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Forord 

Der er klare tegn på fremgang i Danmark. Økonomien vokser. Det seneste år er 28.000 flere kom-
met i arbejde. Og ledigheden er faldet. 

 
Og det er ikke kun økonomien, der har det bedre. Siden regeringen trådte til, har vi forbedret for-
holdene for udsatte børn og de ældre, der har mest brug for det. Og vi har sat sociale 2020-mål. 

 
Regeringen fører en politik i balance. Vores mål er både flere arbejdspladser og bedre velfærd. Vi 
har tilrettelagt den økonomiske politik, så vi har 22 mia. kr. mere til offentligt forbrug i 2020 sam-
menlignet med nulvækst.  

 
Vi har fremlagt en markant handlingsplan for psykiatrien, hvor vi vil tilføre psykiatrien 1,6 mia. kr. 
ekstra over de næste fire år. Det er et tiltrængt løft.  

 
Vi har indgået en historisk aftale, der indebærer, at Danmark får en moderne jernbane, der binder 
Danmark bedre sammen, og hvor togene kører på el i stedet for diesel.  

 
En ny vækstpakke med næsten 90 forslag vil forbedre virksomhedernes vilkår for at skabe arbejds-
pladser. Og vi har fremlagt en reform af beskæftigelsessystemet, hvor vi sætter den enkelte ledige i 
centrum. Vi skal væk fra bureaukrati og meningsløs aktivering. Og i stedet give de ledige en reel 
uddannelse, så de kan komme i varigt arbejde. 

 
Uddannelse er en mærkesag for regeringen. Sidste år fik vi et bredt flertal bag en ny folkeskole. I år 
er det lykkedes at indgå en bred aftale om at forbedre vores erhvervsuddannelser. 

 
Ude i verden påtager Danmark sig et ansvar i verdens konfliktpunkter. Vi har haft en ledende opga-
ve med at fragte kemiske stoffer væk fra Syrien. Og i EU arbejder vi for at fremme Danmarks inte-
resser. Jeg er glad for, at danskerne sagde klart ja til den europæiske patentdomstol. Det er et stort 
fremskridt for danske virksomheder og arbejdspladser. 

 
Danmark er tilbage på sporet. 

 Helle Thorning-Schmidt 
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Vækst og sund samfundsøkonomi 
 
Finansloven for 2014 
Regeringen indgik i november 2013 en række aftaler om finansloven for 2014. Med aftalen om den samlede 
finanslov med Venstre og Det Konservative Folkeparti blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af æld-
reområdet. Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune.  
 
Desuden blev der fremrykket tidligere aftalte forhøjelser af beskæftigelsesfradraget og det særlige beskæfti-
gelsesfradrag for enlige forsørgere i ”Aftale om skattereform” (2012) samt skatte- og afgiftslempelser fra 
”Aftaler om Vækstplan DK” (2013), som forbedrer virksomhedernes rammevilkår allerede fra 2014. Herud-
over blev der afsat midler til at fortsætte indsatsen mod social dumping. Endelig blev der aftalt et løft af psy-
kiatrien, et bidrag til et nyt dansk center for partikelterapi på kræftområdet, en styrket indsats på det sociale 
område samt en række initiativer til fremme af den grønne omstilling i Danmark.  
 
Som led i finansloven for 2014 er der herudover indgået i alt 4 delaftaler om udmøntningen af forskningsre-
serven til tværgående forskningsinitiativer, udmøntningen af forskningsreserven i 2014 til forskning og inno-
vation, udmøntningen af satspuljen for 2014 samt en aftale om en styrket kemikalieindsats. 
 
Aftale om kommunernes økonomi for 2015 
Regeringen og KL indgik i juni ”Aftale om kommunernes økonomi for 2015” og fastholder dermed den an-
svarlige økonomiske kurs. Med aftalen prioriterer regeringen og KL bl.a. et fortsat højt anlægsniveau samt 
en økonomisk styrkelse på 350 mio. kr. af det kommunale sundhedsområde. Dertil ydes et ekstraordinært li-
kviditetstilskud på 3½ mia. kr. i 2015. 
 
Samtidig gør regeringen og KL bl.a. med udgangspunkt i de syv principper for modernisering status for en 
række reformer og omstillinger inden for folkeskole, beskæftigelse, dagtilbud, socialområdet og erhvervsser-
vice. Formålet er at forankre og virkeliggøre de mange tiltag, så reformerne får den ønskede effekt. 
 
Aftale om regionernes økonomi for 2015 
Regeringen indgik i juni 2014 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2015. Med aftalen 
prioriteres ca. 1 mia. kroner i 2015 til at håndtere stigende udgifter til sygehusmedicin, nye behandlingsfor-
mer og udvikling med flere ældre og kroniske patienter. Det finansieres via et løft på knap 500 mio. kroner 
samt regionalt råderum fra mindreudgifter til medicintilskud. Aftalen sikrer også et højt niveau for anlægsin-
vesteringerne i 2015 på 7 mia. kroner. Der introduceres syv nye principper for det regionalt-statslige samar-
bejde, der sætter rammerne for et tillidsfuldt samarbejde om en styrket modernisering af den offentlige sek-
tor. 
 
Ophævelse af Danmarks EU-henstilling 
Regeringen har via sin økonomiske politik sikret efterlevelse EU-henstillingen til Danmark om at bringe det 
faktiske offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP senest i 2013 og sikret en samlet strukturel bud-
getforbedring på 1,5 pct. af BNP i perioden 2011-2013. EU-Kommissionen ventes på baggrund af sine sene-
ste skøn at fremsætte forslag til en rådsbeslutning om ophævelse af den danske henstilling mhp. vedtagelse i 
ECOFIN ultimo juni 2014. 
 
EU’s procedure for makroøkonomiske ubalancer 
Danmark har været under skærpet overvågning under EU’s procedure for makroøkonomiske ubalancer, som 
sætter fokus på strukturelle problemer i medlemslandenes økonomier, som følge af Danmarks relativt høje 
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private bruttogæld og konkurrenceevneudfordringer. Regeringens politik har bidraget til, at Danmark nu ikke 
længere er under skærpet overvågning under makroubalance-proceduren. 
 
Vækstpakke 2014 – Danmark helt ud af krisen 
Regeringen fremlagde i maj 2014 et udspil til en Vækstpakke 2014 ”Danmark helt ud af krisen” med 89 ini-
tiativer. Med udspillet fortsætter regeringen sin indsats for at styrke de danske virksomheders muligheder for 
at lægge krisen bag sig og fastholde og skabe vellønnede job.  
 
Pakken indeholder en række tiltag, der sammen med de øvrige målrettede vækstinitiativer, som regeringen 
har gennemført i 2014, samlet vil øge væksten i Danmark med ca. 6 mia. kr. i 2020 samt indebære, at virk-
somhederne kan reducere deres omkostninger med cirka 4 mia. kr. årligt. De konkrete initiativer på fire ind-
satsområder gør det nemmere og billigere at drive virksomhed, øger adgangen til kapital for særligt små og 
mellemstore virksomheder, øger konkurrencen og produktiviteten i visse hjemmemarkedsorienterede erhverv 
samt understøtter udbredelsen af avanceret produktion og bedre adgang til dygtige medarbejdere.  
 
Regeringens vækstpakke 2014 indeholder en række initiativer på skatteområdet, som vil bidrage til at gøre 
det nemmere og billigere at drive virksomhed, styrke adgangen til finansiering, sikre lavere priser for virk-
somheder og husholdninger samt øge adgangen til dygtige medarbejdere. Bl.a. foreslår regeringen lavere 
PSO-betaling, indførelse af et ligningsmæssigt fradrag for indskud i små virksomheder, lempet beskatning af 
selskabers udbytte fra unoterede porteføljeaktier, lempet forskerskatteordning mv. Disse initiativer vil bidra-
ge til at øge produktiviteten i danske virksomheder og sikre virksomhederne et lavere omkostningsniveau. 
 
Med Vækstpakke 2014 sikrer regeringen, at væksten ikke sker på bekostning af velfærden og balancen i 
samfundet, idet regeringen fastholder sin ambition om en udvikling i det offentlige forbrug på gennemsnitligt 
0,6 pct. om året frem mod 2020. 
 
Produktivitetskommission 
Regeringen nedsatte i foråret 2012 Produktivitetskommissionen, der fik til opgave at komme med konkrete 
forslag til at styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor. Kommissionen fremlagde i 
marts 2014 sin slutrapport med 25 hovedanbefalinger og over 100 konkrete forslag. Regeringen har med 
Vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen fremlagt den første opfølgning på Produktivitetskommissionens 
arbejde. 
 
Harmonisering af beskatningen i Nordsøen 
Regeringen indgik i september 2013 ”Aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen” med Dansk 
Folkeparti og Enhedslisten. Harmoniseringen af beskatningen i Nordsøen indebærer, at de selskaber, der i 
dag beskattes efter de gamle regler i kulbrinteskatteloven vil blive beskattet efter de samme regler, som i dag 
gælder for eneretsbevillingen og for tilladelser til indvindingsvirksomhed meddelt den 1. januar 2004 eller 
senere. Aftalen indeholder desuden en overgangsordning, som bl.a. betyder, at selskaberne får en rimelig 
overgang til de nye regler. Harmoniseringen af beskatningen skønnes at indebære et akkumuleret merprove-
nu på ca. 28½ mia. kr., som finansierer investeringer i bedre jernbaner gennem etablering af Togfonden DK. 
 
Ejendomsvurdering 
For at forbedre kvaliteten af ejendomsvurderingerne har regeringen nedsat et uafhængigt ekspertudvalg, som 
september 2014 skal komme med anbefalinger til et nyt vurderingssystem. Det er en forudsætning for udval-
gets arbejde og anbefalinger, at det eksisterende provenu fra ejendomsbeskatningen bliver fastholdt. Det be-
tyder bl.a., at skattestoppet for ejendomsværdiskat og stigningsbegrænsningen for grundskyld skal oprethol-
des. I samme forbindelse er regeringens lovforslag om ændring af lov om vurdering af landets faste ejen-
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domme og tingslysningsafgiftsloven vedtaget i december 2013, hvilket bl.a. sikrer, at ejendomsvurderingerne 
i 2013 og 2014 baseres på en videreførelse af vurderingerne fra 2011. 
 
Forsyningssikkerhedsafgift tilbagerulles 
Regeringen foreslår, at den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift rulles tilbage. Det skyldes, at afgiften vil 
medføre store administrative og økonomiske omkostninger for både borgere og erhvervsliv. Som alternativ 
finansiering foreslår regeringen, at personskatterne hæves (personfradraget reduceres og bundskattesatsen 
forøges). Denne finansieringsmodel medfører en samfundsøkonomisk gevinst, da forsyningssikkerheds-
afgiften er mere forvridende end personfradrag og bundskat. Regeringens forslag betyder, at det samlede be-
skatningsniveau lettes i forhold til, hvis forsyningssikkerhedsafgiften var blevet gennemført. Borgerne vil i 
gennemsnit opnå et øget rådighedsbeløb på ca. 220 kr. på året. For at imødegå øget drivhusgasudledning vil 
der blive gennemført kompenserende klimatiltag. 
 
Kommunale skattenedsættelser 
Regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2014 indeholdt en tilskudspulje til kommunale 
skattenedsættelser for at fremme fleksibiliteten i den kommunale skatteudskrivning. Puljen medvirkede til, at 
26 kommuner satte skatten ned for 2014, hvilket resulterede i en samlet kommunal skattenedsættelse på ca. 
150 mio. kr. 
 
Hovedstadsudvalg nedsat 
Regeringen har nedsat et udvalg, som skal se på potentialer og barrierer for udvikling og vækst i hovedsta-
den. Hovedstaden er allerede i dag et vækstlokomotiv for Danmark, men hovedstadens potentialer skal ud-
nyttes bedre. Udvalget skal bl.a. se på, hvilke muligheder der er i hovedstaden for i endnu højere grad fx at 
tiltrække højtuddannede og udenlandsk arbejdskraft, og om der er et uudnyttet vækstpotentiale i Øresundsre-
gionen. 
 
Udmøntning af Udligningsaftalen – analyse af finansieringssystemet og vækst 
Regeringen har lavet en analyse af det kommunale finansieringssystem i forhold til kommunernes incitamen-
ter til at fremme vækst. Rapporten viser, at det vil være en gevinst for alle typer af kommuner at tiltrække 
nye virksomheder og understøtte vækst i eksisterende virksomheder inden for kommunegrænsen. Udvalget 
peger endvidere på muligheden for at øge kommunernes andel af selskabsskatten med henblik på yderligere 
at styrke kommunernes økonomiske incitamenter til at tiltrække virksomheder. Forslaget indgår i regeringens 
udspil til Vækstpakke 2014. 
 
Pensionskommission 
Danmark har et robust pensionssystem, der er bygget op omkring den offentlige folkepension og de udbredte 
arbejdsmarkedspensioner. Det er et godt system, der i høj grad er indrettet efter at begrænse indkomstforskel-
lene i Danmark. Målretningen af offentlige ydelser gennem indkomstregulering kan imidlertid medføre høje 
og uensartede sammensatte marginalskatter for pensionisters supplerende indkomster. Det er regeringens 
holdning, at det skal kunne betale sig at arbejde i årene frem mod pensionsalderen, og det skal kunne betale 
sig at spare op til pensionsalderen. Regeringen har derfor nedsat en pensionskommission, som skal belyse og 
analysere det samlede danske pensionssystem. Samfundet skal fortsat spænde et socialt sikkerhedsnet ud un-
der dem, der har brug for en hjælpende hånd. Regeringen ønsker derfor at bevare folkepensionen, som vi 
kender den i dag. 
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Beskæftigelse  
 
Midlertidig arbejdsmarkedsydelse 
Regeringens lovforslag om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse er vedtaget i december 2013. Ledige, der 
opbruger deres ret til dagpenge og/eller den særlige uddannelsesydelse efter 1. januar 2014, får ret til en mid-
lertidig arbejdsmarkedsydelse, så længe den samlede ydelsesperiode ikke overstiger fire år. Varigheden af 
arbejdsmarkedsydelsen aftrappes gradvist frem mod 2. halvår af 2016. Lovforslaget er led i udmøntningen af 
”Aftale om tryghed for ledige i en krisetid”, som blev indgået mellem regeringen og Enhedslisten i maj 2013. 
 
Større gevinst ved at arbejde for kontanthjælpsmodtagere 
Regeringens lovforslag om at give kontanthjælpsmodtagere en større gevinst ved at arbejde er vedtaget i fe-
bruar 2014. Med forslaget hæves fradraget for modregning for indkomst i kontanthjælpen fra ca. 15 kr. pr. 
time til 25 kr. pr. time. Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2014 mellem regerin-
gen, Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
 
Reform af sygedagpenge 
Regeringen fremsatte i maj 2014 lovforslag om en ny sygedagpengemodel. Lovforslaget følger op på aftale 
om en reform af sygedagpengesystemet indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konser-
vative Folkeparti og Liberal Alliance i december 2013. Med den nye sygedagpengemodel får alle sygemeldte 
økonomisk tryghed under hele sygdomsforløbet. Indsatsen for sygemeldte bliver derudover fremrykket, for-
bedret og målrettet syge borgere med størst behov. Lovforslaget forventes vedtaget juni 2014. 
 
Kontanthjælpsmodtagere skal ikke betale for fejl i kommunerne 
Regeringen indgik i maj 2014 en aftale med Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ændring af formue- 
og fradragsreglerne på kontanthjælpsområdet. Ændringen betyder, at kontanthjælpsmodtagere, der får efter-
betalt en ydelse som fx sygedagpenge, som kommunen tidligere fejlagtigt har afvist at udbetale, fra 1. juni 
2014 ikke længere får modregnet deres efterbetaling i kontanthjælpen. 
 
