Regeringens
resultater

Oktober 2005 – Maj 2006

Maj 2006

Regeringen

Regeringens resultater
Oktober 2005 – Maj 2006

Regeringen
Redaktionens afslutning 24. maj 2006

Forord
Folketingsåret 2005-2006 er ved at nå sin afslutning. I det forløbne år er der vedtaget en lang række store og
vigtige lovforslag i Folketinget, bl.a. i forbindelse med antiterrorpakken, på folkeskoleområdet og
integrationsområdet, ligesom der er vedtaget en reform af politi og domstole samt en udligningsreform. Året
har også være præget af regeringens udspil til omfattende reformer af velfærdssamfundet. Regeringen har
således fremlagt forslag til velfærdsreformer ”Fremtidens velstand og velfærd”, herunder forslag til en
styrket efteruddannelsesindsat samt globaliseringsstrategien ”Fremgang, Fornyelse og Tryghed”.
Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre
initiativer, som er gennemført i folketingsåret.
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Beskæftigelsesministeren
Frit valg af arbejdsløshedskasse

Med vedtagelsen i december 2005 af regeringens lovforslag om frit valg af a-kasse har personer uden
erhvervsarbejde fået ret til at flytte fra én a-kasse til en anden. Samtidig er det sikret, at a-kasserne
informerer alle medlemmer om det frie valg og om muligheden for at sammenligne a-kassens
administrationsbidrag med andre a-kassers.
Ændring af ligebehandlingsloven

Regeringens forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til
beskæftigelse og barselorlov m.v. er vedtaget i december 2005. Loven har medført indførelser af definitioner
af forskelsbehandling, chikane og seksuel chikane og ophævelse af loftet for størrelsen af godtgørelse for
brud på loven.
Digital indberetning af sygedagpenge

Regeringens forslag om ændring af sygedagpengeloven, som gav ministeren hjemmel til at fastsætte regler
om digital kommunikation, er vedtaget i februar 2006. Ultimo marts 2006 blev det muligt for alle
arbejdsgivere at anmelde sygefravær samt anmode om refusion af syge- og barseldagpenge via den
landsdækkende digitale løsning på erhvervsportalen virk.dk.
”En ny chance til alle”

Regeringens lovforslag, der gennemfører forslagene i integrationsaftalen på Beskæftigelsesministeriets
område, er vedtaget i marts 2006. Med loven styrkes integrationsindsatsen og den bidrager til, at ledige gennem en helhedsorienteret, målrettet og aktiv indsats - kommer i arbejde og ud af offentlig forsørgelse.
Arbejdsmiljø - begrænsning af arbejdsgiveres strafansvar

Regeringens lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven er vedtaget i marts 2006. Herefter kan en
arbejdsgiver, der har gjort en tilfredsstillende indsats for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø, ikke
straffes, hvis de ansatte alligevel overtræder reglerne og ser stort på sikkerheden.
Særlige regler for unge i relation til forskelsbehandlingsloven

Regeringens forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. er
vedtaget i marts 2006 og medfører, at unge under 18 år undtages fra forbuddet mod forskelsbehandling på
grund af alder i relation til ansættelse, aflønning og afskedigelse på områder, hvor overenskomsterne giver
adgang til at aflønne unge under 18 år med en lavere lønsats.
Forbud mod eksklusivaftaler

Regeringens forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold
er vedtaget i april 2006. Der kan herefter ikke længere stilles krav om medlemskab af en bestemt forening for
at kunne bestride et arbejde.
Kønsopdelt ligelønsstatistik

Regeringen fremsatte i december 2006 forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder.
Forslaget forventes vedtaget i juni 2006. Lovforslaget indeholder regler om pligt til at udarbejde kønsopdelt
lønstatistik eller redegørelser om lige løn.
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Justering af fleksjobordningen

Regeringen har i april 2006 fremsat forslag, der udmønter aftalen med Socialdemokraterne, Det Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af fleksjobordningen. Forslaget indeholder initiativer, der
skal sikre, at visitationen i kommunerne bliver bedre, at ledigheden for visiterede til fleksjob nedbringes og
det offentlige tilskud til fleksjob tilpasses. Derudover er det aftalt, at administrationen af
fleksydelsesordningen lægges ud i kommunerne. Forslaget forventes vedtages i juni 2006.
Revision af østaftalen

Regeringen har i april 2006 fremsat lovforslag, der udmønter aftalen af 5. april med Socialdemokraterne, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om justering af østaftalen. Med aftalen lempes den danske
overgangsordning, så det bliver lettere for danske virksomheder at ansætte østeuropæisk arbejdskraft bl.a.
ved at overenskomstdækkede virksomheder kan få forhåndsgodkendelse til at ansætte arbejdstagere fra de
østeuropæiske EU-lande. Forslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø

Regeringen fremsendte i januar 2006 Redegørelse om fremtidens arbejdsmiljø 2010 – ny prioritering af
arbejdsmiljøindsatsen til Folketinget. Følgende fire arbejdsmiljøproblemer med tilhørende reduktionsmål
skal være særlig i fokus frem til og med 2010: Arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, støj samt muskel- og
skeletbesvær.
Et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem

Regeringen har i overensstemmelse med regeringsgrundlaget nedsat to arbejdsskadeudvalg, som skal
overveje mulighederne for et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem og mulighederne for bedre
samspil mellem erstatning og sociale ydelser.
Seniorkampagne

Regeringen gennemførte i perioden december 2005 til februar 2006 seniorkampagnen ”Et par år ekstra gør
en forskel”. Kampagnen var rettet mod såvel seniorer som virksomheder, og den havde til formål at skabe
opmærksomhed om fordele ved og muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. Endvidere indgik
kendskab til lovgivningen mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet i kampagnen.
Massiv hjælp til sindslidende og andre udsatte grupper

Regeringen vil de næste fem år bruge i alt 320 mio. kr. til at hjælpe sindslidende og andre udsatte grupper
tættere på arbejdsmarkedet. Pengene går til 14 målrettede initiativer, som handler om at skræddersy
indsatsen til den enkelte, uanset hvilket problem, der kæmpes med.
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Finansministeren
Finansloven for 2006

Regeringen indgik i efteråret 2005 10 delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for 2006.
Finansloven indeholder markante forbedringer på en række områder, herunder forbedringer af
førtidspensionen, en fortsat styrkelse af sundhedsområdet, forbedringer på uddannelsesområdet, bedre
forhold for ældre og udsatte grupper, bedre forhold for børnefamilierne, bedre miljø, styrket indsats for
dyrevelfærd og styrket forskning og innovation. Finansloven ligger – i lighed med de foregående finanslove
– inden for rammerne af en holdbar finanspolitik baseret på fortsat skattestop, fortsatte offentlige overskud
samt begrænset realvækst i det offentlige forbrug .
Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2006

