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Oversigt over finanslovaftalerne for 2009
Regeringen har indgået en række delaftaler med Folketingets partier i forbindelse
med finansloven for 2009, jf. nedenstående oversigt.
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Aftale om Finansloven for 2009

Aftale om investeringer i arbejdskraftbesparende
teknologi og nye arbejds- og organisationsformer

Aftale om fordeling af globaliseringsmidlerne til
forskning og udvikling

Aftale om udmøntning af uforbrugte midler fra
globaliseringspuljen i 2007

Aftale om gennemførelse af politireformen og
styrkelse af politiindsatsen

Aftale om modernisering af klagesystemet på naturog miljøområdet og styrkelse af borgernes retsstilling

Aftale om nedbringelse af sygefravær

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2009
Anm.: Blå markering betyder, at partiet deltager i det pågældende forlig. Gul markering betyder, at partiet ikke
deltager i det pågældende forlig.

Resumé
Nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2009
Nye initiativer i finanslovaftalerne for 2009 fremgår af tabellen nedenfor.
Mio. kr., 2009-priser

2009

Styrkelse af sundhedsområdet
- Afhjælpning af drifts- og ventetidspukkel
- Det fælles medicinkort
- Udvidelse af patientsikkerhedsordningen
- Bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOL-patienter

201
100
80
11
10

Forbedringer på de borgernære områder
- Investeringer på borgernære serviceområder i vanskeligt stillede kommuner
- Renovering af toiletforholdene i kommunale daginstitutioner og folkeskoler
- Loft for ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem o.lign.
- Pulje til udvikling af bedre ældrepleje
- Pulje til initiativer på blandt andet social- og sundhedsområdet
- Andre forbedringer på de borgernære områder

263
40
50
62
25
75
11

Opfølgning på kvalitetsreformen
- Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference
- Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik
- Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring
- Elektroniske låseenheder
- Arbejdskraftsbesparelser i offentlige byggesager
- Reserve til nye arbejdskraftbesparende projekter i 2009
- Yderligere initiativer som led i kvalitetsreformen

136
20
4
11
5
7
64
26

Forbedringer for syge, udsatte og svage grupper
- Nedbringelse af sygefravær
- Initiativer som led i satspuljeaftalen for 2009
- Andre initiativer til forbedringer for syge, udsatte og svage grupper

970
115
846
9

Forskning og uddannelse
- En markant styrkelse af forskningen
- Flere unge skal have en ungdomsuddannelse
- Andre initiativer til styrkelse af forskning og uddannelse

1.189
1.079
70
40

Øget tryghed og sikkerhed
- Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen
- Skærpet indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge
- Videoovervågning

212
171
38
3

Andre initiativer
- Fast og fair udlændingepolitik
- Styrkelse af dansk kultur
- Erhvervsområdet, bl.a. en stærk og sammenhængende veterinærindsats
- Klima, energi og miljø, bl.a. nyt klagesystem på miljø- og naturområdet
- Øvrige initiativer

251
43
45
88
33
42

I alt

3.221

Resumé
Forbedringer på sundhedsområdet
Realløft til sundhedsområdet i regionsaftalen for 2009 på i alt godt 1,6 mia. kr.

•

Med aftalen om regionernes økonomi for 2009 tilføres sundhedsområdet et realt
løft på godt 1,6 mia. kr. i 2009 til blandt andet meraktivitet og medicinudgifter.
Behandlingen af kronikere og ældre medicinske patienter tilføres herudover 585
mio. kr. i perioden 2008-2011.
På kræftområdet er afsat yderligere 175 mio. kr. årligt fra 2008 til færdigimplementering af pakkeforløb.
På hjerteområdet er afsat 150 mio. kr. til midlertidig højere aktivitet i forbindelse
med implementering af pakkeforløb for livstruende hjertesygdomme.