Styrket indsats mod social dumping 
Der blev med finanslovsaftalen for 2014 aftalt en fortsat styrket indsats mod social dumping. Aftalen inde-
holder fortsættelse af den styrkede fælles myndighedsindsats mellem Arbejdstilsynet, SKAT og politiet, bed-
re bilateralt samarbejde med myndigheder i andre lande med fokus på udstationeret arbejdskraft samt videre-
førelse af kontrolindsatsen overfor ulovlig udenlandsk godstransport. Det blev i økonomiaftalerne med 
kommunerne og regionerne for 2014 aftalt, at arbejdsklausuler skal søges udbredt til alle kommunale og re-
gionale udbudskontrakter indenfor bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hen-
sigtsmæssigt. 
 
Udvidede regler om kønsopdelt lønstatistik 
Regeringens lovforslag om udvidede regler om kønsopdelt lønstatistik er vedtaget i maj 2014. Formålet med 
de nye regler om kønsopdelt lønstatistik er blandt andet at forbedre ligelønsarbejdet på virksomhederne. De 
nye regler betyder, at flere og mindre virksomheder omfattes af reglerne, og at virksomhederne fremover au-
tomatisk vil modtage kønsopdelt lønstatistik fra Danmarks Statistik eller deres arbejdsgiverorganisation. 
 
Ny lovgivning om erstatning for sent diagnosticeret PTSD 
Regeringens lovforslag om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med 
sent diagnosticeret PTSD er vedtaget i marts 2014. Det betyder, at alle udsendte veteraner og andre statsan-
satte kan få erstatning for den psykiske lidelse PTSD, selvom de først får stillet deres diagnose efter seks 
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måneder. Hermed er det ikke længere afgørende, hvornår en psykiatrisk speciallægeerklæring bliver udstedt, 
så længe lægen vurderer, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af veteranens udsendelse. 
 
Styrket kontrol med EU-borgere på danske ydelser 
Regeringen præsenterede i marts 2014 fem forslag, der styrker kontrollen md EU-borgere, som modtager 
kontanthjælp eller dagpenge. Kontrollen styrkes blandt andet i forhold til arbejdstagerstatus og krav om at stå 
til rådighed for arbejdsmarkedet. Samtidig foreslås en målrettes indsats med hyppige samtaler og pligt til 
danskundervisning for EU-borgere på kontanthjælp eller dagpenge, som har dårlige danskkundskaber og en 
kort tilknytning til det danske arbejdsmarked. Forslagene forventes gennemført inden udgangen af 2014. 
 
International rekruttering 
Regeringen præsenterede i april 2014 udspillet ”Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft”, der inde-
holder en række forslag til ændringer af reglerne for opholds- og arbejdstilladelse til arbejdstagere og stude-
rende fra tredjelande. Gennemføres udspillet vil det styrke virksomhedernes konkurrencevilkår og dermed 
fundamentet for vækst og velfærd. Forslagene gør det bl.a. nemmere og hurtigere for virksomheder at hente 
højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet, ligesom reglerne for udenlandske studerende bliver smidigere på en 
række områder. 
 
Reform af beskæftigelsesindsatsen 
Regeringen præsenterede i april 2014 et udspil til en reform af beskæftigelsessystemet. Med reformen fore-
slås en mere individuel indsats med fokus på varig beskæftigelse. Indsatsen drejes væk fra aktivering og over 
til uddannelse og opkvalificering. Der prioriteres en halv mia. kr. ekstra årligt til mere ordinær uddannelse og 
opkvalificering, herunder voksenlærlingeordningen, jobrotation, seks ugers jobrettet uddannelse og styrkede 
muligheder for erhvervsuddannelse. Udspillets satsning på uddannelse er især målrettet ufaglærte ledige. 
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Børn og unge  
 
Ny folkeskolelovgivning 
Regeringens i alt tre lovforslag, som udmønter aftalen om et fagligt løft af folkeskolen, blev vedtaget i hen-
holdsvis december 2013 og april 2014. Den nye lovgivning bygger videre på folkeskolens nuværende styrker 
og sikrer bl.a. eleverne flere timer, en mere varieret skoledag og et højere fagligt niveau. De nye regler skal 
være med til at skabe varige forbedringer og løfte det faglige niveau og trivslen i folkeskolen. Folkeskolen 
skal således udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Udrulningen af den nye folkeskole sker fra 
skolestart 2014. 
 
Rådet for Børns Læring 
Med den nye folkeskolelovgivning er også Rådet for Børns Læring etableret. Rådet skal bl.a. følge, vurdere 
og rådgive om bl.a. det faglige niveau, den pædagogiske udvikling og elevernes udbytte af undervisningen i 
folkeskolen og ungdomsskolen samt det pædagogiske arbejde i dagtilbud med at understøtte alle børns triv-
sel, udvikling og læring. 
 
Kommunernes overtagelse af undervisningstilbud 
Regeringen fremsatte i februar 2014 et lovforslag, som giver kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor et 
regionalt lands- eller landsdelsdækkende undervisningstilbud er beliggende, mulighed for at overtage under-
visningstilbuddet. Med lovforslaget styrkes sammenhængen mellem specialundervisningen og den alminde-
lige undervisning. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Evalueringen af kommunalreformen – socialområdet og de specialiserede undervis-
ningstilbud 
Regeringen indgik i november 2013 en aftale med alle Folketingets partier om en kvalificeret indsats for 
grupper med særlige behov. Aftalen omfatter bl.a. en national koordinationsstruktur, der skal sikre vigtig 
specialiseret viden og kompetencer på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde, øget 
synergi på specialundervisningsområdet, længere planlægningshorisont for de regionale tilbud og en revision 
af takstregler. 
 
  



 11 
 

Uddannelse og forskning  
 
Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 
Regeringen indgik i februar 2014 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det 
Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Med aftalen 
sikres det, at de unge får en erhvervsuddannelse af høj kvalitet og med gode muligheder for at videreuddanne 
sig. Der indføres bl.a. adgangskrav, talentspor, efteruddannelse af underviserne og flere undervisningstimer. 
Samtidig skabes et nyt, attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø med et forbedret grundforløb samtidig med, at 
uddannelsesgarantien styrkes. Der oprettes endvidere en ny 2-årig kombineret ungdomsuddannelse for unge 
med risiko for ikke at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse samt en ny erhvervsrettet 10. klasse. Lov-
forslagene, som udmønter aftalen, forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Særligt tilrettelagte forløb for elever med nedsat psykisk funktionsevne 
Regeringens lovforslag om tilskud til særligt tilrettelagte stx- og hf-forløb for elever og kursister med nedsat 
psykisk funktionsevne er vedtaget december 2013. Med de nye regler kan undervisningsministeren godkende 
institutioner til tilskud til særligt tilrettelagte stx- og hf-forløb for denne elevgruppe, herunder elever med 
Aspergers syndrom. 
 
Oprettelse af et implementeringssekretariat 
Der er oprettet et implementeringssekretariat i Undervisningsministeriet, som sætter styrket fokus på imple-
menteringen af reformer og ministeriets rolle i implementeringsprocessen. Det skal særligt ses i lyset af fol-
keskolereformen og erhvervsuddannelsesreformen.  
 
Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser 
Regeringen nedsatte i oktober 2013 ”Udvalget for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser”, 
der i løbet af 2014 skal komme med anbefalinger til forbedring af kvalitet, relevans og sammenhæng i de vi-
deregående uddannelser for at styrke færdiguddannedes kompetencer samt afkastet for samfundet og den en-
kelte. 
 
Internationaliseringshandlingsplan (del 1 og 2) 
Regeringen præsenterede i henholdsvis juni 2013 og april 2014 en todelt internationaliseringshandlingsplan, 
der skal styrke danske studerendes internationale udsyn samt Danmarks evne til at tiltrække og fastholde de 
dygtigste internationale studerende. 
 
Opfølgning på evaluering af erhvervsakademistrukturen 
Regeringen indgik i juni 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, der 
understøtter udviklingen af en stærk og selvstændig erhvervsakademisektor, der udbyder praksisrettede ud-
dannelser af høj kvalitet. Lovforslaget er vedtaget i december 2013. 
 
Reform af pædagoguddannelsen 
Regeringen indgik i september 2013 aftale med alle Folketingets partier om en reform af pædagoguddannel-
sen. Reformen indebærer bl.a. tre specialiseringer, som betyder højere faglighed, bedre sammenhæng med 
praksis samt mere handlekompetence og arbejdsmarkedsrelevans. Lovforslaget er vedtaget i december 2013. 
 
Styrket talentindsats 
Regeringen fremsatte i april 2014 lovforslag om en styrket talentindsats på de videregående uddannelser. 
Lovforslaget er fremsat på baggrund af aftale mellem regeringen og Venstre og Det Konservative Folkeparti. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
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Uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet 
Regeringens lovforslag om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet er vedtaget i maj 2014. De nye regler 
sikrer, at uddannelsessøgende, der har ret til SU til uddannelse i udlandet, har en vis grad af tilknytning til 
Danmark. 
 
Aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 
Regeringen indgik i oktober 2013 to brede aftaler om i alt 859 mio. kr. fra forskningsreserven, herunder en 
aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at udmønte 678 mio. 
kr. i 2014 til tværgående forskningsinitiativer samt en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Det Konserva-
tive Folkeparti om fordeling af forskningsreserven i 2014 i henhold til ”Aftale om reform af førtidspension 
og fleksjob” af juni 2012. Aftalerne sikrer et samlet offentligt forskningsbudget på 20,8 mia. kr. svarende til 
1,09 pct. af BNP. Dermed lever regeringen fortsat op til forskningsmålsætningen om at afsætte mindst 1 pct. 
af BNP til offentlig forskning og udvikling. 
 
1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger 
Regeringen indgik i juni 2013 en aftale med Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. I 
forbindelse hermed er der bl.a. afsat en 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger, der varetager 
opgaver i folkeskolen. 
 
Basisforskningsmidler til universiteterne 
Regeringen har med finansloven for 2014 afsat ca. 700 mio. kr. i 2016 til treårig fastholdelse af niveauet for 
universiteternes basisforskningsmidler på 8,4 mia. kr. Herunder er der afsat 20 mio. kr. i 2015-2016 til fortsat 
fastholdelse af niveauet for basisforskningsmidlerne til sektorforskningsinstitutionerne. 
 
Taxameterløft til humaniora og samfundsvidenskab 
Regeringen har med finansloven for 2014 afsat 285 mio. kr. i 2016 til treårig videreførelse af taxameterløftet 
på 5.000 kr. til universitetsuddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab med henblik på en varig 
styrkelse af kvaliteten i undervisningen, herunder flere undervisningstimer. 
 
Styrket udviklings- og evidensbasering 
Regeringen har med finansloven for 2014 afsat 358 mio. kr. i 2016 til treårig fastholdelse af niveauet for ud-
viklings- og evidensbasering af uddannelserne på professionshøjskoler og erhvervsakademier med henblik på 
at opbygge stærke videncentre bl.a. i samarbejde med universiteterne. 
 
Innovationsfonden 
Med etableringen af ”Danmarks Innovationsfond” er ”Det Strategiske Forskningsråd”, ”Højteknologifon-
den” og ”Rådet for Teknologi og Innovation” samlet i én fond til gavn for vækst og beskæftigelse i danske 
virksomheder og kapacitetsudvikling på særligt potentielle forskningsområder. Etablering af fonden er del af 
den nationale innovationsstrategi og den største reform af det offentlige forsknings- og innovationssystem i 
to årtier. Fonden, som har en ekstern bestyrelse, har i 2014 et budget på ca. 1,6 mia. kr. Fonden skal bl.a. 
sætte gang i fem samfundspartnerskaber om innovation, som skal skabe nye løsninger på konkrete sam-
fundsudfordringer. 
 
Horizon 2020 
”Horizon 2020” blev endelig vedtaget i december 2013. I forlængelse heraf har regeringen sat et ambitiøst 
mål om at hjemtage 2,5 pct. af midlerne svarende til et årligt gennemsnit på cirka 1,5 mia. kr. I december 
2013 blev ”EU-DK Support” lanceret for at støtte dansk deltagelse i EU-programmer samt bidrage til, at 
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virksomheder, forskere og relevante offentlige organisationer udnytter mulighederne for EU-finansiering in-
den for forskning og innovation samt erhvervsudvikling og iværksætteri. 
 
Fusion af innovationsmiljøer 
I 2013 er innovationsmiljøerne, som på statens vegne investerer risikovillig kapital i nye innovative virk-
somheder, reduceret fra seks til fire for at skabe større kritisk masse.  
 
INNO+ 
INNO+-kataloget blev offentliggjort i september 2013. Kataloget er et viden- og prioriteringsgrundlag, der 
omfatter væsentlige og perspektivrige områder for strategiske investeringer i innovation i Danmark og er re-
sultatet af en omfattende proces med involvering af branche- og interesseorganisationer, videninstitutioner, 
ministerier og forskningsråd mv. 
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Sundhed og forebyggelse 
 
Ny digitaliseringsstrategi for sundhedsvæsenet 2013-2017  
Regeringen, KL og Danske Regioner offentliggjorde i juni 2013 en ny fællesoffentlig strategi for digitalise-
ring af sundhedsvæsenet for 2013-2017. Strategien sætter en fælles, forpligtende og ambitiøs kurs for det vi-
dere arbejde med digitalisering af sundhedsvæsenet Der afsættes knap 80 mio. kr. til at igangsætte udmønt-
ningen af strategien, heraf 75 mio. kr. til nye investeringer i telemedicin. 
 
Synlighedsreform  
Regeringen, KL og Danske Regioner har med økonomiaftalen for 2014 aftalt en synlighedsreform. Formålet 
er, at en mere offensiv brug af sundhedsdata skal drive udviklingen i sundhedsvæsenet og motivere sund-
hedspersonalet til at skabe forbedringer i behandlingen af patienterne. Reformen er rammen om en løbende 
proces med nye skridt og indsatser for bedre brug af data i kvalitetsudviklingen på sundhedsområdet, der 
igangsættes over de kommende år. Der er afsat 32 mio. kr. over fire år til reformen.  
 
Indførelse af udrednings- og behandlingsgaranti for psykiatriske patienter  
Regeringen fremsatte i november 2013 lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstat-
ningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Med loven indføres en udredningsret på to måneder fra 1. septem-
ber 2014, som reduceres til én måned som i resten af sygehusvæsenet fra 1. september 2015. Samtidig indfø-
res en differentieret behandlingsret pr 1. september 2014: Én måned ved alvorlig sygdom og to måneder ved 
mindre alvorlig sygdom. Udrednings- og behandlingsretten vil gælde for både børn og voksne. Lovforslaget 
er vedtaget i juni 2014. 
 
Etableringen af Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata (STARS*)  
Regeringen nedsatte i september 2013 ”STARS*”, der har til formål at sikre national dialog, gennemsigtig-
hed og koordinering vedrørende indsamling, kvalitet, bearbejdning og formidling af data for sundhedsområ-
det til brug for forskning, analyse, dokumentation og drift af sundhedsvæsnet.  
 
Øget kvalitet og halvering af tvang i psykiatrien  
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har med finanslovsaftalen for 2014 aftalt en målsætning 
om halvering af tvangsanvendelse i psykiatrien. Der er afsat 50 mio. kr. til at indgå partnerskaber med regio-
nerne om nedbringelsen af tvang, ligesom der er prioriteret 100 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer i 
psykiatrien.  
 
Ny og bedre behandling til kræftramte børn  
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har med finanslovsaftalen for 2014 styrket kræftbe-
handling med 275 mio. kr. i statsligt tilskud til etableringen af et dansk center for partikelterapi på Aarhus 
Universitetshospital. 
 
Mere sundhed for pengene – ophævelse af den offentlige rejsesygesikring  
Regeringens lovforslag om ændring af sundhedsloven er vedtaget i februar 2014. Loven indebærer, at offent-
lig dækning af dansk sygesikrede personers udgifter til sygehjælp under ferie- eller studieophold i et andet 
EU-/EØS-land fremover primært sker efter EU-rettens regler om koordinering af sociale sikringsordninger 
(det blå EU-sygesikringskort). Derudover gælder også en række andre regler, der kan sikre offentlig dækning 
for dansk sikredes udgifter til sygehjælp i udlandet. 
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Satspuljeaftalen 2014-2017 – opfølgning på psykiatriudvalgets forslag  
Regeringen indgik i november 2013 satspuljeaftale på sundhedsområdet med Venstre, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance og Det Konservative Folkeparti, hvor der blev afsat 410 mio. kr. i perioden 2014-2017 til ini-
tiativer, der understøtter en hurtig og sammenhængende indsats, bruger- og pårørendeinddragelse, høj kvali-
tet i indsatsen, mindre tvang og magtanvendelse samt sundhed og forebyggelse på psykiatriområdet.  
 