Regeringen indgik i juni 2005 aftaler med kommuner og amter om økonomien for 2006. Aftalerne om den
kommunale økonomi for 2006 indebærer et realt udgiftsløft i forhold til aftalen for 2005 på i alt knapt 2 mia.
kr. Væksten er bl.a. målrettet sundhedsområdet. Aftalen med KL fastlagde herudover bl.a. overordnede
principper for fremtidens aftalesystem.
Kommunalreformen – aftaler om amternes deling

Staten, kommunerne og amterne indgik i april 2006 18 aftaler om den fremtidige fordeling af amternes
personale, aktiver og passiver. Dermed blev der ikke brug for de særlige delingsråd, der skulle have afgjort
eventuelle uoverensstemmelser. Der er knap 160.000 amtslige medarbejdere, som med delingsaftalerne får
ny arbejdsgiver og nyt arbejdssted. Den hurtige indgåelse af delingsaftalerne har betydet, at de amtslige
medarbejdere kan få endelig besked om, hvor de skal arbejde i fremtiden.
Indførelse af omkostningsregnskaber og -bevillinger i staten

For at skabe grundlag for en bedre og mere langsigtet økonomistyring i staten er alle statsinstitutioner
overgået til at føre regnskab efter omkostningsprincipper fra og med 2005. På regeringens forslag til
finanslov for 2007 overgår alle statsinstitutioner desuden til omkostningsbevillinger. Reformen synliggør de
reelle omkostninger ved at producere de fastsatte opgaver og giver dermed både politikere og den
administrative ledelse et bedre grundlag for at prioritere ressourceanvendelsen.
Etableringen af DONG Energy

Staten indgik i april 2006 aftale med ni tidligere aktionærer i Elsam og Energi E2 om deres optagelse i
ejerkredsen for DONG. Dermed er der skabt et stærkt, danskbaseret energiselskab, der har fået navnet
DONG Energy. Samtidig er privatiseringen af DONG påbegyndt, og statens ejerandel er reduceret til 73 pct.
Ifølge aftalen sigtes der mod en notering af DONG Energy på Københavns Fondsbørs i 2007. I den
forbindelse vil statens ejerandel blive reduceret yderligere.
Lov om offentlige betalinger

Regeringens lovforslag om offentlige betalinger blev vedtaget i december 2003. Lov om offentlige betalinger
omhandler bl.a. NemKonto, som gik i drift 7. november 2005. Nemkonto-systemet indebærer, at alle
udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder, f.eks. pension, SU, børnepenge eller
overskydende skat kan ske via én konto, og ikke som hidtil til forskellige konti, via check eller
kontant. Tilslutningen af udbetalingssystemer er siden starten forløbet planmæssigt, og der er ved udgangen
af marts 2006 registreret i alt 4,8 mio. NemKonti hos borgere og virksomheder. Systemet har håndteret 18,7
mio. betalinger siden idriftsættelsen.
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Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle

Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet afleverede sin
rapport i starten af februar 2006. Udvalget peger på en række udfordringer for fremtidens voksen- og
efteruddannelsesindsats og skitserer muligheder for at styrke indsatsen i et samspil mellem arbejdsgivere,
lønmodtagere og det offentlige. På baggrund af udvalgets anbefalinger afholdt regeringen og
arbejdsmarkedets parter i marts 2006 trepartsdrøftelser om voksen- og efteruddannelsesindsatsen, hvor der
blev opnået enighed om et slutdokument. Regeringens udspil til en styrket voksen- og
efteruddannelsesindsats tager afsæt heri.
Indgåelse af aftale om EU's finansielle perspektiver for 2007-2013

Regeringen har arbejdet aktivt for bl.a. en styrkelse af forskning og udvikling i forbindelse med
fastlæggelsen af de overordnede rammer for EU's budget for perioden 2007-2013. På Det Europæiske Råds
møde i december 2005 blev der indgået en aftale, der sikrer en god ramme for den samlede
budgetplanlægning i det udvidede EU med 25 og snart 27 medlemmer, og som indebærer en stigning i
udgifterne til forskning og udvikling på 75 pct. over de næste syv år. En endelig aftale om budgetrammerne
er efterfølgende blevet indgået mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
Velfærdsudspil

Regeringen fremlagde i april 2006 sit udspil til en reform af det danske velfærdssystem. Reformen skal ruste
det danske samfund stærkere til at møde udfordringerne fra globaliseringen. Den skal skabe bedre betingelser
for vækst, velstand og velfærd i fremtiden. Udspillet er baseret på fem pejlemærker: 1) Holdbar finansiering
af fremtidens velfærd. Reformerne sikrer balance i samfundets økonomi, både på kort og langt sigt. 2)
Reformerne forventes at øge beskæftigelsen med 125.000 i 2025 stigende til over 150.000 i 2040. 3) Øgede
investeringer i Danmarks fremtid. Gennem de foreslåede reformer bliver der gradvist skaffet 13 mia. kr.
ekstra årligt til bl.a. forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri. 4) En stærk sammenhængskraft i det
danske samfund. Der skal bl.a. være ungdomsuddannelse til alle, bedre tilbud om voksen- og efteruddannelse
til dem med de korteste uddannelser samt en styrket indsats for at få indvandrere i arbejde. 5) Forandring
skal gå hånd i hånd med tryghed. Når det gælder tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at alle
får ordentlig tid til at indrette sig på de nye regler. Derfor træder denne del af reformen først i kraft i 2017, og
forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen gennemføres gradvist frem til 2025.
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Forsvarsministeren
Implementering af forsvarsforliget

Som opfølgning på forsvarsforliget bakkede et bredt flertal i Folketinget i december 2005 op om ændringer
af værnepligtsloven samt lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde. Herved blev der skabt grundlag
for indførelsen af Forsvarets Dag, med henblik på at styrke rekrutteringen til forsvaret. Endvidere vedtog
Folketinget i maj 2006 forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel, som endeligt nedlægger
mobiliseringsforsvaret. En væsentlig del af lovforslaget er endvidere at målrette værnepligten mod
totalforsvaret, og sikre at forsvarsministeren kan aktivere den nye totalforsvarsstyrke på ca. 12.000 personer i
tilfælde af krig, andre ekstraordinære forhold og i katastrofetilfælde. Endelig vedtog Folketinget i marts 2006
lov om ændring af lov om hjemmeværnet. Loven indebærer primært ændringer af hjemmeværnets opgaver,
hjemmeværnets fokus på totalforsvaret, udpegelse af medlemmer til distriktsudvalg mv. samt uddannelse og
opbevaring af ammunition.
Risikobaseret dimensionering af de kommunale beredskaber

Bekendtgørelsen om risikobaseret kommunalt redningsberedskab trådte i kraft den 1. september 2005 med
en overgangsordning på to år. I fremtiden gives de enkelte kommuner større lokal frihed til at tilrettelægge
det daglige beredskab ud fra konkrete vurderinger af de lokale risici. Kommunalbestyrelsen vil på baggrund
af en lokal risikoanalyse fastsætte et serviceniveau, som det pågældende kommunale redningsberedskab skal
leve op til.
Opfølgning på ulykken i Seest

