen ophæver kommunalbestyrelsens pligt til at udarbejde og 
offentliggøre en plan for kommunens mål og rammer for arbejdet med sprogvurdering og sprogstimulering.  
 
Indførelse af tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler 
Regeringens lovforslag om tilskud til inklusion af elever med særlige behov på frie skoler er vedtaget i 
december 2012. Med lovændringen omlægges tilskuddet til frie grundskoler, efterskoler, husholdningsskoler 
og håndarbejdsskoler til støtte til elever, som har behov for støtte i mindre end 9 ugentlige 
undervisningstimer, med henblik på inklusion af disse elever i den almindelige undervisning. 
 
Forsøg med modersmålsundervisning 
Regeringen har i 2013 iværksat forsøg med modersmålsundervisning. 
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Uddannelse og forskning  
 
Horizon 2020 
Regeringen opnåede den 31. maj 2012 enighed med EU’s forsknings- og innovationsministre om den grund-
læggende struktur for Horizon 2020 – verdens største tværnationale forskningsprogram med forslag til et 
budget på knap 600 mia. kr. 
 
Reform af læreruddannelsen 
Regeringens lovforslag om ny læreruddannelse er vedtaget i december 2012. Målet er en fagligt stærkere og 
mere attraktiv læreruddannelse, der matcher folkeskolens behov.  
 
Udviklingskontrakter med fokus på kvalitet 
Regeringen har indgået udviklingskontrakter med alle de videregående uddannelsesinstitutioner med klare 
overordnede politiske målsætninger om mere kvalitet, bedre sammenhæng, mindre frafald og mere innovati-
on. Målet om bedre kvalitet i uddannelserne har blandt andet ført til, at flere universiteter og professionshøj-
skoler har fastsat minimumstimetal. 
 
Rekord optag på de videregående uddannelser – fuldt finansieret 
Som led i regeringens aftale om finansloven for 2013 med Enhedslisten er der afsat 900 mio. kr. ekstra i 
2013 til meroptaget i 2012. Heraf vedrører ca. 600 mio. kr. den øgede uddannelsesaktivitet på de videregå-
ende uddannelser og den tilhørende SU. 
 
Rekord investeringer i forskning 
Regeringen indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om 
fordeling af forskningsreserven i 2013, som sikrer et samlet offentligt forskningsbudget på 20,3 mia. kr. Det 
er større end nogensinde før i kroner og øre og svarer til 1,09 pct. af BNP. Dermed lever regeringen op til 
forskningsmålsætningen om at afsætte mindst 1 pct. af BNP til offentlig forskning og udvikling. Der er bl.a. 
sikret nye bevillinger til strategisk forskning indenfor fødevarer, miljø, sundhed, produktionsforskning samt 
den fri forskning og innovation. 
 
Taxameterløft på humaniora og samfundsvidenskab 
Regeringen og Enhedslisten har med Aftale om finansloven for 2013 sikret en videreførelse af taxameterløf-
tet til humaniora og samfundsvidenskab på universiteterne. Løftet skal bl.a. sikre mere og bedre forsknings-
baseret undervisning. Der følges løbende op på, at midlerne omsættes i mere kvalitet. 
 
Flerårig bevilling til universiteterne 
Regeringen har med finansloven for 2013 ekstraordinært fastlagt universiteternes bevillingsniveau for en tre-
årig periode i stedet for et år ad gangen, og styrket basisforskningen med 2,3 mia. kr. i 2013-2015. Det er en 
forudsætning, at universiteterne bidrager til at skabe større gennemsigtighed i deres virke både med hensyn 
til faglige resultater og anvendelse af ressourcer. 
 
Styrket udviklings- og evidensbasering 
Som led i regeringens aftale om finansloven for 2013 med Enhedslisten er der afsat 320 mio. kr. årligt i 
2013-2015 til styrket udviklings- og evidensbasering på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Ligele-
des er den årlige bevilling på 30 mio. kr. til praksisnære ph.d.-forløb inden for uddannelsesforskning videre-
ført for  perioden 2013-2015.  
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Innovationsstrategi 
Regeringen præsenterede i december 2012 en innovationsstrategi, der skal sikre, at de betydelige offentlige 
investeringer i forskning, innovation og uddannelse i højere grad omsættes til nye løsninger på samfundsud-
fordringer samt vækst og jobskabelse i erhvervslivet. 
 
Nyt system til kvalitetssikring af de videregående uddannelser 
Regeringen indgik i december 2012 aftale med alle Folketingets partier aftale om et nyt fælles system til kva-
litetssikring af de videregående uddannelser, som skal bidrage til at sikre eksisterende og nye uddannelsers 
kvalitet og relevans i samfundet. Samtidig skal systemet føre til markant mindre bureaukrati for uddannelses-
institutionerne. Regeringens lovforslag herom er vedtaget i maj 2013.  
 
Bedre muligheder for at læse i udlandet 
Regeringens lovforslag om en administrativ forenkling af udlandsstipendieordningen for at nedbringe sags-
behandlingstiden og en udbygning af ordningen med et udlandslån til uddannelser, hvor udlandsstipendiet 
ikke fuldt ud dækker omkostningerne til studieafgiften er vedtaget i april 2013. 
 
Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse 
Regeringen indgik i april 2013 en aftale med Venstre, Danske Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance 
om en reform, der målretter SUen og bringer de unge hurtigere og bedre gennem uddannelsessystemet. Med 
reformen styrkes de offentlige finanser med 2,2 mia. kr. i 2020. 
 
Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti  
Regeringen indgik i forbindelse med finansloven for 2013 i november 2012 aftale med Venstre, Dansk 
Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om bedre erhvervsuddannelser og styrket 
uddannelsesgaranti. Aftalen omfatter bl.a. oprettelse af praktikcentre for at forbedre skolepraktikken, højere 
kvalitet på erhvervsuddannelserne, videreførelse af VEU-centre og en etårig forlængelse af Ungepakke II. 
Den politiske aftale er fulgt op med lovforslag om praktikcentre og hurtigere optagelse til skolepraktik mv. 
samt lovforslag om finansieringsomlæginmg af skolepraktikyelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, 
ophævelse af præmie, løntilskud og bonus. Begge lovforslag er vedtaget i december 2012. 
 
Etablering af Europaskole 
Regeringens lovforslag om etablering af en europaskole er vedtaget i maj 2013. Lovændringen indebærer, at 
børne- og undervisningsministeren kan godkende, at Københavns Kommune opretter og driver en 
europaskole i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium.  
 
Erhvervsuddannelsesudvalg 
Regeringen har nedsat et erhvervsuddannelsesudvalg med repræsentanter for DA, LO, KL, Danske Regioner, 
Finansministeriet og Ministeriet for Børn og Undervisning. Udvalget offentliggjorde i oktober 2012 en 
række anbefalinger, som indgik i forhandlingerne om bedre erhvervsuddannelser og styrket 
uddannelsesgaranti i forbindelse med finansloven for 2013. Udvalgets arbejde forventes afsluttet i juni 2013. 
 
1 mia. kr. til voksen og efteruddannelse 
Regeringen indgik i april 2013 som led i aftaler om Vækstplan.dk med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om mere og bedre voksen- og efteruddannelse. Aftalen 
indebærer, at der afsættes 1 mia. kr. i perioden 2014-2017 til mere og bedre voksen- og efteruddannelse.   
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Bedre muligheder for at fiskerielever hurtigt kan opnå erfaring med praktisk fiskeri  
Regeringens lovforslag om, at selvejende uddannelsesinstitutioner, der tilbyder uddannelse af erhvervsfiske-
re efter lov om maritime uddannelser, har mulighed for efter fiskeriloven at blive godkendt som fiskeriberet-
tiget og eje eller på anden måde råde over fartøjer, der kan opnå status som erhvervsfiskerfartøj, blev vedta-
get i december 2012.  
 
Nyt uddannelsessystem i forsvaret 
I forlængelse af forsvarsforliget 2013-2017 indføres et nyt uddannelsessystem i forsvaret, som lægger op til 
større fleksibilitet i forhold til det civile uddannelsessystem. Gennem akkreditering af de grundlæggende 
officersuddannelser opnås en tilnærmelse til det civile uddannelsessystem, hvormed der vil kunne ske større 
bevægelse mellem ansættelse i og uden for forsvaret.  
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Sundhed og forebyggelse 
 
Sundhedspolitisk udspil  
Regeringen fremlagde i maj 2013 et sundhedspolitisk udspil, ”Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles 
sundhedsvæsen”. Regeringens vision med sundhedsudspillet er et sundhedsvæsen, der hænger sammen for 
borgeren, hvor borgerens behov og egne forudsætninger er udgangspunkt for den måde, sundhedsvæsenet 
arbejder på, og hvor patienter og pårørende aktivt inddrages gennem hele forløbet. Fra udredning til behand-
ling – og tilbage til hverdagen.  
 
Modernisering af almen praksis 
Regeringen fremlagde i maj 2013 et lovforslag om almen praksis. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 
2013. Lovforslaget har bl.a. til formål at sikre, at alle har adgang til en praktiserende læge tæt på deres bo-
pæl, at alle får behandling af ensartet høj kvalitet hos de praktiserende læger, og at der er et bedre samarbejde 
mellem de praktiserende læger, sygehusene og hjemmesygeplejen.  
 
Satspuljeaftale for 2013 
Regeringen indgik i oktober 2012 satspuljeaftale på sundhedsområdet med Venstre, Dansk Folkeparti, Libe-
ral Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvor der blev afsat 228,9 mio. kr. i perioden 2013-2016 til 
sundhed for udsatte grupper. Heraf 107,3 mio. kr. til forebyggelse og behandling af psykisk sygdom - blandt 
andet til pilotprojektet om brugerstyrede senge i psykiatrien og styrkelse af unges mentale sundhed. 
 
En ambitiøs investering i telemedicin 
Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde i august 2012 en national handlingsplan for udbredelse 
af telemedicin, der blandt andet indebærer en national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering og telemedi-
cinsk behandling af borgere med KOL i Nordjylland. Regeringen afsatte samtidig 80 mio. kr. til udbredelsen 
af telemedicin.  
 
Udrednings- og behandlingsgaranti 
Regeringens lovforslag om indførelse af en udrednings- og behandlingsgaranti er vedtaget i december 2012. 
Loven indfører en differentieret behandlingsgaranti, som sætter fokus på de alvorligt syge, og sikrer hurtig 
diagnose, og at patienter med symptomer på alvorlig sygdom udredes inden for 30 dage.  
 
Etablering af national lægehelikopterordning 
Regeringen og Enhedslisten afsatte med aftale om finansloven for 2013 41,4 mio. kr. i 2013 og 126,7 mio. 
kr. i 2014 og frem til etablering af en national lægehelikopterordning bestående af tre døgndækkende læge-
helikoptere. Den varige ordning forventes at kunne gå i drift fra oktober 2014.  
 
Ny aftale om apotekernes bruttoavance på medicin i 2013 og 2014 
Regeringen og Danmarks Apotekerforening indgik den 12. december 2012 en ny aftale, der fastlægger apo-
tekernes bruttoavance på medicin i 2013 og 2014. Aftalen indebærer bl.a. en effektiviseringsgevinst i ram-
merne for udgifterne til apotekersektoren, som betyder, at det offentlige kan reducere sine medicinudgifter.  
 
En ny prisaftale om billigere sygehusmedicin 
Regeringen, Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen indgik den 18. december 2012 en ny prisaf-
tale, som giver billigere sygehusmedicin. Ifølge aftalen sænkes listepriserne på medicinen med 5 pct. i perio-
den fra 1. januar 2013 til udgangen af 2015. 
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Indsats mod narkotikadødsfald og andre skader som følge af stofmisbrug 
I december 2012 har regeringen sammen med Enhedslisten udmøntet 6 mio. kr. til et projekt, som skal gøre 
stofmisbrugere i stand til at give hinanden en modgift i tilfælde af overdosis, og 2 mio. kr. til en undersøgel-
se, der skal afdække de nærmere omstændigheder ved overdosisdødsfald blandt stofmisbrugere. I april 2013 
har regeringen og Enhedslisten udmøntet 17 mio. kr. til at understøtte etablering og drift af kommunale stof-
indtagelsesrum, hvor misbrugere kan indtage deres stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvågning af 
kvalificeret personale. 
 
Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksissers medfinansiering af patient-
skadeerstatningsordningen 
Regeringens lovforslag om privates medfinansiering er vedtaget i december 2012. Loven forpligter private 
sygehuse, klinikker og speciallægepraksis til selv at afholde udgifter til patientskadeerstatninger, som sker på 
deres område. Udgifterne er hidtil afholdt af regionerne.  
 
Styrket patientsikkerhed 
Regeringens fire lovforslag om styrkelse af patientsikkerheden er vedtaget i april 2013. Patientsikkerheds-
pakken består af fire lovforslag, som giver Sundhedsstyrelsen ekstra redskaber til brug for deres tilsyn, lige-
som reglerne for markedsføring af sundhedsydelser skærpes og markedsovervågningen af medicinsk udstyr 
styrkes. 
 
Monitorering af ulighed 
Regeringen har i marts 2013 offentliggjort den første rapport om ulighed i sundhed. Regeringen vil fremad-
rettet følge uligheden i sundhed tæt. Rapporternes resultater skal bidrage til at målrette regeringens indsats 
for at øge ligheden i sundhed i Danmark. Derudover har regeringen i foråret 2012 lanceret indsatsen ”lighed i 
sundhedsvæsenet” og nedsat et ”Lighedsnetværk” bestående af hospitaler, kommuner og lægehuse. Netvær-
ket skal være med til at give sundhedsvæsenet ”et socialt servicetjek” og skal undersøge og rådgive om bar-
rierer og løsninger i forhold til at sikre lige behandling for alle grupper af patienter.  
 