Styrket indsats for de ufrivilligt barnløse  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om kunstig befrugtning er vedtaget i november 2013. Loven giver 
mulighed for, at den behandlingsansvarlige læge i konkrete tilfælde kan forlænge opbevaringsperioden af 
nedfrosne æg ud over 5 år på baggrund af alvorlig sygdom. 
 
Styrkelse af danske patienters rettigheder i andre EU-lande  
Regeringens lovforslag om gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse 
med grænseoverskridende sundhedsydelser er vedtaget i december 2013. Loven tilvejebringer klare retlige 
rammer og sikkerhed for patienters adgang til behandling i andre medlemslande ved, at retten til at modtage 
behandling i et andet medlemsland udmøntes i et kendt regelsæt for borgerne og myndighederne.  
 
Regeringens handlingsplan for sundhedspersoners samarbejde med lægemiddel- og 
medicoindustrien  
Regeringen offentliggjorde i december 2013 en handlingsplan for samarbejde mellem sundhedspersoner og 
industrierne for lægemidler og medicinsk udstyr. Handlingsplanen indeholder 10 konkrete initiativer med en 
gennemgående målsætning om at indføre øget åbenhed om samarbejdet. Regeringens lovforslag om samar-
bejde mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien er vedtaget i maj 2014.  
 
Nye sundhedsaftaler skal sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet  
Regeringens lovforslag om opfølgning på evalueringen af kommunalreformen er vedtaget i december 2013. 
Loven medfører, at sundhedsaftalerne pr. 1. januar 2014 er blevet forenklet og styrket. Fremover indgås der 
én sundhedsaftale for hver region, der skal udarbejdes fælles konkrete målsætninger for udviklingen på 
sundhedsområdet for at gøre samarbejdet mere forpligtende, og som noget nyt ligestilles psykiatri og somatik 
i aftalerne. 
 
Nationale mål for danskernes sundhed og partnerskabsstrategi  
Regeringen offentliggjorde i januar 2014 syv nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Målene 
omfatter bl.a. social ulighed i sundhed, mental sundhed for børn og voksne, rygning, alkohol, overvægt 
blandt børn og fysisk aktivitet. Der er afsat 120 mio. kr. på finansloven i perioden 2014-2017 til konkrete 
partnerskaber om de nationale mål.  
 
Øget tilslutning til børnevaccinationsprogrammet  
Regeringens lovforslag om udsendelse af påmindelser med henblik på at øge tilslutningen til børnevaccinati-
onsprogrammet er vedtaget i april 2014. Loven har til formål at sikre, at manglende børnevaccination hviler 
på et bevidst fravalg fra forældrenes side og ikke skyldes en forglemmelse.  
 
Kortlægning og analyse af psykiatrien – regeringens psykiatriudvalg  
Regeringens psykiatriudvalg fremlagde i oktober 2013 90 konkrete forslag til styrkelse af psykiatrien. Psyki-
atriudvalget lægger op til en ny ramme og retning for psykiatrien, herunder et fokus på at mennesker med 
psykiske lidelser kan komme sig. 
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Bedre vilkår for transkønnede  
Regeringen fremsatte i april 2014 lovforslag, som fremover giver transkønnede mulighed for at opnå juridisk 
kønsskifte gennem skift af personnummer uden krav om kirurgiske indgreb eller anden behandling. Derud-
over har lovforslaget til formål at modernisere kriterierne for tilladelse til kastration. Lovforslagene forventes 
vedtaget i juni 2014.  
 
Handlingsplan og ambitiøs investering i psykiatrien  
Regeringen offentliggjorde i maj 2014 regeringens handlingsplan for psykiatrien der skal styrke indsatsen 
over for mennesker med psykiske lidelser og sætte et nyt fokus for psykiatrien, hvor udgangspunktet er lige-
værd. Regeringen ønsker at investere 1,6 mia. kr. i en bedre indsats i psykiatrien over de næste 4 år, hvori der 
indgår et permanent løft på 200 mio. kr. årligt fra 2016.  
 
Endeligt tilsagn til alle kvalitetsfondsbyggerier  
Regeringen meddelte i marts 2014 endeligt tilsagn til det sidste af kvalitetsfondsbyggerier. De 16 kvalitets-
fondsbyggerier, der nu alle har fået endeligt tilsagn, bliver grundpillen i den største omstilling af det danske 
sundhedsvæsen i nyere tid, hvor der skabes bedre og tidsvarende fysiske rammer for patienter, pårørende og 
medarbejdere samt hvor kvaliteten øges ved at samle behandlingen på færre, større enheder. 
 
Aftale om regionernes økonomi for 2015  
Regeringen indgik i juni 2014 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2015. Aftalen giver 
regionerne det økonomiske fundament for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Med aftalen prioriteres 
ca. 1 mia. kroner i 2015 til at håndtere stigende udgifter til sygehusmedicin, nye behandlingsformer og ud-
vikling med flere ældre og kroniske patienter. Aftalen bidrager til den ligestilling af psykiatrien som regerin-
gen har igangsat, og parterne er enige om, at rammerne er til stede til indfasning af de nye udrednings- og 
behandlingsrettigheder i psykiatrien. Parterne har med aftalen bekræftet hinanden i, at tvangen i psykiatrien 
skal halveres inden 2020, at nytænke og omlægge opfølgningen af kræftpatienter bl.a. ved at indføre opfølg-
ning på baggrund af behov og dokumentation, og at videreføre omstillingen af behandlingen mod en mere 
sammenhængende indsats, der også betyder en afdæmpet aktivitetsvækst på sygehusene.  
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Udsatte grupper 
 
Satspuljeaftalen 2014 
Regeringen indgik i november 2013 en aftale om udmøntning af satspuljen for 2014 med parterne bag sats-
puljen. Aftalen indebærer bl.a. en styrket indsats mod asocial adfærd med ansvar og konsekvens, mere hel-
hed og sammenhæng på handicapområdet, en ny ”Hjemløsestrategi” som styrker indsatsen med at nedbringe 
antallet af hjemløse, lovforslag om anonym stofmisbrugsbehandling, udbredelse af sociale akuttilbud for 
mennesker med psykiske lidelser, afprøvning af dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen til mennesker 
med psykiske lidelser, en skærpet indsats for bortførte børn med etableringen af en koordinationsenhed og en 
uddannelsespulje der løfter kompetencerne i det frivillige sociale arbejde mv. 
 
Et markant løft af ældreområdet 
Som led i aftalen om finansloven for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af ældreområdet. Mid-
lerne skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje og løfte indsatsen, hvor der er størst behov i den enkelte 
kommune. Midlerne for 2014 blev udmøntet i marts 2014. 
 
Fattigdomsgrænse 
Ekspertudvalget om Fattigdom offentliggjorde i juni 2013 sine anbefalinger til, hvordan fattigdom kan opgø-
res, og kom med forslag til en fattigdomsgrænse. Regeringen har efterfølgende tilsluttet sig denne fattig-
domsgrænse, som bl.a. vil ligge til grund for udarbejdelsen af en årlig fattigdomsredegørelse. 
 
Redegørelse om fattigdom 
Regeringen præsenterede i maj 2014 ”Familiernes økonomi”, der blandt andet indeholder Redegørelse om 
fattigdom, som skal bidrage til et styrket vidensgrundlag for prioritering af relevante indsatsområder. Rede-
gørelsen omfatter bl.a. en gennemgang af gruppen af fattiges sammensætning i 2012 og udviklingen i øko-
nomisk fattigdom. 
 
Udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge 
Regeringen har i juli 2013 nedsat et udvalg om magtanvendelse på anbringelsessteder for børn og unge 
(Magtanvendelsesudvalget). Udvalget skal bl.a. afklare de etiske, juridiske og praktiske grænsedragninger 
for anvendelse af magt over for anbragte børn og unge, og det skal komme med anbefalinger til konkrete for-
slag til løsninger på eksisterende udfordringer. Der afgives betænkning omkring årsskiftet 2014/2015. 
 
Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier 
Regeringen indgik som led i finansloven for 2014 en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om 
”Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier”. Aftalen omfatter en række konkrete tiltag, som skal styrke 
kommunernes tidlige og målrettede indsats over for udsatte børn og unge. På baggrund af aftalen fremsatte 
regeringen i marts 2014 et lovforslag, der tydeliggør kommunernes forpligtigelse til en tidlig og forebyggen-
de indsats, og som giver mulighed for, at kommunerne kan tilbyde økonomisk støtte til fritidsaktiviteter til 
udsatte børn og unge. Lovforslaget er vedtaget i juni 2014. 
 
Indsats overfor unge kriminelle 
Regeringen fremsatte i marts 2014 et lovforslag som bl.a. skal støtte indsatsen over for unge med asocial el-
ler kriminel adfærd ved at indføre en bestemmelse om netværkssamråd i lov om social service. Netværks-
samråd indebærer at fagfolk, familie og netværk drøfter en handleplan for den unges vej ud af kriminalitet. 
Lovforslaget er vedtaget i juni 2014. 
 
 



 18 
 

Løsning af samfundsmæssige udfordringer via socialøkonomiske virksomheder 
Regeringen fremsatte i februar 2014 lovforslag om indførelse af en registreringsordning for socialøkonomi-
ske virksomheder. Registreringsordningen styrker socialøkonomiske virksomheders muligheder for gennem 
deres virke at fremme sociale formål. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Handicappolitisk handlingsplan 
Regeringen præsenterede i oktober 2013 den handicappolitiske handlingsplan ”Et samfund for alle”. Hand-
lingsplanen rummer knap halvtreds initiativer, som understøtter udviklingen mod et mere inkluderende og li-
geværdigt samfund. 
 
Ny klagemulighed for personer med Handicap 
Regeringens beslutningsforslag om at ratificere den valgfri protokol til FN´s Handicapkonvention er vedtaget 
i maj 2014. Protokollen giver bl.a. mulighed for, at mennesker med handicap kan klage til FN´s Handicap-
komité, hvis de mener, at deres rettigheder i henhold til FN´s Handicapkonvention er blevet krænket. 
 
Automatisk og ensartet beregning af pension og boligstøtte 
Regeringen fremsatte i marts 2014 lovforslag om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af 
social pension og boligstøtte mv. Forslaget gør det muligt at anvende registrerede indkomstoplysninger til 
automatisk indtægtsregulering af pension og boligstøtte. Dette giver mere ensartede afgørelser, således at 
borgerne får præcis det, de har ret til. Lovforslaget er vedtaget i juni 2014. 
 
Midlertidig huslejehjælp 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik (midlertidig huslejehjælp) er vedtaget i maj 
2014. Forslaget giver kommunerne mulighed for at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til unge under 30 
år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituati-
on. 
 
Styrket koordinering i udsatte almene boligområder 
I satspuljen 2014 er der afsat 38 mio. kr. til styrket koordinering i udsatte almene boligområder i 2014-2017. 
Indsatsen skal målrettes de konkrete udfordringer lokalt i de enkelte boligområder til gavn for beboerne og 
med henblik på at udvikle områderne i en positiv retning mod tryggere miljø, mindre kriminalitet, øget be-
skæftigelses-/uddannelsesgrad og en styrket beboersammensætning. 
 
Nye kriterier for særligt udsatte områder og videregivelse af oplysninger om lejere 
Regeringens lovforslag om nye kriterier for særligt udsatte områder og videregivelse af oplysninger om leje-
re er vedtaget i december 2013. De nye kriterier medfører, at kategoriseringen kommer til at ske på et mere 
aktuelt og mere bredspektret grundlag. De tre hidtidige kriterier, der dækker beskæftigelse, integration og 
tryghed, fastholdes og suppleres med to nye kriterier om uddannelse og indkomst. Hertil kommer mulighed 
for udveksling af oplysninger mellem boligorganisationer og mellem politi og boligorganisationer, der bl.a. 
vil give bedre muligheder for at afvise udlejning af bolig i det samme boligområde til personer, der på grund 
af husordensovertrædelser er blevet opsagt. 
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Indvandrere og flygtninge 
 
Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død 
Regeringens lovforslag om ret til fortsat ophold ved ægtefælles død er vedtaget i januar 2014. Reglerne bety-
der, at der ved spørgsmålet om inddragelse af en ægtefællesammenførts opholdstilladelse skal tages særligt 
hensyn til, om opholdsgrundlaget er ophørt som følge af ægtefællens død, uanset varigheden af den ægtefæl-
lesammenførtes ophold her i landet. 
 
Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge 
Regeringens lovforslag om ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge blev vedtaget i maj 
2014. Hermed ophæves kravet om integrationspotentiale i forbindelse med udvælgelsen af kvoteflygtninge. 
Der vil fremover i stedet lægges vægt på den enkelte flygtnings behov og forventninger sammenholdt med 
de vilkår og tilbud, som det danske samfund vil kunne give den pågældende.  
 
Nye tiltag på visumområdet 
Regeringens lovforslag om ændring af visumreglerne er vedtaget i december 2013. Lovforslaget gennemfø-
rer en række initiativer på visumområdet i overensstemmelse med anbefalingerne fra en arbejdsgruppe ned-
sat af regeringen med henblik på at styrke danske virksomheders forretningsmuligheder over for udenlandske 
samarbejdspartnere og styrke det danske turisterhverv. 
 
Styrket indsats på udsendelsesområdet 
Regeringen iværksatte med asylaftalen fra september 2012 en række initiativer til at fremme udsendelse af 
afviste asylansøgere. Det har resulteret i det højeste antal udsendte i 10 år. Der er således udsendt ca. 1.300 
afviste asylansøgere i 2013. Den styrkede indsats fortsætter i 2014. Den kommende etablering af et nyt ud-
rejsecenter forventes at ville styrke politiets udsendelsesarbejde. 
 
Styrkelse af repatrieringsordningen 
Regeringens lovforslag om ændring af repatrieringsloven blev vedtaget i marts 2014. Med lovforslaget er der 
bl.a. blevet indført en permanent ordning med forhøjet etableringshjælp og supplerende reintegrationsbi-
stand, fordelingen af udbetaling af etableringshjælp er ændret, og reintegrationsbistanden for visse lande er 
justeret. 
 
Etablering af anti-diskriminationsenhed 
I april 2014 blev Enheden for Anti-diskrimination etableret. Enheden har til formål at kortlægge karakten og 
omfanget af diskrimination af nydanskere og mennesker med handicap samt arbejde for at modvirke diskri-
mination. 
 
Civilsamfundet bygger bro 
Regeringen har i december 2013 lanceret en frivillighedsstrategi ”Civilsamfundet bygger bro” med en række 
initiativer, der skal styrke den frivillige integrationsindsats. 
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Erhvervslivet  
 
Strategi for Danmark som produktionsland – Vækstpakke 2014  
Regeringen har i maj 2014 fremlagt ”Vækstplan 2014” med 89 initiativer, herunder en strategi for Danmark 
som produktionsland. Sigtelinjen i strategien er, at Danmark skal være et attraktivt produktionsland, også om 
10 år. Danmark skal udnytte mulighederne for avanceret produktion, så det er attraktivt at etablere vellønne-
de, moderne produktionsarbejdspladser, og vi skal skabe gode generelle rammevilkår, der understøtter, at vo-
res virksomheder er konkurrencedygtige med vores nabolande. 
 
Styrket indsats for vækst på erhvervsområder med international konkurrencekraft 
Regeringen har som opfølgning på vækstteams anbefalinger fremlagt syv af otte vækstplaner på erhvervsom-
råder, hvor dansk erhvervsliv har styrker og potentialer. Senest har regeringen fremlagt vækstplaner for 
energi og klima, fødevarer og dansk turisme.  
 
