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Aftale om Finansloven for
2014
Nyt kapitel

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået Aftale om Finansloven for
2014. Aftaleparterne er enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:
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Fremrykning af afgiftslempelser fra Vækstplanen
Bedre incitamenter for beskæftigelse
Et løft af ældreområdet
Bedre psykiatri og kræftbehandling
Styrket indsats på det sociale område
Grøn omstilling, miljø og infrastruktur
Social dumping

Fremrykning af afgiftslempelser fra Vækstplanen
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at fremrykke skatte- og afgiftslempelser fra Aftaler om Vækstplan DK for i alt 1.175 mio. kr. (760 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd). Det vil forbedre virksomhedernes rammevilkår allerede fra 2014, og det vil
isoleret set bidrage til at understøtte vækst og beskæftigelse på kort sigt.
Følgende elementer fremrykkes, så det har virkning fra 1. januar 2014.


Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift.



Forhøjelse af grænsen for skattekreditter vedr. forsknings- og udviklingsaktiviteter.



Længere momskredittider for små virksomheder med en årlig omsætning mellem 1 og 5
mio. kr.



Nedsættelse til EU’s minimumsafgift på 4,5 kr./GJ for alle brændsler til proces.



Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring.

Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at udmønte puljen fra Aftaler om Vækstplan DK vedr. overskudsvarme så hurtigt som muligt.
Set i lyset af, at EU-notifikationen af aftale fra Vækstplanen om tilskudspulje til elintensive
virksomheder har taget væsentligt længere tid end forventet, vurderes det ikke muligt at fremrykke pulje vedr. overskudsvarme til 2014. Derfor følger puljen vedr. overskudsvarme det aftalte i vækstplanen. Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at arbejde aktivt for at fremme den fornødne EU-notifikation i henholdsvis vækstplanen og energiaftalen.
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Styrket beskæftigelse
Højere beskæftigelsesfradrag
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er med aftale om finansloven for 2014
enige om, at der er behov for at skabe ny vækst og flere job, og sikre at man får mere ud af
at arbejde. Parterne er derfor enige om at fremrykke skattereformens forhøjelse af beskæftigelsesfradraget.
Aftalen indebærer, at beskæftigelsesfradraget forhøjes i perioden 2014 til 2017, således at
beskæftigelsesfradraget udgør 7,65 pct. i 2014 stigende til 8,75 pct. i 2017. Det maksimale
beskæftigelsesfradrag udgør 25.000 kr. i 2014 stigende til 28.600 kr. i 2018.
Der afsættes 810 mio. kr. i 2014, 545 mio. kr. i 2015, 405 mio. kr. i 2016 og 330 mio. kr. i
2017 (490 mio. kr. i 2014, 330 mio. kr. i 2015, 245 mio. kr. i 2016 og 200 mio. kr. i 2017 efter
tilbageløb og adfærd).

Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er med aftale om finansloven for 2014
enige om, at der er behov for at sikre, at enlige forsørgere får mere ud af at arbejde.
Aftalen indebærer, at det ekstra beskæftigelsesfradrag fremrykkes, så det får fuld virkning fra
2014. Det ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere vil således fra 2014 udgøre 5,4
pct., dog maksimalt 17.700 kr. Det maksimale samlede beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere kan således udgøre 42.700 kr. i 2014.
Der afsættes 200 mio. kr. i 2014 (105 mio. kr. i 2014 efter tilbageløb og adfærd).

Større gevinst ved at arbejde for kontanthjælpsmodtagere
For mange kontanthjælpsmodtagere er indkomstfremgangen ved at arbejde ved siden af
kontanthjælpen meget begrænset, idet en øget indtægt ved at arbejde en ekstra time, medfører en næsten ligeså stor nedgang i kontanthjælpen.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at hæve fradraget for modregningen for indkomst i kontanthjælpen fra ca. 15 kr. pr. time til 25 kr. pr. time. Det giver
kontanthjælpsmodtagere, der arbejder deltid ved siden af kontanthjælpen, en større gevinst
ved at være i job. Forslaget skønnes at øge den strukturelle beskæftigelse med 300 fuldtidspersoner.
Der afsættes 60 mio. kr. årligt hertil i 2014-17.