Forsvarsministeriets og Beredskabsstyrelsens nye regler for bl.a. opbevaring af fyrværkeri trådte i kraft
medio november 2005. Samme måned traf forsvarsministeren og økonomi- og erhvervsministeren beslutning
om at samle reglerne vedrørende fyrværkeri hos Sikkerhedsstyrelsen. Beslutningen var et led i ønsket om at
skabe større klarhed på området til gavn for landets borgere og virksomheder.
Udsendelse af årlig national sårbarhedsrapport

Som led i opfølgningen på den nationale sårbarhedsudredning blev den første årlige nationale
sårbarhedsrapport udsendt i december 2005. Rapporten omhandlede varsling og alarmering, kommunikation
og risiko- og sårbarhedsanalyser, samt en opfølgning på en række initiativer i den nationale
sårbarhedsudredning.
Ændringer til forsvarsloven som følge af regeringens terrorhandlingsplan

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om ændring af forsvarsloven som led i regeringens
antiterrorlovpakke. Med lovforslaget skabes der grundlag for, at Forsvarets Efterretningstjenestes
efterretningsindhentning, rettet mod forhold i udlandet, også kan medtage oplysninger om danske
statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark. Endvidere kan efterretningstjenesterne udveksle
fortrolige oplysninger, herunder personoplysninger, uden den pågældende persons samtykke og uden en
konkret vurdering af hver enkelt oplysnings betydning, når det kan have betydning for varetagelse af
efterretningstjenesternes opgaver. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Lodslov

Regeringen fremsatte i marts 2006 forslag om en ny lodslov som led i regeringens initiativer for at forbedre
sejladssikkerheden. Loven skaber mulighed for modernisering og effektivisering af lodsvæsenet til gavn for
sejladssikkerheden. Desuden gennemføres en liberalisering af området med bl.a. fri konkurrence på regionale
lodsninger. Lodstilsynet adskilles endvidere fra Farvandsvæsenet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni
2006.
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Aftale om missilforsvarsteknologi mellem USA og Danmark

Den 26. oktober 2005 underskrev den danske og amerikanske forsvarsminister en rammeaftale om
samarbejde om missilforsvarsteknologi. Aftalen forbedrer erhvervslivets muligheder for at etablere
samarbejde med det amerikanske forsvar eller med amerikansk forsvarsindustri. Samtidig giver aftalen
mulighed for større indsigt i det amerikanske missilforsvarsprogram. I tilknytning til rammeaftalen har
Danmark fået mulighed for, at blive dækket af det amerikanske missilforsvar, såfremt Danmark måtte ønske
det, og i det omfang udviklingen af det amerikanske missilforsvarssystem tillader det.
Afghanistan

Danmark bidrager til NATO operationen ISAF i Afghanistan p.t. med ca. 110 soldater. Formålet er at bistå
den afghanske regering med at udvide sin myndighed til hele landet. Danmark vil fra medio 2006 udvide det
danske bidrag med op til 290 soldater til Afghanistan. Dette sker som led i udvidelsen af ISAF til også at
omfatte de sydlige provinser. Danmark og Afghanistan indgik desuden den 8. juni 2005 en aftale om
overdragelse af de personer, som danske styrker måtte tilbageholde i Afghanistan, til de afghanske
myndigheder. Aftalen sikrer, at de afghanske myndigheder ved håndteringen af de overdragne personer skal
overholde international ret, herunder Genève-konventionerne. Aftalen har inspireret andre ISAF-lande til at
prøve at indgå tilsvarende aftaler.
Irak

Danmark bidrager fortsat i Irak, på opfordring fra FN og den irakiske regering, med at skabe et vist niveau af
sikkerhed, med uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker og med støtte til genopbygningsindsatsen. Forsvaret
bidrager endvidere med personbeskyttelse af Udenrigsministeriets udsendte medarbejdere. Danmark har
fortsat ca. 530 soldater i Irak. Bidraget tilpasses løbende udviklingen, bl.a. er genopbygningsindsatsen blevet
styrket, ligesom der har været fokus på uddannelse og træningsaktiviteter. Danmark bidrager til såvel den
multinationale sikringsstyrke som til NATO’s og til FN’s missioner i Irak.
Samtænkning

I juni 2005 gennemførtes der et succesfuldt NATO-seminar i København vedr. samtænkning af civile og
militære indsatser. Efterfølgende har forsvarsministeren og udenrigsministeren i fællesskab adresseret emnet
i et fælles brev til NATO’s generalsekretær. De danske initiativer har medført, at emnet er kommet på
NATO’s dagsorden, og det er hensigten, at emnet skal indgå i overvejelserne om NATO’s overordnede
udvikling.
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Indenrigs- og sundhedsministeren
Kommunalreformen

Udmøntningen af de 50 love, som blev vedtaget i 2005, er bl.a. sket ved udarbejdelse af bekendtgørelser,
cirkulærer, vejledninger, pjecer og undervisningsinitiativer m.v. Kommunalreformen, der træder i kraft den
1. januar 2007, betyder, at de nuværende 270 kommuner lægges sammen til 98 nye kommuner.
Kommunerne får flere opgaver og bliver borgernes samlede indgang til den offentlige sektor. Amterne
nedlægges. Fem nye regioner får ansvaret for sundhedsvæsenet og en række afgrænsede opgaver vedrørende
regional udvikling og drift af specialiserede institutioner.
Aftale om en kommunal finansieringsreform

Regeringen indgik i februar 2006 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en kommunal
finansieringsreform, så der i forbindelse med kommunalreformen gennemføres en samlet reform af den
kommunale finansiering. Aftalen indebærer, at de nye kommuner i alle dele af landet får mere lige
muligheder for ved en rimelig beskatning at tilvejebringe et serviceniveau, der imødekommer borgernes
behov. Lovforslagene om finansieringsreformen blev fremsat i marts 2006. Det nye tilskuds- og
udligningssystem indføres med virkning fra 1. januar 2007. Forslagende forventes vedtaget i maj 2006.
Etablering af Kommunernes og Regionernes EvalueringsInstitut, KREVI

Regeringen og Dansk Folkeparti aftalte i forbindelse med kommunalreformen at oprette et
evalueringsinstitut for kommuner m.v. Evalueringsinstituttet har til formål at analysere og evaluere den
kommunale og regionale opgavevaretagelse og understøtte indsatsen i kommuner og regioner for at fremme
effektivitet og bedre ressourceanvendelse, kvalitetsudvikling og økonomistyring. I februar 2006 blev
instituttets bestyrelse og formand udpeget. Instituttet placeres i Århus.
Aftale om at styrke den fremtidige dialog med kommunerne (Dialogprojektet)

Regeringen og KL blev i aftalen om den kommunale økonomi for 2006 enige om at styrke den fremtidige
dialog. Der lægges bl.a. vægt på, at den statslige styring tilrettelægges som mål- og rammestyring baseret på
dokumentation af effekt, output og brugertilfredshed frem for detailstyring.
Kommunale borgerservicecentre