Styrket kommunal forebyggelse 
Der er med økonomiaftalen for 2013 afsat 300 mio. kr. årligt med henblik på at styrke kommunernes arbejde 
med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med 
kronisk sygdom.  
 
Udvalget for bedre incitamenter i sundhedsvæsenet 
Med afsæt i regeringsgrundlaget blev der i foråret 2013 igangsat et udvalgsarbejde om incitamenterne i 
sundhedsvæsenet. Udvalget har analyseret 1) afregning af private sygehuse og mellem regioner 2) opgørelse 
af kvalitet og 3) incitamenter og takststyring. Udvalget afrapporterede maj 2013 og regeringen vil følge op 
på anbefalingerne i økonomiaftalerne for 2014. 
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Udsatte grupper 
 
Tilsynsreform 
Regeringen indgik i oktober 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og 
Det Konservative Folkeparti om en tilsynsreform, der indebærer grundlæggende ændringer af godkendelsen 
af og tilsynet med de sociale døgntilbud til anbragte børn og udsatte voksne, så kvaliteten på tilbuddene for-
bedres, og der sikres en langt højere faglighed og en større professionalisme samt uafhængighed i tilsynet. 
Regeringen fremsatte i april 2013 lovforslag om socialtilsyn, som forventes vedtaget i juni 2013 med ikraft-
træden 1. januar 2014. 
 
Satspuljeaftalen 2013 
Regeringen indgik i november 2012 som led i finanslovsaftalerne for 2013 en aftale om udmøntning af sats-
puljen for 2013 på socialområdet med parterne bag satspuljen (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti). Aftalen indebærer bl.a. styrkelse af børns situation i konflikter mellem for-
ældre, strategi for udsatte grønlændere og deres børn, skabelse af en mere indholdsrig, aktiv og sundere 
hverdag for beboere i plejeboliger og på plejehjem, en styrket indsats på væresteder for socialt udsatte, udvi-
delse af kapaciteten på akutte krisecentre for socialt udsatte stofmisbrugere, fremadrettet forankring af ind-
satserne i Hjemløsestrategien mv. 
 
Stofmisbrugspakke 
Regeringen har i oktober 2012 præsenteret en stofmisbrugspakke, der har til formål at løfte kvaliteten i den 
sociale stofmisbrugsbehandling blandt andet ved at sikre en systematisk anvendelse af viden og metoder med 
dokumenteret effekt for borgerne i behandlingsindsatsen.  
 
Beskyttelse af børn mod overgreb  
Regeringen fremsatte marts 2013 lovforslag om beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv. Lovforslaget 
udmønter dele af satspuljeaftalen for 2013. Lovforslaget er vedtaget i maj 2013 og sikrer blandt andet en tid-
lig og forebyggende indsats i kommunerne overfor børn, der har været eller er i risiko for at blive udsat for 
seksuelle eller voldelige overgreb og oprettelse af 5 børnehuse, der samler den faglige ekspertise ét sted til 
gavn for børn udsat for overgreb. 
 
Revision af reglerne for tilrettelæggelsen af frit valg af hjemmehjælp samt ny lovgiv-
ning om fritvalgsbevis 
Regeringens lovforslag om at ændre reglerne for tilrettelæggelsen af borgerens frie valg samt indførelsen af 
fritvalgsbeviset er vedtaget i marts 2013. De forenklede regler for tilrettelæggelsen af det frie valg forventes 
at reducere kommunerenes administrative opgaver i forbindelse med konkurrenceudsættelse samt give mu-
lighed for mere fleksible, omkostningseffektive og lokale løsninger samt forbedre borgerens mulighed for et 
frit valg.  
 
Mulighed for at overgå fra gammel til ny ordning for førtidspension 
Regeringens lovforslag om overgang fra gammel til ny ordning for førtidspension blev vedtaget i februar 
2013. Lovens mulighed for at overgå til førtidspension efter ny ordning betyder, at nogle førtidspensionister 
efter overgangen får ret til en højere ydelse.   
 
Ekspertudvalg om fattigdomsgrænse 
Regeringen nedsatte i maj 2012 et ekspertudvalg, der skal belyse forskellige metoder til at opgøre fattigdom 
og udarbejde en række forslag til fastsættelse af en fattigdomsgrænse. Ekspertudvalget har særligt fokus på 
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langvarig fattigdom, udviklingen i antallet af børn, som lever i fattigdom, samt på faktorer, der kan bringe 
mennesker ud af fattigdom.  
 
Nye muligheder for hjælp til udsættelsestruede lejere 
Som led i aftalen om finansloven for 2013 er der indført nye muligheder for, at kommunerne kan yde øko-
nomisk hjælp i en midlertidig periode til personer, der er udsættelsestruede pga. huslejerestancer. Nye regler 
om, at boligorganisationer skal underrette kommunen, når en boligsocialt anvist lejer sendes rykker for 
manglende huslejeindbetaling, er ligeledes et led i bestræbelserne på at hindre udsættelser. 
 
Øget lighed på tandområdet 
I forbindelse med aftale om finansloven for 2013 afsatte regeringen sammen med Enhedslisten 180 mio. kr. 
til større lighed på tandområdet. Modtagere af kontanthjælp, ungeydelser m.v. kan dermed se frem til at få en 
væsentlig lavere tandlægeregning. 
 
Forenkling af klagestrukturen  
Regeringens lovforslag om forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område er 
vedtaget i maj 2013. Hermed styrkes borgernes retssikkerhed, bl.a. gennem en mere ensartet og hurtigere 
klagesagsbehandling.  
 
Styrket indsats mod menneskehandel 
Regeringen indgik i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013 aftale med Enhedslisten om at styrke indsat-
sen mod menneskehandel yderligere, blandt andet styrkes Center Mod Menneskehandel med henblik på en 
tillidsskabende indsats, refleksionsperioden udvides, og den forberedte hjemsendelse forlænges fra 3 til 6 
måneder for at sikre de bedst mulige forhold og vilkår for de ofre for menneskehandel, der vender hjem til 
deres oprindelsesland. 
 
Mulighed for kommunal indbringelse af sager for huslejenævn m.v. 
Regeringens lovforslag om kommunal indbringelse af sager for huslejenævnene, udvidelse af frakendelses-
ordningen, forhåndsgodkendelse af lejen for ejer- og andelsboliger og udlejning af almene boliger til virk-
somheder m.v. blev vedtaget i marts 2013. 
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Indvandrere og flygtninge 
 
Vision om en styrket integrationspolitik 
Regeringen offentliggjorde i november 2012 vision for en styrket integrationspolitik, som indeholder syv 
overordnede målsætninger for regeringens integrationspolitik, der adresserer de reelle udfordringer og ud-
stikker rammen for kommende initiativer fra regeringen på området. 
 
Ny lovgivning om en styrket modtagelse af nyankomne flygtninge mv. 
Regeringens lovforslag om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for og styring af den aktive be-
skæftigelsesindsats er vedtaget i maj 2013. Lovforslaget indebærer bl.a. en pligt for kommunen til at tilbyde 
nyankomne flygtninge mv. en integrationsplan samt en helbredsmæssig vurdering.   
 
Det nationale integrationsbarometer 
Regeringen lancerede i november 2012 et nationalt integrationsbarometer, der indeholder klare mål for inte-
grationsindsatsen og følger udviklingen i integrationen år for år. Samtidig blev lanceret lokale integrations-
barometre, der følger udviklingen i den enkelte kommune. 
 
Strategi mod parallelle retsopfattelser 
Regeringen lancerede i november 2012 ”Strategi mod parallelle retsopfattelser – opgør med tvang og under-
trykkelse ifm. religiøse vielser”.  Formålet med strategien er at forebygge, at kvinder og mindreårige presses 
til at indgå en religiøs vielse eller mod deres vilje fastholdes i en religiøs vielse. Regeringens lovforslag om 
udvidelse af straffen for tvangsægteskaber til også at omfatte religiøse vielser er vedtaget i april 2013.  
 
Task Force om integration 
Regeringen nedsatte i november 2012 Task Force om integration, der i juni 2013 skal afrapportere til mini-
sterudvalget om integration. Task Forcen indsamler best practice fra kommunerne og skal desuden opstille et 
idékatalog med forslag til nye initiativer, der lokalt kan fremme integration og medborgerskab, og som kan 
indgå i regeringens videre arbejde. 

Arbejdsgruppe om dobbelt statsborgerskab 
Regeringen har i december 2012 nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge spørgsmålet om dobbelt stats-
borgerskab, herunder Danmarks internationale forpligtelser på området. Arbejdsgruppen skal komme med 
forslag til, hvorledes reguleringen af dobbelt statsborgerskab fremadrettet kan udformes, og skal som led heri 
opstille forskellige mulige modeller for accept af dobbelt statsborgerskab. 
 
Asylaftalen 
Regeringen indgik i september 2012 asylaftalen Øget fokus på udrejse – nye muligheder for asylansøgere 
med Enhedslisten og Liberal Alliance. Aftalen indebærer bl.a., at asylansøgere får mulighed for at arbejde og 
bo uden for asylcentrene, hvis de samarbejder med myndighederne, ligesom aftalen sætter fokus på afviste 
asylansøgeres hjemrejse og mulighederne for at få en ny start i hjemlandet. Regeringens lovforslag til gen-
nemførelse af asylaftalen er vedtaget og trådte i kraft den 2. maj 2013. 
 
Ny indfødsretsaftale 
Regeringen har i maj 2013 indgået en aftale med Enhedslisten om nye retningslinjer for erhvervelse af dansk 
indfødsret ved naturalisation. Den nye aftale indebærer bl.a. ændringer af kravene til ansøgerens danskkund-
skaber og perioden, hvor ansøgeren skal have været selvforsørgende. Den nuværende indfødsretsprøve af-
skaffes, og der indføres en ny statsborgerskabsprøve, der vægter aspekter af det hverdagsliv og det aktive po-
litiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund.  
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Erhvervslivet  
 
Styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft 
Regeringen har nedsat otte vækstteams på erhvervsområder, hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentia-
ler. På baggrund heraf har regeringen allerede fremlagt vækstplaner for Det Blå Danmark, Kreative erhverv 
og design samt Vand, bio og miljøløsninger. Vækstplanerne fremlægger konkrete initiativer for at skabe ny 
vækst og arbejdspladser. En række af anbefalingerne fra vækstteams indgår i aftaler om Vækstplan DK med 
Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvor der også er afsat en pulje 
på 150 mio. kr. til opfølgning på de resterende vækstplaner. 
 
Kreditpakke 
Regeringen indgik i november 2012 aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti 
om en kreditpakke, der styrker finansieringmulighederne til små og mellemstore virksomheder. Aftalen 
indeholder initiativer som bl.a. vækstlån i regi af Vækstfonden og garantier til eksportinvesteringer i regi af 
Eksport Kredit Fonden. Samlet set danner initiativerne basis for et øget udlån på over 12 mia. kr. 
 
Vækstlån og Vækstkausioner 
Regeringen indgik i april 2013 en aftale om Vækstplan DK med Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti, hvor der bl.a. gennemføres en styrkelse af lånerammen til de små vækstkautioner i 
Vækstfonden på 350 mio. kr. Der etableres en ny type vækstlån målrettet iværksættere, hvor der er afsat 135 
mio. kr. til tab, hvilket giver basis for et udlån på ca. 1 mia. kr. Endvidere er kapitalbåndet i Eksport Kredit 
Fonden blevet udvidet, hvilket bidrager med yderligere 15 mia. kr. i eksport finansiering til virksomhederne. 
Samtidig vil regeringen udvikle rammerne for et marked for erhvervsobligationer i Danmark som 
finansieringskilde for små og mellemstore virksomheder.  
 
Konkurrencepolitisk udspil  
Regeringen præsenterede i oktober 2012 Konkurrencepolitisk udspil. Et væsentligt element heri var 
ændringen af konkurrenceloven, der bl.a. medførte væsentligt forhøjede sanktioner for overtrædelser af 
konkurrenceloven herunder mulighed for fængselsstraft ved karteller. Regeringens lovforslag om ændring af 
konkurrenceloven blev vedtaget i december 2012 og trådte i kraft 1. marts 2013.   
 
Grøn omstilling og beskæftigelse  
Regeringen indgik med finansloven for 2013 aftale med Enhedslisten om at styrke grøn omstilling med i alt 
1,5 mia. kr. frem til 2018. Aftalen giver bl.a. virksomheder og iværksættere bedre mulighed for at udnytte 
den grønne omstilling til at skabe eksport, og til at skabe og fastholde job i Danmark. Med aftalen er der bl.a. 
afsat 150 mio. kr. til erhvervsrettede initiativer, der giver bl.a. virksomheder og iværksættere bedre mulighed 
for at udnytte den grønne omstilling til at skabe eksport, og til at skabe og fastholde job i Danmark. Det sker 
bl.a. med nye grønne omstillingskautioner, støtte til grøn omstilling i bl.a. industrien og den maritime sektor, 
en indsats for at spildprodukter genbruges i produktionen samt eksporttiltag. 
 
Erhvervsrettede vækstinitiativer 
Regeringen indgik i forbindelse med finansloven for 2013 aftale med Venstre og Det Konservative 
Folkeparti om en række erhvervsinitiativer. Der er afsat ca. 400 mio. kr. i perioden 2013-2015 til Markeds-
modningsfonden og yderligere ca. 150 mio. kr. i samme periode til iværksætterinitiativer, videreførelse af 
verdens største designpris (INDEX: Award) samt markedsføringskonsortiet Global Connected, som fasthol-
der og tiltrækker flyruter til Danmark. 
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Handlingsplan for bedre bredbånd og mobildækning  
Regeringen lancerede i marts 2013 udspil til bedre bredbåndsforbindelser og mobildækning i hele Danmark. 
Udspillet forbedrer bl.a. rammebetingelserne for teleselskabernes investeringer, styrker kommunernes 
muligheder for at fremme bredbånd lokalt samt forbedrer forbrugerbeskyttelsen på teleområdet. Regeringen 
har udover målsætning om mindst 100 Mbit til alle husstande og virksomheder også fastsat en 2020-
bredbåndsmålsætning for uploadhastigheder på mindst 30 Mbit/s i hele Danmark. Med aftale om Vækstplan 
DK med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er der afsat 60 mio. kr. 
til bedre højhastighedsbredbånd på Bornholm.  
 