Jobrotation for beskæftigede og ledige
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at fastholde 2013-niveauet
for jobrotation i 2014.
Den samlede finanslovsbevilling til jobrotation i 2014 vil dermed udgøre i alt 1,2 mia. kr. svarende til de forventede udgifter til jobrotation i 2013.
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Et markant løft af ældreområdet
En god ældrepleje skal sikre, at de ældre kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Det
gælder for de ældre, der er så sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan hjælpes til at klare sig selv.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om et varigt løft af ældreområdet på i alt 1.000 mio. kr. årligt. Det skal skabe grundlag for en bedre ældrepleje.
Midlerne skal løfte ældreplejen, hvor der er størst behov i den enkelte kommune. Det kan eksempelvis være inden for bedre praktisk hjælp og personlig pleje (fx rengøring og bad), bedre
forhold på plejehjem eller en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats.
Det har været afgørende for aftaleparterne, at midlerne udmøntes på en måde, så der sikres
mest velfærd for pengene. Samtidig har det været et afgørende hensyn, at midlerne kommer
de ældre borgere til gavn og anvendes til de indsatser inden for ældreplejen, hvor de mest
gavner den enkelte borger i den enkelte kommune.
En god ældrepleje tilrettelægges bedst med respekt for lokale forhold og med respekt for
mødet mellem den enkelte hjemmehjælper og borgeren.
Kommunerne skal i forbindelse med ansøgning og regnskabsaflæggelse dokumentere, at
midlerne er anvendt til de forudsatte formål på ældreområdet. Aftaleparterne er enige om, at
der efter to år skal gøres status på anvendelsen af midlerne med henblik på en fortsat prioritering og udmøntning af midlerne på ældreområdet.
Med henblik på at sikre tryghed om udmøntningen af midlerne er parterne enige om at
stemme for bloktilskudsaktstykket for 2015 i forlængelse af aftalen med KL.
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Bedre psykiatri og kræftbehandling
Mindre tvang i psykiatrien
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om en målsætning om, at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50 pct. frem mod 2020. Nedbringelse
og forebyggelse af tvang kræver en bred og målrettet indsats på flere forskellige områder
f.eks. i forhold til patientinddragelse, kompetenceudvikling, ledelsesfokus, kultur og fysiske
rammer.
For at understøtte målsætningen er der enighed om følgende indsatser:


Partnerskaber om tvangsnedbringelse. Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at indgå partnerskaber med regionerne til opnåelse af målsætningen om halvering af tvangsanvendelsen. Midlerne kan blandt andet anvendes til initiativer i regionerne om patientinddragelse, kompetenceudvikling samt udbredelse og implementering af metoder med
gode nationale og internationale erfaringer. Udmøntningen af de konkrete mål for nedbringelse af tvang kræver en nærmere vurdering foretaget af relevante parter for at sikre
at realisering af de konkrete mål sker på et fagligt funderet grundlag.



Bedre fysiske rammer. Der prioriteres endvidere 100 mio. kr. til en ekstra anlægsindsats
i 2014 for at understøtte fysiske rammer for at nedbringe anvendelse af tvang i psykiatrien.

Aftalen indebærer hermed, at psykiatrien samlet set løftes med 150 mio. kr. i 2014 og 50 mio.
kr. årligt varigt herefter. For at sikre opfølgning på de igangsatte initiativer etableres der en
task force med repræsentanter fra relevante myndigheder.
Aftaleparterne er endvidere enige om hurtigst muligt at indgå endelig aftale om udmøntning
af satspuljen.