Regeringen har i marts 2006 sammen med KL udarbejdet en guide til etablering af kommunale
borgerservicecentre, som skal hjælpe kommunalbestyrelser og sammenlægningsudvalgene med at oprette og
udbygge eksisterende borgerservicecentre. Et kommunalt borgerservicecenter er en enhed, hvor borgeren kan
møde frem og få ekspederet en række forskellige kommunale sager eller få hjælp til at finde den rigtige
medarbejder i kommunen.
Regional statsforvaltning

Regeringen har i folketingsåret 2005-2006 igangsat en proces, som indebærer, at statsamternes ledelse og
opgaver samles i fem nye regionale statsforvaltninger. Den regionale statsforvaltning er en konsekvens af
kommunalreformen og betyder, at statsamterne nedlægges med udgangen af 2006. Statsforvaltningerne
overtager statsamternes opgaver inden for familie- og personret samt tilsyns- og klagesagsområdet m.v.
Statsforvaltningerne overtager desuden opgaver vedrørende adoption og sekretariatsbetjening af
jordbrugskommissioner fra amterne og opgaver vedrørende opløsning af ægteskab fra domstolene.
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Aftaler om den kommunale økonomi for 2006 og Kræftplan II

Som led i aftalen om den kommunale økonomi for 2006 styrkes sundhedsområdet med ¾ mia.kr. Heraf
prioriteres 425 mio. kr. til en markant styrkelse af kræftbehandlingen i forlængelse af aftalen om Kræftplan
II, der blev indgået med Dansk Folkeparti. Hertil kommer, at der afsættes lånerammer på 600 mio. kr. til
investeringer i scannere og strålekanoner. Kraftplanen er under udmøntning. Målet er at bringe
kræftbehandlingen i Danmark op på højeste internationale niveau.
Bedre sygehuse

Regeringen har sammen med partierne bag sundhedsloven (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti) i juni 2005 givet de centrale sundhedsmyndigheder større beføjelser til at sikre kvaliteten i
den specialiserede behandling ved at stille krav til de enkelte funktioners grundlag og placering. Parterne er
endvidere i april 2006 nået til enighed om et sæt principper for specialeplanlægningen, som bl.a.
understreger prioriteringen af kvalitet, bæredygtighed og dokumentation i sygehusvæsenet.
Sundhedscentre

Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 med Dansk Folkeparti afsat 30 mio. kr. til en ny pulje til
sundhedscentre. Det sker i forlængelse af finanslovaftalen for 2005, hvor der blev afsat 50 mio. kr. til forsøg
med sundhedscentre i kommunerne og satspuljeaftalen for 2005, hvor der blev afsat 70 mio. kr. til social- og
sundhedscentre.
Forslag om nye rygeregler

Regeringen præsenterede i marts 2006 et forslag om fremtidens rygeregler. Forslaget sigter mod at
forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning mod deres vilje. Dette sikres bl.a. ved at forbyde rygning på
offentlige arbejdspladser og indføre nye rygeregler for serveringssteder m.v. Regeringen vil i oktober 2006
fremlægge lovforslaget i Folketinget med henblik på ikrafttræden den 1. april 2007.
Aftale om et pandemiberedskab

Regeringen indgik i november 2005 en aftale med alle Folketingets partier om at styrke det danske
pandemiberedskab. Baggrunden for aftalen er den verdensomspændende fugleinfluenzaepidemi. Udgifterne
til en vaccinegaranti og til indkøb og opbygning af lagre af antivirale lægemidler i overensstemmelse med
Sundhedsstyrelsens anbefalinger vurderes at udgøre 67 mio. kr. i 2006. Der vil endvidere blive afsat 10 mio.
kr. årligt fra 2006 og frem til vaccinegarantien. Influenzapandemiplanen, som blev udarbejdet af
Sundhedsstyrelsen, blev offentliggjort i april 2006.
KRAM

Regeringen har i samarbejde med TrygFonden i marts 2006 aftalt at iværksætte og finansiere en af de hidtil
største samlede undersøgelser af danskernes sundhed. Undersøgelsen vil kortlægge danskernes sundhed
vedrørende Kost, Rygning, Alkohol og Motion (KRAM) med særlig vægt på fysisk aktivitet og kondition.
Det planlægges at få op til 15-20 kommuner og ca. 50.000 borgere til at deltage i undersøgelsen. Der er afsat
24 mio. kr. til undersøgelsen.
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Justitsministeren
Politi- og domstolsreform

Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, der lægger op til den største samlede reform af politiets og
domstolenes forhold i nyere tid. Det centrale mål med reformen er at sikre et tidssvarende og effektivt politiog domstolsvæsen. Ledelsen og styringen af dansk politi vil blive gennemgribende moderniseret, og der
gennemføres en reform af politiets geografiske struktur, så politiet med store og slagkraftige politikredse har
den nødvendige kapacitet og specialisering til at kunne leve op til fremtidens krav overalt i landet. Med
lovforslaget samles byretterne i større enheder samtidig med, at der sker en omfattende modernisering af
behandlingen af retssager ved domstolene. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Hurtigere afsoning af fængselsstraf

Regeringen har gennemført en udvidelse af kriminalforsorgens kapacitet med henblik på at sikre, at personer,
der er idømt fængselsstraf, indkaldes hurtigere til afsoning af straffen. Siden 2001 er antallet af
fængselspladser udvidet med mere end 500 pladser, og i 2006 kommer yderligere 48 til. Herudover har der i
2005/2006 været etableret ca. 170 midlertidige afsoningspladser på Langeland. Venterkøen til fængslerne er
derved blevet afviklet, og belægningsprocenten i fængslerne og arresthusene forventes herefter i 2006 at
kunne nedbringes i overensstemmelse med målsætningen om en gennemsnitlig årlig belægning på 92 pct.
Skærpet straf for overgreb, der har baggrund i offerets lovlige ytringer

Regeringens lovforslag om at styrke det strafferetlige værn mod overgreb, der er rettet mod borgernes brug
af retten til frit at ytre sig offentligt, blev vedtaget i december 2005. Med de nye regler skal det ved straffens
fastsættelse anses som en skærpende omstændighed, hvis gerningen er begået med baggrund i den
forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.
Udvidelse af fodlænkeordningen

Regeringens lovforslag om udvidelse af ordningen vedrørende fuldbyrdelse af straf på bopælen under
intensiv overvågning og kontrol – den såkaldte fodlænkeordning – blev vedtaget i april 2006. Med loven
udvides anvendelsesområdet for fodlænkeordningen, så den også omfatter alle personer, der idømmes
fængselsstraf i indtil 3 måneder, og som på gerningstidspunktet ikke var fyldt 25 år. Med de nye regler
forbedres unge lovovertræderes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og vurderes bl.a.
derfor generelt at kunne medvirke til at mindske risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet.
Bekæmpelse af sexturisme

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om at udvide dansk straffemyndighed i forhold til seksuel
udnyttelse af børn i udlandet. Loven vil gøre det muligt at straffe danske statsborgere og herboende
udlændinge, der i udlandet udnytter børn seksuelt, også selv om den pågældende handling ikke er strafbar i
det land, hvor den er begået. Forslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Styrket indsats mod terrorisme