Forbrugerpolitisk eftersyn  
Regeringen fremlagde i august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn med 23 initiativer. Regeringen lovforslag om 
ændring af markedsføringsloven er vedtaget i april 2013. Det udvider Forbrugerombudsmandens beføjelser 
til også at omfatte finansielle virksomheder, anlægge individuelle erstatningssager samt udstede 
administrative bødeforlæg, ligesom reglerne om markedsføring af alkohol til børn og unge er skærpet. 
 
Regelforenklinger for virksomheder  
Virksomhedsforum for enklere regler, der blev nedsat i 2012, har sendt 161 forenklingsforslag til regeringen. 
Regeringen har gennemført 70 forslag helt eller delvist, mens 72 forslag fortsat behandles. 
 
Søloven 
Regeringens lovforslag om en styrkelse af søloven er vedtaget i maj 2013. Loven indebærer bl.a. skærpede 
krav om sejladssikkerhed i Arktis, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri og kapring samt 
modernisering af reglerne for skibsregistrering. 
 
Modernisering af erhvervsfondslovgivningen  
Erhvervsfondsudvalget har afgivet sin rapport, der skal danne grundlag for en samlet modernisering af den 
danske erhvervsfondslovgivning. Som opfølgning herpå er der med aftale om Vækstplan DK med Venstre, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti afsat 300 mio. kr. årligt fra 2016 til at 
forbedre forholdene for erhvervsdrivende fonde, så overtagelse af virksomheder kan ske med skattemæssig 
succession.  
 
Bedre rammer for socialøkonomiske virksomheder 
Regeringen indgik med finansloven for 2013 en aftale med Enhedslisten om at styrke indsatsen for 
socialøkonomiske virksomheder. Der er nedsat et hurtigt arbejdende udvalg for socialøkonomiske 
virksomheder, som skal afrapportere medio 2013. Udvalget skal bl.a. udarbejde et udkast til et lovforslag om 
en ny selskabsform for socialøkonomiske virksomheder. 
 
Offentlig-Privat Samarbejde 
Der er med lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gennemført en reform af det danske klagesystem 
på udbudsområdet, ligesom udbudsreglerne er forenklet ved at undtage særlige tjenesteydelser fra tilbudsloven. 
Ved relevante statslige udbud skal der fremover anvendes sociale klausuler om uddannelses- eller praktikpladser 
efter ”følg-eller forklarprincippet”. Der er lanceret flere vejledninger om OPP. 
 
Vækstmarkedsstrategi  
Regeringen har lanceret i alt ti vækstmarkedsstrategier, der skal bidrage til at øge eksporten til 
vækstmarkederne og tiltrække flere investeringer til Danmark. Der er lavet strategier for Brasilien, Rusland, 
Indien, Kina, Sydkorea, Vietnam, Sydafrika, Indonesien, Tyrkiet og Mexico.  
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Lettere adgang til tinglysningen og udvidelse af virksomhedspantreglerne 
Regeringens lovforslag om gratis adgang til oplysningerne i tinglysningssystemet og justering af den faste 
del af tinglysningsafgiften blev vedtaget i maj 2013. Samtidig blev virksomhedspantordningen udvidet med 
henblik på at skabe bedre kreditfaciliteter for erhvervslivet. 
 
Ændring af renteloven 
Regeringens lovforslag om ændring af renteloven er vedtaget i december 2012. Loven implementerer 
direktivet om forsinket betaling. Kreditors retsstilling styrkes i de tilfælde, hvor der ikke betales til tiden bl.a. 
ved at hæve morarentesatsen fra 7 pct. til 8 pct. Der indføres endvidere en ret til i visse tilfælde at kræve et 
fast kompensationsbeløb ved forsinket betaling. Loven indeholder endvidere nærmere regler om 
betalingsfrister. 
 
Forslag til lov om ændring af byggeloven og lov om bygnings- og boligregistrering 
Regeringen fremsatte i februar 2013 forslag til ændring af byggeloven og BBR-Loven. Lovforslaget forven-
tes vedtaget i maj 2013. Lovændringen har til formål at skabe gode rammevilkår for danske virksomheder og 
sikre, at den offentlige regulering og service bidrager til at hjælpe virksomhederne til øget produktivitet.  
 
Lavere spildevandsregning til store vandforbrugere 
Regeringen indgik i april 2013 en aftale om Vækstplan DK med Venstre, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti, som bla. indebærer, at udgifterne til rensning af spildevand sænkes for store vand-
forbrugende virksomheder som slagterier og mejerier. Målet er at sikre arbejdspladser ved at indføre priser, 
der afspejler de reelle omkostninger ved at rense vandet. Lavere udgifter til spildevandsrensning skal styrke 
store vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne. Lettelsen for virksomhederne vil være på 140 mio. 
kroner i 2014 stigende til 700 mio. kr. årligt i 2018 og frem.  
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Kirke, ligestilling og kultur  
 
Debatoplæg fra Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur 
for Folkekirken sendt i høring 
Regeringen nedsatte i september 2012 Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur 
for folkekirken med opbakning fra alle partier i Folketinget. Udvalget har i maj 2013 fremlagt sine foreløbige 
overvejelser og nogle modeller for styringen af folkekirken i et samlet debatoplæg, som er i høring frem til 
udgangen af oktober måned 2013. Udvalget genoptager sit arbejde i efteråret 2013 med henblik på aflevering 
af en endelig betænkning til Regeringen inden udgangen af marts 2014. 
 
Migrantmenigheder får øget adgang til folkekirkens kirker 
Regeringens lovforslag om bl.a., at andre kristne trossamfund får mulighed for fast at bruge folkekirkens 
kirkebygninger til både gudstjenester og andre kirkelige handlinger blev vedtaget i marts 2013. De nye regler 
betyder også, at kirken kan stilles til rådighed for et medlem af en evangelisk-luthersk frimenighed eller et 
andet kristent trossamfund med henblik på henholdsvis ægtevielse samt kirkelig velsignelse af et borgeligt 
indgået ægteskab ved en præst i trossamfundet.  
 
Ny bestemmelse om medmoderskab 
Regeringen fremsatte i april 2013 lovforslag om ændring af børneloven. Med de nye regler sikres bl.a., at 
medmødre til børn undfanget ved kunstig befrugtning ved en sundhedsperson omfattes af børneloven på lige 
fod med fædre. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013. 
 
Særligt børnetilskud til eneadoptanter og enlige kvinder 
Som led i regeringens aftale om finansloven for 2013 med Enhedslisten får eneadoptanter og enlige kvinder, 
der er blevet kunstigt befrugtet, ret til særligt børnetilskud på lige fod med andre eneforsørgere. 
 
Ny lov om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. 
Regeringens lovforslag om flere kvinder i bestyrelser m.v. er vedtaget i december 2012. Med lovforslagene 
forpligtes de 1.100 største private og alle statslige virksomheder til at opstille måltal for det 
underrepræsenterede køn i bestyrelser og udarbejde politikker for flere kvinder i ledelse generelt, for 
derigennem at skabe reelle fremskridt i udviklingen af andelen af kvinder i bestyrelser m.v.   
 
En ny strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige  
Regeringen har i januar 2013 offentliggjort en strategi, der skal bidrage til at styrke og systematisere 
indsatsen med at medtænke køn og ligestilling i de offentlige opgaver. Med strategien styrkes ministeriernes 
ligestillingsvurdering af lovforslag, ligestillingsredegørelserne forenkles, der etableres et netværk med 
spydspidskommuner på området og best pratice indsamles og formidles. 
 
Medieaftale 2012-2104 
Regeringens indgik i oktober 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det 
Konservative Folkeparti om en ny medieaftale vedrørende radio og tv for årene 2012-2014. Aftalen styrker 
bl.a.  de danske public service-medier ved mindre detailregulering, der fastlægges en ”køreplan” for den 
fortsatte udbygning af digital radio med henblik på sluk for FM med udgangen af 2019, og radiolicensen 
afskaffes fra 1. juli 2013. Regeringens lovforslag, som gennemfører medieaftalen, er vedtaget i maj 2013.   
 
Reform af kunststøtten 
Regeringens lovforslag om Statens Kunstfonds virksomhed og regeringens lovforslag om billedkunst og 
kunstnerisk formgivning er vedtaget i maj 2013. Lovene er et led i udmøntning af kunststøttereformen, som 
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gør kunststøttesystemet enklere og mere gennemskueligt. Kunststøttereformen styrker kunsthåndværk og 
design, arkitektur og film inden for den gældende økonomiske ramme. 
 
Revision af museumsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af museumsloven (udvikling af museumsområdet mv.) er vedtaget i 
december 2012. Lovens øger de statsanerkendte museers faglige og økonomiske bæredygtighed. Loven 
sikrer et økonomisk grundlag for det enkelte museum, forenkle tilskudsadministration og øvrige regler samt 
etablere et strategisk panel og en samlet udviklingspulje.  
 
Udvidelse af beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og pladeproducenter 
Regeringens lovforslag om ændring af ophavsretsloven er vedtaget i april 2013. Formålet er at udvide 
beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og pladeproducenter fra de nuværende 50 år til 70 år. Loven 
implementerer et EU-direktiv fra september 2011 om forlængelse af beskyttelsestiden for ophavsret og visse 
beslægtede rettigheder.  
 
Bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre 
Regeringens lovforslag om indførelse af et elektronisk register over dopingsanktionerede blev vedtaget april 
2013. De nye regler giver mulighed for, at de idrætsforeninger og motions- og fitnesscentre, som er 
undergivet dopingkontrol, gennem det elektroniske register kan undersøge om et medlem eller et potentielt 
medlem har en dopingsanktion.  
 
Omlægning af mediestøtten 
Regeringen indgik i januar 2013 en stemmeaftale med Enhedslisten om fremtidens mediestøtte. Med aftalen 
blev der truffet beslutning om, at den nuværende distributionsstøtteordning til trykte medier erstattes af en 
produktionsstøtteordning til dagblade, dagbladslignende publikationer og internetbaserede medier. Desuden 
etableres en innovationspulje, der kan sikre den nødvendige udvikling i branchen. Lovforslag om mediestøtte 
forventes fremsat i oktober 2013. 
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Retspolitik og indsats mod kriminalitet 
 
Mere effektiv kriminalitetsforebyggelse  
Regeringens lovforslag om kriminalpræventive sociale indsatser er vedtaget i maj 2013. Lovforslaget bidra-
ger til en mere effektiv kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge ved bl.a. at give mulighed for at 
etablere en delvis lukket afdeling på en åben døgninstitution og ved at give hjemmel til bl.a. at indskrænke 
adgangen til internet og telefon over for personer med nedsat psykisk funktionsevne.  
 
Ny flerårsaftale for kriminalforsorgen 
Regeringen indgik i november 2012 en aftale med Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti om kriminalforsorgens økonomi i perioden 2013-2016. Aftalen sikrer en langsigtet og robust 
løsning af problemet med overbelæg og manglende pladser i kriminalforsorgen og indebærer, at der kan 
igangsættes nye aktiviteter for i alt ca. 900 mio. kr. i aftaleperioden. Initiativerne omfatter bl.a. etablering af 
200 nye fængselspladser, klare måltal for hjemsendelse af indsatte udlændinge til afsoning i hjemlandet og 
oprettelse af en ny Task Force Hjemsendelse, etablering af særlige pladser til rockere og bandemedlemmer, 
en styrkelse af uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen over for indsatte og øget efteruddannelse for 
fængselsbetjente.  
 
Ny offentlighedslov 
Regeringen fremsatte i februar 2013 lovforslag om offentlighed i forvaltningen. Med lovforslaget lægges der 
på en lang række områder op til væsentlige forbedringer af åbenheden i forvaltningen. Samtidig sker der 
visse begrænsninger, bl.a. i forhold til ministerbetjening, ud fra saglige og legitime hensyn. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2013. 
 

Ny samlet lovregulering for PET 
Regeringen fremsatte i februar 2013 to lovforslag, som har til formål at regulere PET’s virksomhed i en 
samlet lov, etablere et særligt tilsynsorgan for PET samt styrke den demokratiske kontrol med 
efterretningsområdet. Lovforslagene ventes vedtaget i juni 2013. 
 
Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet 
Regeringen fremsatte i februar 2013 lovforslag om styrket indsats over for økonomisk kriminalitet. Formålet 
med lovforslaget er at gennemføre en række initiativer, som skal sikre de bedst mulige betingelser for at 
forebygge, efterforske og retsforfølge økonomisk kriminalitet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013. 
 
Nye regler om konkurskarantæne 
Regeringens lovforslag om konkurskarantæne er vedtaget i april 2013. Med de nye regler sætter regeringen 
målrettet ind over for konkursryttere, som spekulerer i at bruge virksomheders konkurser til at tjene penge til 
sig selv. Fremover kan personer, som har taget del i ledelsen af en konkursramt virksomhed, og som på 
grund af groft uforsvarlig forretningsførelse er uegnet til at deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed, få 
forbud mod at drive visse former for ny erhvervsvirksomhed i en årrække. 
 