Aftale om Vækstplan for Fødevarer 
Regeringen indgik i april 2014 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservati-
ve Folkeparti om ”Vækstplan for Fødevarer”. Vækstplanen skal sikre en bæredygtig udvikling i det danske 
råvaregrundlag samt styrke landbruget og fødevaresektorens konkurrenceevne. Herudover styrkes bl.a. ad-
gangen til finansiering via et samarbejde mellem Landbrugets Finansierings Bank (LFB) og Vækstfonden. 
 
Bankpakke 6 og styrket banksamarbejde 
Regeringen indgik i oktober 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt implementering af 
EU's kapitalkravsdirektiv (CRD4/CRR). Aftalen styrker den finansielle stabilitet ved bl.a. at stille krav til 
danske penge- og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet. Herudover etableres en 
bestyrelse for Finanstilsynet. Der er derudover i EU opnået endelig enighed om den fælles tilsynsmekanisme 
(SSM) og den fælles afviklingsmekanisme (SRM), der til sammen udgør det styrkede banksamarbejde 
("Banking Union"). Derudover er krisehåndteringsdirektivet (BRRD) blevet endeligt vedtaget, hvorved der 
er en fælles ramme for håndtering af nødlidende kreditinstitutter i EU. 
 
Håndtering af realkreditinstitutternes refinansieringsrisiko 
Regeringen indgik februar 2014 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti om regulering af refinansieringsrisici i forbindelse med rentetilpasningslån ydet 
mod pant i fast ejendom. Aftalen indebærer, at refinansieringsrisikoen fremover skal bæres af investorerne 
og ikke af realkreditinstitutterne. Således vil løbetiden blive forlænget for obligationer til finansiering af va-
riabelt forrentede lån i visse situationer. Dette er med til at sikre det danske realkreditsystem i fremtiden. 
 
Udvikling af markedet for erhvervsobligationer 
Regeringens lovforslag om erhvervsobligationer er vedtaget i december 2013. Lovforslaget styrker rammer-
ne for udviklingen af erhvervsobligationsmarkedet, herunder for SMV’er, og skaber bedre muligheder for 
salg af obligationer på baggrund af puljer af erhvervsudlån. 
 
Patentdomstolen 
Regeringens lovforslag om en fælles patentdomstol er vedtaget i april 2014. Formålet med den europæiske 
patentreform er at gøre det enklere, billigere og mere effektivt for virksomhederne at beskytte deres opfin-
delser i Europa. Det vil være til gavn for dansk og europæisk erhvervsliv og navnlig for de små og mellem-
store virksomheder, der har vanskeligt ved at opnå og håndhæve patenter bredt i Europa i det nuværende pa-
tentsystem. Da der med lovforslaget afgives suverænitet, og der ikke kunne opnås 5/6 flertal, blev lovforsla-
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get sendt til folkeafstemning den 25. maj 2014. Et bredt flertal af danskerne stemte ved folkeafstemningen ja 
til dansk deltagelse i patentdomstolen, og lovforslaget vil på den baggrund blive stadfæstet. 
 
Regelforenklinger for virksomheder 
Regeringen har i 2012 nedsat Virksomhedsforum for enklere regler. Virksomhedsforum har sendt i alt 330 
forenklingsforslag til regeringen. Regeringen har færdigbehandlet 205 forslag og besluttet at gennemføre 80 
pct. helt eller delvist. Fx har regeringen gennemført et forslag om at lette virksomhedernes administrative 
byrder ved regnskabsaflæggelse. Som led i ”Vækstpakke 2014” har regeringen fremlagt en række yderligere 
forenklinger for virksomhederne, herunder en målsætning om at reducere byrderne på erhvervslivet med 2 
mia. kr. frem mod 2020. 
 
Velfungerende markeder – konkurrence 
Som opfølgning på konkurrencepolitisk udspil fra 2012 har regeringen gennemført en række initiativer med 
det formål at styrke konkurrencen i Danmark. Regeringens lovforslag om modernisering af autorisationsord-
ningerne for el, gas og vvs er vedtaget i april 2014. Moderniseringen vil skabe øget konkurrence og færre 
administrative byrder for virksomhederne på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet. Regeringens lovforslag 
om ændring af ejendomsmæglerloven er vedtaget i maj 2014. Ejendomsmæglerloven har til formål at forbed-
rer forbrugerbeskyttelsen og lette de administrative byrder for erhvervet. Herudover har regeringen i april 
2014 fremsat lovforslag om ændring af lodsloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014 og har til for-
mål at modernisere det danske lodsmarked, så der skabes mere konkurrence, lavere priser og kundetilpassede 
lodsningsydelser. 
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Kirke, ligestilling og kultur  
 
Betænkning fra Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur 
for folkekirken er offentliggjort 
På baggrund af regeringsgrundlaget ”Et Danmark der står sammen” nedsatte regeringen i september 2012 
udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken med opbakning fra alle 
partier i Folketinget. Udvalgets betænkning 1544 er offentliggjort den 2. april 2014. Betænkningen indehol-
der en række forslag til folkekirkens styring på nationalt niveau, for så vidt angår folkekirkens fælles øko-
nomi og fælles anliggender og folkekirkens indre anliggender. Høringsfasen er nu afsluttet og der er indledt 
politiske drøftelser med henblik på fremsættelse af lovforslag ved Folketingets åbning. 
 
Nye regler om kirkers brug, gravminder og udvalg om kirkegårde 
Regeringens lovforslag om blandt andet nye regler om kirkers brug, gravminder og udvalg om kirkegårde er 
vedtaget i marts 2014. Lovændringen betyder, at et menighedsråd med biskoppens tilladelse kan stille kirken 
til rådighed til brug for ikke-kirkelige formål under forudsætning af, at det påtænkte formål ikke strider mod 
kirkerummets karakter. Herudover er der vedtaget en række ændringer i reglerne om registrering af beva-
ringsværdige gravminder med mulighed for afregistrering af registrerede gravminder. Endelig skal stiftsøv-
righeden i sager om nedlæggelse af kirkegårde indhente en udtalelse fra et særligt udvalg, der oprettes af kir-
keministeren. Hvis udvalget vurderer, at kirkegården må anses for at være umistelig, må kirkegården ikke 
nedlægges. 
 
100-året for kvinders stemmeret 
Regeringen har afsat 7 mio. kr. til markering af 100-året for kvinders valgret og valgbarhed i 2015. 
 
Ny lovgivning om folkehøjskoler 
Regeringens lovforslag om folkehøjskoler er vedtaget i december 2013. Med loven blev reguleringen af fol-
kehøjskolerne udskilt fra reguleringen af efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler, således at 
folkehøjskoleområdet reguleres selvstændigt ved at gennemføre en enkel, tidssvarende og dermed mere 
fremtidssikret lov om folkehøjskoler. 
 
Anvendelse af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbestemmelsen om  
kabelviderespredning 
Regeringens lovforslag om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker og ændring af aftalelicensbe-
stemmelsen om kabelviderespredning er vedtaget i maj 2014. Formålet er dels at indføre en undtagelse til de 
ophavsretlige enerettigheder, således at værker, hvor rettighedshaveren ikke kan lokaliseres efter en omhyg-
gelig søgning, kan digitaliseres og gøres tilgængelige på internettet, dels at tilpasse aftalelicensbestemmelsen 
om kabelviderespredning til den teknologiske udvikling. Loven implementerer blandt andet et EU-direktiv 
fra oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker. 
 
Ny handlingsplan for den internationale kulturudveksling 
Regeringen fremlagde i december 2013 en handlingsplan for den internationale kulturudveksling for perio-
den 2014-2016. Formålet med handlingsplanen er at øge Danmarks kulturudveksling med udlandet gennem 
et samarbejde blandt centrale kulturudvekslingsaktører om fælles tematiske og geografiske fokusområder, 
heriblandt temaet vedrørende bæredygtighed og landefokus på en række vækstmarkedslande. 
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Bog- og litteraturpanel 
Regeringen har etableret et Bog- og litteraturpanel, som skal følge udviklingen på og skabe øget viden om 
bogmarkedet gennem bl.a. indsamling af statistik på området. Ligeledes skal panelet følge kvalitetslitteratu-
rens situation og fremme debatten om litteraturens situation i Danmark gennem seminarer og konferencer. 
 
Danmark Læser 
Regeringen har iværksat initiativet ”Danmark Læser”, som skal fremme befolkningens læsning af litteratur. 
Initiativet vil særligt rette sig mod den del af befolkningen, som ikke læser litteratur, og det vil strække sig 
over perioden 2013-2016. 
 
Aftale om ændringer på teaterområdet 
Regeringen indgik i september 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti om gennemførelse af en række ændringer i statens støtte til egnsteatrene, ligesom der 
fremover afsættes midler til at sikre bedre adgang for de frie grupper og provinsens teatre til at gæstespille i 
hovedstaden. Et lovforslag, der udmønter aftalens del om egnsteatre, er vedtaget i april 2014. 
 
Kommunal støtte til biografdrift 
Regeringens lovforslag om bemyndigelse til at fastsætte regler om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 
blev vedtaget i december 2013. 
 
Ny arkitekturpolitik 
Som opfølgning på vækstplanen for de kreative erhverv og design har regeringen udformet en ny arkitektur-
politik ”Mennesker i centrum”. Arkitekturpolitikken indeholder mere end 60 konkrete initiativer inden for 
følgende fire områder: mødet med arkitekturen, arkitektur og demokrati, bærerdygtighed og arkitekturens 
værdiskabelse.  
 
Tre strategier om børn og unges møde med kunst og kultur 
Lancering og opfølgning på tre strategier ”Det begynder med børn og unge” om hhv. små børns, skolebørns 
og unges møde med kunst og kultur. Strategierne vil sætte fokus på at skabe så gode rammer som muligt for, 
at alle børn og unge kan opleve og bruge kunst og kultur gennem deres opvækst. I relation til strategierne er 
der afsat i alt 40 mio. kr. over de kommende fire år til nye initiativer herunder bl.a. til, at kommuner og insti-
tutioner kan afprøve nye modeller og rammer for børn og unges møde med kunst og kultur. 
 
Idrætsaftale 
Regeringen indgik i maj 2014 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, 
Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om den fremtidige organisering og finansiering af idrætten i 
Danmark i forbindelse med offentliggørelse af udredningen af idrættens struktur og økonomi. Aftalen inde-
bærer bl.a. styrkelse af Anti Doping Danmark, forankring af Sport Event Denmark, genetablering af Team 
Danmarks talentudviklingspulje, styrkelse af Idrættens Analyseinstitut, videreførelse af Videncenter for Fol-
keoplysning og et forbedret statistikgrundlag. Hertil kommer fremadrettet udarbejdelse af sigtelinjer for 
idrætspolitiske initiativer, understøttelse af folkeskolereformen mv. 
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Retspolitik og indsats mod kriminalitet 
 
Udvalget om forebyggelse og resocialisering 
Regeringen vil i maj 2014 nedsætte et udvalg om forebyggelse og resocialisering, der skal vurdere mulighe-
derne for bedre forebyggelse og resocialisering med henblik på at modvirke tilgang og tilbagefald til krimi-
nalitet og sikre en samfundsøkonomisk optimal indsats. Ved nedsættelsen anmodes udvalget om at overveje 
betydningen af den eksisterende ordning vedrørende sagsomkostninger i straffesager i forhold til den fore-
byggende og resocialiserende indsats. Udvalget forventes at afgive rapport herom i august 2014. 
 
Forhøjet tilskud til retshjælpsinstitutioner og Dansk Flygtningehjælps rådgivnings-
aktiviteter 
Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at videreføre den styrkede retshjælp i form af et for-
højet tilskud til retshjælpsinstitutioner og Dansk Flygtningehjælps rådgivningsaktiviteter med 10 mio. kr. år-
ligt fra 2014 til 2017. 
 
Europarådets konvention om vold mod kvinder 
Regeringens lovforslag om gennemførelse af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af 
vold mod kvinder og vold i hjemmet er vedtaget i februar 2014, og regeringen ratificerede konventionen i 
april 2014. Konventionen træder i kraft den 1. august 2014. 
 
Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet mv. 
Regeringen fremsatte i januar 2014 et lovforslag, der skal styrke rammerne for forebyggelse og bekæmpelse 
af rocker- og bandekriminalitet gennem bedre redskaber for de involverede myndigheder i både den fore-
byggende og den retshåndhævende fase, gennem skærpede straffe og gennem skærpede regler om fuldbyr-
delse af straffe mv. Lovforslaget er vedtaget i juni 2014. 
 
Strafferetsplejeudvalgets kommissorium om udvidet brug af videoafhøring af børn 
Regeringen bad i april 2014 Strafferetsplejeudvalget om at overveje, om brugen af videoafhøring af børn i 
straffesager bør udvides, og om i givet fald at udarbejde en model for en sådan udvidelse. Regeringen bad 
endvidere udvalget om under alle omstændigheder at udarbejde en model, der indebærer en forhøjelse af al-
dersgrænsen for anvendelse af videoafhøring af børn. 
 
Reorganisering af kriminalforsorgen 
Regeringen fremsatte i maj 2014 lovforslag om reorganisering af kriminalforsorgen, herunder begrænsning 
af klageadgangen. Forslaget har til formål at sikre, at kriminalforsorgen kan løse sine opgaver effektivt og på 
højt fagligt niveau. Det er hensigten, at reorganiseringen skal træde i kraft oktober 2014. Lovforslaget for-
ventes vedtaget i juni 2014. 
 
Medieansvarsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af medieansvarsloven (Forlængelse af klagefrist og opbevaringsperiode) 
er vedtaget i december 2013. Loven indebærer, at klagefristerne i medieansvarsloven forlænges fra 4 uger til 
12 uger. Som konsekvens af forlængelsen af klagefristerne er redaktørens pligt til at opbevare kopi af udsen-
delser forlænget til 6 måneder. Loven skal ses i lyset af, at Folketingets Retsudvalg og Kulturudvalg har øn-
sket at forlænge klagefristerne i medieansvarsloven. 
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Bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet 
Regeringens lovforslag om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet er vedtaget i februar 2014. Lo-
ven indeholder en række elementer, som skaber større klarhed over reglerne for parkering, og som dermed 
gør det lettere at være forbruger.  
 
Ændring af kravene til godkendelse som kørelærer 
Regeringens lovforslag om ændring af kravene til godkendelse som kørelærer er vedtaget i marts 2014. Med 
loven skærpes kravene for at blive godkendt som kørelærer. Herunder hæves aldersgrænsen for, hvornår man 
kan godkendes som kørelærer fra 21 til 24 år. Samtidig indføres der krav om, at man skal have gennemført et 
pædagogisk undervisningsforløb for at kunne blive godkendt som kørelærer. 
 
Skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde mv. 
Regeringens lovforslag om skærpede sanktioner for hastighedsovertrædelser ved vejarbejde mv. er vedtaget i 
april 2014. Med loven fordobles bøden for hastighedsovertrædelser på steder, hvor det er tydeligt, at den ge-
nerelle hastighedsgrænse ved færdselstavler eller anden afmærkning er midlertidigt nedsat af hensyn til et 
vejarbejde mv. Samtidig kan frakendelse af førerretten i sådanne tilfælde ske ved en hastighedsoverskridelse 
på 40 pct. eller mere mod tidligere 60 pct. 
 
Indførelse af betinget objektivt ansvar for visse hastighedsovertrædelser 
Regeringens lovforslag om indførelse af betinget objektivt ansvar for ejer (bruger) af et motorkøretøj for ha-
stighedsovertrædelser konstateret ved Automatisk Trafikkontrol (ATK), og som ikke kan føre til anden sank-
tion end bøde, er vedtaget i april 2014. 
 
Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand mv. 
Regeringens lovforslag om skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand mv. er vedtaget i april 2014. Loven 
er en del af regeringens strategi mod spiritus- og narkobilisme fra november 2013. Loven udvider bl.a. ad-
gangen til at konfiskere køretøjet hos personer, som kører i påvirket tilstand. Samtidig indføres der hjemmel 
for politiet til at kunne fratage en person kørekortet på stedet (straksfratagelse) i tilfælde, hvor der er mistan-
ke om, at den pågældende har kørt spiritus- eller narkokørsel, og samtidig er risiko for, at den pågældende 
umiddelbart herefter vil gøre det igen. 
 
Øget sikkerhed ved domstolene 
Regeringens lovforslag om sikkerhed i retssale er vedtaget i december 2013. Med loven indføres en ordning, 
hvorefter landsretterne og byretterne, når særlige sikkerhedsmæssige hensyn tilsiger det, sættes i en særligt 
sikret retssal. Domstolsstyrelsen får samtidig hjemmel til at etablere en eller flere retsbygninger med særligt 
sikrede retssale til brug på tværs af retskredsene. Herudover skabes hjemmel til at foretage sikkerhedskontrol 
i forbindelse med adgang til (dele af) retsbygningerne i form af visitation af publikums beklædning og un-
dersøgelse af medbragte effekter. 
 
Sagstilgangen til Højesteret 
Regeringens lovforslag om sagstilgangen til Højesteret er vedtaget i januar 2014. Med loven skabes større 
sikkerhed for, at de sager, der indbringes for Højesteret, er egnede til at sikre, at Højesteret fortsat kan indta-
ge den helt centrale rolle i det samlede domstolssystem, som er tiltænkt med domstolsreformen. 
 
Modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen ved domstolene 
Regeringen fremsatte i april 2014 et lovforslag, som har til formål at gennemføre en række forslag inden for 
civil-, straffe- og skiftesagsområdet, som indebærer en modernisering og effektivisering af sagsbehandlingen 
ved domstolene. Lovforslaget indeholder bl.a. en revision af reglerne om civile sager og syn og skøn, ændre-
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de regler om appel i civile sager, indførelse af deltids- og tilkaldeordning for dommere mv. og nye regler for 
annoncering af tvangsauktioner over fast ejendom og tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter. Lov-
forslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Modernisering af reglerne om indsamling 
Regeringen fremsatte i februar 2014 lovforslag om indsamling m.v. Med lovforslaget moderniseres de gæl-
dende regler om indsamlinger, og der skabes større gennemsigtighed og åbenhed i forhold til indsamlinger. 
Med lovforslaget oprettes et nyt uafhængigt Indsamlingsnævn, som vil fungere som en samlet indgang for 
spørgsmål mv. på indsamlingsområdet. Lovforslaget er vedtaget i maj 2014. 
 
Ny lov om forbrugeraftaler 
Regeringens lovforslag om forbrugeraftaler blev vedtaget i december 2013. Med lovforslaget nyaffattes for-
brugeraftaleloven bl.a. i lyset af forbrugerrettighedsdirektivet fra 2011. Den nye forbrugeraftalelov indebærer 
overordnet set en øget beskyttelse af forbrugeren bl.a. i forhold til de oplysninger, man som forbruger skal 
have, og i forhold til reglerne om fortrydelse samt skærpede sanktionsregler. Endvidere fastlægges det med 
loven, at det almindelige opsigelsesvarsel i forbrugeraftaler ikke må være længere end 1 måned plus løbende 
måned. 
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Miljø, klima, energi og fødevarer 
 
Lavere spildevandsomkostninger for store virksomheder 
Regeringen har i juni 2013 fået vedtaget sit lovforslag om lettelser i spildevandsbetalingerne for 700 mio. kr. 
årligt for store vandforbrugere, herunder store konkurrenceudsatte virksomheder. Lettelsen trådte i kraft 1. 
januar 2014 som en del af ”Aftaler om Vækstplan DK”. Lettelsen gennemføres over de kommende 5 år ved, 
at effektiviseringer i spildevandssektoren målrettes store vandforbrugere. Mindre vandforbrugere vil alt 
andet lige ikke blive stillet dårligere end i dag. Initiativet vil skabe større sammenhæng mellem 
omkostningerne ved spildevandshåndteringen og brugernes betalinger.  
 
Direktiv om skrappere krav til indholdet af kræftfremkaldende stoffer 
Legetøjsdirektivets del om kemi trådte i kraft i juli 2013. Dermed sættes skærpes kravene til indholdet af 
kræftfremkaldende stoffer. Samtidig forbydes de mest allergifremkaldende parfumestoffer i legetøj.  
 
Direktiv med nye grænseværdier for prioriterede stoffer i vandmiljøet 
EU vedtog i august 2013 et nyt direktiv om prioriterede stoffer inden for vandpolitikken, som sætter nye 
grænseværdier for en række stoffer, som er særligt problematiske for vandmiljøet i Danmark og EU. Med det 
nye direktiv sættes der konkrete grænseværdier i forhold til 12 nye stoffer, som føjes til EU-listen over prio-
riterede stoffer. Reglerne skal være implementeret i dansk lovgivning senest i september 2015. 
 
Lov om Vandplanlægning 
Regeringens lovforslag om vandplanlægning blev vedtaget den 20. december 2013. Med Lov om vandplan-
lægning fastsættes rammerne for et nyt, mere direktivnært, og enkelt koncept for vandplanlægning i Dan-
mark. Samtidig sikres en større lokal interessentinddragelse i de næste generationer af vandområdeplaner 
gennem oprettelse af lokale vandråd. På baggrund af vedtagelsen af lovforslaget blev basisanalysen for 
vandområdeplanerne for perioden 2016-2021 offentliggjort i februar 2014. Dermed er et væsentligt grundlag 
for vandplanlægning på plads. 
 
Regeringens ressourcestrategi for affaldshåndtering 
Regeringen lancerede i oktober 2013 ressourcestrategien ”Danmark uden affald”. Strategien har til formål at 
øge genanvendelsen af affald. Strategien skal understøtte, at mere affald genanvendes og mindre forbrændes. 
Regeringen har afsat 200 mio. kr. til at støtte udviklingen af nye teknologier for genanvendelse og støtte til 
kommunerne, der skal føre strategien ud i livet. 
 
Aftale om Kemikalieindsatsen 2014-2017 
Regeringen indgik i oktober 2013 en bred aftale med alle Folketingets partier om at fortsætte den stærke dan-
ske kemikalieindsats for perioden 2014–2017. Aftalen skal sikre, at børn og voksne kan leve uden frygt for at 
blive syge af kemikalier, samt at mennesker, dyr og planter skal kunne trives i et sundt miljø. Der er afsat 
185 mio. kr. til indsatserne i perioden 2014-2017. 
 
EU’s miljøhandlingsprogram med prioriteterne for EU’s miljøpolitik frem til 2020 
EU har i november 2013 vedtaget et nyt handlingsprogram for EU’s miljøpolitik. Programmet fastlægger 
prioriteterne for EU’s miljøpolitik frem til 2020, herunder målsætningerne og de initiativer, som skal bidrage 
til at nå målene. Programmet bygger på et langt dansk forarbejde, bl.a. under det danske formandskab 
 
Midler til grøn teknologi (MUDP) på finanslov 2014 
Regeringen indgik i november 2014 som en del af aftale om Finansloven for 2014 en aftale med Venstre og 
Det Konservative Folkeparti om at afsætte 200 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 til en reserve til grøn 
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omstilling m.v. Reserven kan udmøntes til initiativer, der kan fremme grøn teknologi, bidrage til mere gen-
anvendelse af affald, fremme økologi, styrke rådgivning om PCB i bygninger samt understøtte mere natur. 
 
Principaftale om Den Danske Naturfond 
Regeringen indgik i december 2013 en principaftale med VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond 
om etablering af Den Danske Naturfond. Fonden skal gennem selvstændige initiativer og aktiviteter, ud over 
allerede eksisterende statslige og kommunale aktiviteter på naturområdet, forbedre naturtilstanden og vand-
miljøet i Danmark. Der sigtes efter at etablere en fond, der råder over en kapital på mindst 1 mia. kr. 
 
Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 
Regeringens lovforslag om anvendelse af en digital selvbetjeningsløsning ved klage til Natur- og Miljøkla-
genævnet blev vedtaget i januar 2014. Lovændringen er et led i realiseringen af regeringens målsætning om, 
at kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 
2015. 
 
Sikring af kapacitet til forbrænding af farligt affald 
Regeringen fremsatte i april 2014 lovforslag om sikring af kapacitet til forbrænding af farligt affald. Formå-
let med lovforslaget er at sikre en dansk kapacitet til destruktion af farligt affald, således at Danmark kan le-
ve op til de miljømæssige EU-forpligtelser om at kunne destruere farligt affald i nærområdet. Lovforslaget 
udmønter en del af ”Aftaler om Vækstplan DK” mellem regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Kon-
servative Folkeparti.  
 
Krav om løsdrift for søer i løbe- og kontrolafdelingen 
Regeringens lovforslag om løsdrift i løbe- og kontrolafdelingen blev vedtaget i januar 2014. Loven 
indebærer, at søer og gylte fra 2015 skal gå i løsdrift i løbe- og kontrolafdelingen i nye stalde, mens 
ikrafttrædelsesdatoen for eksisterende byggeri er 2035. Med lovændringen vil søerne på sigt gå i løsdrift i 80 
pct. af deres produktive liv mod 55 pct. i dag. Lovændringen betyder dermed, at dyrevelfærden for søer og 
gylte forbedres væsentligt. 
 
Vækstplan for Fødevarer  
Regeringen lancerede i december ”Vækstplan for Fødevarer”, der skal være med til at sikre fortsat vækst og 
beskæftigelse i fødevareerhvervet. Vækstplanen indeholder bl.a. initiativer om udarbejdelse af en 
eksportstrategi på fødevareområdet, modernisering af landbrugsloven, vækst- og nabotjek af 
fødevarereguleringen og en startpakke til styrket vejledning af virksomheder om fødevarereguleringen. 
Vækstplanen blev i april 2014 fulgt op med en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative 
Folkeparti og Liberal Alliance om bl.a. forenkling af randzoneloven, fremtidig målrettet miljøregulering af 
landbruget og et nabotjek af miljøreguleringen af landbruget.  
 
Etablering af en Veterinærfond  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om hold af dyr bl.a. med henblik på etableringen af en 
Veterinærfond er vedtaget i december 2013. Med lovændringen er der etableret en Veterinærfond, som skal 
kunne afholde udgifter til overvågning og bekæmpelse af dyresygdomme og zoonoser, hvortil der kan 
hjemsøges EU-medfinansiering. 
 
Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin 
Fødevareministeren har i marts 2014 afholdt et topmøde om svinevelfærd, hvor ministeren sammen med en 
række centrale aktører  på svineområdet har underskrevet en erklæring, som indeholder en række punkter, 
hvor parterne var enige om at forbedre dyrevelfærden. De forskellige områder er pattegrisedødelighed, 



 29 
 

løsdrift, kastration, halekupering, mavesår samt dyrevelfærd i Månegrisen. På baggrund af denne erklæring 
udarbejdes en handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin. Handlingsplanen offentliggøres i juni 2014. 
 
Ny salmonellahandlingsplan for svin 
Regeringen indgik i december 2013 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti,  Enhedslisten og Det 
Konservative Folkepartie om en ny handlingsplan mod salmonella i svinekød. Målet i handlingsplanen er at 
reducere forekomsten af salmonella i det ferske svinekød til max 1 pct. i løbet af 2014 og fastholde den på 
dette niveau i perioden 2015-2017. 
 
Forenkling af lov om randzoner 
Som en del af aftalen om Vækstplan for Fødevarer indgik regeringen i april 2014 aftale med Venstre, Dansk 
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om at ændre forenkle lov om randzoner. Loven 
ændres, så afgrænsningen af randzonebærende vandløb og søer baseres på entydige kriterier i form af 
vandløb og søer, der allerede er udpeget eller beskyttet i henhold til anden lovgivning på grund af deres 
natur- og miljømæssige værdi. Som en konsekvens heraf reduceres randzonearealet fra 50.000 til ca. 25.000 
hektar. 
 
Reformer af den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik 
I december 2013 blev reformerne af den fælles landbrugspolitik og af den fælles fiskeripolitik formelt 
vedtaget. De formelle vedtagelser var et resultat af en målrettet indsats under det danske EU-formandskab i 
2012, hvor det særligt på fiskeriområdet lykkedes at opnå opbakning til en dansk prioritet med et forbud mod 
udsmid af fisk. Begge reformer vil over de kommende år skulle gennemføres i Danmark.  
 
Implementering af EU’s Landbrugsreform i Danmark 
Reformen af EU’s landbrugspolitik, der gælder frem til 2020, implementeres i Danmark ud fra en balance 
mellem økonomi, administration og miljø- og naturhensyn. Dermed understøttes allerede eksisterende og 
besluttede miljøtiltag ligesom omfordelingen af den direkte støtte begrænses. Med reformen får den direkte 
støtte et grønt islæt, idet ca. 30 pct. af støtten gives til gengæld for overholdelse af tre grønne EU-krav. 
 
Aftale om Landdistriktsprogram 2014-2015  
Regeringen indgik i december 2013 en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om det danske 
Landdistriktsprogram for perioden 2014-2015. Med aftalen anvendes gennem Landdistriktsprogrammet 
samlet 2.450 mio. kr. til indsatser, der bl.a. fremmer landbrugets grønne omstilling og økologi, understøtter 
direktivimplementerende indsatser på natur- og miljøområdet og reduktion af klimapåvirkning samt 
udvikling i landdistrikterne.  
 
Task force for grønne fødevareindkøb i offentlige køkkener 
Regeringen indgik i juli 2013 en aftale med Enhedslisten om etablering af en task force for grønne 
fødevareindkøb i offentlige køkkener,der skal hjælpe offentlige køkkener, der gerne vil fokusere på grønne 
indkøb. Task forcen er en del af den aftale, der blev indgået med Enhedslisten i juli 2013 om udmøntning af 
midlerne i finanslovens Grøn Pulje. Der er for perioden 2013-2016 afsat 17 mio. kr. til task forcen. 
 
Grøn pulje for lokal afsætning af fødevarer   
Regeringen indgik i juli 2013 en aftale med Enhedslisten om etablering af en en pulje, som skal støtte grønne 
idlsjæle, der arbejder for fremme af lokal afsætning og udviklingen af bæredygtige fødevarer. Puljen er en 
del af den aftale, der blev indgået med Enhedslisten i juli 2013 om udmøntning af midlerne i finanslovens 
Grøn Pulje. Der er for perioden 2013-2016 afsat 17 mio. kr. til puljen for lokal afsætning af fødevarer. 
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Kystfiskerordning 
Regeringen lancerede i december 2013 en ny 3-årig kystfiskerordning, der skal sikre øget miljømæssig, 
økonomisk og social bæredygtighed i fiskeriet ved at gøre skånsomt fiskeri attraktivt. Samtidig har 
ordningen fokus på at bevare de lokale havnemiljøer og arbejdspladser og skal fungerer som et godt redskab 
til at præge udviklingen inden for kystfiskeriet i en mere miljømæssig bæredygtig retning.  
 
Hundeloven 
Regeringen fremsatte i november 2013 lovforslag om ændring af hundeloven. Lovforslaget forbedrer 
borgerens retssikkerhed. Bestemmelsen om skambid ændres, således at definitionen af skambid bliver mere 
præcis, og der indføres en mulighed for at hundeejeren kan få en hundesagkyndig ind over i skambidssager. 
Med loven bevares det tidligere indførte forbud mod 13 forskellige hunderacer. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2014. 
 
Mark og vejfredsloven  
Regeringen fremsatte i november 2013 lovforslag om ændring af mark- og vejfredsloven. Lovforslaget fjer-
ner muligheden for, at borgere efter advarsel af dyrets ejer kan skyde eller på anden måde aflive hunde, katte 
og tamkaniner, der strejfer på vedkommendes grund. Fremover kan ejeren af et omstrejfende husdyr, der er 
til væsentlig gene, straffes med bøde. Reglerne om omstrejfende hunde er endvidere overført til hundeloven. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Klimaplan 
Regeringen fremlagde en klimaplan og tilhørende virkemiddelkatalog i august 2013. Klimaplanen beskriver 
principperne for den nationale klimaindsats, der primært betyder at klimahensyn skal integreres i relevante 
sektorpolitikker, samt at klimaindsatsen følger både et nationalt og et EU-spor for at nå 40 pct. reduktions-
målsætningen i 2020. 
 