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag, der vil forbedre politiets muligheder for at forebygge og
efterforske terrorhandlinger, og som vil forbedre det strafferetlige værn mod terrorisme. Forslaget indebærer
bl.a. en ændring af straffelovens terrorbestemmelser, en forenkling af Politiets Efterretningstjenestes adgang
til at indhente oplysninger fra andre forvaltningsmyndigheder samt en styrkelse af politiets
efterforskningsmidler, herunder i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden og indhentelse af
passageroplysninger fra flyselskaber. Forslaget forventes vedtaget i juni 2006.
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Skærpede regler om sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn i biler

Regeringens lovforslag om at skærpe kravene om anvendelse af sikkerhedsseler og sikkerhedsudstyr til børn
i biler blev vedtaget i marts 2006. Efter de nye regler må der som udgangspunkt ikke befordres flere
passagerer, end der er seler til, og børn under 135 cm skal som hovedregel anvende godkendt
sikkerhedsudstyr, der er tilpasset barnets højde og vægt. Føreren får klip i kørekortet, hvis børnene i bilen
ikke er korrekt fastspændt.
Dommeres bibeskæftigelse

Regeringen fremsatte i januar 2006 et lovforslag om dommeres adgang til indtægtsgivende bibeskæftigelse.
Med lovforslaget sikres det, at omfanget af bibeskæftigelse for den enkelte dommer holdes på et rimeligt
niveau, og det sikres, at udpegningen af dommere til de forskellige former for bibeskæftigelse sker på en
måde, der ikke rejser spørgsmål om dommeres habilitet i hovedstillingen. Med nyordningen indføres bl.a. et
loft for dommeres indtægter ved bibeskæftigelse, og der oprettes et uafhængigt Bibeskæftigelsesnævn, der
skal stå for en generel administration af dommeres bibeskæftigelse. Lovforslaget forventes vedtaget juni
2006.
Lovtidende i elektronisk form

Regeringens lovforslag om at indføre et Lovtidende i elektronisk form blev vedtaget i marts 2006. Med de
nye regler skabes der mulighed for, at love, bekendtgørelser og traktater, som i dag offentliggøres i
Lovtidende i trykt form, fremover offentliggøres elektronisk via internettet. Det vil betyde, at borgerne fra
deres hjem, arbejdsplads eller et folkebibliotek hurtigt og effektivt via internettet vil kunne få oplysning om
de retsforskrifter, som offentliggøres i Lovtidende. Loven sættes i kraft af justitsministeren, når Lovtidende i
elektronisk form er etableret og klar til drift.
Ny lov om juridisk rådgivning

Regeringens forslag om en ny lov om juridisk rådgivning blev vedtaget i maj 2006. Loven afløser den
såkaldte vinkelskriverlov og ophæver det generelle forbud mod, at andre end navnlig advokater kan
reklamere med, at de driver virksomhed med juridisk rådgivning. Dermed øges konkurrencen på markedet
for juridisk rådgivning. Loven, der gælder rådgivning ydet til forbrugere, indeholder endvidere en række
bestemmelser om god skik for juridiske rådgivere. Forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med
overholdelse af loven, og overtrædelse af reglerne om god skik for juridisk rådgivning kan straffes.
Digital tinglysning

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om digital tinglysning. Loven vil gøre det muligt for borgere
og virksomheder at anmelde rettigheder til tinglysning via digital kommunikation. Digitaliseringen af
tinglysningsdokumenterne vil endvidere i de fleste tilfælde gøre det muligt at få tinglyst med det samme. Det
nye system, der forventes at kunne starte i 2008, vil således medføre lettere og hurtigere
tinglysningsekspeditioner til gavn for både virksomheder og borgere. Lovforslaget forventes vedtaget i juni
2006.
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Kirkeministeren
Kortlægning af den nuværende opgavefordeling i folkekirken

Kirkeministeriet har i januar 2006 offentliggjort en kortlægning af den nuværende opgavefordeling i
folkekirken. Kortlægningen indgår som en del af grundlaget for den debat om den fremtidige
opgavefordeling i folkekirken, der blev igangsat af Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur
med offentliggørelsen af et debatoplæg i januar 2006 om, hvordan de mange forskellige opgaver i
folkekirken kan eller bør fordeles mellem sogne, provstier og stifter.
Forenkling og bedre styring af fællesfonden m.v.

Regeringens lovforslag om ændring af lov om folkekirkens økonomi er vedtaget i marts 2006.
Hovedintentionen med ændringerne er at fortsætte og forstærke de seneste års udvikling i retning af øget
gennemsigtighed i og decentralisering af folkekirkens økonomi. Med ændringen er der gennemført en
slankning af fællesfonden, således at udgifter og indtægter, der reelt vedrører de lokale kasser, overføres til
de pågældende kasser. Dette indebærer bl.a., at afkastet af de lokale kirkelige kapitaler, der bestyres af
stiftsøvrighederne, fuldt ud vil tilfalde de pågældende lokale kasser.
Muslimsk begravelsesplads

Den 7. april 2006 godkendte Kirkeministeriet den første selvstændige muslimske begravelsesplads i
Danmark. Begravelsespladsen, der ejes af Dansk Islamisk Begravelsesfond, bliver anlagt på et 50.000 m2
stort areal i Brøndby. Arealet vil blive taget i brug som begravelsesplads i flere etaper. Den første etape
omfatter 10.000 m2. Ifølge vedtægten har alle muslimer, der bor i Danmark, ret til at blive begravet på
begravelsespladsen.
Digital borgerservice

I forbindelse med ikrafttrædelse af den nye navnelov er der åbnet et web-sted med samtlige blanketter vedr.
civilregistrering. Udviklingen af digital selvbetjeningsservice, der kommer til at omfatte fødselsanmeldelse,
navngivning, navneændring, rekvirering af attester samt egen indgang, er igangsat således, at det fra 1.
januar 2007 vil være muligt at foretage anmeldelse mm. via internettet ved brug af digital signatur (OCEScertifikat). Senest fra januar 2008 vil det tillige blive muligt at foretage dødsanmeldelse på samme måde.
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Kulturministeren
Gratis adgang til museerne

Regeringens lovforslag om gratis adgang til de statsanerkendte museer for børn og unge under 18 år er
vedtaget i december 2005. Med forslaget indføres gratis adgang for alle til de permanente samlinger på
Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Herudover er der indført gratis adgang for børn og unge
under 18 år på de øvrige statslige museer under Kulturministeriet og på landets statsanerkendte museer.
Gratis adgang til museer indgår i regeringsgrundlaget »Nye mål« fra februar 2005, hvor regeringen bl.a.
ønsker at styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv.
Kulturkanon

Regeringen nedsatte i 2005 syv udvalg, der skulle udarbejde en kulturkanon. Kanonen blev offentliggjort i
januar 2006 og indeholder 96 uomgængelige værker indenfor kunstarterne arkitektur, billedkunst, design og
kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scenekunst. Herudover er der udarbejdet en tværgående
børnekulturkanon. Senere offentliggøres en særlig web-version af kanonen, ligesom kanonen udgives som
klassesæt.
Liberalisering af bogmarkedet