•
•
•

100 mio. kr. til at fremme en normal ventetidssituation

Regionerne skal være klar til genindførelsen af det udvidede frie sygehusvalg den 1. juli
2009, hvor patienter igen får adgang til behandling på privathospitaler, hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling indenfor 1 måned. Der afsættes en pulje på 100 mio. kr. i
2009, der skal fremme målet om en normal ventetidssituation ved genindførelsen af det
udvidede frie valg 1. juli 2009 på de områder, hvor ventetiderne har været stigende.
Investeringer i en ny sygehusstruktur

1. februar 2009 udmelder regeringen foreløbige tilsagn til regionerne om udmøntning af
de første 15 mia. kr. af kvalitetsfondens i alt 25 mia. kr. til sygehusinvesteringer. Investeringerne skal sikre moderne fysiske rammer inkl. apparatur på sygehusene, der understøtter samlingen af behandlinger på færre enheder. Det skal sikre den nødvendige faglige kvalitet i lyset af stadigt mere specialiserede behandlingstilbud, så befolkningen kan
have tillid og tryghed for behandling på et højt fagligt niveau.
350 mio. kr. til tryghed i udkantsområder

I takt med samlingen af den specialiserede behandling skal der ske en styrkelse af den
præhospitale indsats. Der afsættes 250 mio. kr. fra kvalitetsfonden til løsninger på det
præhospitale område i udkantsområder med store afstande. Det kan blandt andet være
organisering af nære tilbud i form af fx skadesklinik/lægehus i eksisterende lokaler. Der
afsættes endvidere 100 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2011 til etablering af en lægehelikopterordning for at øge befolkningens tryghed på blandt andet øer og i udkantsområder.
178 mio. kr. i perioden 2009-2011 til øvrige initiativer på sundhedsområdet
•

For at reducere hyppigheden af medicineringsfejl og efterfølgende uhensigtsmæssige indlæggelser afsættes en reserve på 80 mio. kr. i 2009 til Det Fælles Medicinkort.

•

Der etableres et nyt og mere enkelt patientklagesystem fra 2010, der samtidig skal give hurtigere sagsbehandlingstider. Der afsættes 14,6 mio. kr. i 2010 og 14,6 mio. kr. i 2011.

•

Den nuværende patientsikkerhedsordning udvides til også at gælde den primære sundhedssektor, og der
indføres et system, så patienter og pårørende kan indberette fejl og utilsigtede hændelser på sygehuse og
i den primære sundhedssektor. Der afsættes 11,4 mio. kr. i 2009 og 24 mio. kr. årligt i 2010 og 2011.

•

Der afsættes 9,8 mio. kr. i 2009 til bedre stuegang i eget hjem af KOL-patienter (patienter med kronisk
obstruktiv lungelidelse). Det skal blandt andet sammen med telemedicinske teknologier holde KOLpatienter fri af akutte indlæggelser og opretholde behandling i eget hjem.

Resumé
Løft af de fysiske rammer i kommunerne
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har aftalt at afsætte to ansøgningspuljer til kommunale investeringer på de borgernære serviceområder:
•

200 mio. kr. til kommuner med vanskelige strukturelle økonomiske forhold i
perioden 2009-2013, som kan løfte de fysiske rammer på de borgernære serviceområder.

•

100 mio. kr. til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og folkeskoler
for kommuner, som ikke selv har midler til at prioritere vedligeholdelsen.

Prioriteringen skal ses i sammenhæng med, at regeringen har afsat penge fra kvalitetsfonden på 22 mia. kr., som skal medfinansiere kommunale investeringer i perioden 2009-2018. Kommunerne skal via udmøntningen fra kvalitetsfonden løfte investeringsniveauet på de borgernære serviceområder fra niveauet de senere år på ca. 5
mia. kr. til mindst 6 mia. kr. i 2009 og mindst 7 mia. kr. årligt i perioden 2010-2013.
Investeringer i vanskeligt stillede kommuner
Et mindre antal kommuner kan have svært ved at medfinansiere det løft af de fysiske rammer, som kvalitetsfonden skal tilvejebringe. Der afsættes derfor en pulje på
200 mio. kr. til blandt andet udkantskommuner, som er vanskeligt stillede på grund
af strukturelle økonomiske forhold. Med den afsatte tilskudspulje skabes grundlag
for, at de fysiske rammer i disse kommuner også kan løftes i de kommende år. Midlerne vil blive fordelt på baggrund af konkrete ansøgninger i foråret 2009.
Renovering af toiletforhold i kommunale institutioner
Der har i den seneste tid været fokus på dårlige toiletforhold for børn og unge i
daginstitutioner og i folkeskoler. Det afspejler, at en række kommuner ikke har prioriteret midler til vedligeholdelse af toiletforholdene. Det er kommunalbestyrelsens
ansvar, at de kommunale institutioner vedligeholdes og er i god stand.
For at sikre, at kommunalbestyrelserne ikke kan tilskrive evt. dårlige toiletforhold
udefra kommende forhold, afsættes der en to-årig pulje på 50 mio. kr. årligt i 2009
og i 2010. Puljen afsættes til renovering af toiletforholdene i daginstitutioner og
folkeskoler i kommuner, som kan dokumentere, at de ikke har midler til at prioritere
vedligeholdelsen af toiletterne i institutionerne inden for kommunens økonomiske
rammer.