Nyt dansk center for partikelterapi på kræftområdet
Partikelterapi er en ny, mere præcis og skånsom behandlingsform, der har vist et særligt stort
potentiale for at behandle kræftramte børn og voksne med kræft på følsomme steder. Det
skyldes, at det omkringliggende væv tager mindre skade, og der er mindre risiko for at få en
ny kræftsygdom som følge af strålebehandling.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er på den baggrund enige om at styrke
kræftbehandlingen ved at give et statsligt tilskud til medfinansiering af anlæg af et nyt center
for partikelterapi på Det ny Universitetshospital ved Århus. Det statslige tilskud vil blive et tillæg til de aftalte anlægslofter i 2014 og 2015 i Aftale om regionernes økonomi for 2014.
De samlede etableringsomkostninger ved det nye center for partikelterapi udgør ca. 700 mio.
kr. Udgifter til anlægget udover det statslige tilskud forudsættes finansieret ved en regional
medfinansiering samt ved bidrag fra private fonde.
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Aftaleparterne er på den baggrund enige om at afsætte i alt 275 mio. kr. i statsligt tilskud fordelt på 40 mio. kr. i 2014, 114 mio. kr. i 2015, 114 mio. kr. i 2016 og 7 mio. kr. i 2017.
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Styrket indsats på det sociale område
Tidlig hjælp til børn og unge i udsatte familier
Der er børn og unge, som ikke får den nødvendige omsorg og opbakning i hjemmet. Der er
derfor behov for en tidlig og målrettet indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte
familier. Endvidere skal den fagprofessionelle indsats omkring de udsatte børn og unge styrkes, så der i højere grad bliver sat ind over for de børn og unge, som er i begyndende mistrivsel.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om afsætte 70 mio. kr. årligt i
perioden 2014-2017 til en samlet forebyggelsesindsats, der skal sikre en tidlig og målrettet
indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier.
Forebyggelsesindsatsen vil indeholde følgende initiativer:





Styrkelse af forældrenes kompetencer ved familierettede, forebyggende indsatser.
Strategiske samarbejder mellem kommuner og frivillige organisationer om indsatser over
for udsatte børn og unge.
Styrkelse af den tidlige indsats over for udsatte børn i dagtilbud.
Udbredelse af kommunernes anvendelse af fritidsaktiviteter som en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.

Aftaleparterne er i forlængelse heraf enige om, at drøfte gennemførelsen af lovgivning, der
betoner vigtigheden af en forebyggende indsats over for udsatte børn og unge.

Bekæmpelse af vold i familier og i nære relationer
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om en ny handlingsplan for perioden 2014-2017, der skal styrke og supplere den eksisterende indsats mod vold i familier
og i nære relationer.
Handlingsplanen sætter blandt andet fokus på følgende områder:





Styrket, tidlig indsats i relation til unge, der udsættes for kærestevold
Styrket indsats og mere viden om voldsudsatte mænd
Styrket håndtering og opbygning af viden om forskellige voldsformer i familien og i nære
relationer
Øget debat og viden om følgerne af vold i nære relationer

Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 36 mio. kr. til initiativerne i handlingsplanen, der
fordeler sig med 5 mio. kr. i 2014, 12 mio. kr. i 2015, 10 mio. kr. i 2016 og 9 mio. kr. i 2017.

Bedre boligforhold for unge
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at gøre en indsats for bedre
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boligforhold og en mere rimelig husleje for unge under uddannelse.
Med henblik på at kunne anvende tomme almene ældre- og familieboliger til almene ungdomsboliger er aftaleparterne derfor enige om at udvide den såkaldte ommærkningsordning.
Initiativet betyder, at boligorganisationer og kommuner kan aftale midlertidige ommærkninger
af tomme almene ældre- og familieboliger på mellem 50 og 65 m² til almene ungdomsboliger
for unge under uddannelse.
Aftaleparterne er i den forbindelse enige om at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2014-2016 til et
midlertidigt ommærkningsbidrag, der kan nedbringe huslejen for de nævnte ommærkede boliger for unge uddannelsessøgende. Det nye ommærkningsbidrag vil svare til ungdomsboligbidraget for en nyetableret ungdomsbolig.
Aftaleparterne er endvidere enige om at afsætte 11 mio. kr. i 2014 til videreførelse af en forsøgspulje til alment byggeri. Puljen vil blandt andet fokusere på forsøg, der gennem en reduktion af driftsudgifterne kan bidrage til billigere husleje i blandt andet ungdoms- og studieboliger.

Indsats mod hjemløshed hos unge
Der er behov for en særlig indsats for unge, som er i risiko for hjemløshed. Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er derfor enige om, at afsætte en reserve på 20 mio. kr.
årligt i 2014-17.
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Grøn omstilling, miljø og infrastruktur
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om en række konkrete initiativer til fremme af den grønne omstilling i Danmark.