Regeringen har indgået en bred politisk aftale med samtlige partier i Folketinget om en række initiativer, der
skal sikre mere fri prisdannelse på bogmarkedet. Initiativerne bygger på den aftale om øget liberalisering af
bogmarkedet, der i november 2005 blev indgået mellem Konkurrencestyrelsen og Forlæggerforeningen.
Derudover er regeringen og de øvrige partier blevet enige om, at når en bog kommer i bogklub, skal den
samtidig gives fri prismæssigt i alle andre udgaver.
Kultur i hele landet

Regeringen har lanceret sin strategi for ”Kultur i hele landet”. Med afsæt i kommunalreformen og
dialogmøder med lokale kulturaktører indeholder strategien forslag til en videreudvikling af kulturlivet med
fokus på at understøtte kulturlivet uden for hovedstadsområdet. Strategien indebærer, at Kulturministeriets
nuværende redskaber, som f.eks. de regionale kulturaftaler, videreudvikles og suppleres med nye initiativer.
Ny Radio-tv struktur

Regeringens lovforslag på radio-tv området er vedtaget i december 2005. Hermed indførtes en ny
administrativ struktur på lokalradio- og tv-området, en ny lokal-tv-ordning og en ny tilskudsordning.
Forslaget forhøjer også strafferammen for piratkopiering. De lokal radio- og fjernsynsnævn er efterfølgende
nedlagt, og den samlede administration af lokalradio- og lokal-tv-området varetages nu af Radio- og tvnævnet.
Harmonisering af følgeretsvederlag og erstatning ved ophavsretskrænkelser

Regeringens to lovforslag om harmonisering af følgeretsvederlag og erstatning ved ophavsretskrænkelser er
vedtaget i december 2005. Hermed ændres den del af ophavsretsloven, der regulerer det vederlag, som en
kunstner skal modtage, når hans eller hendes kunstværk videresælges ved fx auktions- eller gallerisalg: Ved
lovovertrædelser skal krænkerens fortjeneste fremover tages i betragtning. Med lovene tilpasses de danske
regler til EU-reglerne.
DVD-vederlaget sænkes fra 10 til 3 kr

Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, som vedrører dvd-vederlaget og reglerne om beskyttelse
mod omgåelse af kopispærringer på cd’er, dvd-film m.v. Lovforslaget er en udmøntning af finanslovaftalen
for 2006. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2006.
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Museumssammenlægninger gøres nemmere

Regeringens lovforslag, som giver bedre muligheder for sammenlægninger af statsanerkendte museer ved at
gøre det muligt at opretholde det hidtidige grundlag for beregningen af det statslige driftstilskud til det
sammenlagte museum blev vedtaget i maj 2006.
Distributionsstøtte til dagblade og dagbladslignende publikationer gøres uafhængig
af Post Danmark

Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, som skaber en ny ordning for direkte støtte til udgivere til
distribution af dagblade i Danmark. Ordningen skal afløse den gældende bladtilskudsordning med støtte via
Post Danmark. Udgivere kan derfor i fremtiden selv vælge distributør, og Post Danmark kan selv vælge sine
bladportotakster. Forslaget er sidste led i en proces, der har indebåret en række ændringer af den gældende
tilskudsordning, og forventes vedtaget i juni 2006. På området for dagbladslignende publikationer fremsatte
regeringen i december 2005 et parallelt lovforslag, som blev vedtaget i marts 2006.
Finanslovaftale

Regeringen har indgået en bred aftale på kulturområdet med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen sikrer i alt 129 mio. kr. ekstra til kulturområdet i
perioden 2006-2009. Pengene skal bl.a. bruges til en huskunstnerordning, forbedret publikumsbetjening på
Statens Arkiver, arkitekturpolitiske initiativer, styrket talentudvikling på kunstskolerne og musikskolerne
samt kulturprojekter i kommunerne.
Styrket formidling på museerne

Som led i aftalen om Finansloven for 2006 er der fra 2007 afsat 40,5 mio. kr. om året til styrkelse af
formidlingen på museumsområdet. Udmøntningen af midlerne sker på baggrund af ”Udredning om
museernes formidling af kulturarven”, som blev offentliggjort i april 2006.
IOC-kongres til Danmark

Den 8. februar 2006 besluttede den internationale olympiske komité, at København får værtskabet for IOC’s
kongres og session i 2009, der ventes at tiltrække tusindvis af deltagere og særdeles stor mediebevågenhed.
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Miljøministeren
Miljømilliarden

Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 1 mia. kr. til en styrket indsats for miljø og natur.
Der er afsat midler til en kemikaliehandlingsplan, jf. nedenfor, samt til at bidrage til oprydning i Kærgård
Klitplantage. De resterende 900 mio. kr. vil over de næste fire år blive anvendt til bl.a. naturgenopretning,
sikring af habitater, en styrket indsats for renere vand samt rejsning af mere skov.
Aftale om handlingsplan for en styrket kemikalieindsats 2006-2009

Regeringen indgik i oktober 2005 en aftale med alle Folketingets partier om en 4-årig handlingsplan for en
styrket kemikalieindsats. Aftalen sikrer en markant styrkelse af kontrollen og den forebyggende indsats på
kemikalieområdet. Der afsættes i alt 62 mio. kr. ekstra i perioden til at gennemføre nye initiativer, som
supplerer den eksisterende kemikalieindsats. Med handlingsplanen iværksættes en række initiativer under tre
centrale overskrifter: Mere kontrol med at reglerne overholdes, større fokus på produkter til forbrugere samt
bedre kommunikation med virksomhederne.
EU’s nye kemikaliereform (REACH)

Regeringen har aktivt medvirket til, at der i december 2005 blev opnået politisk enighed i Rådet om EU’s
kemikaliereform (REACH). REACH indebærer, at ca. 30.000 kemikalier vil blive registreret og vil indebære
en markant stærkere kemikalieregulering i EU og en forbedring af beskyttelsesniveauet.
Ny global kemikaliestrategi

Regeringen har aktivt medvirket til at sikre vedtagelse af den nye globale kemikaliestrategi, SAICM, som vil
danne basis for den globale indsats for regulering af kemikalier fremover. Regeringen har også bidraget
aktivt til, at flere farlige stoffer bliver vurderet med henblik på optagelse under kemikaliekonventionerne og
til udarbejdelse af en nordisk strategi for klima- og miljøgifte. Resultaterne vil på sigt mindske
befolkningernes belastning fra persistente organiske forureningsstoffer og tungmetaller, herunder kviksølv,
ikke mindst i arktiske egne.
Klima