Modernisering af straffelovens regler om seksualforbrydelser 
Regeringen fremsatte i februar 2013 lovforslag om en generel modernisering af straffelovens bestemmelser 
om seksualforbrydelser. Med lovforslaget udvides bl.a. straffelovens regler om voldtægt, så voldtægt 
fremover bl.a. også vil omfatte samleje med et hjælpeløst offer. Endvidere vil forældelsesfristen for 
strafansvaret for seksuelt misbrug af børn fremover tidligst begynde at løbe fra den dag, hvor offeret fylder 
21 år (fremfor 18 år i dag). Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013. 
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Styrket indsats til fordel for ofre 
Regeringen præsenterede i juni 2012 i samarbejde med Enhedslisten en offerpakke bestående af tre tiltag: 
Etablering af en offerfond, udvidelse af underretningsordningen over for ofre samt et tiltag, som skal sætte 
offerets version af sagen i centrum i retssager. Regeringen fremsatte i februar 2013 to lovforslag, som skal 
være med til udmønte offerpakken samt styrke behandlingen af sager om offererstatning ved at etablere et 
”dobbeltnævn” og tilføre Erstatningsnævnet yderligere ressourcer. Lovforslagene forventes vedtaget i maj 
2013. 
 
Indsatsen mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe 
Den 12. december 2012 præsenterede Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union (DBU), Danske Fodbold 
Fanklubber, Rigspolitiet og Justitsministeriet den fælles handlingsplan ”Gode fodboldoplevelser for alle”. 
Handlingsplanen indeholder mere end 20 konkrete initiativer til forstærkelse af indsatsen mod uroligheder i 
forbindelse med fodboldkampe. Regeringen  fremsatte i april 2013 lovforslag, som pr. 1. juli 2013 skal 
gennemføre de initiativer i handlingsplanen, som kræver lovændring. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 
2013. 
 
Bedre og mere effektive domstole 
Som opfølgning på aftalen om finansloven for 2012 er der igangsat et analysearbejde, som bl.a. skal belyse 
effektiviseringspotentialer, aktivitet og produktivitet ved domstolene og afdække muligheder for 
regelændringer og reformer. To udvalg, der ser på civile retssager og skiftesagsbehandlingen, skal være 
færdige senest den 1. september 2013. 
 
Modernisering af reglerne om forkyndelse 
Regeringens lovforslag om modernisering af reglerne om forkyndelse m.v. er vedtaget i december 2012. 
Med loven indføres bl.a. telefonforkyndelse og forenklet digital forkyndelse. Herudover får retterne og 
politiet adgang til at sende påmindelser pr. sms og e-mail til personer, der skal møde i retten. 
 
Modernisering af reglerne om fogedforbud 
Regeringens lovforslag om modernisering og styrkelse af reglerne om fogedforbud er vedtaget i december 
2012. Med loven indføres tidssvarende behandling af sager om forbud, den særlige justifikationsproces 
afskaffes, og kompetencen til at meddele forbud overføres fra fogedafdelingen til retsafdelingen. Samtidig 
udvides Sø- og Handelsrettens kompetence til at meddele forbud. 
 
Øget automatisk fartkontrol (ATK) 
Som en del af regeringens trafiksikkerhedspakke fra august 2012 styrkes politiets automatiske fartkontrol 
(ATK). Antallet af fotovogne forøges således i løbet af 2013 med yderligere 75 vogne, så det samlede antal 
når op på godt 100. 
 
Kommuners adgang til at håndhæve regler om cykelparkering 
Regeringens lovforslag om en forsøgsordning for kommuner til at etablere og håndhæve 
cykelparkeringsrestriktioner eller -forbud er vedtaget i november 2012. 
 
Tempo 100-busser på motorvej 
Regeringens lovforslag, der tillader busser at køre med op til 100 km i timen på motorvej (mod 80 km i 
timen i dag), hvis bussen opfylder en række betingelser for indretning og sikkerhed mv. (såkaldte Tempo 
100-busser) er fremsat i marts 2013. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2013. 
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Ændring af retskredsene i Grønland 
Regeringens lovforslag om ændring af de grønlandske retskredse er vedtaget i december 2012. Med 
lovændringen gennemføres en regionalisering af de grønlandske retskredse svarende til de nuværende 
grønlandske kommunegrænser. 
 
Forbud mod fremme af terrorisme i programvirksomhed 
Regeringen fremsatte i marts 2013 lovforslag om ændring af Radio- og fjernsynsvirksomhed. Med de nye 
regler sikres det, at Radio- og tv-nævnet kan inddrage et radio- eller fjernsynsforetagendes tilladelse eller 
kræve et registreret foretagendes eller en medietjenesteudbyders programvirksomhed indstillet mv., hvis en 
radio- eller tv-station med sin programvirksomhed fremmer terrorisme. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 
2013. 
 
Kortlægning af hadforbrydelser 
Regeringen har i maj 2013 taget initiativ til at igangsætte en kortlægning af hadforbrydelser, som skal sikre 
viden om omfanget af hadforbrydelser, hvem ofrene er, hvem der står bag, og hvad motiverne er, med hen-
blik på at udvikle en målrettet forebyggende indsats. Resultaterne af kortlægningen forventes at foreligge 
november 2014.  
 
Kortlægning af anti-demokratiske og ekstremistiske miljøer 
Regeringen har i efteråret 2012 igangsat en national kortlægning af anti-demokratiske og ekstremistiske mil-
jøer i Danmark, der skal øge vidensgrundlaget om lokale udfordringer med ekstremisme og styrke den fore-
byggende indsats. Aftalen om kortlægningen indgik regeringen i november 2011 med Venstre, Det Konser-
vative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance.  
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Miljø, klima, energi og fødevarer 
 
Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse 
og risikostyringsplaner m.v. 
Regeringens lovforslag om ændring af lov miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for 
spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisiko for vandløb og 
søer blev vedtaget i december 2012. Miljøministeren kan efter loven give kommunerne mulighed for at på-
lægge spildevandsforsyningsselskaberne at udarbejde og levere oplysninger og kort vedrørende sandsynlig-
hed for oversvømmelse som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg.  
 
Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 
Regeringens lovforslag om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser blev vedtaget i december 
2012. Med lovforslaget vil det blive nemmere at forhindre såkaldt biopirateri – hvor landes genetiske resur-
ser bliver hentet og udnyttet uden den nødvendige tilladelse og uden udbyttedeling. Loven indeholder de reg-
ler, der er nødvendige for, at Danmark kan ratificere Nagoya Protokollen, som er med til at gøre u-landene 
bedre rustet til at opnå aftaler om en retfærdig fordeling af goderne fra de genetiske resurser. 
 
Revidering af reglerne om godtgørelsesordning ved beskyttelse af vandboringer 
Regeringens lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven blev vedtaget i december 2012. Lovforslaget 
sikrer, at grundejere modtager godtgørelse, hvis de ejer størstedelen af den jord, der bliver berørt af beskyt-
telseszonerne omkring vandboringer til almene vandforsyningsanlæg.  
 
Ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om 
vandløb 
Regeringens lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers mulighed for opkrævning af bidrag til selska-
bers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand er vedtaget i ja-
nuar 2013. Loven er en udmøntning af kommuneaftalen for 2013, og giver giver mulighed for at takstfinan-
siere kommunalt ejede projekter om f.eks. etablering af skybrudsveje og udvidelse af vandløb. 
 
Ændring af planloven 
Regeringens lovforslag om ændring af planloven er vedtaget i april 2013. Loven indfører bl.a. en landdi-
striktsbestemmelse, der giver nye muligheder for erhverv og helårsboliger i vanskeligt stillede landdistrikter 
og ligestiller kommunerne med hensyn til planlægning i kystområder. Endvidere mindskes risikoen for, at 
butikslivet i de mindre byer og landdistrikter forringes. 
 
Ændring af jordforureningsloven 
Regeringens lovforslag om offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand 
eller natur og nedlæggelse af Depotrådet m.v. er vedtaget i maj 2013. Hovedformålet med loven er at sikre, 
at regionsrådet fremover systematisk inddrager arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der 
kan have skadelig virkning på grundvand, overfladevand, eller internationale naturbeskyttelsesområder, un-
der den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i lov om forurenet jord. 
 
Ændring af lov om kemikalier 
Regeringens lovforslag om opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, 
erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler samt bødeskærpelse er vedtaget i maj 
2013. Loven er en opfølgning på sprøjtemiddelstrategien med henblik på at skærpe straffene i sager om er-
hvervsmæssig markedsføring, anvendelse og besiddelse af ulovlige pesticider, herunder eksempelvis pestici-
der, der ikke er godkendt i EU og kopiprodukter. Der indføres minimumsbøder samt gives mulighed for at 
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fratage landmænd og andre professionelle retten til at sprøjte, hvis de f.eks. bliver ved med at snyde. Lov-
forslaget sikrer også, at der bliver strammet op på reglerne for salg af sprøjtemidler til private.  
 
Kolonihaveloven 
Regeringen fremsatte i april 2013 lovforslag om ændring af kolonihaveloven. Det foreslås, at der indføres en 
bestemmelse i kolonihaveloven, som giver kommunale og statslige ejere af arealer til kolonihaveformål mu-
lighed for at udleje disse til en pris, der er lavere end markedsprisen. Desuden foreslås det at pålægge statsli-
ge og kommunale ejere af arealer til kolonihaveformål at sikre, at de enkelte havelodder på disse arealer ud-
lejes efter åbne og offentligt tilgængelige ventelister. Endelig foreslås det, at der i kolonihaveloven åbnes 
mulighed for, at ikke-varige kolonihaveområder kan indmeldes som varige af ejeren af området, så områder-
ne får den beskyttelse mod nedlæggelse, som kolonihaveloven giver varige kolonihaveområder. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2013. 
 
Handlingsplan for klimasikring af Danmark 
Regeringen offentliggjorde i december 2012 en national handlingsplan for klimatilpasning, som skal medvir-
ke til at skabe en bæredygtig, grøn og innovativ klimatilpasning i hele Danmark.  
 
Midler til grøn teknologi på finanslov 2013 
Som en del af aftalen om styrket miljø og grønne arbejdspladser mellem regeringen og Enhedslisten i forbin-
delse med finansloven for 2013 blev der i januar 2013 truffet aftale om at anvende ca. 130 mio. kr. til grøn 
teknologi. Midlerne skal bidrage til den grønne omstilling og skal bl.a. anvendes til tilskud til virksomheder 
til udvikling og demonstration af ny miljøteknologi. Derudover er der afsat 35 mio. kr. til ressourceeffektivi-
tet inden for vand og affald, 16. mio. kr. til grønne ildsjæle og 2 mio. kr. til hormonforstyrrende stoffer. 
 
Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 
Regeringen offentliggjorde i februar 2013 en sprøjtemiddelstrategi, som skal bidrage til rent miljø, god øko-
logisk tilstand i naturen, sunde fødevarer, bedre arbejdsmiljø og flere grønne arbejdspladser. 
 
Direktiv om svovlindhold i marine brændsler 
Direktivet blev aktivt fremmet under det danske formandskab og endeligt vedtaget den 21. november 2012 og 
indebærer, at alle skibe skal reducere svovlindholdet i deres brændstof med knap 90 procent. Samtidig skær-
pes kravene yderligere for skibe, som sejler i særligt sårbare områder som eksempelvis Østersøen, Nordsøen 
og den Engelske Kanal (SECA-områderne). Her skal skibene allerede i dag bruge renere brændstof end på 
verdenshavene, men i 2015 skal svovlindholdet reduceres med yderligere 90 procent. I dag kommer over en 
tredjedel af svovlen i luften over Danmark fra skibene, så reduktionen i skibenes udslip vil give en markant 
forbedring af luftkvaliteten. 
 
Grøn Bolig kontrakt 
Regeringen indgik i april 2013 - som en del af aftalen om Vækstplan DK - en aftale med Venstre, Liberal 
Alliance og Det Konservative Folkeparti om indførsel af Grøn Boligkontrakt. Grøn Boligkontrakt skal gøre 
det let og enkelt for den enkelte boligejer at få energirenoveret sin bolig.  
 
Energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger 
Regeringen indgik i april 2013 som en del af aftalen om Vækstplanen en aftale med Venstre, Liberal Allian-
ce og Det konservative Folkeparti om Energioptimering i statens kontor- og universitetsbygninger. Der er 
derfor afsat i alt 100 mio. kr. i perioden 2015-2016 til fremrykket vedligehold af bygninger, hvor der samti-
dig kan gennemføres energioptimeringer.  
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Grønt forsvar 
Forsvarsministeriet har iværksat en række tiltag, der skal bidrage til en grøn omstilling af forsvaret. I 2012 er 
der afsat 250 mio. kr. til projekt grønne etablissementer, som skal lede til energi- og miljøoptimering på Aal-
borg og Almegaard kaserner og skal tjene til inspiration på øvrige kaserner. I 2013 vil Forsvarsministeriet 
desuden offentliggøre sit første klimaregnskab. Endelig er der med forsvarsforliget 2013-2017 øremærket 
100 mio. kr. årligt til grønne udviklingsprojekter og investeringer. 
 
Solcelleaftaler 
Regeringen indgik i november 2012 aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 
Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg (2012). Aftalen ænd-
rede på afregningsvilkårene for at sikre en mere balanceret udbygning, hvor støtten står i et mere rimeligt 
forhold til de omkostninger, der er forbundet med at etablere solcelleanlæggene.  
 
Forslag om lov til fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, ligningsloven 
(kystmøller) 
Regeringen fremsatte i februar 2013 lovforslag, der fastsætter rammerne for kystnære havvindmøller og in-
deholder en revision af bl.a. værditabs- og køberetsordningerne. Forslaget forventes vedtaget i maj 2013. 
 
Ny lov om tilskud til omstilling til vedvarende energi i virksomheders produktions-
processer  
Regeringen fremsatte i april 2013 lovforslag om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders 
produktionsprocesser. Med loven vil der frem til 2020 kunne udmøntes i alt 3,75 mia. kr. i støtte til virksom-
heder, der ønsker at omstille til vedvarende energi. Forslaget forventes vedtaget i maj 2013.  
 
Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding og fælleserklæring mellem staten og 
DUC-selskaberne 
Regeringen afsluttede i marts 2013 et Eftersyn af vilkårene for kulbrinteindvinding. I forlængelse heraf er 
regeringen og Bevillingshaverne (på vegne af DUC Partnerne) enige om, at Bevillingshaverne og de øvrige 
DUC-selskaber giver afkald på kompensation efter kompensationsaftalen for nedsættelsen af selskabsskatte-
satsen fra 25 pct. til 22 pct., selvom regeringens påtænkte nedsættelse af selskabsskattesatsen for erhvervsli-
vet til 22 pct. ikke vil omfatte overskud ved indvinding af olie og gas.  
 
Forslag om lov om CO2-kvoter (kvoteloven) 
Regering fremsatte okt. 2012 lovforslag om lov om CO2-kvoter. Lovforslaget er vedtaget i december 2012. 
Formålet er at implementere ændring af EU’s kvotedirektiv, som styrker og udvider EU’s CO2-
kvotehandelssystem fra 2013. 
 
Placering af Klimateknologicenter i Danmark 
Regeringen har sikret, at et helt nyt klimateknologicenter vil blive placeret i København med UNEP som 
værtsorganisation. Centeret skal facilitere teknologioverførsel til ulande med henblik på reduktion af driv-
husgasudledninger og tilpasning til klimaforandringer.  
 
Energieffektivitetsdirektivet 
Energieffektivitetsdirektivet blev formelt vedtaget i oktober 2012. Den formelle vedtagelse var et resultat af 
en målrettet indsats under det danske EU-formandskab, hvor det til sidst lykkedes at afslutte forhandlingerne. 
Med direktivet vil den danske model for energibesparelser i praksis blive udbredt til alle energiselskaber i 
EU, og det vil sikre energibesparelser på mere end 17 pct. i 2020.  
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Fremme af udbygning af energiinfrastruktur omkring Nordsøen og Østersøen  
Danmark var initiativtager til og vært for et møde mellem de nordeuropæiske energiministre - Northern Eu-
ropean Energy Dialogue (NEED) - d. 21. november 2012. NEED-mødet demonstrerede bred tilslutning til 
regeringens vision om et tæt integreret nordeuropæisk energimarked i stil med det nordiske, og stor opbak-
ning til at skabe de langsigtede politiske rammer, der er nødvendige herfor.  Storbritannien tilbød at holde et 
opfølgende NEED-møde, der forventes afholdt i efteråret 2013. 
 
Energisparepakke 
Regeringen har i 2012 indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative om 
udmøntning af initiativerne i aftalen om dansk energipolitik 2012-2020 og efterfølgende fremsat lovforslag 
om en energisparepakke for privat udlejningsbyggeri.  
 
Natur- og Landbrugskommissionen  
Natur- og Landbrugskommissionen, som i marts 2012 blev nedsat af regeringen, har den 18. april 2013 
afleveret sine anbefalinger til regeringen med forslag til udformning af fremtidens natur- og landbrugspolitik. 
Kommissionen er kommet med 44 anbefalinger til at fremme et økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt og 
fremtidsorienteret landbrugserhverv, der fortsat kan bidrage væsentligt til at fremme natur og miljø samt 
beskæftigelse og eksport i fødevaresektoren.  
 
Vækstteam Fødevarer  
Vækstteam Fødevarer, som i august 2012 blev nedsat af regeringen, har den 25. april 2013 afleveret sine 
anbefalinger til regeringen med forslag til styrkelse af vækstvilkårene i fødevareklyngen. Vækstteamet er 
kommet med 13 anbefalingerne til fremme af vækst og beskæftigelse inden for bl.a. en ressourceeffektiv 
fødevareproduktion, løsningsorienteret miljøregulering, F&U samt en strategisk eksportindsats.     
 
Bæredygtig fødevareproduktion og fødevaresektoren som grøn vækstmotor 
Som en del af aftalen om styrket miljø og grønne arbejdspladser mellem regeringen og Enhedslisten i forbin-
delse med finansloven for 2013 udmøntes der bl.a. 112 mio. kr. til grøn omstilling og beskæftigelse inden for 
landbrugs- og fødevareområdet. Midlerne skal blandt andet understøtte bedre udnyttelse af 
fødevaresektorens grønne styrkepositioner inden for bl.a. økologi og dyrevelfærd samt udvikling af vækst i 
bæredygtig fødevareproduktion, herunder løsning af konkrete udfordringer vedr. landbrugets påvirkning af 
miljø- og natur.  
 
Sikring af forskning i økologi 
Regeringen indgik i november 2012 en aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om 100 mio. kr. i 2013-
2015 til forskning på økologiområdet. Regeringen og Enhedslisten afsatte som led i aftalen om finansloven 
for 2013 yderligere 20 mio. kr. til formålet. De i alt 120 mio. kr. til forskning og innovation inden for økologi 
er et centralt fundament for videreudviklingen af den økologiske sektor, så regeringen kan nå sit mål om 
fordobling af det økologiske areal inden 2020. 
 
Økologisk Handlingsplan 2020  
Regeringen offentliggjorde i juni 2012 Økologisk Handlingsplan 2020. I forbindelse med handlingsplanen 
tilførte regeringen og Enhedslisten ekstra 158 mio. kr. i alt over 2012 og 2013 til en forstærket indsats for at 
fremme økologien i Danmark. Regeringen ønsker bl.a. at fremme omstillingen af offentlige køkkener til 
økologi, øge omlægningen af offentligt ejet jord til økologi, styrke udviklingen af økologiske produkter og 
styrke eksporten af økologiske fødevarer. 
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Økologisk omstilling af offentlige køkkener 
Regeringen afsatte med finansloven for 2012 28 mio. kr. årligt i 2012 og 2013 til økologisk omstilling af of-
fentlige køkkener. Der har været meget stor søgning til de afsatte midler. Omkring 20 af landets kommuner 
samt flere hospitaler m.fl. indgår i projekter finansieret af de afsatte midler.  
 
Svinepakke 
Fødevareministeriet gik i april 2013 sammen med  fagforeninger, slagterier og landbrug om en samlet pakke, 
hvis formål var, at fastholde arbejdspladser herhjemme ved at sætte gang i miljørigtige investeringer i 
svinesektoren. Som led i pakken vil Fødevareministeriet i sommeren 2013 udbyde en støtteordning på 150 
mio. kr., der skal gå til miljøvenlige staldanlæg. Denne indsats kan understøtte og øge beskæftigelsen i 
slagteribranchen og samtidigt bidrage til den grønne omstilling.  
 
Ny flerårsaftale om veterinærområdet 
Regeringen indgik i november 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance 
og Det Konservative Folkeparti om veterinærområdet, som løber fra 2013 til udgangen af 2016 og sætter 
rammen for en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk husdyrproduktion med fokus på øget dyrevelfærd. 
Aftalen er et væsentligt strategisk skridt imod et styrket One Health samarbejde, hvor udfordringerne inden-
for dyresundhed og human sundhed ses i stadig tættere sammenhæng. 
 
Aftale om ny handlingsplan for campylobacter  
Regeringen indgik i maj 2013 en aftale med fødevareforligspartierne om en ny handlingsplan til bekæmpelse 
af campylobacter. Handlingsplanen sætter mål for reduktion af campylobacter i slagtekyllingeflokkene og for 
reduktion af risikoen fra kyllingekød.  
 
Gødningslov 
Regeringens lovforslag om ændring af Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække blev 
vedtaget den 16. april 2013. Med lovændringen sikres effekten af efterafgrøder, som skal bidrage til at 
nedsætte udledningen af kvælstof til vandmiljøet fra jordbruget.  
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Transport og infrastruktur 
 
Ny Storstrømsbro, Holstebromotorvej, Femern Bælt jernbane mv. 
Regeringen indgik i marts 2013 aftaler med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative 
Folkeparti om en lang række nye initiativer på transportområdet. I aftalerne indgår bl.a. 3,86 mia. kr. til mo-
torvej mellem Herning-Holstebro, hvortil kommer midler til en ny Storstrømsbro (projektering), opgradering 
af jernbanelandanlæg til 200 km/t fra Ringsted til Femern Bælt-forbindelsen, ny fjordforbindelse over Ros-
kilde Fjord, udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, forbedring af jernbanen ved Ringsted og mellem Hobro og 
Aalborg, vedligeholdelse af statens veje i perioden 2014–2017 og en pulje til medfinansiering af kommunale 
vejprojekter i relation til statsvejnettet. 
 
Opgradering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg 
Regeringens lovforslag om opgradering af jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg er vedtaget i maj 
2013. Loven indebærer en opgradering af hastigheden på jernbanen mellem Hobro og Aalborg fra 120 km/t 
til 160 km/t. Opgraderingen er en del af Timemodellen og vil sikre forbedrede rejsetider på strækningen. 
 
Ændring af lov om DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om DSB og om DSB S-tog A/S samt fusionsskatteloven blev ved-
taget i december 2012. Lovforslagets formål er at øge sikkerheden for, at investeringer i rullende materiel er 
saglige og velfunderede. Fremover vil transportministeren skulle godkende virksomhedens og der vil skulle 
indhentes en uvildig bedømmelse af udbud og kontraktindgåelse. Ligeledes sikres inddragelse af Folketinget.  
 
Elektrificering af jernbanestrækninger 
Regeringens lovforslag om elektrificering af jernbanestrækninger blev vedtaget i maj 2013. Transportmini-
steren bemyndiges til at godkende anlæg til elektrificering af jernbanestrækningerne mellem Esbjerg og 
Lunderskov og Køge Nord-Næstved og - når politiske aftaler herom foreligger - andre jernbanestrækninger.  
 
Metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn 
Regeringens lovforslag om en metroafgrening fra Cityringen til Nordhavn blev vedtaget i maj 2013. Metro-
selskabet bemyndiges til at projektere, anlægge og drive afgreningen som en integreret del af Cityringen.  
 
Bedre konkurrencevilkår for de danske luftfartsvirksomheder  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om luftfart og lov om registrering af rettigheder for luftfartøjer 
blev vedtaget i maj 2013. Lovændringen indebærer, at trafikstyrelsens tilsyn fremover skal betales af alle 
luftfartsvirksomheder – i stedet for kun de danske. 
 
Billigere kollektiv transport 
Regeringen, Dansk Folkeparti og Enhedslisten indgik i juni 2012 en aftale om en række initiativer til sikring 
af billigere kollektiv trafik. Bl.a. nedsættes takster med ca. 600 mio. kr. om året, herunder indføres markant 
billigere kollektiv transport til unge og studerende og lavere takster uden for myldretiden fra januar 2013. 
 
Trængselskommission for hovedstadsområdet 
Trængselskommissionen for hovedstadsområdet afleverede i februar 2013 et idékatalog, der indeholder en 
række mulige tiltag til reduktion af trængslen og forbedring af miljøet i hovedstaden. Kommissionen skal i 
august 2013 komme med endelige forslag til at modernisere infrastrukturen, reducere trængsel og luftforure-
ning i hovedstadsområdet samt forbedre den kollektive trafik. 
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Forbedret trafiksikkerhed  
Regeringen fremlagde i august 2012 en trafiksikkerhedspakke, som bl.a. indeholdt forbedringer af 14 ”sorte 
pletter” i trafikken.  
 
Togfonden.dk 
Regeringen fremlagde i marts 2013 et udspil om Togfonden.dk. med 27,5 mia. kr. til elektrificering af fire 
jernbanestrækninger (Fredericia–Aalborg, Roskilde–Kalundborg, Vejle–Struer, Aalborg–Frederikshavn) og 
til realisering af timemodellen, så rejsetiden i tog mellem København og Odense, Odense og Aarhus samt 
Aarhus og Aalborg kommer ned på én time pr. strækning. Fonden skal finansieres ved provenu fra en æn-
dring af beskatningsvilkårene for kulbrinteindvinding i Nordsøen, så gamle tilladelser til indvinding overfø-
res til de skatteregler, der gælder for DUC og nye tilladelser efter 2004. 
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Udenrigs-, europa-, handels-, sikkerheds,- og udviklingspolitik 
 
Fortsat indsats for sikkerhed og genopbygning i Afghanistan 
Regeringen indgik i januar 2013 en politisk aftale med det brede flertal i Folketinget, som står bag indsatsen i 
Afghanistan (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance) om de danske po-
litiske, militære, politimæssige og udviklingsmæssige indsatser i Afghanistan i 2013-2014. Afghanistanpla-
nen 2013-2014 giver grundlaget for en ansvarlig overdragelse af det fulde ansvar til de afghanske myndighe-
der og indeholder en konkret plan for, hvordan Danmark inden udgangen af 2014 kan trække de sidste dan-
ske kampenheder hjem samtidig med, at Danmark styrker sin civile indsats. Danmark har i maj 2013 indgået 
en strategisk partnerskabsaftale med Afghanistan om det fremadrettede samarbejde. 
 
Danmarks indsats i Mali og Sahel-regionen 
I forbindelse med iværksættelsen af den franske operation SERVAL mod militante islamistiske grupper i 
Mali anmodede Frankrig i januar Danmark om at bidrage til operationen med et transportfly. Et bredt flertal i 
Folketinget vedtog den 15. januar i en hasteprocedure folketingsbeslutning B 49 om at sende et transportfly 
af typen C-130 til Mali for at bistå den franske mission. Transportflyet blev hjemtaget den 15. maj 2013 efter 
knap fire måneders indsættelse. Regeringen lancerede i marts 2013 et Sahel-initiativ, der skal bidrage til fred 
og stabilitet i regionen ved konfliktløsning, indsats for sikkerhed og stabilitet samt antiradikalisering. Som 
led heri støtter Danmark det maliske folk og overgangsregeringen i dens bestræbelser på at sikre fred og sta-
bilitet i Mali og spiller en aktiv rolle i det internationale samfunds bestræbelser på at håndtere konflikten. 
Støtten er bredspektret (politisk og diplomatisk, udviklingsmæssig og humanitær, stabiliserende og militær). 
 