Resumé
Ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at ældre i plejeboliger og plejehjem skal have sikkerhed for ensartede prisvilkår for den tilbudte madservice. Aftalepartierne er også enige om, at det ikke er rimeligt, at nogle ældre
betaler for kommunernes uklare tolkninger af reglerne på området.
•

Der indføres et prisloft på 3.000 kr. pr. måned for ældres egenbetaling for
madservice i plejebolig og plejehjem o.lign. Der afsættes 62 mio. kr. i 2009
og 124 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 fra kvalitetspuljen. Loftet vil gælde fra
1. juli 2009.

•

Der iværksættes en grundig analyse af regelsættet og praksis for opgørelse af
omkostninger til madservice. Der afsættes 4 mio. kr. i 2009 fra kvalitetspuljen til formålet.

Aftalepartierne er enige om at drøfte spørgsmålet i marts 2009 med henblik på en
præcisering af reglerne, der kan have virkning for budgettet for 2010. Samtidig
skal gennemsigtigheden øges, så ældre og pårørende kan se, hvad egenbetalingen
dækker.
Velfærdsministeriet og KL har i fællesskab lavet en kortlægning af madserviceområdet i kommunerne. Kortlægningen viser, at de ældre i gennemsnit betaler ca. 100
kr. om dagen for fuld forplejning i plejeboliger og plejehjem.
Egenbetalingen er i nogle kommuner steget væsentligt mere end den almindelige
pris- og lønudvikling. Kortlægningen viser, at de ældre kan betale helt op til 60
procent (knap 2.000 kr. om måneden) mere for madservice i plejeboliger og plejehjem sammenlignet med den gennemsnitlige betaling i landets kommuner. Denne
forskel kan ikke kun forklares med forskelle i kvalitet.
Kortlægningen af madserviceområdet peger på, at det i nogle kommuner er vanskeligt at oplyse, hvad omkostningerne til madproduktion er beregnet til. KL har
på den baggrund foretaget en rundspørge blandt en række kommuner, der understøtter, at der hersker uklarhed om fortolkningen af reglerne på området.
Derfor er partierne enige om, at Velfærdsministeriet skal udarbejde en redegørelse, som skal drøftes i marts 2009.

Resumé
Kvalitetsreformen – fortsat fokus på kvalitet
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med finansloven for 2009 enige
om at udmønte 152,7 mio. kr. i 2009, 252,7 mio. kr. i 2010 og 320,5 mio. kr. i 2011
fra pulje til bedre kvalitet i den offentlige sektor. Initiativerne omfatter blandt andet:
•
•

Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv.
En pulje på 25 mio. kr. i 2009 og 50 mio. kr. i 2010 til udvikling af bedre ældrepleje.
Etablering af en lægehelikopterordning fra 2011 for at øge befolkningens
tryghed på bl.a. øer og i udkantsområder.
Forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil for at
effektivisere sagsbehandlingen og gøre det nemmere at søge om støtte til køb
af en bil.
Udvidelse af patientsikkerhedsordningen, så patienter, pårørende og personalet i det kommunale sundhedsvæsen kan indberette fejl og utilsigtede hændelser.
Tilbud om familievejledning med fokus på de samlede muligheder for hjælp
til familier med handicappede børn.
Arkitektkonkurrence, der skal give konkrete bud på fremtidens bygninger til
fx daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger.

•
•
•
•
•

Tabel 1
Kvalitetspulje – fortsat fokus på kvalitet
Mio. kr., 2009-priser

2009

2010

2011

Loft over ældres betaling for madservice i plejeboliger og plejehjem mv.