Regeringen har aktivt medvirket til igangsættelse af forhandlinger om en fremtidig klimaaftale efter 2012.
Miljøministeren var vært for det uformelle ministermøde i Grønland i august 2005, der skabte bredere
opbakning til en styrket international indsats på klimaområdet. Grønlandsdialogen fortsættes i Sydafrika i
juni 2006. Miljøministeren har ligeledes gennemført konsultationer i USA med centrale aktører på
klimaområdet med henblik på større involvering i en fremtidig global aftale.
F-gasser

Regeringen har aktivt medvirket til at sikre enighed mellem Rådet og Europa-Parlamentet i januar 2006 om
den fremtidige regulering af brugen af flourholdige drivhusgasser (F-gasser). Beslutningen betyder at
Danmark kan opretholde det strammere forbud mod F-gasser.
Jordforurening

Regeringen har i marts 2006 fremsat lovforslag om ændring af loven om forurenet jord. Det indgår i
lovforslaget, at lettere forurenet jord ikke længere skal kortlægges. I stedet skal lettere forurenede områder
områdeklassificeres, hvilket mindsker ulemperne for borgerne. Formålet med lovforslaget er at koncentrere
og målrette indsatsen mod de store forureninger, der kan udgøre en risiko for beboernes sundhed og for
grundvandet. Lovforslaget blev vedtaget i maj 2006.
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Større bøder for ulovlig udledning af olie i havet

Regeringens lovforslag om ændring af havmiljøloven og straffeloven blev vedtaget i maj 2006. Regeringen
foreslår bl.a., at de vejledende bøder for ulovlig udledning af olie i havet øges markant. De højere bøder
forventes at forebygge, at skibe foretager ulovlige olieudledninger i danske farvande og havområder.
Handlingsplan for Off-shoresektoren skal beskytte havmiljøet i Nordsøen

Regeringen offentliggjorde i december 2005 en handlingsplan for beskyttelse af miljøet i forbindelse med
olie- og gasoperatørernes aktiviteter i den danske del af Nordsøen. Handlingsplanen indeholder bl.a.
målsætninger for reduktion af de tilladte udledninger af kemikalier og olie i forbindelse med produktion og
efterforskning. Handlingsplanen indebærer, at alle operatører årligt udarbejder en miljørapport, som er
offentligt tilgængelig.
Partikelfiltre

Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 300 mio. kr. til afgiftsfritagelse for partikelfiltre på
nye person- og varebiler i perioden 2006-2009. Med afgiftsfritagelsen vil det ikke være dyrere for den
enkelte at vælge partikelfiltre. Afgiftsfritagelsen gælder for nye biler, der sælges fra 2006.
Udvalg for planlægning og detailhandel

Regeringen nedsatte i september 2005 udvalget for planlægning og detailhandel. Udvalget skal give
planlovens detailhandelsbestemmelser et serviceeftersyn, herunder bl.a. se på, hvordan reglerne for
butiksstørrelser og butikkernes placering skal være i fremtiden. Udvalget afslutter sit arbejde i juni 2006 med
henblik på udarbejdelse af lovforslag til fremlæggelse i efteråret 2006.
Nationalparker

Miljøministeren har i maj 2006 afgivet en redegørelse om nationalparker til Folketinget. Redegørelsen
bygger bl.a. på en rapport fra Den Nationale Følgegruppe med anbefalinger om, hvordan der kan skabes en
dansk model for nationalparker. Redegørelsen til Folketinget omfatter regeringens bud på de overordnede
emner, som skal indgå i det kommende lovforslag. Lovforslaget forventes fremsat i den kommende
folketingssamling.
Grønt ansvar

Regeringen lancerede i efteråret 2005 en kampagne om det personlige ansvar for miljøet, hvor det gennem
forskellige aktiviteter blev demonstreret, hvordan den enkelte borger kan yde sit bidrag til at forbedre
miljøet.
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Ministeren for familie- og forbrugeranliggender
Nedsættelse af den maksimale forældrebetalingsandel for en plads i dagtilbud til
børn og privat pasning

Med vedtagelse af regeringens lovforslag om ændring af lov om social service i december 2005 blev første
skridt på vejen taget i forhold til at nedsætte taksterne for børns ophold i dagtilbud til børn under
skolealderen. Ændringen indebærer, at den maksimale forældrebetalingsandel for børn under tre år blev sat
ned til 25 pct. af bruttodriftsudgifterne fra 1. januar 2006. Andet skridt er taget i marts 2006 med regeringens
fremsættelse af lovforslag om ændring af lov om social service, der foreslår nedsættelse af den maksimale
forældrebetalingsandel for aldersgruppen fra tre år og indtil skolealderen til 25 pct. fra 1. januar 2007.
Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2006.
Barselsudligningsordning

Regeringens lovforslag om en ny barselsudligningsordning er vedtaget i april 2006. Lovforslaget sikrer, at
alle lønmodtagere er dækket af en barselsudligningsordning, uanset om der er indgået overenskomst om en
decentral ordning. Formålet er at fremme ligestilling på arbejdsmarkedet mellem mænd og kvinder via en
udligning af arbejdsgivernes udgifter til medarbejdernes barselsorlov.
Bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Regeringen fremsatte i januar 2006 lovforslag om ændring af lov om ægteskabets retsvirkninger og lov om
skifte af fællesbo m.v. samt lovforslag om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse.
Formålet med lovforslagene har først og fremmest været at sikre en mere moderne og kønsneutral lovgivning
på området. Forslagene bygger på en betænkning afgivet af Ægtefællepensionsudvalget. Lovforslaget
forventes vedtaget i maj 2006.
Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Regeringens lovforslag om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen er vedtaget i maj 2006. Med loven er det
muligt for Danmark at ratificere Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Konventionen har til formål at
forbedre beskyttelsen af børn i internationale sammenhænge.
Fravær ved barns sygdom

Regeringens lovforslag om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager er
vedtaget i marts 2006. Lovforslaget er en udmøntning af force majeure bestemmelsen i Rådets direktiv
vedrørende forældreorlov. Med loven er det nu fastlagt, at forældre altid har ret til at holde fri, hvis det er
tvingende nødvendigt for at passe et sygt barn, fx for at tage med barnet på hospitalet.
Familie- og Arbejdslivskommissionen

Regeringen har nedsat en kommission, der skal kortlægge og analysere, hvilke krav det moderne familie- og
arbejdsliv stiller til et mere fleksibelt samfund i fremtiden, herunder til et fleksibelt arbejdsmarked og til en
mere fleksibel offentlig og privat service. Familie- og Arbejdslivskommissionen skal komme med
anbefalinger til, hvordan rammebetingelserne kan blive bedre for, at den enkelte kan tilrettelægge sit liv, så
der opnås en god balance mellem arbejdsliv, familieliv og andet liv. Kommissionens anbefalinger skal
foreligge ved udgangen af 2006.
Bedre kvalitet i børnepasningen.