Somalia 
For at støtte et stabilt Somalia og en stabil region har Danmark styrket sit engagement med et Somalia-
program til 200 mio. kr. om året (2012-2014). I lyset af de positive men skrøbelige fremskridt har Danmark 
taget skridt til at normalisere sine relationer med Somalia ved at oprette et programkontor i Somalia og side-
akkreditere ambassadøren i Nairobi til Mogadishu.  
 
Palæstina og Israel 
Regeringen har med en række konkrete beslutninger taget skridt til at styrke mulighederne for, at en to-
statsløsning mellem Israel og Palæstina i praksis fortsat vil være en mulighed. Regeringen har aktivt arbejdet 
for, at et flertal af EU-lande og alle nordiske lande i november 2012 stemte ja til Palæstinas opgradering til 
observatør-stat i FN. Danmark har med indførelse i 2012 af mærkningsvejledningen for bosættelsesprodukter 
medvirket til et stort politisk fokus i EU-kredsen, EU-institutionerne og de nordiske lande på risikoen for at 
understøtte bosættelsesaktiviteter. Regeringen har i maj 2013, efter koordination med Finland, besluttet at 
tildele Palæstinas Mission i København en status svarende til diplomatisk status i løbet af 2013. Alle nordi-
ske lande vil herefter give samme status til de respektive missioner fra Palæstina.  EU´s udenrigsrepræsen-
tant Catherine Ashtons har udpeget en dansk diplomat til posten som EU´s delegationschef i Tel Aviv. 
 
Det Arabiske Initiativ 
Regeringen har med Det Arabiske Initiativ styrket samarbejdet med den muslimske verden og bidraget til at 
fremme reformer, dialog, demokrati, menneskerettigheder, frie medier og ligestilling samt et nyt fokus på 
økonomisk udvikling og jobskabelse i Egypten og Tunesien. Regeringen har opprioriteret indsatsen med af-
sætning af 275 mio. kr. årligt til Det Arabiske Initiativ i 2013-2016.  
 
Syrien 
Regeringen har aktivt støttet bestræbelserne på at finde en politisk løsning på konflikten i Syrien. Danmark 
har til dette formål ydet støtte på i alt DKK 4,5 mio. kr. til FN’s og Den Arabiske Ligas særlige repræsentan-
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ter, først Kofi Annan og dernæst Lakhdar Brahimi. I alt har Danmark pr. maj 2013 givet 27,5 mio. kr. i støtte 
til fremme af en politisk løsning på konflikten, menneskerettighedsbeskyttelse, samt støtte til oppositionens 
bestræbelser på at udgøre et troværdigt alternativ til Assad-regimet. Danmarks engagement i Syrien tæller li-
geledes substantielle bidrag til den humanitære indsats, der skal imødegå det stadig stigende behov for nød-
hjælp. I løbet af 2012 og i 2013 har Danmark i alt givet 227,4 mio. kr. i bidrag til blandt andet FN’s indsats 
for at hjælpe de mange flygtninge, både internt i Syrien og i nabolandene. Herunder er der leveret 15 mio. kr. 
som særlig humanitær bistand over grænserne. Regeringen udsendte i starten af 2013 og ca. fire måneder 
frem et bidrag bestående af ca. 10 eksperter til etablering af strategisk kommunikation til støtte for NATO’s 
supplering af det tyrkiske missilforsvar. Bidraget blev udsendt i januar efter anmodning fra Tyrkiet på bag-
grund af den vanskelige situation på grænsen til Syrien.  
 
Libyen 
Regeringen gennemfører strategien for Danmarks samarbejde med Libyen (2012-2014) med henblik på at 
fremme overgangen til demokrati, bidrage til stabilisering og fred samt udvikle samarbejdet mellem Dan-
mark og Libyen. Under Det Arabiske Initiativ ydes støtte (20 mio. kr.) til frie medier, menneskerettigheder, 
bekæmpelse af tortur og politiske partier. Under freds- og stabilitetsfonden ydes støtte (20 mio. kr.) til bl.a. 
minerydning, reformer af retssektoren og forsoningsprocessen.    
 
Internationalt Dialogforum for fredsbygning og statsbygning  
Regeringen har med udviklingsministerens medformandskab for det Internationale Dialogforum for freds-
bygning og statsbygning bidraget væsentligt til dette nye partnerskab, hvor de skrøbelige stater og donorlan-
de sammen arbejder for bedre resultater af bistanden til skrøbelige stater. Samtidig har regeringen forøget 
den danske bistand til skrøbelige stater med ca. 600 mio. kr., så den i 2013 når op på 1,3 mia. kr.  
 
Fortsat indsats mod pirateri  
Regeringen har styrket det danske bidrag til den internationale indsats mod pirateri. Den danske indsats er 
flerstrenget og omfatter politiske, militære, juridiske og kapacitetsopbyggende tiltag. Danmark har fortsat 
bidraget til NATO’s anti-piraterioperation Ocean Shield med flådebidrag og har periodevis forstærket 
indsatsen med overvågningsfly. Flådebidraget og overvågningsflyet har bidraget til bekæmpelse af pirateri i 
farvandene omkring Afrikas Horn henholdsvis i perioden fra oktober 2012 til maj 2013 og fra august 2012 til 
oktober 2012. I den internationale kontaktgruppe om pirateri ud for Somalia er Danmark blandt nøglelandene 
og bidrager aktivt til arbejdet med koordinering af den samlede internationale indsats vedrørende kapacitets-
opbygning og maritim sikkerhed. Danmark har fortsat stået i spidsen for den juridiske underarbejdsgruppe, 
som har opnået en række resultater med henblik på at sikre retsforfølgning af og afsoning for formodede 
pirater i Somalia. Danmark indgik den 6. marts 2013 en aftale med Tanzania om overdragelse af formodede 
pirater til retsforfølgning i Tanzania. 
 
Arbejdet for nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol 
Regeringen har deltaget aktivt og haft en høj profil i FN-forhandlingerne om en international våbenhandels-
traktat. Traktaten blev med et stort flertal vedtaget ved afstemning i FN’s Generalforsamling i april 2013. 
Der er fra dansk side ydet bidrag på 9,25 mio. kr. til kapacitetsopbyggende indsatser til implementering af 
traktaten med særligt fokus på Afrikas horn og Sahel-regionen. Regeringen har taget initiativ til at udarbejde 
et frivilligt adfærdskodeks for transport af våben mhp. at sikre, at transport af våben til lande, der ikke er om-
fattet af en egentlig våbenembargo, også reguleres.  
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EU’s budget 
På baggrund af det fremskridt i forhandlingerne, der blev skabt under det danske EU-formandskab er rege-
ringen kommet i mål med sine hovedprioriteter i forhandlingerne om EUs flerårige finansielle rammer, her-
under en dansk rabat på 1 mia. kr. om året og et restriktivt og mere moderne budget.  
 
Styrket dansk EU-engagement 
Regeringen har nedsat en taskforce til fremme af danske ansættelser i EU-institutionerne, idet Danmark i de 
kommende år står til at blive underrepræsenteret i EU-institutionerne, hvilket kan resultere i mindre indfly-
delse og ringere adgang til værdifuld information. Derudover har regeringen intensiveret indsatsen for at 
fremme Europa-debatten i Danmark med et omfattende program af EU-debatarrangementer på uddannelses-
institutioner og arbejdspladser i mere end 30 forskellige byer i 2012/2013.  
 
EU’s udvidelse  
Regeringens lovforslag om EU’s udvidelse med Kroatien er vedtaget i maj 2013. Kroatien forventes at blive 
EU’s 28. medlemsland den 1. juli 2013. Danmark har aktivt støttet fremskridtene i optagelsesforhandlingerne 
med Island. Regeringen har aktivt støttet den EU-faciliterede politiske højniveaudialog mellem Serbien og 
Kosovo, som resulterede i en historisk aftale i april 2013 om normalisering mellem de to lande. Regeringen 
er parat til at arbejde for indledning af EU-optagelsesforhandlinger med Serbien og forhandlinger om en Sta-
biliserings- og Associeringsaftale med Kosovo, såfremt de to lande opretholder momentum i implementerin-
gen af aftalen. Regeringen har støttet et styrket EU-engagement med transitionslandene i EU’s sydlige nabo-
skab. EU har anlagt en ambitiøs tilgang for at understøtte transitionsprocesserne med fokus på handel, mobi-
litet og bistand. Regeringen har i 2012 vedtaget en strategi for sit nationale naboskabsprogram (2013-2017), 
der sigter på at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, aktive civil-
samfund, velfungerende markeder og konfliktløsningsmekanismer i EU’s nabolande mod øst og sydøst. 
 
EU’s naboskab 
Regeringen har støttet et styrket EU-engagement med transitionslandene i EU’s sydlige naboskab. EU har 
anlagt en ambitiøs tilgang for at understøtte transitionsprocesserne med fokus på handel, mobilitet og bi-
stand. Regeringen har i 2012 vedtaget en strategi for sit nationale naboskabsprogram (2013-2017), der sigter 
på at understøtte udviklingen af demokratiske samfund med ansvarlige myndigheder, aktive civilsamfund, 
velfungerende markeder og konfliktløsningsmekanismer i EU’s nabolande mod øst og sydøst. 
 
EU’s udenrigspolitiske instrumenter og krisestyring 
Regeringen har arbejdet for at styrke samtænkningen af EU’s forskellige udenrigspolitiske instrumenter med 
særligt fokus på lande og regioner præget af ustabilitet og konflikt. I efteråret 2012 udarbejdede en række 
medlemslande med Danmark i spidsen anbefalinger til Kommissionen og Den Fælles Udenrigstjeneste om, 
hvorledes EU-samtænkning kan styrkes i praksis. Regeringen har arbejdet for en fokusering og styrkelse af 
de danske bidrag til EU’s krisestyring (CSDP). Den første danske missionschef for en CSDP-mission (Syd-
sudan) blev udnævnt i 2012. 
 
EU’s handelspolitik 
Regeringen har også efter EU-formandskabet indtaget en aktiv rolle i udformningen af EUs handelspolitik. 
Regeringen er gået aktivt ind i slutspillet i forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem EU og Canada for 
at sikre varetagelsen af danske interesser. Desuden har regeringen arbejdet for fremdrift i forhold til ASEAN 
området, hvor en EU-Singapore frihandelsaftale netop er afsluttet, og forhandlinger om en EU-Thailand afta-
le er påbegyndt. Regeringen har endvidere presset på for at fremme opstart af EUs frihandelsforhandlinger 
med Japan og USA. 
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Eksport- og internationaliseringsfremme  
Regeringen har opgraderet støtten til erhvervslivets indsats på eksportmarkederne og til tiltrækning af uden-
landske investeringer til Danmark. Samlet rådgav Eksportrådet ca. 5.700 virksomheder i 2012 med henblik 
på eksport og internationalisering. Der gennemførtes 101 fælles eksportfremstød med 1.208 deltagende virk-
somheder, heraf 57 pct. små og mellemstore virksomheder.  
 
Styrket dansk indsats på vækstmarkederne 
I opfølgning på sin Vækstmarkedsstrategi fra maj 2012 har regeringen i efteråret 2012 lanceret vækstmar-
kedsstrategier for Sydafrika, Sydkorea og Vietnam. I løbet af foråret 2013 blev der udarbejdet strategier for 
Indonesien, Mexico og Tyrkiet. Formålet er at styrke dansk erhverv på de nye vækstmarkeder og bidrage til 
vækst og beskæftigelse i Danmark. Der iværksættes bl.a. en række initiativer for at styrke dansk tilstedevæ-
relse på udvalgte vækstmarkeder, gennemføre flere eksportfremstød og mere investeringsfaglig ekspertise i 
Danmark. Der er sket en markant stigning i antallet af officielle besøg, herunder i forbindelse med eksport-
fremstød. En evaluering i maj 2013 af gennemførelsen af vækstmarkedsstrategien og de konkrete landestra-
tegier viste, at det er vigtigt, at det officielle Danmark bidrager til at understøtte virksomhedernes deltagelse i 
den globale økonomiske udvikling, herunder i særlig grad på vækstmarkederne. 
 
Øget fokus på dansk eksport til Kina 
I opfølgning på lanceringen af regeringens vækstmarkedsstrategi for Kina i maj og præsident Hu Jintaos 
statsbesøg i juni 2012, hvor der blev indgået 17 statslige aftaler, samt flere private aftaler til en samlet værdi 
af 18 mia. kr., gennemførtes i 2012 12 danske ministerrejser til Kina, herunder besøg af statsministeren. 
Danske virksomheder var repræsenteret i en lang række af ministerrejserne.  
 
Investeringsfremme  
Regeringens indsats for at tiltrække udenlandske investeringer gennem Invest in Denmark har i 2012 i alt bi-
draget til at skabe eller fastholde 1.193 job i Danmark fordelt på 57 succesfulde investeringsprojekter. I den 
konkrete indsats for at tiltrække udenlandske investeringer har regeringen på politisk niveau aktivt engageret 
sig i dialogen med potentielle investorer ligesom tiltrækning af udenlandske investeringer indgår som et 
tværgående emne i arbejdet med en ny erhvervs- og vækstpolitik. Regeringen har gennem reformer og inten-
siveret forsknings- og uddannelsesindsats forbedret rammevilkår, der styrker tiltrækning af udenlandske in-
vesteringer. Regeringen har skabt en mere sammenhængende investeringsfremmeindsats gennem et styrket 
samarbejde mellem Invest in Denmark og Copenhagen Capacity om tiltrækning af udenlandske investeringer 
til Region Hovedstaden og Region Sjælland. Regeringen vil i foråret 2013 nedsætte et nationalt Forum for 
Investeringsfremme, der sikrer, at myndigheder på statsligt, regionalt og kommunalt niveau bliver endnu 
bedre til at samarbejde og koordinere indsatsen for at tiltrække udenlandske investeringer. 
 