62,0

124,0

124,0

Pulje til udvikling af bedre ældrepleje

25,0

50,0

-

Etablering af lægehelikopterordning

-

-

100,0

Forenkling og modernisering af regler om støtte til køb af handicapbil

2,0

15,0

15,0

11,4

24,0

24,0

Familievejledning – et tilbud til familier med handicappede børn

2,7

5,4

5,4

Arkitektkonkurrence om fremtidens institutionsbyggeri

7,0

6,3

-

42,6

68,0

52,1

152,7

292,7

320,5

Udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Øvrige kvalitetsreforminitiativer
I alt

I forbindelse med finansloven for 2008 blev der indgået aftale mellem regeringen,
Dansk Folkeparti og Liberal Alliance om en omfattende kvalitetsreform, der skal
sikre bedre kvalitet i den offentlige sektor. Der blev afsat en kvalitetspulje på i alt
10,4 mia. kr. i perioden 2008-2011. I medfør af finansloven for 2008 og økonomiaftalerne med KL og Danske Regioner for 2009 er der udmøntet 8,4 mia. kr. fra kvalitetspuljen til blandt andet trepartsinititiaver.

Resumé
Mere tid til omsorg – investeringer, der sparer arbejdskraft
Der skal være mere tid til borgernær service og omsorg. Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har derfor indgået en aftale om udmøntning af 200
mio. kr. i 2009 til projekter, der sparer arbejdskraft.
Formålet er at fremme ny teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, som
enten gør arbejdsopgaverne overflødige eller lettere og hurtigere for medarbejderne at løse. Dermed kan der frigøres ressourcer, belastningen af medarbejderne kan
mindskes, og der vil blive mere tid til borgernær service og omsorg.
Det er ofte de, som udfører arbejdet, der bedst ved, hvor skoen trykker. Derfor
skal offentlige medarbejdere og ledere, brugere, institutioner og erhvervsliv have
mulighed for at få afprøvet, implementeret og medfinansieret forslag. Det afgørende er ikke, hvem der får den gode idé. Der skal blot være et arbejdskraftbesparende potentiale for den offentlige sektor, så der kan frigøres ressourcer til mere
borgernær service og omsorg.
Der bliver iværksat seks konkrete projekter for 56,4 mio. kr. i 2009, jf. tabel 1.
Desuden afsættes 80 mio. kr. på en reserve til implementering af Fælles Medicinkort samt en reserve på 54,6 mio. kr. til øvrige nye projekter i 2009.
Tabel 1
Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi i 2009
Mio. kr., 2009-priser
Afprøvning af teknologier til løft og vending/lejring
Elektroniske låseenheder
Bred anvendelse af teletolkning pr. videokonference i hele sundhedsvæsenet

11,3
4,5
20,0

Arbejdskraftbesparelser i offentlige byggesager

7,0

Bedre stuegang i eget hjem med online 24/7 stetoskopi af KOL patienter

9,8

Forkortelse af indlæggelser ved hurtigere og bedre diagnostik

3,8

Seks konkrete projekter, i alt

56,4

Reserve til Fælles Medicinkort

80,0

Reserve til nye projekter i løbet af 2009

54,6

Øvrige udgifter, herunder administration
Investeringer i arbejdskraftbesparende teknolog, i alt

9,0
200,0

Aftalen om investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi for 200 mio. kr. i
2009 udgør den første udmøntning af det samlede beløb på 3 mia. kr. fra kvalitetsfonden, der er afsat til investeringer i ny arbejdskraftbesparende teknologi og
nye arbejds- og organisationsformer i perioden 2009-2015.