Grønne teknologiprogrammer og grøn omstilling
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 200 mio. kr. årligt
i 2014-17 til en reserve til grøn omstilling mv.
Reserven kan udmøntes til initiativer, der kan fremme grøn teknologi, bidrage til mere genanvendelse af affald, fremme økologi, styrke rådgivningen om PCB i bygninger samt understøtte mere natur
Aftaleparterne vil mødes med henblik på at drøfte den endelige udmøntning. Udgangspunktet
for drøftelser om udmøntningen er regeringens oplæg.
Parterne er i den forbindelse enige om at prioritere følgende indsatser:

50 mio. kr. årligt i 2014-2017 til ressourcestrategi for affaldshåndtering, jf. nedenfor.

9 mio. kr. årligt i 2014, 10 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i 2016-2017 til sekretariatet
for Den Danske Naturfond, jf. nedenfor

7 mio. kr. i 2014 og 2015 til styrket rådgivningsindsats for PCB i bygninger

Ressourcestrategi for affaldshåndtering
Aftaleparterne noterer sig, at ressourcestrategien for affaldshåndtering indeholder et mål om,
at 50 pct. af alt husholdningsaffald bliver genanvendt i 2022.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at fremme sortering og
genanvendelse. Det skal ske gennem samarbejder mellem regeringen, KL, kommuner og
virksomheder. Samarbejderne kan f.eks. omhandle pilotprojekter om sortering af organisk affald og plast i husholdningerne, demonstrationsprojekter med centrale sorteringsanlæg samt
erfaringsudveksling mellem kommunerne.

Den Danske Naturfond
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at etablere Den Danske Naturfond.
Fonden skal gennemføre natur- og miljøprojekter, som bidrager til naturens mangfoldighed,
beskyttelse af truede arter, renere vandmiljø og lavere udledning af drivhusgasser. Desuden
skal fonden styrke den folkelige forankring og opbakning til naturgenopretning og naturbeskyttelse. Fonden vil understøtte Danmarks opfyldelse af internationale forpligtelser på naturog miljøområdet og understøtte regeringens målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser.
Fondens aktiviteter vil hovedsageligt omfatte opkøb og udtagning af landbrugsjord fra drift.
Fondens projekter vil dermed også bidrage til, at Danmarks naturareal øges og at flere naturarealer i årene fremover kommer til at hænge bedre sammen til gavn for dyr og planter.
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Den Danske Naturfond etableres i samarbejde mellem staten, VILLUM FONDEN og Aage V.
Jensens Naturfond. Fonden vil råde over en samlet kapital på 875 mio. kr. til sine aktiviteter,
hvoraf staten stiller 500 mio. kr. til rådighed. VILLUM FONDEN yder et bidrag på 250 mio. kr.
og Aage V. Jensens Naturfond et bidrag på 125 mio. kr.
Fonden arbejder på at rejse yderligere kapital på mindst 125 mio. kr. inden 2016 fra almennyttige fonde, virksomheder samt private. Fonden vil herudover løbende arbejde for at rejse
kapital fra en bred kreds af interessenter i forbindelse med konkrete aktiviteter og projekter
inden for dens formål. Staten garanterer for den langsigtede drift og pleje af de naturarealer,
som fonden etablerer.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at afsætte 75 mio. kr. årligt i
2015-2017 til Fondens aktiviteter, blandt andet til opkøb af jord og etablering af natur.
Med etableringen af Den Danske Naturfond følges op på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger.

Natur- og Landbrugskommissionen
I forlængelse af Natur- og landbrugskommissionen er aftaleparterne enige om at arbejde aktivt for en mere målrettet miljøregulering af landbruget således, at indsatsen sker dér, hvor
virkningen og omkostningseffektiviteten er størst. En ny regulering vil samlet skulle give erhvervsøkonomiske gevinster, være baseret på et solidt fagligt grundlag og fastholde et højt
niveau for miljøbeskyttelse