CO2-målsætning 
Regeringen indgik i februar 2014 en aftale med Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative 
Folkeparti om, at Danmark skal reducere sin drivhusgasudledning med 40 pct. i 2020 ift. 1990-niveauet. 
 
Klimalov 
Regeringen fremsatte i marts lovforslag om en klimalov. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Lovforslag om BedreBolig-ordningen 
Regeringens lovforslag om den såkaldte BedreBolig-ordning er vedtaget i november 2013. Loven giver mu-
lighed for, at der kan etableres en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, som udøver rådgivning 
om energirenovering og projektstyring vedrørende bygninger. 
 
Energirenoveringsstrategien 
Regeringen fremlagde i maj 2014 ”Strategi for energirenovering af bygninger”. Det er regeringens forvent-
ning, at strategien vil medføre reduktioner i nettoenergiforbruget til opvarmning og varmt vand på 35 pct. i 
bygningsmassen i 2050 ift. 2011. 
 
Copenhagen Climate Finance Meeting og Danmarks finansieringsindsats på COP19 
Regeringen afholdt i oktober 2013 Copenhagen Climate Finance Meeting med ca. 100 deltagere, herunder 
FN’s generalsekretær, ministre fra i- og ulande, internationale institutioner og private investorer. Mødet de-
monstrerede, hvorledes regeringer kan mobilisere private klimainvesteringer vha. specifikke instrumenter og 
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forbedring af politiske og reguleringsmæssige rammevilkår mm. Forhandlingerne resulterede i beslutninger, 
der skal fremme parternes klimafinansieringsindsats og skabe klarhed om denne frem til 2020. 
 
Samarbejde med Kina på klima- og energiområdet 
Regeringen indgik under statsbesøget i april 2014 tre aftaler med Kina om fortsat samarbejde på det klima- 
og energipolitiske område. Aftalerne styrker det eksisterende samarbejde, som blev initieret under det kinesi-
ske præsidentbesøg i juni 2012 
 
Indgåelse af politisk aftale om harmonisering af beskatningen i Nordsøen 
Regeringen indgik i september 2013 en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om harmonisering af 
skattevilkårene i Nordsøen. Aftalen betyder, at alle selskaber, der har aktivitet i Nordsøen, fra 2014 og frem 
beskattes efter samme regler. Aftalen indeholder desuden en overgangsordning, som betyder, at selskaberne 
får en rimelig overgang til de nye regler. Harmoniseringen af beskatningen skønnes at indebære et merpro-
venu på ca. 28½ mia. kr. 
 
Energisparepakke 
Regeringens lovforslag om en energisparepakke er vedtaget i april 2014. Loven indeholder en række elemen-
ter, der har til formål at give såvel udlejere som lejere incitamenter til at gennemføre energibesparelser i pri-
vate udlejningsejendomme. Lovforslaget er en opfølgning på en del af energiaftalen af 22. marts 2012 om 
den danske energipolitik 2012-2020 og aftalen af 12. november 2013 om udmøntningen af energisparepak-
ken. 
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Transport og infrastruktur 
 
En moderne jernbane – udmøntning af Togfonden DK 
Regeringen indgik i januar 2014 aftale om ”En moderne Jernbane – udmøntning af Togfonden DK” med 
Dansk Folkeparti og Enhedslisten. Med aftalen udmøntes størstedelen af midlerne i Togfonden DK til massi-
ve investeringer i nye skinner og hurtigere forbindelser, samtidig med at den resterende del af hovednettet 
elektrificeres.   
 
Med aftalen gennemføres der samtidig hastighedsopgraderinger af elleve regionale baner, som særligt vil 
komme danskere i yderområder til gode, ligesom det bl.a. også er besluttet at anlægge en ny bane til Billund 
og at investere i ekstra spor og øget kapacitet i Nordjylland, ved Gødstrup station (i forbindelse med det nye 
sygehus), mellem Herning og Holstebro og ved Ny Ellebjerg station i København. 
 
Højere bøder for overtrædelse af godskørselsloven, herunder ved cabotage 
Regeringens lovforslag om højere og mere differentierede bøder for overtrædelser af godskørselsloven blev 
vedtaget i december 2013. Med loven øges bødestørrelserne for overtrædelser af bl.a. cabotagereglerne, og 
det gøres muligt at differentiere bøderne, så der skelnes mellem bl.a. mindre alvorlige og grove overtrædel-
ser. Grove overtrædelser kan således nu straffes med bøder på op til 35.000 kr. for en forseelse. 
 
Odense Letbane 
Regeringen indgik i november 2013 en aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven 
for 2014. Med aftalen blev der afsat 1,1 mia. kr. fra statslig side til finansiering af Odense Letbane. Dette 
svarer til 47 pct. af de samlede anlægsudgifter. Strækningen er ca. 14 km og vil bl.a. betjene det nye univer-
sitetshospital, Rosengårdscentret, Odenses nye musik- og teaterhus og Odense Banegårdscenter. 
 
Klare rammer for byggeriet af Metrocityringen 
Regeringen indgik i februar 2014 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om kla-
re rammer for byggeriet af Cityringen. Aftalen udmøntes nu i et lovforslag om ændring af lov om en City-
ring, som blev fremsat i april 2014. Med lovforslaget forbedres kompensationsmulighederne for naboerne, 
og det bliver muligt for de mest støjramte naboer at blive genhuset. Loven forventes vedtaget i juni 2014 og 
den nye regulering at træde i kraft pr. 1. juli 2014. 
 
Aftale om en Sydhavnsmetro 
Regeringen offentliggjorde i maj 2014 en principaftalte med Københavns Kommune om at bygge en metro 
til Sydhavnen. Sydhavnsmetroen, som vil få 5 stationer, vil koste 8,6 mia. kr. og slutte ved Ny Ellebjerg sta-
tion, som bliver et nyt knudepunkt. Foruden Sydhavnsmetroen bygges også en tunnel under Svanemøllebug-
ten samt et antal yderligere metrostationer i Nordhavnen. Regeringen forventer at indgå aftale med forligs-
partierne i juni 2014. 
 
Flere unge kan bruge Ungdomskortet 
Regeringen indgik i februar 2014 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om 
udvidelse af ungdomskortordningen. Gruppen af unge som kan bruge Ungdomskortet er blevet udvidet såle-
des, at alle indskrevne studerende på en SU-berettigende videregående uddannelse nu har mulighed for billig 
transport til og fra studiet samt mulighed for at rejse til meget fordelagtige priser i lokal- og landstrafikken. 
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Justering af rammerne for postservicen 
Regeringens forslag om ændring af postloven blev vedtaget i februar 2014. Med loven fastlægges rammerne 
for den landsdækkende postservice 2014-2016 med henblik på fortsat at kunne opretholde en postservice af 
høj kvalitet, som kan varetages på kommercielle vilkår. 
 
Bedre rettigheder for flypassagerer 
Med en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft i januar 2014, fik Trafikstyrelsen bedre muligheder for at hånd-
hæve flypassagerers rettigheder overfor flyselskaberne, fx i spørgsmål om kompensation i forbindelse med 
forsinkelser. 
 
Trængselskommissionen 
Trængselskommissionen blev nedsat af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten 
i juni 2012. Kommissionen fremlagde i september 2013 sin hovedrapport i form af betænkning 1539 Mobili-
tet og fremkommelighed i hovedstaden. Regeringen drøfter opfølgning på Trængselskommissionens betænk-
ning løbende med Folketingets partier. 
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Udenrigs-, Europa-, handels-, sikkerheds,- og udviklingspolitik 
 
Stærkt dansk fingeraftryk i EU 
EU-samarbejdet har været præget af, at en række sager har skullet færdigbehandles inden udløbet af den sid-
dende Kommission og det siddende Europa-Parlaments valgperiode i 2014. Samtidig har der været fokus på 
oprydningen efter den økonomiske og finansielle krise og på at skabe det nødvendige bolværk mod, at en så-
dan krise kan gentage sig. Det gælder i særdeleshed det styrkede banksamarbejde, hvor regeringen i sine for-
handlinger har lagt vægt på at sikre muligheden for, at ikke-eurolande kan deltage. Samtidig har regeringen 
arbejdet for at tilvejebringe det mest fordelagtige grundlag for Danmark, hvis vi vælger at deltage i det nye 
banksamarbejde. Regeringen har også lagt vægt på at sikre danske økonomiske interesser i udmøntningen af 
de regelsæt, der følger vedtagelsen af EU’s budget for perioden 2014-2020, herunder at danske regionale 
vækstforas indsats for vækst og beskæftigelse får tilført ca. 650 mio. kr. i perioden 2014-2020. Regeringen 
har fortsat den aktive varetagelse af danske interesser ved EU-Domstolen, ikke mindst vedr. sager om sociale 
ydelser, arbejdsmarkedsforhold, skat og åbenhed i forvaltningen. Regeringen har afholdt en folkeafstemning 
om patentdomstolen samtidig med valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. Et bredt flertal af dan-
skerne stemte ved folkeafstemningen ja til dansk deltagelse i patentdomstolen, og lovforslaget vil på den 
baggrund blive stadfæstet. 
 
EU’s udenrigspolitiske instrumenter og krisestyring 
Regeringen har fortsat arbejdet for at styrke samtænkningen af EU’s forskellige udenrigspolitiske instrumen-
ter. Den danske indsats har blandt andet ansporet til en fælles meddelelse om samtænkning af EU’s eksterne 
indsatser på tværs af politikområder fra Kommissionen og udenrigsrepræsentanten i december 2013 og vil nu 
blive fulgt af konkret implementering. Under Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) har regeringen styr-
ket fokus på efterspurgte kompetencer hos eksisterende FSB medlemmer samt ved målrettet rekruttering af 
nye medlemmer. FSB har derigennem formået at fastholde tilstedeværelse af danske udsendte i højt priorite-
rede CSDP-missioner såsom EUPOL Afghanistan, EUCAP Sahel og EUCAP Nestor. 
 
EU’s udvidelse 
Kroatien blev EU’s 28. medlemsland den 1. juli 2013. Regeringen har fortsat sin aktive støtte til den EU-
faciliterede normaliseringsproces mellem Serbien og Kosovo, som har ført til start på optagelsesforhandlin-
ger med Serbien den 21. januar 2014 og gennemførelse af forhandlinger med Kosovo om en Stabiliserings- 
og Associeringsaftale (forventet ikrafttrædelse sommeren 2014). Endvidere lykkedes det, efter tre års stil-
stand, at skabe fornyet fremdrift i optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet med åbningen af forhandlingskapi-
tel 22 (regionalpolitik) i november 2013. Regeringen har i perioden givet udviklingspolitisk støtte til en ræk-
ke naboskabslandes EU-perspektiv i henhold til de strategiske målsætninger for Naboskabsprogrammet. In-
den for udvalgte områder har støtten hjulpet landene godt på vej med den nødvendige tilpasning til EU’s reg-
ler og love. 
 
EU’s udviklingssamarbejde 
Regeringen lancerede i oktober 2013 en strategisk ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamar-
bejde, ”Fælles om en bedre verden”. Den strategiske ramme fastlægger den politiske retning for arbejdet i og 
med EU på udviklingsområdet, herunder ift. tematiske prioriteter og sikring af dansk indflydelse. 
 
EU’s handelspolitik 
Regeringen har ført en aktiv linje i udformningen af EU’s handelspolitik. I WTO gik regeringen aktivt ind i 
slutspillet i forhandlingerne om en delaftale inden for den samlede Doha-udviklingsdagsorden. Den banebry-
dende Bali-aftale ventes at komme alle medlemslande, ikke mindst udviklingslandene, til gode. Forhandlin-
ger om en plurilateral WTO-aftale ventes indledt i 2014. Regeringen har spillet ind med produkter til den 
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EU-liste over grønne varer, der gerne ses omfattet. Regeringen har arbejdet aktivt på EU’s bilaterale frihan-
delsdagsorden, herunder i forhold til aftaler med Canada, USA og Japan. 
 
Fremme af danske ansættelser i EU's institutioner 
Regeringen har intensiveret sit arbejde med fremme af danske ansættelser i EU’s institutioner. Analysegrup-
pen fremkom i december 2013 med en beretning, der indeholdt en række anbefalinger til en styrket indsats 
på området. Der er nu fokus på at omsætte anbefalingerne til konkrete tiltag. 
 
Ukraine og Østlige Partnerskab 
Regeringen har løbende lagt pres på styret i Ukraine for bl.a. at gennemføre demokratiske reformer, under-
støttet med naboskabsmidler til kapacitetsopbygning i den offentlige sektor og et retsreformprogram. Efter 
regeringsskiftet i Ukraine har regeringen bakket op om den igangværende reformproces og har i lyset af kri-
sen aktivt støttet EU’s sanktionspolitik over for Rusland. Regeringen har i den forbindelse ydet ekstraordinæ-
re bidrag til forskellige initiativer, herunder til OSCE’s og europarådets arbejde. Der er endvidere ydet støtte 
til forberedelsen af præsidentvalget d. 25. maj 2014 samt ved udsendelse af observatører til ODIHR’s valg-
observationsmission i Ukraine. Regeringen har desuden aktivt støttet Georgien og Moldova frem mod en un-
dertegnelse af en associeringsaftale med EU. 
 
Styrket dansk indsats i Syrien og bidrag til destruktion af Syriens kemiske våben 
Regeringen har iværksat et nyt 1-årigt Syrien-program for 2014 og en strategisk ramme for Syrien-bistanden 
for 2014 og 2015. Regeringen har også udnævnt en særlig udsending til den syriske opposition. Danmark har 
endvidere givet i alt 387 mio. kr. i humanitær støtte til indsatser for ofrene for konflikten i Syrien i 2013 og 
indtil videre yderligere 178 mio. kr. i 2014. Regeringen fremsatte i december 2013 beslutningsforslag vedrø-
rende et dansk bidrag til den fælles FN og OPCW-mission, der skal destruere Syriens kemiske våben. I de-
cember 2013 udsendte Danmark et transportskib og et orlogsskib, og Danmark har siden varetaget ledelsen 
af søtransporten af de kemiske stoffer fra Syrien. Danmark har desuden bidraget til operationen med et trans-
portfly i en periode i januar 2014. 
 
Fortsat indsats for sikkerhed og genopbygning i Afghanistan 
Regeringen har fortsat implementeringen af de politiske, udviklingsmæssige, militære og politimæssige ind-
satser fastlagt i Afghanistanplanen 2013-2014 for at gøre de afghanske myndigheder klar til at overtage det 
fulde ansvar for landets sikkerhed og udvikling. Danmark har bl.a. støttet afholdelsen af det afghanske præ-
sidentvalg med ca. 28 mio. kr. Danmark har desuden spillet en central rolle i forhold til at få etableret fornuf-
tige mekanismer til at håndtere finansieringen af de afghanske sikkerhedsstyrker efter 2014. Det danske mili-
tære bidrag i Helmand hjemtages i august 2014 som skitseret i Afghanistanplanen. Den danske militære ind-
sats vil herefter være fokuseret omkring Kabul og de strategiske baser. 
 
Dansk militært bidrag til FN’s indsatser i Mali og Den Centralafrikanske Republik 
Med grundlag i folketingsbeslutning B 28 fra december 2013 bidrager Danmark fra den 1. februar 2014 med 
et stabsofficersbidrag (op til 15 personer) samt et transportfly (op til 60 personer) til FN’s fredsbevarende 
operation MINUSMA i Mali. Transportflyet vil være udsendt i op til fem måneder fra 1. februar 2014. 
Transportflyet er med folketingsbeslutning B 67 fra april 2014 ligeledes stillet til rådighed for FN’s indsats i 
Den Centralafrikanske Republik. 
 