Resumé
Forbedringer for udsatte og svage grupper – satspuljeaftale for
2009
Med udmøntningen af satspuljen for 2009 bliver der afsat 846 mio. kr. i 2009 til at
forbedre vilkårene for svage og udsatte grupper samt overførselsindkomstmodtagere, jf. tabel 1. I perioden 2009-2012 afsættes i alt knap 4,3 mia. kr.
Der afsættes midler til initiativer indenfor følgende områder: Psykiatri og sundhed
for socialt udsatte, udsatte grupper, handicappede, svage grupper på arbejdsmarkedet, integration og øvrige initiativer.
Satspuljepartierne er således enige om blandt andet at afsætte midler til følgende
initiativer:
•
•

En udvidet behandlingsret på det voksenpsykiatriske område.
En styrket indsats for udsatte børn og unge med fokus på en tidlig og forebyggende indsats.
En styrket boligsocial indsats.
En initiativpakke for at nedbringe antallet af lejere, der sættes ud af deres
bolig.
Forbedringer af løn- og ansættelsesvilkår for handicaphjælpere.
En strategi for fastholdelse og integration af personer med handicap på
arbejdsmarkedet.
Styrkelse af sammenhængskraft og initiativer, der skal modvirke marginalisering af nydanske børn og unge.

•
•
•
•
•

Tabel 1
Udmøntning af satspuljen for 2009
Mio. kr., 2009-priser

2009

2010

2011

2012

Psykiatri og sundhed for socialt udsatte

132,0

175,5

386,0

496,0

Udsatte grupper

289,2

295,8

297,1

306,3

Handicappede

402,9

410,6

405,9

403,8

Svage grupper på arbejdsmarkedet

16,8

11,4

34,8

76,0

Integration

37,0

37,0

37,0

36,6

Øvrige initiativer

14,9

20,7

18,0

4,3

Omprioriteringer

-46,9

-6

-3,8

-3

845,9

945,0

1.175,0

1.320,0

I alt

Resumé
En markant styrkelse af forskningen
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har
som led i aftalen om finansloven for 2009 indgået en aftale om forskning. Aftalen
er en opfølgning på globaliseringsaftalen fra 2006.
Til forskning og udvikling udmønter partierne 4,2 mia. kr. i alt i 2009-2012. Det
kommer oven i de 5,8 mia. i 2009-2012, som partierne i 2006 aftalte at udmønte til
forskning og udvikling.
Med den nye aftale afsættes midler til en række initiativer på følgende områder:
•
•
•

2,2 mia. kr. til basismidler til universiteterne i 2009-2012.
0,2 mia. kr. til fri forskning i 2009-2010.
1 mia. kr. til strategisk forskning i 2009-2010 og udviklingsprogrammer på
energiområdet.
0,8 mia. kr. til innovation, internationalisering og overheadreform mv. i
2009-2010.

•

Til næste år skal partierne blandt andet drøfte udmøntningen af yderligere midler
til forskning og udvikling. Endvidere er det aftalt, at der i foråret 2009 gennemføres en evaluering af alle igangsatte initiativer i globaliseringsaftalen. På denne baggrund skal partierne drøfte, om initiativerne skal fortsætte, justeres eller omprioriteres til andet.
Tabel 1.
Fordeling af midler fra globaliseringspuljen til forskning og udvikling
Mio. kr., 2009-priser

2009

2010

2011

2012

287

718

609

594

77

136

-

-

383

624

-

-

190

455

-

-

157

127

-

-

48

203

-

-

122

127

-

-

7. Øvrige

5

-

-

-

8. Ufordelt reserve

-

2.000

3.616

3.803

1.079

3.935

4.225

4.397

1. Basisbevillinger
2. Fri Forskning
3. Strategisk Forskning
- heraf energiaftale
4. Forskningsinfrastruktur, overhead og medfinansiering
5. Innovation/videnspredning
6. Internationalisering

I alt

* Inkluderer 50 mio. kr. ekstra fra pl-regulering af den ufordelte reserve i 2010-2012.

Resumé
Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har
som led i aftalen om finansloven for 2009 indgået en aftale om udmøntning af
uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. Aftalen er en opfølgning på globaliseringsaftalen fra 2006.
Partierne er enige om at anvende 143,3 mio.kr. i 2009-2011 til styrket overgang til
ungdomsuddannelserne, ungdomsuddannelsesområdet og professionshøjskolerne.
De 143 mio. kr. understøtter partiernes fælles målsætninger om, at mindst 95 pct.
af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, og at
mindst 50 pct. skal have en videregående uddannelse i 2015.
Der afsættes blandt andet midler til følgende initiativer:
•
•
•

Styrket overgang til ungdomsuddannelser blandt andet i form af turbodansk, lektiehjælp/undervisningsassistenter og erhvervsklasser.
Pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og yderligere styrkelse af
uddannelsesmiljøerne.
Mere attraktive professionshøjskoler og styrket indsats imod frafald og til
udvikling af sommerskoler.