Letbane i Odense
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti bakker op om Odense Kommunes forslag om at etablere en letbane i Odense til styrkelse af den kollektive transport. Letbanen forventes at bidrage til at overflytte rejsende fra blandt andet personbiler til den mere miljøvenlige el-drevne letbane.
En letbane i Odense vil forbedre mobiliteten ved at forbinde bolig- og erhvervsområder, uddannelse, forskning og kultur og skabe sammenhæng på tværs af de mange planlagte byudviklingsprojekter i Odense. Letbanen vil være et markant grønt løft af den kollektive transport
i Odense Kommune og vil tilskynde til yderligere benyttelse af kollektiv trafik.
Odense Kommune har i juni 2013 færdiggjort en udredningsrapport med en projektbeskrivelse, anlægsskøn mv. Efter VVM-undersøgelse, projektering og udbudsforretning forventer
Odense Kommune at kunne igangsætte selve anlægsarbejdet medio 2016. Letbanen forventes at kunne stå færdig i 2020.
Aftaleparterne er enige om at afsætte i alt 1,1 mia. kr. i perioden 2015-2020 til et statsligt tilskud til etablering af en letbane i Odense. Det skal bidrage til at finansiere de samlede anlægsudgifter ved projektet på i alt ca. 2,4 mia. kr. Som det fremgår af udredningsrapporten finansierer Odense Kommune såkaldte driftsrelaterede anlægsudgifter (kontrolcenter, togsæt
mv.) på ca. 0,6 mia. kr. samt efterfølgende driftsudgifter.
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Bekæmpelse af social dumping
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at fortsætte indsatsen mod
social dumping. Der afsættes derfor i alt 74 mio. kr. årligt i 2014-2017 til følgende indsatser:


Styrket og fokuseret myndighedsindsat.



Bedre bilateralt samarbejde med myndigheder i andre lande.



Kontrol med ulovlig cabotagekørsel.

Ejendomsvurderinger
Regeringen har den 18. november 2013 fremsat L80 - Forslag til lov om ændring af lov om
vurdering af landets faste ejendomme og tinglysningsafgiftsloven.
Venstre og Det Konservative Folkeparti noterer sig regeringens lovforslag (L80) og er som
led i aftalen om finansloven for 2014 indstillet på, at partierne hverken stemmer for eller imod
lovforslaget, således at lovforslaget vedtages.
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Uddannelse og forskning

Udmøntning af forskningsreserven til tværgående forskningsinitiativer
Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om at udmønte 678 mio. kr. i 2014 til tværgående forskningsinitiativer.
Dermed styrkes forskningen på en række områder, herunder følgende:








Strategisk forskning i Danmarks Innovationsfond
Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Internationalt forskningssamarbejde
Fri forskning
Fonden for Entreprenørskab og Global Entrepreneurship Week
Forskningsinfrastruktur
Terrorforskning og cybersikkerhed

Med aftalen tilføres i alt 257 mio. kr. til Danmarks Innovationsfond – Fonden for strategisk
forskning, højteknologi og innovation. Fonden skal blandt andet understøtte efterspørgselsdrevet forskning og bidrage til løsning af større samfundsmæssige udfordringer. De strategiske midler skal sikre forskning i økologisk fødevareproduktion, sundhed, miljø, vækstteknologier, transport mv. Midlerne skal desuden understøtte samfundspartnerskaber, der tematisk
fastlægges som følger:






Blå arbejdspladser via grønne løsninger
Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk afprøvning af ny medicin
Vandeffektiv industriel produktion
Innovatorium til bygningsrenovering
Intelligent, bæredygtig og effektiv planteproduktion

Der tilføres desuden 45 mio. kr. til Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). MUDP vil fortsat have fokus på at styrke udviklingen af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet mv.
Der tilføres endvidere 69 mio. kr. til et styrket europæisk og globalt forsknings- og innovationssamarbejde med henblik på at sikre øget dansk udbytte og deltagelse i disse samarbejder, samt til finansiering af udsendte forskere, undervisere og ph.d.-studerende fra danske
universiteter til Det Danske Universitetscenter i Beijing.
Endelig tilføres der i alt 256 mio. kr. til fortsættelse af hovedaktiviteter i Det Frie Forskningsråd, EliteForsk, Grundtvigcenteret og forskningsportalen (Videnskab.dk) samt vedligeholdelse
og udbygning af videngrundlaget, der ligger til grund for regeringens initiativer inden for forskning, innovation og uddannelse. Af de tilførte midler på 219 mio. kr. til Det Frie Forskningsråd
afsættes der 70 mio. kr. til igangsættelse af YDUN-programmet, der skal styrke talentudviklingen i dansk forskning ved at fremme en mere ligelig kønssammensætning af forskningsmiljøerne i Danmark.
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Finansiering
Udmøntning af centrale reserver
Som led i Aftale om finansloven for 2014 er regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti enige om at udmønte de centrale reserver, der er afsat til finansloven for 2014. Aftaleparterne er endvidere enige om at disponere 100 mio. kr. i 2014 af reserven til Merudgifter
ved nye bevillingsforslag.