Dansk forstærkningsbidrag til NATO’s Baltic Air Policing 
Regeringen har i lyset af Ukraine-krisen bidraget til at forsikre om solidaritet i NATO i form af udsendelse af 
F-16 kampfly til Estland til forstærkning af NATO’s Baltic Air Policing i perioden maj-august 2014. 
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Aftale om reorganisering og modernisering af ledelsen af dansk forsvar 
Regeringen indgik i april 2014 en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti om en modernisering af ledelsen af dansk forsvar som anført i rege-
ringsgrundlaget. Aftalen er et tillæg til den politiske aftale på forsvarsområdet 2013-2017. 
 
Ny lov om Center for Cybersikkerhed 
Regeringens lovforslag om en ny lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE-loven) blev vedtaget i maj 
2013 og trådte i kraft den 1. januar 2014. Med afsæt i FE-loven og på baggrund af en bred politisk aftale 
fremsatte regeringen i maj 2014 forslag til lov om Center for Cybersikkerhed. Forslaget forventes vedtaget 
inden sommerferien 2014. 
 
Redningsberedskabet 
I den politiske aftale om redningsberedskabet 2013-2014 er der gennemført effektiviseringer for at styrke ro-
busthed, krisestyringskapacitet og forebyggelsesindsats. Af aftalen fremgår endvidere, at der skal udarbejdes 
et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsbered-skab. Forsvarsministeriet har i 
2013 nedsat Redningsberedskabets Strukturudvalg til denne opgave. Regeringen og KL er enige om, at der 
med en forenkling af organiseringen på beredskabsområdet kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster. 
Der er på den baggrund som led i ”Aftale om kommunernes økonomi for 2015” bl.a. aftalt en omstrukture-
ring af beredskaber, som muliggør frigørelse af årligt 150 mio. kr. stigende til 175 mio. kr. i kommunerne og 
25 mio. kr. stigende til 125 mio. kr. i staten. Herudover fremsatte regeringen i marts 2014 lovforslag om æn-
dring af beredskabsloven, hvori bl.a. planlægningsforpligtigelsen for statslige myndigheder præciseres. Lo-
ven træder i kraft den 1. juni 2014.  
 
Styrket indsats for veteraner og andre udsendte statsansatte med PTSD 
Som følge af regeringens lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansat-
te med sent diagnosticeret PTSD er det ikke længere afgørende, hvornår en psykiatrisk speciallægeerklæring 
bliver udstedt, så længe lægen vurderer, at sygdommen er opstået i tilknytning til og som følge af veteranens 
udsendelse. Regeringen har aftalt med forsvarsforligskredsen, at de forventede merudgifter inden for Forsva-
rets område på 450-500 mio. kr. i perioden 2013-2017 finansieres inden for den samlede forsvarsforligsøko-
nomi. 
 
Ny politik for samtænkt stabilisering i verdens brændpunkter 
Regeringen lancerede i efteråret 2013 en ny politik for ”Danmarks samtænkte stabiliseringsindsatser i ver-
dens brændpunkter”. Politikken udstikker retningslinjer for samarbejde i fremtidige stabiliseringsindsatser og 
udgør en, i international sammenhæng, markant fælles ramme for samtænkning af diplomatiske, militære og 
udviklingspolitiske redskaber. Regeringen har desuden fastholdt et betydeligt engagement inden for stabilise-
ring og forebyggende indsatser og har blandt andet i partnerskab med Burkina Faso arbejdet for udrulning af 
en regional handlingsplan for forebyggelse af ekstremisme i Sahel. 
 
Danmarks engagement i Østafrika og Afrikas Horn 
Regeringen har styrket det danske engagement i Somalia og bidraget aktivt til den aftale, der skal fungere 
som rammen om Somalias politiske og økonomiske udvikling frem mod afholdelse af demokratiske valg i 
2016. Danmark er i fælleskab med Somalia og FN vært for en international Somalia-konference i København 
i november 2014. Regeringen har aktivt bidraget til at lægge politisk pres på parterne i Sydsudan for at 
fremme en forhandlet løsning på konflikten. 
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Fortsat indsats mod pirateri 
Som led i regeringens indsats mod pirateri har Danmark bidraget med et støtteskib og et overvågningsfly i 
rammen af NATO’s Operation Ocean Shield ud for Afrikas Horn i efteråret 2013. Fra december 2013 til ud-
gangen af februar 2014 varetog Danmark endvidere ledelsen af den internationale maritime koalitionsstyrke, 
Task Force 151, og bidrog med stabsofficerer til styrkens internationale stab. Danmark har herudover gen-
nem formandskabet for den internationale juridiske arbejdsgruppe under Kontaktgruppen om pirateri ud for 
Somalias Kyst (CGPCS) igennem de seneste 5 år målrettet arbejdet på at kortlægge og besvare de mest cen-
trale internationale juridiske udfordringer forbundet med somalisk pirateribekæmpelse. 
 
Den mellemøstlige fredsproces 
Folketinget har den 23. januar 2014 vedtaget V 13 om regeringens politik i forhold til konflikten mellem Is-
rael og Palæstina. Folketinget har ligeledes den 3. april 2014 vedtaget regeringens lovforslag om at tildele 
Palæstinas Mission i Danmark en status svarende til diplomatisk status. Regeringen støttede optagelsen af Is-
rael som medlem af den vestlige samarbejdsgruppe i Genève (WEOG) om menneskerettigheder med virk-
ning fra den 1. januar 2014. 
 
Fremme af Libyens demokratiske transition 
Under strategien for Danmarks samarbejde med Libyen (2012-2014) har regeringen igennem Det Arabiske 
Initiativ samt Freds- og Stabiliseringsfonden ydet støtte for omkring 40 mio. kr. til aktiviteter, der har til 
formål at stabilisere og fremme Libyens transition mod et demokratisk styre. Herudover er der ydet støtte i 
form af danske eksperter til EU’s grænsemission i Libyen (EUBAM), og Danmark vil forventeligt senere i 
2014 ligeledes bidrage til træning og uddannelse af enheder fra den libyske hær i Storbritannien. 
 
Arbejdet for nedrustning, ikke-spredning og våbenkontrol 
Danmark ratificerede i april 2014 FN’s våbenhandelstraktat, og der er fra dansk side afsat bidrag på 9 mio. 
kr. til implementering af traktaten med særligt fokus på Afrikas Horn og Sahel-regionen. Regeringen har vi-
dereført arbejde med et nyt system for konventionel nedrustning i Europa, hvilket har bidraget til, at sagen er 
kommet på NATO-landenes dagsorden. I begyndelsen af 2014 blev de sidste lagre af Danmarks klyngeam-
munition destrueret, hvilket var næsten fem år før udløbet af Danmarks frist for destruktion i henhold til 
Konventionen om Klyngeammunition. Regeringen igangsatte et innovativt pilotprojekt i Østafrika, der over-
fører danske erfaringer med biosikring og derved bidrager til det internationale ikke-spredningsarbejde samt 
medvirker til sundhedsfremme i partnerlandet. Efter ikrafttrædelse af en midlertidig aftale vedrørende Irans 
atomprogram har Danmark ved et bidrag på 2 mio. kr. støttet IAEA’s arbejde med at monitorere, at Iran le-
ver op til sine forpligtelser. På topmødet om nuklear sikring annoncerede Danmark et yderligere bidrag til 
IAEA’s frivillige fond for nuklear sikring på 8 mio. kr. 
 
Samlet dansk strategi for eksportfremme og økonomiske diplomati 
Regeringen har i maj 2014 som en del af vækstpakken lanceret den første samlede regeringsstrategi for  
eksportfremme og økonomisk diplomati og samtidigt valgt at styrke indsatsen med 155 mio. kr. Strategien 
indeholder 40 konkrete initiativer, som bl.a. skal styrke samspillet mellem udviklingsbistanden og den kom-
mercielle indsats, virksomhedsrettede indsatser og det økonomiske diplomati. 
 
Styrket myndighedssamarbejde 
Som led i opprioriteringen af det økonomiske diplomati oprettes ca. 17-19 danske ”vækstrådgivere” samt en 
pulje til strategiske sektorsamarbejder. Vækstrådgiverne udsendes til udvalgte markeder, primært udviklings-
lande, med henblik på at fremme strategisk sektorsamarbejde med landenes myndigheder inden for sektorer, 
hvor Danmark har særlige erfaringer og viden. Indsatsen skal ift. udviklingslande bidrage til at skabe bære-
dygtig udvikling og velstand i landet via forbedring af rammebetingelser, regulering, politikker m.v. i sekto-
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rerne og dermed skabe forudsætninger for dels, at danske virksomheder opnår et bedre markedsmæssigt fod-
fæste i landet, dels at Danmark får et større politisk samarbejde med de lande, der de kommende år skal træf-
fe en række afgørende valg om, i hvilken retning de skal udvikle deres samfund.  
 
Indsatsen rettet mod vækst- og volumenmarkederne  
Som opfølgning på lanceringen af vækstmarkedsstrategier har regeringen implementeret en lang række af de 
tværgående og landespecifikke tiltag i strategierne, herunder den styrkede myndighedsdialog samt fokuse-
ringen på gennemførelse af flere officielle besøg og eksportfremstød. Regeringen har udarbejdet handlings-
planer for de store volumenmarkeder USA, Japan og Tyskland, som indeholder konkrete vækstinitiativer in-
den for eksport, investeringer og innovation.  
 
Styrket samarbejde med Asien 
Der blev i april 2014 gennemført statsbesøg til Kina med den hidtil største erhvervsdelegation og deltagelse 
af fire danske ministre. Der blev indgået 43 skriftlige aftaler, heraf 16 regeringsaftaler. Der blev desuden op-
nået enighed om at opgradere det strategiske partnerskab mellem Danmark og Kina med henblik på at sætte 
nye mål for samarbejdet. Desuden gennemførte statsministeren officielt besøg til Japan i marts 2014, hvor 
der blev indgået en strategisk partnerskabsaftale. Handels- og udviklingsministeren gennemførte et stort er-
hvervsfremstød til Sydkorea i marts 2014. I oktober 2013 blev der afholdt et nyt møde i den dansk-koreanske 
grønne vækstalliance med deltagelse af statsministeren og Sydkoreas premierminister. Endelig blev der un-
der statsbesøg af Vietnams præsident i september 2013 indgået en bredspektret partnerskabsaftale mellem 
Danmark og Vietnam. Danmark vil desuden åbne nye ambassader i Myanmar og Filippinerne i 2014. 
 
Fremme af virksomheders samfundsansvar og fair trade 
Regeringen har ydet aktiv CSR-rådgivning til danske virksomheder og deres lokale partnere igennem danske 
repræsentationer på 18 vækstmarkeder. I 2013 lancerede regeringen en støtteordning til fremme af virksom-
heders samfundsansvar og fair trade (CSR-puljen). Ordningen støtter initiativer inden for virksomheders 
samfundsansvar og fair trade, dels i Danmark og dels i udviklingslande. Der blev bevilliget støtte på i alt ca. 
60 mio. kr. til 15 organisationers initiativer, bl.a. i relation til fremme af arbejdstagerrettigheder og fagbevæ-
gelsen i udviklingslande. Som reaktion på katastrofen på Rana Plaza har regeringen taget initiativ til et part-
nerskab med den danske tekstilbranche om en mere ansvarlig tekstilproduktion, og i Burma/Myanmar er der 
iværksat et bilateralt bistandsprogram på 25 mio. kr. fra 2014-2016 for et ansvarligt erhvervsliv. 
 
Investerings- og eksportfremme 
Der er med regeringens Vækstmarkedsstrategi afsat midler til styrkelse af investeringsfremmeindsatsen på 
vækstmarkederne. For at styrke og samle indsatsen for at tiltrække og fastholde udenlandske investeringer 
har regeringen etableret Netværk for Investeringsfremme, som har til opgave at adressere de udfordringer, 
som udenlandske virksomheder oplever i Danmark. Regeringen har yderligere gennem reformer og intensi-
verede forsknings- og uddannelsesindsatser forbedret rammevilkår, der styrker tiltrækning af udenlandske 
investeringer. Regeringens indsats for at tiltrække udenlandske investeringer gennem Invest in Denmark har 
i 2013 bidraget til at skabe eller fastholde ca. 1.200 arbejdspladser i Danmark fordelt på 51 investeringspro-
jekter. I 2013 rådgav Eksportrådet ca. 6.140 virksomheder med henblik på eksport og internationalisering. 
Der gennemførtes 98 fælles eksportfremstød med 1.150 deltagende virksomheder, heraf 61 pct. små og mel-
lemstore virksomheder. 
 
Nye innovationscentre 
Regeringen har fordoblet antallet af innovationscentre fra tre til seks. Udover de tre hidtidige innovationscen-
tre i henholdsvis Shanghai, München og Silicon Valley er der i 2013 åbnet tre nye centre på vækstmarkeder-
ne Indien, Sydkorea og Brasilien. Regeringen har desuden besluttet at styrke innovationsindsatsen i Japan. 
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Omdannelse af bestyrelsen for Danmarks Eksportråd 
Regeringens lovforslag om at nedlægge bestyrelsen for Danmarks Eksportråd er vedtaget i april 2014. Ned-
læggelsen modsvares af etableringen af ”Udenrigsøkonomisk Forum”, som er tiltænkt en bredere udenrigs-
økonomisk og erhvervsorienteret rådgivningsfunktion. 
 
Styrket samspil mellem handel og udviklingsbistand 
Regeringen har styrket samspillet mellem handel og udviklingsbistand til gavn for en bæredygtig vækst og 
jobskabelse både i udviklingslande og i Danmark. I november 2013 lancerede regeringen ”Danida Business 
Explorer”, der støtter danske virksomheders indledende afdækning af forretningsmuligheder, som kan imø-
dekomme udviklingsbehov i udviklingslande. Derudover lancerede regeringen i juni 2013 Fast Track samar-
bejdet mellem Danida og Eksport Kredit Fonden (EKF), der skal sikre mere lige konkurrencevilkår for dan-
ske virksomheder, der ønsker at byde på opgaver i udviklingslande. Samtidig sikrer ordningen adgang til bæ-
redygtig finansiering for en lang række udviklingslande.  
 
Øget udviklingsbistand 
Regeringen har fastholdt niveauet for udviklingsbistanden på 0,83 pct. af BNI, hvilket har betydet en nomi-
nel stigning i udviklingsbistanden på 228 mio. kr. med finansloven for 2014. 
 
Resultater af udviklingssamarbejdet 
Regeringen har styrket arbejdet med at dokumentere resultaterne af det danske udviklingssamarbejde. Resul-
tatopgørelsen i 2013 er samlet set opgjort til, at 83 pct. af målopfyldelsen af de mål, der blev sat for de kon-
krete indsatser (bilateral bistand) blev vurderet som ”meget tilfredsstillende” eller ”tilfredsstillende” (mod en 
tilsvarende opgørelse på 76 pct. året før). 
 
Sammenhængende politikker for global udvikling 
Regeringen har udarbejdet en handlingsplan for politiksammenhæng for udvikling. Politiksammenhæng for 
udvikling er en tilgang, der har til formål at få nationale politikmål til at harmonere med bredere internatio-
nale eller globale mål for at undgå eller minimere negative konsekvenser for udviklingslandene. I stedet vil 
potentialet for positive synergieffekter på tværs af politikker blive efterstræbt for at skabe positive effekter i 
udviklingslandene.  
 
Internationalt Dialogforum for fredsbygning og statsbygning 
Regeringen har gennem medformandskabet for det Internationale Dialogforum for fredsbygning og statsbyg-
ning i perioden marts 2012 – januar 2014 bidraget væsentligt til dette nye partnerskab, hvor de skrøbelige 
stater og donorlande sammen arbejder for bedre resultater af bistanden. Samtidig har regeringen forøget den 
danske bistand til skrøbelige stater med ca. 600 mio. kr., så den i 2013 nåede op på 1,3 mia. kr. 
 