Partierne er desuden enige om drøfte overgangs- og gennemførelsesvejledningen
blandt andet med henblik på at øge målretningen mod unge, som vurderes at have
vanskeligt ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse.
Det er aftalt, at der i foråret 2009 gennemføres en evaluering af alle igangsatte
initiativer i globaliseringsaftalen. På denne baggrund skal partierne drøfte, om
initiativerne skal fortsætte, justeres eller omprioriteres til andet.
Tabel 1
Udmøntning af uforbrugte midler i globaliseringspuljen i 2007
Mio. kr., 2009-priser
1. Styrket overgang til ungdomsuddannelser - i alt:

2009

2010

2011

2012

I alt

13,0

17,5

17,5

-

48,0

10,0

17,4

17,4

-

44,8

46,5

2,0

2,0

-

50,5

-

-

-

-

-

69,5

36,9

36,9

-

143,3

2. Pædagogisk udvikling på erhvervsuddannelserne og
fremme af egu - i alt:
3. Mere attraktive professionshøjskoler og styrket
indsats for frafald - i alt:
4. Øget målretning af vejledningsindsatsen - i alt:
Total

Resumé
Mere og bedre politi – mere tryghed for borgerne
Forligspartierne bag politireformen har indgået aftale om justering af politireformen og en generel styrkelse af politiet.
Aftalen skal understøtte og forstærke reformens overordnede mål om bedst og
mest muligt politi for pengene til gavn for borgerne. Politistyrken udvides permanent med 300 mand blandt andet med henblik på en langsigtet og intensiv politiindsats mod kriminelle bander.
•

Der gennemføres en varig udvidelse af politistyrken med 300 betjente, fordelt med et meroptag på 150 politielever i 2009 og 150 i 2010.

•

Udvidelsen af politistyrken bruges bl.a. til at sætte hårdt ind over for kriminelle bander og skyderier i gaderne. Der tilføres endvidere 25 mio. kr. i
2008 i forbindelse med den aktuelle intensiverede bandeindsats.

•

Der frigøres yderligere 200 betjente til operativt politiarbejde i 2009 og
2010 og 120 betjente i 2011 ved, at politiet tilføres i alt 325 mio. kr. over de
næste tre år til f.eks. administrativt personale og/eller ny teknologi, der kan
forbedre borgerbetjeningen og aflaste betjente og anklagere.

•

Der afsættes en pulje på 5 mio. kr. til koordineret videnopsamling, forskningsindsats og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet.

I alt afsættes 843,3 mio. kr. i perioden 2008-2012, jf. tabel 1.
Tabel 1
Styrkelse af politiet
Mio. kr., 2009-priser

2008

2009

2010

2011

2012

I alt

værk

-

125,0

125,0

75,0

0,0

325,0

Varig styrkelse med i alt 300 politibetjente

-

43,5

123,8

160,5

160,5

488,3

-

2,5

2,5

-

-

5,0

Udbetaling af overarbejde

25,0

-

-

-

-

25,0

Styrkelse af politiet i alt

25,0

171,0

251,3

235,5

160,5

843,3

Ressourcetilførsel til frigørelse af 200 politiårs-

Videnopsamling og undervisning vedr. bandekriminalitet

Aftalen er finansieret med energibesparelser i staten, digitalisering af administrationen på voksen- og efteruddannelsesområdet og med mere effektivt indkøb i staten samt forbrug af videreførsler.

Resumé
Øget tryghed og sikkerhed
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance viderefører og udbygger med aftaler
om finansloven indsatsen for at sikre et samfund, hvor alle kan være trygge både om
dagen og om natten.
Indsatsen for at sikre øget tryghed og sikkerhed indeholder blandt andet følgende initiativer:
•

Videoovervågning. Hurtig sagsbehandling og styrket fokus på videoovervågning af
kriminalitetstruede områder. Der afsættes yderligere 2,5 mio. kr. i 2009 i en pulje i
politiet til videoovervågning. I alt afsættes 7,5 mio. kr. i politiet i 2009 hertil.