Arbejdsmarkedets Feriefond
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at forøge statens indtægter
fra ikke-hævede feriepenge samt afkastet fra Arbejdsmarkedets Feriefonds kapital med 40
mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er endvidere enige om at overføre 200
mio. kr. i 2014 fra opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond til statskassen.

Hjemtagning af modregnede offentlige ydelser fra forsikringsselskaber
Når en erstatningsansvarlig udbetaler en erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved en skade,
foretages der i dag en modregning i erstatningen i forhold til en række sociale ydelser (f.eks.
dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge). Kommunerne har i dag mulighed for at rejse
krav om tilbagebetaling af den andel af modregningen, der omhandler sygedagpenge.
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om se på, om kommunernes
muligheder for at hjemtage offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige kan øges, herunder på
andre ydelsesområder end sygedagpenge.
Der nedsættes derfor et tværministerielt udvalg, som skal se på potentialer og muligheder,
herunder samspil med anden lovgivning, administrative omkostninger mv.
Det vurderes meget foreløbigt, at de offentlige udgifter kan reduceres med 100 mio. kr. årligt
fra 2015. Aftalepartierne vil følge op på udvalgets anbefalinger i efteråret 2014.

Ottende fase af Statens Indkøbsprogram
Ottende fase af Statens Indkøbsprogram er igangsat med genudbud inden for indkøbskategorierne telefoni og mobilt bredbånd, hjemmearbejdspladser, konferencefaciliteter, printere,
multifunktionsmaskiner, AV-udstyr, rejsebureauydelser og IT-sikkerhedsprogrammel. Alle
indkøbsaftalerne træder i kraft 1. januar 2014 bortset fra rejsebureauydelser, der først træder
i kraft 1. marts 2014. Der er i ottende fase af indkøbsprogrammet desuden gennemført miniudbud af standardsoftware på vegne af de statslige institutioner.
Det vurderes, at de nye indkøbsaftaler vil effektivisere indkøbet i alle institutioner på statens
område. Ottende fase af Statens Indkøbsprogram forventes at bidrage med 60 mio. kr. i
2014, 71 mio. kr. i 2015 og 82 mio. kr. årligt i 2016 og frem.
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Rebudgettering af landdistriktsmidler
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om, at der fastsættes rammer
for landdistriktsprogrammet på 1.140 mio. kr. i 2014 og 1.310 mio. kr. i 2015.
Rammerne udmøntes ved en negativ budgetregulering på § 35 på 100 mio. kr. i 2014 og 100
mio. kr. i 2015. Dette afspejler primært ændrede forudsætninger i forhold til finanslovsforslaget for 2014 som følge af de nye EU-bestemmelser, herunder nye satser for EUmedfinansiering. Budgetreguleringen øger råderummet under delloftet for driftsudgifter med
tilsvarende beløb.
Rammerne giver mulighed for at fortsætte natur- og miljøindsatser samt økologiindsatser på
det nuværende niveau forudsat med Grøn Vækst og den økologiske arealmålsætning. Derudover vil rammen give mulighed for indsatser vedrørende vækst og konkurrenceevne i landbrugserhvervet samt indsatser vedr. generel landdistriktsudvikling.
I forlængelse af aftalen om finansloven for 2014 drøfter aftaleparterne indholdet af de konkrete indsatser under landdistriktsprogrammet for 2014 og 2015.

Ophævelse af den offentlige rejsesygesikring
Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti er enige om at ophæve den offentlige
rejsesygesikring. Danske statsborgere er i forvejen dækket af EU’s blå sygesikringskort. Dertil kommer, at den offentlige rejsesygesikring er særlig for Danmark og ikke findes i andre
sammenlignelige lande som fx Sverige og Storbritannien.
Ophævelsen af den offentlige rejsesygesikring forventes at føre til offentlige merudgifter på
ca. 12,5 mio. kr. i 2014. Fra 2015 og frem forventes ophævelsen at medføre offentlige mindreudgifter i størrelsesordenen 80 mio. kr. årligt.
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