Nye innovationscentre 
Regeringen har besluttet at åbne tre innovationscentre på vækstmarkederne Indien, Sydkorea og Brasilien 
samt fortsætte innovationscentrene i Kina, Tyskland og USA for at sikre dansk erhvervsliv og den danske 
forsknings- og undervisningsverden mulighed for at koble sig op på internationale forsknings- og udvik-
lingsnetværk. Innovationscentrene understøtter også tiltrækning af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, ta-
lent og udenlandske investeringer til Danmark. 
 
Klimavenlig handelsliberalisering 
Regeringen arbejder for gennem handelspolitiske forhandlinger at yde et bidrag til kampen imod klimaforan-
dringer gennem sænkning af toldbarrierer og fjernelse af tekniske handelshindringer for handel med klima-
venlige produkter. Hensigten er at fremme handel med og dermed spredning af klimavenlig teknologi. Dette 
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ventes at ville være til gavn også for dansk erhvervsliv. Regeringen har bl.a. indgået en arbejdsgruppe med 
Frankrig på området og vil i sit bilaterale diplomati forsøge at skabe yderligere opbakning til dette. 
 
Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 
Regeringen indgik den 30. november 2012 en ny aftale på forsvarsområdet for 2013-2017 med Venstre, 
Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Med udgangspunkt i de gennemførte 
budgetanalyser indgår der i forliget omfattende effektiviseringer, som ikke medfører reduktion i forsvarets 
evne til at løse de operative kerneopgaver. Derigennem indfries regeringens mål om, at forsvaret skal gen-
nemføre effektiviseringer for 2,7 mia. kr. årligt fra 2017. Forliget indebærer, at hæren omstilles til nye udfor-
dringer efter hjemtagelsen fra Afghanistan i 2014 og styrker forsvarets evne til bl.a. at imødegå udfordringer 
i Arktis og på cyberområdet. 
 
Ny lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)  
Regeringen fremsatte i februar 2013 et lovforslag om FE. Med lovforslaget vil kontrollen med FE blive styr-
ket, da der oprettes et nyt uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne, som skal kontrollere FE’s behand-
ling af personoplysninger. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2013.  
 
Etablering af Center for Cybersikkerhed 
Som led i implementeringen af regeringsgrundlaget har regeringen i december 2012 oprettet Center for Cy-
bersikkerhed hos Forsvarets Efterretningstjeneste. Centret varetager opgaven som national it-
sikkerhedsmyndighed og skal medvirke til at styrke samfundets beskyttelse mod cyberangreb.  
 
Genindtræden i Allied Ground Surveillance (AGS) 
Regeringen indgik i december 2012 aftale med NATO om, at Danmark genindtræder i anskaffelsen af NA-
TO’s overvågningssystem med ubemandede fly, AGS. Danmark var udtrådt af AGS-programmet i 2010, 
men bl.a. erfaringerne fra operationen i Libyen i 2011 har gjort dansk deltagelse relevant igen.  
 
Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014 
Regeringen indgik i november 2012 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om redningsberedskabet i Danmark. Aftalen indebærer, at redningsberedskabet fortsat 
skal kunne håndtere konsekvenserne af både menneskeskabte og naturskabte katastrofer. Endvidere skal der 
gennemføres effektiviseringer, der indebærer en reduceret ramme og finansierer en række udviklingstiltag.  
 
Styrket nordisk samarbejde på beredskabsområdet 
Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige vil i juni 2013 tiltræde en fælles erklæring (Haga II 
erklæringen) om at videreudvikle og intensivere det nordiske samarbejde på beredskabsområdet.   
 
Øget udviklingsbistand 
Regeringen har stoppet nedgangen i udviklingsbistanden ved at ophæve den tidligere regerings beslutning 
om at fastholde udviklingsbistanden nominelt uændret på 2010-niveau i perioden 2011-2013. Regeringen 
øgede udviklingsbistanden yderligere med 366 mio. kr. i 2013. Dermed udgør bistandsprocenten 0,83 i 2013.  
 
Netværk af 0,7 pct. bistandsydere  
Regeringen har taget initiativ til at etablere det såkaldte g07 netværk, som er et netværk af lande, der yder 0,7 
pct. af BNI i udviklingsbistand, eller er tæt på at nå dette mål. Netværket, der foruden Danmark tæller Norge, 
Sverige, Luxembourg og Storbritannien, er tænkt som en ramme om et uformelt samarbejde, der kan være 
med til at give 0,7 pct. målsætningen profil.  
 

 38
 



Dialog, åbenhed og oplysning om dansk udviklingssamarbejde 
Som opfølgning på den nye lov om dansk udviklingssamarbejde fra 2012 er der blevet udnævnt et Udvik-
lingspolitisk Råd, der trådte i kraft den 1. januar 2013. Det Udviklingspolitiske Råd skal danne rammen for 
en løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om det danske udviklingssamarbej-
de. Regeringen har i januar 2013 igangsat en række tiltag, der øger åbenheden om det danske udviklingssam-
arbejde, herunder offentlige høringer. Regeringen har fastholdt det høje niveau på 44 mio. kr. for støtten til 
u-landsoplysning i 2012 og 2013. 
 
Styrket multilateralisme 
Regeringen har styrket bidragene til de multilaterale organisationer, herunder FN, og har med den nye multi-
lateralisme sat fokus på øget brug af kernebidrag og innovationspuljer. Med færdiggørelsen af den nye FN-
by i København i juli 2013, er det lykkedes at tiltrække nye FN-organisationer til Danmark. 
 
Synergi mellem handel og udvikling 
Der er ultimo 2012 indledt en målrettet dialog med dansk erhvervsliv for at styrke synergi mellem udvik-
lingsbistand, samhandel og investeringsfremme til gavn for vækst og beskæftigelse i både Danidas prioritets-
lande og Danmark. 
 
Myanmar 
Regeringen har i 2012 styrket sin indsats for at understøtte Myanmars demokrati- og reformproces med fo-
kus på fremme af menneskerettighederne og styrke god regeringsførelse og retsstatsprincipper. Statsministe-
ren åbnede i november 2012 et dansk repræsentationskontor i Myanmar. Bistandsengagement er blevet styr-
ket og udvidet gennem en fordobling af bistandsrammen fra 50 mio. kr. til 100 mio. kr. Samtidig har rege-
ringen opprioriteret den politiske dialog med burmesiske beslutningstagere og andre centrale aktører. 
 
Kritik af menneskerettighedsovertrædelser 
Regeringen har arbejdet intenst og på mange niveauer for at sikre, at den danske statsborger Abdulhadi Al-
Khawaja, der er dømt for at have kritiseret styret i Bahrain, bliver løsladt. Samtidig har Danmark været fore-
gangsland i den internationale kritik af menneskerettighedssituationen i Bahrain, og har formået at samle EU 
og en række andre vestlige lande, herunder også USA, i en klar afstandtagen fra de metoder, som styret har 
brugt overfor den politiske opposition. Regeringen har i sine bilaterale kontakter og gennem EU arbejdet for 
at give Menneskerettighedsrådet større gennemslagskraft ved at vedtage landeresolutioner, der kan sikre 
grundlaget for retsforfølgelse af dem, som groft krænker menneskerettighederne under en konfliktsituation.    
 
Kvinders rettigheder  
Regeringen har engageret sig aktivt i forberedelserne af og i forhandlingerne om en erklæring om bekæmpel-
se af vold mod kvinder fra FN’s Kvindekommissions samling i marts 2013. Erklæringen indeholder mange 
af Danmarks mærkesager både i forhold til ligestilling og seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og 
har sikret nyt og forbedret sprog i FN-regi om kønsstereotyper, øget fokus på undervisning med henblik på 
forebyggelse af vold, vold på arbejdspladsen og rettet mod særligt udsatte grupper samt involvering af dren-
ge og mænd i nedbringelsen af vold mod kvinder.  
 
Vedtagelse af dansk torturresolution på FN’s Generalforsamling 
Regeringen fremlagde under den 22. samling i Menneskerettighedsrådet en tematisk torturresolution om re-
habilitering af torturofre. Resolutionen blev vedtaget med konsensus. 
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Global Green Growth Forum (3GF2012) 
Regeringen afholdt i oktober 2012 det andet Global Green Growth Forum (3GF) med deltagelse af ca. 200 
internationale højniveaudeltagere fra regeringer, privatsektor og internationale organisationer. 3GF søger at 
omsætte klima- og miljøudfordringer til vækst og beskæftigelse gennem et særligt fokus på etableringen af 
offentlig-private partnerskaber.  
 

Klimaindsatser i udviklingslandene  
Regeringen har i 2013 afsat 500 mio. kr. til at videreføre den særlige støtte til klimaindsatser i udviklingslan-
dene, hvilket repræsenterer en stigning på 25 pct. i forhold til det gennemsnitlige niveau i perioden 2010-
2012. Aktiviteterne søges i 2013 fortsat balanceret mellem tilpasning og reduktioner samt regiona-
le/multilaterale og bilaterale aktiviteter. Regeringen etablerede i december 2012 en Klimainvesteringsfond 
forvaltet af IFU. Fonden skal via investeringer og rådgivning udbrede anvendelsen af dansk teknologi på 
klimaområdet og fremme danske klimainvesteringer i udviklingslande. Regeringen har i alt afsat 225 mio. kr. 
til Klimainvesteringsfonden (100 mio. kr. i 2012 og 125 mio. kr. i 2013). Herudover har IFU’s bestyrelse 
indskudt 50 mio. kr. i fonden. I tillæg hertil forventes indskud fra private investorer som pensionskasser. Det 
er således målet, at fonden samlet skal tilføres 500-700 mio. kr. inden udgangen af 2013.  
 
Globale klimaforhandlinger – COP18 
Regeringen har via EU-samarbejdet og det internationale samarbejde arbejdet målrettet for, at man på 
COP18 fik sikret den endelige vedtagelse af Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode og lukning af for-
handlingssporet om Long-term Cooperative Action (LCA).  
 
Bilaterale samarbejdsaftaler på energiområdet 
Der er indgået bilaterale samarbejdsaftaler med Kina, Vietnam og Sydafrika på energiområdet. Der er fokus 
på at etablere et styrket myndighedssamarbejde, som går i dybden og trækker på danske klima- og 
energipolitiske kompetencer med henblik på at påvirke reguleringen i flere toneangivende ulande i en mere 
grøn og klimavenlig retning.  
 
Bæredygtig energi til alle 
Danmark har været aktivt involveret i at virkeliggøre FN generalsekretærens initiativ for Bæredygtig Energi 
til Alle med økonomisk støtte og gennem udviklingsministerens deltagelse i den rådgivende bestyrelse. Der 
er som led heri taget initiativ til at etablere et videnscenter i København, som skal bistå udviklingslande med 
at gennemføre indsatser inden for energieffektivitet.  
 
Arktis 
Regeringen har arbejdet for at styrke Arktisk Råd. I januar 2013 blev der oprettet et permanent sekretariat for 
Arktisk Råd. Der blev på ministermødet i Arktisk Råd den 15. maj 2013 underskrevet en bindende aftale om 
håndtering af olieudslip i Arktis. Der blev endvidere vedtaget politiske anbefalinger om bl.a. styrkelse af 
biodiversiteten, bekæmpelse af sodpartikler og kampen mod forsuring af havene nord for polarcirklen. Der 
blev også opnået enighed om at udvide kredsen af observatørlande i Arktisk Råd. Regeringen har arbejdet for 
at styrke forebyggende tiltag for at forbedre sikkerheden ved sejlads i Arktis, herunder særligt vedtagelse af 
en obligatorisk Polarkode under IMO, der skal sikre et højt sikkerhedsniveau uanset skibenes nationalitet. 
Aftalen forventes underskrevet i 2014. Der er opnået enighed om ny maritim grænseaftale mellem Kongeri-
get (Grønland) og Canada. 
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Nordisk samarbejde 
Regeringen indgik i april 2013 en politisk aftale med samtlige af Folketingets partier om fjernelse af grænse-
hindringer i Norden. Regeringen har deltaget aktivt i gennemførelsen af forslagene i Stoltenberg-rapporten 
om nordisk udenrigs- og sikkerhedspolitisk samarbejde. Der er særligt sket fremskridt vedr. det nordiske 
ambassadesamarbejde – senest med en fælles repræsentation i Myanmar med Norge og den svenske bi-
standsorganisation SIDA.  
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Fair skatteopkrævning 
 
Aftale om finansloven for 2013  
Regeringen indgik i november 2012 med Enhedslisten aftale om finanslov for 2013. Aftalen indeholder en 
række ændringer på skatte- og afgiftsområdet, herunder en ambitiøs og fuldt finansieret afgifts- og 
konkurrencepakke til gavn for forbrugerne og virksomhederne. Afgifts- og konkurrencepakken indeholder 
bl.a. en afskaffelse af fedt- og sukkerafgifterne, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere beskatning af 
udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. Desuden indeholder 
aftale om finansloven for 2013 en sanering af erhvervsstøtten på skatteområdet, styrket indsats mod social 
dumping m.v. 
 
Indførelse af arbejdsskadeafgift 
Regeringens lovforslag om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af 
arbejdsulykkeserstatninger m.v. er vedtaget i december 2012. Lovforslaget er en udmøntning af initiativet i 
aftale om finanslov for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten. Afgiften øger arbejdsgivernes tilskyndelse 
til at mindske risikoen for erhvervssygdomme og arbejdsulykker. 
 