•

Tryghed i nattelivet. Alle relevante redskaber skal tages i brug for at sikre gæster og
ansatte kan færdes trygt i nattelivet. Der skal blandt andet være øget fokus på mulighederne for, at f.eks. barer og natklubber kan identificere personer, der skaber
utryghed i nattelivet.

•

Antiradikalisering. Regeringen offentliggør i begyndelsen af 2009 en samlet handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering. Der nedsættes en følgegruppe, som skal følge handlingsplanen. Der afholdes desuden en
konference i foråret 2009, hvor videnspersoner præsenterer udenlandske erfaringer om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

•

Terrorforsikring for statsansatte i udlandet. Forsikringsdækningen for statsansatte i udlandet forbedres, så statens høje erstatningssats kan udbetales i forbindelse med
terrorangreb, uanset hvor i verden angrebet sker.

•

Aftale om gennemførelse af politireformen og styrkelse af politiindsatsen. Den brede politiske
aftale om politiet indebærer blandt andet en permanent forøgelse af politistyrken
med 300 betjente og ansættelse af administrative medarbejdere med henblik på
frigørelse af 200 betjente til operativt politiarbejde.

Resumé
Skærpet indsats mod uacceptabel adfærd blandt unge
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er enige om, at der skal sættes konsekvent og målrettet ind overfor unge, som begår kriminalitet, og utilpassede unge, som
volder problemer og skaber utryghed i nogle områder.
Aftalen om finansloven for 2009 indeholder derfor en række initiativer rettet mod problemer med utilpassede børn og unge:
•
Skærpet forældreansvar: Der indføres skærpede krav for anvendelse af forældrepålægget, således at kommunerne fremover skal give et forældrepålæg, hvis omstændighederne taler herfor. Hvis et pålæg ikke efterleves, stoppes udbetalingen af
børnefamilieydelsen. Der afsættes 9,5 mio. kr. i 2009-2012. Samtidig skal forældre
kunne pålægges at hæfte økonomisk for hjemmeboende børns erstatningspådragende handlinger.
•

Ungepålæg. Der indføres et nyt redskab i lovgivningen – ungepålæg – som betyder,
at kommunerne i visse situationer skal pålægge unge med negativ adfærd forskellige handlepligter for eksempel at skulle rydde op efter hærværk. Der afsættes 38,9
mio. kr. i 2009-2012.

•

Øget anvendelse af forældreprogrammer. Forældreprogrammer er systematiske behandlingsprogrammer, der giver forældrene konkrete redskaber til, hvordan de for eksempel kan sætte grænser for deres børn og understøtte børnenes positive udvikling. Der afsættes 40 mio. kr. i 2009-2012.

•

Konsekvent og intensiv behandling – forsøg med MultifunC: I blandt andet Norge og Sverige er der positive erfaringer med MultifunC, som er et intenst behandlingsprogram for utilpassede børn og unge med fokus på konsekvens. Behandlingen foregår først på en døgninstitution, men fortsætter efterfølgende i den unges nærmiljø,
hvor der blandt andet sker en tæt inddragelse af den unges familie. Der afsættes 56
mio. kr. i 2009-2012 til medfinansiering af forsøg med MultifunC samt til efteruddannelse af personale, supervision og effektevaluering m.v.

•

Større sammenhæng i den kommunale indsats: Det skal sikres, at kommunerne gennem
de forskellige finansieringsregler på området i højere grad tilskyndes til en tidlig og
forebyggende indsats i forhold til unge, der involveres i kriminalitet eller anden
uacceptabel adfærd. Der skal endvidere ske en styrkelse af dokumentationsgrundlaget for kommunernes indsats. Der afsættes 15 mio. kr. i 2009-2011 til dette arbejde.

De aftalte initiativer skal ses i lyset af, at det først og fremmest er forældrene, der har
ansvar for at sikre, at deres børn lærer og respekterer de grundlæggende regler i det danske samfund. Initiativerne skal herudover sætte fokus på og understøtte, at det er kommunerne, der har ansvaret for både den forebyggende indsats på området og for, at der
følges op overfor børn og unge, som har været i uføre.