Ligestilling, kvinders rettigheder og diversitet 
Regeringen har udarbejdet en ny strategisk ramme for fremme af ligestilling, kvinders rettigheder og diversi-
tet i dansk udviklingssamarbejde. Den strategiske ramme fremhæver den centrale betydning ligestilling har 
for økonomisk og social udvikling.  
 
FN’s torturkonvention 
Regeringen har lanceret et 10-årigt initiativ til global ratifikation og implementering af FN’s torturkonventi-
on i partnerskab med Chile, Ghana, Indonesien og Marokko. Danmark har fået vedtaget to FN-resolutioner 
om tortur med konsensus. 
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Responsibility to Protect 
Regeringen har iværksat en udredning om operationalisering af Responsibility to Protect (R2P) i dansk uden-
rigs- og udviklingspolitik. 
 
Aktivt engagement i den arabiske verden 
Regeringen har gennem Det Arabiske Initiativ fortsat sit aktive engagement i den arabiske verden og bidra-
get til at fremme reformer, dialog, demokrati, menneskerettigheder, frie medier og ligestilling i regionen, 
samt økonomisk udvikling og jobskabelse, særligt i Egypten og Tunesien. Regeringen har ligeledes gennem 
Det Arabiske Initiativ opprioriteret indsatsen til fremme af interkulturel og interreligiøs dialog og styrket 
indsatsen for at bekæmpe vold mod kvinder i den arabiske verden. 
 
FN-byen 
Regeringen styrkede sit internationale engagement ved indvielsen i juli 2013 af Københavns nye FN-by, der 
kan huse op til 1.700 FN-medarbejdere. Det moderne, grønne kontorbyggeri har opnået den prestigefulde 
LEED® Platinum certificering. København er p.t. vært for otte forskellige FN-organisationer, og den fælles 
bygning bidrager til organisationernes synergi og større effektivitet. 
 
Global Green Growth Forum (3GF2013) 
Regeringen afholdt i oktober 2013 det tredje Global Green Growth Forum (3GF) topmøde med deltagelse af 
ca. 250 internationale højniveaudeltagere fra regeringer, privatsektor og internationale organisationer og 
tænketanke. Ved 3GF2013 topmødet blev det fastslået, at 3GF har formået at etablere sig som et internatio-
nalt anerkendt brand, som kan være med til at rykke en global dagsorden frem mod en grøn omstilling af 
økonomien. 
 
Klimaindsatser i udviklingslandene og Klimainvesteringsfonden 
Regeringen har i 2014 afsat 500 mio. kr. til at videreføre den særlige støtte til klimaindsatser i udviklingslan-
dene, en stigning på 25 pct. i forhold til 2010-2012. Regeringen har lanceret Klimainvesteringsfonden, som 
via investeringer og rådgivning skal udbrede anvendelsen af dansk teknologi på klimaområdet og fremme 
danske klimainvesteringer i udviklingslande. Der er afsat et samlet statsligt bidrag på 275 mio. kr. til Klima-
investeringsfonden. Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU), som administrerer fonden, har givet til-
sagn om 250 mio. kr. En række institutionelle investorer, herunder Pension Danmark, PKA, PBU og Dansk 
Vækstkapital, vil give tilsagn på minimum 775 mio. kr. til fonden. Klimainvesteringsfonden vil således få et 
samlet kapitalgrundlag på minimum 1,3 mia. kr., hvilket forventes at kunne generere samlede klimainveste-
ringer i udviklingslande for 8-10 mia. kr. 
 
Bæredygtig energi til alle 
Regeringen har været aktivt involveret i at virkeliggøre FN’s generalsekretærs initiativ for ”Bæredygtig 
Energi til Alle” med økonomisk støtte og gennem udviklingsministerens deltagelse i den rådgivende besty-
relse. Regeringen vil i første halvår af 2014 bevilge 45 mio. kr. til et videnscenter i FN-byen i København 
om vedvarende energi og energieffektivitet, som bl.a. vil kunne drage nytte af en viden, hvor danske virk-
somheder har en særlig ekspertise. 
 
Arktis 
Regeringen nedsatte i foråret 2013 en tværministeriel arbejdsgruppe med deltagelse af Grønland, som i okto-
ber 2013 afgav en fælles rapport om konsekvenserne ved eventuel udvinding og eksport af uran fra Grøn-
land. Regeringen besluttede i oktober 2013 at iværksætte en analyse vedrørende styrkelse af Forsvarsministe-
riets opgaveløsning i Arktis. Analysearbejdet gennemføres på tværs af flere ministerområder i Danmark og 
med deltagelse af Grønland og Færøerne. Analysen samt dens konklusioner og anbefalinger vil indgå i en 
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rapport, der er klar inden udgangen af 2014. Regeringen har besluttet at sekundere en medarbejder til det ny-
oprettede sekretariat for Arktisk Råd i Tromsø. 
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En moderne offentlig sektor 
 
Strategi for intelligent offentligt indkøb samt effektivisering af det statslige indkøb 
Regeringen lancerede i oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb. Strategien skal understøtte 
konkurrence om offentlige opgaver for at sikre bedre og billigere indkøb samt fremme innovation og bære-
dygtighed i offentlige indkøb. Strategien indeholder syv strategiske principper for, hvordan der opnås intelli-
gent indkøb, samt en række konkrete initiativer. Regeringen indgik som en del af Statens Indkøbsprogram 
nye fællesstatslige indkøbsaftaler per januar 2014. Med de nye indkøbsaftaler effektiviseres det statslige ind-
køb med yderligere 300 mio. kr. de næste fire år.  
 
Digitalisering af den offentlige sektor 
Der er indført krav om digital selvbetjening for borgere og virksomheder på i alt 37 områder pr. hhv. 1. de-
cember 2012 og 1. december 2013. Derudover blev det pr. 1. november 2013 obligatorisk for virksomheder-
ne at modtage breve fra de offentlige myndigheder i deres digitale postkasse.  
 
Regeringen fremsatte i marts 2014 lovforslag om obligatorisk digital selvbetjening på en række nye områder 
(byggetilladelser, ansøgning om forældremyndighed, anmodning om separation og skilsmisse, parkeringstil-
ladelser mv.). Lovforslaget er en del af implementeringen af målsætningen om, at 80 pct. af al relevant skrift-
lig kommunikation mellem myndigheder og borgere og virksomheder skal være digital i 2015. Frem mod 
2015 vil obligatorisk digital selvbetjening trinvist blive indfaset. Lovforslaget er vedtaget i maj 2014. 
 
Regeringen offentliggjorde den 30. september 2013 ”Strategi for digital velfærd”. Regeringen, KL og Dan-
ske Regioner sætter med strategien retningen for anvendelse og udbredelse af digitale løsninger og velfærds-
teknologi i den offentlige sektor frem mod 2020.  
 
Tilfredshedsportal 
Regeringen lancerede i september 2013 hjemmesiden www.tilfredshedsportalen.dk, hvor borgerne kan se til-
fredsheden med bl.a. børnehaver, skoler og hjemmepleje i en række kommuner. Formålet med hjemmesiden 
er at gøre det nemmere for kommunerne at gennemføre tilfredshedsundersøgelser og nemmere for borgerne 
at sammenligne brugertilfredsheden mellem kommunerne. Hjemmesiden indgår i regeringens arbejde med at 
modernisere den offentlige sektor. 
 
Modernisering af lånereglerne for kommuner og regioner 
Reglerne for kommuners og regioners låntagning er ved årsskiftet 2013/14 blevet moderniseret på flere 
punkter, så kommuner og regioner i større omfang kan administrere lånesager uden godkendelse fra Økono-
mi- og Indenrigsministeriet. 
 
Evaluering af kommunalreformen 
Regeringen indgik i juni 2013 en rammeaftale om at justere kommunalreformen. Den aftale er udmøntet i en 
række ændringerne, der bl.a. skal understøtte et mere smidigt samarbejde mellem kommuner, regioner og 
staten, fx med henblik på mere præcise genoptræningsplaner for personer med alvorlige hjerneskader og bed-
re koordination af tilbuddene på det specialiserede sociale område. 
 
Principper for samarbejde om modernisering 
Regeringen indgik i juni 2013 en aftale med KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne om syv 
principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering. Principperne 
skal understøtte arbejdet med modernisering på alle niveauer og fremme en offentlig opgavevaretagelse og 
kultur med fokus på tillid, samarbejde, resultater, effektivitet, nytænkning, kvalitet og faglighed. 
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Center for Offentlig Innovation 
Regeringen indgik i oktober 2013 en aftale med KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne om at 
etablere Center for Offentlig Innovation. Centret skal understøtte, at innovation spredes og forankres på 
tværs af den offentlige sektor. Centret skal også styrke medarbejder- og brugerdreven innovation i det offent-
lige. Der er i regi af regeringens aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 afsat 28 mio. kr. 
over tre år (2014-2016) til drift af centret. 
 
Aftale om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere 
Regeringen indgik i marts 2014 en aftale med Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkepar-
ti om en mere tidssvarende og gennemsigtig vederlæggelse af politikere. Med aftalen hæves niveauet for det 
faste vederlag til menige kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer pr. 1. juli 2014, og der indføres 
en ændret regulering af vederlagene, der fremover følger lønudviklingen på det kommunale og regionale ar-
bejdsmarked. Ifølge aftalen nedsættes endvidere en kommission, der skal komme med forslag til, hvordan 
den fremadrettede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre skal 
være. Kommissionen forventes at fremsætte sit forslag inden udgangen af 2015. Folketinget vedtog i maj 
2014 et beslutningsforslag fremsat af regeringen om udmøntning af aftalen. 
 
Digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer 
Regeringen indgik i oktober 2013 en politisk aftale med de øvrige partier i Folketinget om at digitalisere pro-
ceduren for indsamling af vælgererklæringer for at effektivisere og forenkle proceduren, så det bliver nem-
mere for nye partier at blive opstillingsberettiget til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg. I overens-
stemmelse med aftalen fremsatte regeringen et lovforslag, som er vedtaget i marts 2014. På baggrund heraf 
er der iværksat et udbud af et digitalt system til indsamling af vælgererklæringer. Det nye system til indsam-
ling af vælgererklæringer forventes at være klart til brug primo 2015. 
 
Udstedelse af administrative personnumre 
Regeringen har besluttet at udvide myndighedernes adgang til at udstede administrative personnumre, hvilket 
bl.a. vil betyde, at myndigheder, virksomheder og udenlandsk arbejdskraft vil opleve en administrativ lettelse 
og smidigere tilflytning til Danmark i forbindelse med international rekruttering. 
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Rigsfællesskabet 
 
Storskalaprojekter i Grønland 
Regeringen fremsatte i maj 2014 lovforslag om mulighed for opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, 
der skal udføre arbejdsopgaver i forbindelse med anlægsfasen af storskalaprojekter i Grønland. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Forbedret retsstilling for juridisk faderløse i Grønland  
Den 1. juni 2014 træder en lov om juridisk faderløse i Grønland i kraft. Loven giver de juridisk faderløse 
mulighed for at rejse sag om, hvem der er deres far. Faderskabet til disse børn vil have samme retsvirkninger 
som almindeligt faderskab, herunder at barnet får arveret efter sin far og hans slægt. 
 
Dansk-grønlandsk erhvervssamarbejde 
I 2013 nedsatte regeringen sammen med Naalakkersuisut en dansk-grønlandsk arbejdsgruppe med henblik på 
at styrke erhvervssamarbejde og kommercielle investeringer i Grønland. Det er forventningen, at 
arbejdsgruppen vil fremlægge sine anbefalinger i sommeren 2014. 
 
Eftersøgning og redning i Grønland 
Fra 1. januar 2014 er ressortansvaret for søredningen og flyveredningen i Grønland overført fra erhvervs- og 
vækstministeren og transportministeren til forsvarsministeren. 
 
Partnerskab mellem EU og Grønland 
Partnerskabsinstrumentet mellem EU og Grønland for perioden 2014-2020 blev forhandlet på plads i marts 
2014.  
 
De grønlandske huse 
Regeringen indgik i oktober 2013 en aftale om udmøntning af satspuljen for 2014 med parterne bag 
satspuljen. Aftalen indebærer bl.a. en permanent bevilling for at sikre den sociale indsats i de grønlandske 
huse. 
 
Kontinentalsokkel 
Regeringen afleverede i november 2013 krav på kontinentalsokkel uden for 200 sømil ved Nordøstgrønland 
til FN.  
 
Bekæmpelse af sagsophobning ved de grønlandske kredsretter 
Regeringen fremsatte i april 2014 lovforslag om ændring af retsplejelov for Grønland (Styrket indsats for 
kredsretterne m.v.). Lovforslaget har til formål at nedbringe sagsbunker ved de grønlandske kredsretter og 
bygger på regeringens beslutning fra november 2013 om at afsætte 20 mio. kr. til det formål. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Grønlandske regler vedrørende retspsykiatriske patienter, videoafhøring af børn mv. 
Regeringen fremsatte i januar 2014 lovforslag om ændring af den grønlandske kriminallov og retsplejelov. 
Lovforslaget indeholder tre hovedelementer. For det første muligheden for at anvende den nye grønlandske 
psykiatrilov over for retspsykiatriske patienter, for det andet indsættes der særlige regler i retsplejeloven om 
videoafhøring af børn, og for det tredje udvides retsplejelovens regler om omgørelse af påtaleopgivelser og 
tiltalefrafald. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
  



 45 
 

Ajourføring af de færøske regler om indgreb i meddelelseshemmeligheden mv. og  
videoafhøring af børn 
Regeringen fremsatte i april 2014 lovforslag om ændring af den færøske retsplejelov. Med lovforslaget 
ajourføres loven, således at der for så vidt angår indgreb i meddelelseshemmeligheden, observation, 
dataaflæsning, forstyrrelse eller afbrydelse af radio- eller telekommunikation og videoafhøring af børn i det 
væsentlige indføres samme regler som i Danmark. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2014. 
 
Lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre 2014-2016 
Regeringens lovforslag om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2014-2016 blev vedtaget i december 2013. 
Tilskuddet er fastsat til 635,4 mio. kr. i 2014. Beløbet reguleres den 1. januar 2015 og den 1. januar 2016 
med det af Finansministeriet fastsatte generelle pris- og lønindeks inklusive niveaukorrektion. 
 
Forum for arktisk forskning 
Der er oprettet Forum for Arktisk Forskning. Forummet skal være et koordinerende organ for de centrale 
aktører og interessenter inden for polarforskningsmiljøerne. Forummet afholdt sit første møde i maj 2014.  
  



 46 
 

Øvrige resultater 
 
Nyt personnummer til ofre for identitetsmisbrug 
Regeringen har gennem ændring af CPR-loven skabt mulighed for, at det i særlige tilfælde er muligt at tilde-
le et nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug 
af den pågældendes identitet. 
 
Oplysningspligt ved salg af andelsboliger 
Regeringen har gennemført en ændring af andelsboligloven med det hovedformål at styrke gennemsigtighe-
den på andelsboligmarkedet, så køber og sælger har det bedst mulige beslutningsgrundlag, når der handles 
andelsbolig (2013). Lovændringen er udmøntet ved bekendtgørelse om oplysningspligt ved salg af andelsbo-
liger i januar 2014. 
 
Sommerhuse på fremmed grund 
Regeringens lovforslag om sommerhuse på fremmed grund er vedtaget i marts 2014. Loven indebærer en re-
gulering af forholdet imellem ejeren af en grund og en lejer, herunder regulering af lejen, når lejeren har op-
ført et sommerhus på grunden. 
 
Ommærkning af almene ældre- og familieboliger til ungdomsboliger 
Regeringens lovforslag om ommærkning af almene ældre- og familieboliger til ungdomsboliger 
er vedtaget i marts 2014. Loven har til formål at øge udbuddet af boliger til unge uddannelsesøgende gennem 
en ommærkning af ældre- og familieboliger til ungdomsboliger. Samtidig er etableret et særligt ommærk-
ningsbidrag, der bidrager til at kunne holde huslejen i de ommærkede boliger på et passende niveau. 
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