Indførelse af reklameafgift 
Regeringens lovforslag om afgift af husstandsomdelte reklamer er vedtaget i december 2012. Initiativet er en 
del af aftale om finanslov for 2012. Afgiften skal medvirke til at reducere mængden af papiraffald. Med 
loven udformes afgiften som en afgift pr. kg husstandsomdelt reklametryksager. Endvidere differentieres 
afgiften efter EU’s miljømærke Blomsten for tryksager, hvor reklamer med miljømærket Blomsten pålægges 
en lavere afgiftssats. EU-kommissionens statsstøttegodkendelse forventes tidligst i løbet af andet halvår 
2013. 
 
Skattefritagelse af avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af 
lønsumsafgiften for den finansielle sektor 
Regeringens lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og 
forskellige andre love er vedtaget i december 2012. Med lovforslaget udmønter regeringen den del af aftale 
om en skattereform fra 2012, der vedrører iværksætterskatten samt forhøjelse af lønsumsafgiften for den 
finansielle sektor. 
 
Ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 
Regeringens lovforslag om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven er vedtaget i december 2012. 
Med lovforslaget begrænser regeringen muligheden for, at de danske skatteregler udnyttes af udenlandske 
selskaber, og det sikres, at alle selskaber og foreninger i Danmark er omfattet af fuld dansk skattepligt. 
 
Forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og afgiftsnedsættelse for proces-
energi 
Regeringens lovforslag om en forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler i energiafgiftslovene er 
vedtaget i januar 2013. Forsyningssikkerhedsafgiften indeholder foreløbigt to elementer: en forøgelse af 
energiafgifterne på fossile brændsler til rumvarme og en afgiftsnedsættelse for momsregistrerede 
virksomheder. Nedsættelsen af afgiftsbelastningen for det private erhvervsliv gennemføres ved at reducere 
energiafgifterne på brændsler og elektricitet til procesformål til gavn for danske virksomheders 
konkurrenceevne. Forsyningsafgiften forventes implementeret fuldt ud ved fremsættelse af lovforslag i 
efteråret 2013.  
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Aftaler om Vækstplan DK 
Regeringen indgik i april 2013 med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti aftale om en 
vækstplan. Endvidere indgik regeringen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 
Konservative Folkeparti aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget 
vækst og beskæftigelse – delaftale om vækstplan DK. Aftalerne indeholder bl.a. lavere selskabsskat, lavere 
afgifter på energi, bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder, midlertidig 
forlængelse og udvidelse af BoligJobordningen, indsats mod grænsehandel m.v.  
 
Ny klagestruktur på skatteområdet 
Regeringen fremsatte i april 2013 lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre 
love. Det overordnede formål med at ændre klagestrukturen er at skabe en mere effektiv og tidssvarende 
klagestruktur på Skatteministeriets område. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013 med ikrafttrædelse 1. 
januar 2014.  
 
Styrket retssikkerhed 
Regeringen vil styrke borgernes muligheder for at gøre indsigelser mod sagsbehandlingen hos SKAT og 
Skatteministeriet. Hvis borgerne vil gøre indsigelser mod sagsbehandlingen hos SKAT, behandles klagen 
fremover af den ansvarlige direktør i SKAT. Som noget nyt kan borgerne efterfølgende klage til den fælles 
borger- og retssikkerhedschef på skatteområdet, der desuden kan tage sager op af egen drift.  
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En moderne offentlig sektor 
 
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for 2014-2017 
Budgetloven blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni 2012. Formålet med budgetloven er at sikre 
balance eller overskud på de samlede offentlige finanser og en hensigtsmæssig udgiftsstyring i stat, kommu-
ner og regioner. På denne baggrund fremsætter regeringen i maj 2013 lov om fastsættelse af udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner for 2014-2017. Med lovforslaget om udgiftslofterne i 2014-2017 implementes et 
centralt element fra Aftaler om Vækstplan DK i form af, at det offentlige forbrug afdæmpes i en årrække. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2013. 
 
God økonomistyring i stat, regioner og kommuner 
Finansministeren udstedte i oktober 2012 et revideret cirkulære om budgettering og budget- og regnskabsop-
følgning i staten. Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2012 understøtter det reviderede cirkulære i højere 
grad regeringens ambitiøse mål om en prioriteret, målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne i staten. 
Cirkulæret skal endvidere medvirke til at understøtte Lov om fastsættelse af udgiftslofter for 2014-2017. 
Med samme sigte indgik Regeringen i juni 2012 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for 2013. 
Det er heri aftalt, at der skal rettes fokus på økonomistyring i kommuner og regioner, og at der skal gennem-
føres kortlægninger, der fokuserer på den konkrete praksis for styring, budgettering, opfølgning samt kobling 
mellem økonomi og aktivitet i kommuner og på sygehuse. 
 
Overenskomstforhandlinger på det statslige område 
Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) samt AC nåede den 8. februar 2013 til 
enighed om overenskomsterne på statens område. Enigheden indebærer, at lønudviklingen for statens ansatte 
skal ligge på linje med det private arbejdsmarked. Den samlede ramme udgør dermed 0,0 pct. i 2013 og 1,1 
pct. i 2014. Desuden blev parterne enige om at sætte fokus på samarbejde og tillid, herunder blandt andet ved 
at forenkle samarbejdsaftalen, og målrette det fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten. På akademi-
kerområdet nåede parterne til enighed om nye arbejdstidsregler for gymnasie- og erhvervsskolelærere, der 
muliggør, at lærernes arbejdstid kan anvendes mere fleksibelt og effektivt med henblik på at give eleverne 
den bedst mulige undervisning. Overenskomstforhandlingerne på det statslige område, herunder konflikten 
med visse lærergrupper, blev endeligt afsluttet med den lov om forlængelse og fornyelse af kollektive over-
enskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område, som Folketinget vedtog den 26. 
april 2013.  
 
Sammen om moderniseringen af den offentlige sektor 
Regeringen har i marts 2013 lanceret hjemmesiden modernisering.nu, der præsenterer regeringens, regioner-
nes og kommunernes arbejde med at modernisere den offentlige sektor. 
 
Udvidelse af frikommuneloven 
Med vedtagelsen af regeringens forslag til ændring af lov om frikommuner i december 2012 samt nye forslag 
fremsat i marts 2013, udvider regeringen frikommuneforsøget, der skal bane vejen for et opgør med unødigt 
bureaukrati overalt i den kommunale sektor og være med til at anvise nye, kreative løsninger på de udfor-
dringer, kommunerne står over for. Det seneste lovforslag forventes vedtaget i maj 2013. 
 
Ny struktur for statsforvaltningerne 
Regeringen fremsatte i februar 2013 lovforslag om ændret organisering af statsforvaltningerne, regelforenk-
linger og omkostningsdækkende egenbetaling på det familieretlige område m.v. Lovforslaget er vedtaget i 
maj 2013. 
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Fokus på gode resultater frem for processer 
Med vedtagelsen af regeringens forslag om at ophæve lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering 
af serviceydelser i kommuner i december 2012, lukkede regeringen portalen brugerinformation.dk. Samtidig 
betød regeringens forslag om forenkling af lov om kommunernes styrelse og regionsloven at bureaukratiske 
krav til kommunerne om at udarbejde og offentliggøre kvalitetskontrakter med kvantificerbare mål for vel-
færdsydelserne samt den løbende opfølgning på, hvordan det går med at leve op til målene blev afskaffet. 
Lovændringen betød også, at kravet om udarbejdelse, offentliggørelse og opfølgning på kommunale og regi-
onale udbudsstrategier blev afskaffet.  
 
Mere tillid og større lokalt råderum 
Vedtagelsen af regeringens lovforslag om ændringen af lov om kommuner og regioners styrelse har i decem-
ber 2012 givet kommunerne større frihed til selv at tilrettelægge deres arbejde, så de bl.a. får frihed til at be-
slutte, at næstformænd i udvalg skal have et særligt vederlag og bedre muligheder for at rekruttere valgtilfor-
ordnede med et passende diætniveau. 
 
International Citizen Service 
Regeringens forslag om delegation af opgaver vedrørende registrering af indrejse og udstedelse af sundheds-
kort m.v. i forbindelse med arbejdet i et International Citizen Service, ændring og præcisering af reglerne for 
bopælsregistrering af børn, ændring af reglerne for videregivelse af oplysninger fra CPR til visse pensions- 
og forsikringsselskaber m.v. er vedtaget i december 2012. 
 
Effektivisering af det statslige indkøb 
Regeringen indgik nye fællesstatslige indkøbsaftaler per januar 2013. Med de nye indkøbsaftaler sparer sta-
tens institutioner yderligere 280 mio. kr. de næste fire år.  Aftalerne er indgået af Statens Indkøb, som er en 
del af Moderniseringsstyrelsen. Statens Indkøb har til opgave at effektivisere det statslige indkøb ved at 
standardisere, koordinere og forpligte det statslige indkøb. De fællesstatslige aftaler er udbudt i henhold til 
EU’s udbudsregler og under hensyntagen til relevante krav til arbejdstagerforhold, miljøhensyn, energieffek-
tivitet, samfundsansvar (CSR) mv. De nye indkøbsaftaler vedrører kontormøbler, netværkskomponenter, 
rengørings- og forbrugsartikler, flytteydelser samt kontorartikler. 
 
Digitalisering af den offentlige sektor 
Regeringen fremsatte i marts 2013 lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening. Lovforslaget er fremsat 
som en del af implementeringen af målsætningen om, at 80 procent af al relevant skriftlig kommunikation 
mellem myndigheder og borgere og virksomheder skal være digital i 2015. Frem mod 2015 vil obligatorisk 
digital selvbetjening trinvist blive indfaset. Med lovforslaget om obligatorisk digital selvbetjening foreslås 
det, at blandt andet ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, valg 
af læge og anmeldelse af cykeltyveri skal ske ved digital selvbetjening. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 
2013. 
 
Regeringen indgik i oktober 2012 en aftale med KL om at konsolidere de offentlige registre med grunddata, 
og stille oplysninger frit til rådighed for offentlige institutioner og private virksomheder. Med aftalen er der 
skabt et godt fundament for det videre arbejde med at sikre øget effektivitet samt forbedre vækstmuligheder 
for nye virksomheder mv.  
 
Tryg digital velfærd 
Regeringen, KL og Danske Regioner præsenterede i marts 2013 et debatoplæg om digital velfærd forud for 
lanceringen af en samlet strategi i efteråret 2013 for digital velfærd på sundheds-, social-, og undervisnings-
området. 
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Målrettet anvendelse af byfornyelsesmidlerne 
Regeringens lovforslag om at ændre byfornyelsesloven blev vedtaget i december 2012. Hovedformålet er at 
styrke by- og områdefornyelsen gennem en fokuseret indsats i de små byer og landdistrikterne og samtidig 
imødekomme kommunernes behov for i højere grad at anvende byfornyelsesmidlerne strategisk i indsatsen 
for at skabe attraktive bomiljøer i landdistrikterne.  
 
Evaluering af kommunalreformen 
Regeringens udvalg om evaluering af kommunalreformen offentliggjorde i marts 2013 sine konklusioner. 
Regeringens udspil til opfølgning lanceres i juni 2013. 
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Øvrige resultater 
 
Statens tilskud til Færøerne 
Regeringens lovforslag om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2013 er vedtaget i marts 2013. Tilskuddet 
er fastsat til 632,2 mio. kr. i 2013. Af bloktilskuddet vedrører 120,1 mio. kr. særforsorgen, 219,1 mio. kr. 
folkeforsikringen, 291,3 mio. kr. sundhedsvæsnet og 1,6 mio. kr. Færøernes Fiskerilaboratorium.  
 
Fornyelse af charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige 
Regeringen har i foråret 2013 igangsat en proces om at forny charteret for samspillet mellem det frivillige 
Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige fra 2001. Det nye charter forventes offentliggjort sommeren 
2013.  
 
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet 
Regeringen fremsatte marts 2013 forslag til ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lovforsla-
get forventes vedtaget i juni 2013. Lovforslagets hovedformål er at ophæve Christianialoven. Hermed vil der 
ikke længere gælde lovgivningsmæssige særregler for anvendelsen af området.  
 
Flexboliger  
Regeringens lovforslag om ændring af boligreguleringsloven er vedtaget i april 2013. Med ændringen får 
kommunerne bedre muligheder for at give boligejere adgang til at anvende en helårsbolig til fritidsbolig med 
ret til at vende tilbage til helårsstatus. Dette kan medvirke til at stimulere boligmarkedet især i landdistrikter 
og yderområder.  
 
Sikring af et mere gennemskueligt marked for andelsboliger  
For at øge gennemsigtigheden for købere af andelsboliger har regeringen fremsat lovforslag om udvidelse af 
sælgerens oplysningsforpligtelse ved salg af andelsboliger og indførelse af karensperiode for anvendelse af 
valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom m.v. Lovforslaget for-
ventes vedtaget i juni 2013. 
 
 
 
 
 



 
 

 

6
 



541 TRYKSAG 457 

2012/13 : 33

Henvendelse om udgivelsen kan i øvrigt ske til
Statsministeriet

Christiansborg 
Prins Jørgens Gård 11

1218 København K

Tlf.: 33 92 33 30
E-mail: stm@stm.dk

ISBN
978-87-92985-49-1

Elektronisk publikation
978-87-92985-50-7

Design af omslag
e-Types & India

Tryk
Rosendahl Schultz Grafisk A/S

Web
Publikationen kan hentes på stm.dk

Regeringens resultater
Folketingsåret 2012/2013

101341-SM-Regeringens-resultater-A4-med-ryg.indd   4-5 27/05/13   08.56



Maj 2013

Folketingsåret 2012/13

Regeringens 
resultater

101341-SM-Regeringens-resultater-A4-med-ryg.indd   1-2 27/05/13   08.56


	Ændring af planloven


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