Resumé
Bedre bevaring af gammel dansk kulturarv
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance er med finansloven for 2009 enige
om en markant styrkelse af bevaringsindsatsen til sikring af den gamle danske kulturarv, og en fortsat styrkelse af kulturlivet. Regeringen og Dansk Folkeparti og
Liberal Alliance er således enige om at afsætte ca. 225 mio. kr. til nye kulturinitiativer over de næste fire år.
150 mio. kr. til styrkelse af kulturbevaring
Kulturarven har væsentlig betydning for danskernes identitetsfølelse i en globaliseret verden. Partierne er derfor enige om, at der afsættes en kulturbevaringspulje på
150 mio. kr. i alt i perioden 2009-2012. Kulturbevaringspuljen skal anvendes til at
sikre centrale dele af den danske kulturarv for eftertiden.
Puljen anvendes blandt andet til at igangsætte et påkrævet genopretningsprojekt af
Frederiksborg Slot og til at sikre runestenene i Jelling.
75 mio. kr. til fortsat styrkelse af kulturlivet
Der er endvidere med finanslovforslaget for 2009 afsat i alt ca. 75 mio. kr. over de
næste fire år i tilskud til Den Gamle By i Århus, styrkelse af dansk design, støtte til
litterære formål og digitalisering af Grundtvigs forfatterskab.

Resumé
Nye indkøbseffektiviseringer på statens område
Der er gennemført nye udbud i Statens Indkøbsprogram. Samlet giver de nye
indkøbsaftaler en effektivisering på 69 mio. kr. i 2009 og i alt 325 mio. kr. i 20092012 for staten og selvejende institutioner.
Effektiviseringen fra 3. fase kommer oveni effektiviseringerne på over 700 mio.
kr. årligt fra 1. og 2. fase af Indkøbsprogrammet.
Effektiviseringen betyder, at staten og selvejende institutioner på en række områder kan foretage samme anskaffelser af produkter og ydelser, men blot til en billigere pris.
I tredje fase af Statens Indkøbsprogram er foreløbigt gennemført 5 udbud inden
for indkøbskategorierne it-konsulenter (it-sikkerheds- og it-strategisk rådgivning),
hotelophold i Danmark, netværkskomponenter og kontormøbler. Alle statens
institutioner er forpligtet til at anvende de fælles indkøbsaftaler, mens selvejende
institutioner frivilligt kan anvende dem.
Udbuddene er blevet gennemført under hensyn til sikring af varig konkurrence på
de pågældende markeder, ligesom deltagelse af små- og mellemstore virksomheder
er understøttet. Samtidig sættes der strenge krav til blandt andet energi, miljø og
arbejdstagerrettigheder, som virksomheder skal leve op til for at kunne blive leverandører på de statslige indkøbsaftaler. Kravene er blandt andet fastsat i samarbejde med Miljøministeriet.
Tredje fase af indkøbsprogrammet medfører en samlet indkøbseffektivisering på
325 mio. kr. i 2009-2012 for staten og selvejende institutioner.
Tabel 1
Effektivt indkøb i staten og selvejende institutioner (omkostningsbaseret)
Mio. kr., 2009-priser
Indkøbseffektiviseringer i staten
Indkøbseffektiviseringer i selvejende
institutioner

2009

2010

2011

2012

I alt

54

58

63

63

237

15

21

26

26

88

Resumé
Finansieringen af nye initiativer i aftalerne om finansloven for 2009
Finansieringen af nye initiativer i 2009 i finanslovaftalerne for 2009 fremgår af tabellen
nedenfor.
Mio. kr., 2009-priser

2009

Reserver på FFL09

2.368

- Kvalitetspuljen, 2009-2011

153

- Satspuljen

846

- Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi
- Globaliseringspuljen
- Kvalitetsfonden, 2014-2018
Finansiering af aftale om politireformen
- Effektivisering af indkøb i statslige institutioner
- Digitalisering af VEU-administrationen, (implementeringsomkostninger)

200
1.079
90
180
54
-12

- Energibesparelser i staten

49

- Forbrug af videreførelser

89

Omprioriteringer

223

- Uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007

70

- Videreførte midler fra social- og sundhedspuljen afsat på finansloven for 2008

71

- Andre omprioriteringer

83

Andre finansieringselementer
- EU-midler til regional udviklings- om omstruktureringsordning
- Merudbytter
- Effektivisering af indkøb og administration mv.

I alt

493
56
404
33

3.265