I forbindelse med finanslovaftalen for 2006 har regeringen indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at
afsætte i alt 400 mio. kr. i 2006-2009 til bedre børnepasning. Pengene skal f.eks. bruges til
børnemiljøvurderinger (lovforslag fremsat i marts 2006 som forventes vedtaget i maj 2006.), en forstærket
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indsats over for socialt udsatte børn, flere medarbejdere, forbedringer af lokaler, og fremme af etablering af
skovbørnehaver. Regeringen har afsat yderligere i alt 1,6 mia. kr. de kommende tre år.
Familiepolitisk redegørelse

Ministeren for familie- og forbrugeranliggender fremlagde i november 2005 for første gang ”Familiepolitisk
redegørelse” for Folketinget. I redegørelsen anlægges et børneperspektiv på familiepolitikken, og der
præsenteres 31 konkrete initiativer til gavn for børnefamilierne, hvoraf mange er særligt målrettet de socialt
svage familier.
Lov om ændring af lov om hold af dyr og af lov om dyrlæger

Regeringens lovforslag om ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger er vedtaget i februar 2006. I
loven er der foretaget en generel skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af reglerne om
lægemidler til dyr.
Motions- og Ernæringsråd

Regeringen nedsatte i november 2005 det uafhængige Motions- og Ernæringsråd. Rådet skal fremme bedre
sundhed for alle danskere. Rådets første opgave bliver at udarbejde en strategi til forebyggelse af fedme hos
børn.
Modernisering af markedsføringsloven

Regeringens lovforslag om markedsføring er vedtaget i december 2005. Loven medfører en lang række
forbedringer til gavn for forbrugerne og de erhvervsdrivende. Regelsættet fastsætter bl.a. nye skærpede
regler om markedsføring over for børn og unge, krav om reklameidentifikation, en ny gebyrregel samt
indførelse af tilsyn med prismærkningsreglerne.
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration
Ny indfødsretsaftale

Regeringen indgik i december 2005 en ny aftale med Dansk Folkeparti om indfødsret. Aftalen fastlægger de
fremtidige generelle retningslinjer for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om meddelelse af
indfødsret. Kravene til ansøgernes danskkundskaber er skærpet, der er indført krav om, at ansøgere skal
bestå en særlig indfødsretsprøve og muligheden for dispensation fra kravet om danskkundskaber m.v. er
blevet indskrænket. Der stilles som noget nyt et krav om selvforsørgelse, ansøgere skal erklære ikke at have
gjort sig skyldige i forbrydelser mod statens sikkerhed m.v., og endelig er bestemmelserne om virkningen af
kriminalitet blevet skærpet.
Betinget udvisning
indrejseforbud

og

skærpelse

af

udvisningsreglerne

og

reglerne

om

Regeringens lovforslag om skærpede udvisningsregler er vedtaget i maj 2006. Der indføres betinget
udvisning, som skal anvendes i tilfælde, hvor en udlænding i forbindelse med en straffedom er tæt på at blive
udvist, og hvor det derfor er nærliggende, at der udvises ved ny kriminalitet. Selve det, at en udlænding, der
er betinget udvist, begår ny kriminalitet i en prøvetid, vil tale for udvisning, og vil altså kunne betyde
udvisning i tilfælde, der ikke i dag udløser udvisning. Endvidere føjes der flere straffelovsovertrædelser til de
kriminalitetsformer, hvor der er en udvidet adgang til udvisning, og reglerne om indrejseforbud skærpes.
Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse,
indberetningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser og ændrede regler om
undervisning og aktivering af asylansøgere

Regeringens lovforslag om en række ændringer af udlændingeloven er vedtaget i april 2006. I sager om
humanitær opholdstilladelse er ansøgningstidspunktet rykket frem, således at udlændinge kan søge allerede
ved registreringen som asylansøger. Ved kendskab til eller mistanke om, at et barn har været på
genopdragelsesrejse eller andet længerevarende udlandsophold af negativ betydning for barnets skolegang og
integration skal kommunerne indberette til Udlændingestyrelsen. Der er indført en 10 års karensperiode for
familiesammenføring ved dom for børnebortførelse, og undervisningen og aktiveringen af asylansøgere skal
fremover rettes mod en mulig fremtid i hjemlandet.
Integrationsplanen og aftalen om En ny chance til alle

Regeringens lovforslag om integrationskontrakter, erklæring om integration og aktivt medborgerskab,
skærpede betingelser for tidsubegrænset opholdstilladelse, uddannelsespligt for unge nyankomne udlændinge
og sygeopfølgning over for sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere m.v. er vedtaget i marts 2006.
Lovforslaget udmønter sammen med et forslag fra beskæftigelsesministeren regeringens integrationsplan
»En ny chance til alle« fra maj 2005 og den politiske aftale om planen. En ny chance til alle vurderes at
medføre, at op mod 10.000 flere kommer i beskæftigelse.
Brug for alle unge

Integrationsministeriet igangsatte i slutningen af 2002 Kampagnen Brug for alle unge. Kampagnen skal løbe
frem til udgangen af 2009. Kampagnen skal sikre, at flere unge med anden etnisk baggrund end dansk
gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. Kampagnen Brug for Alle Unge har fået tilsagn fra
EU's Socialfond om ca. 8 mio. kr. i årene 2006 og 2007 til at igangsætte en række nye aktiviteter som led i
projektet Brug for Alle Unge II.
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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
Ændring af innovationsordningen

Regeringens lovforslag om ændring af innovationsloven blev vedtaget i april 2006. Formålet med ændringen
er at styrke mulighederne for en mere strategisk og fokuseret innovationsindsats og specifikt at styrke
opbygningen af innovationskompetencen i fødevaresektoren. Således gives der som noget nyt mulighed for
tilskud til opbygning af innovationskompetencer. Ministeren får adgang til at udmelde særlige temaer med
henblik på en mere målrettet innovationsindsats. Udvalgsstrukturen ændres med udvidede kompetencer for
Innovationsudvalget. Og indsatsen vedrørende testmarkedsføring og kampagner fokuseres.
Landdistriktsprogrammet 2006.

På baggrund af arbejdet i regeringens udvalg vedrørende landdistriktsprogrammet er der iværksat 14 nye
initiativer i 2006 inden for en samlet ramme på 320 mio. kr. Formålet er at støtte vækst og udvikling i
landdistrikterne og sikre natur og miljø. Fx via en stærk satsning på demonstrations- og udviklingsprojekter
inden for miljøteknologi. Det er forudsat, at der sker fuld hjemtagelse af EU-midler til landdistrikterne i
2006.
Afbrænding af husdyrgødning

Regeringens lovforslag om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække blev
vedtaget i maj 2006. Lovforslaget sigter mod at fremme den miljøteknologiske udvikling på
landbrugsområdet og reducere barriererne for udvikling af alternative anvendelser af husdyrgødning.
Endvidere skabes hjemmel til at fastsætte regler om, at jordbrugeren kan fratrække kvælstof i afbrændt
husdyrgødning i bedriftens gødningsregnskab.
Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri

Regeringen indgik i november 2005 aftale med Dansk Folkeparti om ny regulering af dansk fiskeri. Den
enkelte fisker får bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til hans fartøj og fangsmetoder. Samtidig
danner aftalen mere langsigtede rammer for det pelagiske fiskeri og industrifiskeriet. I aftalen indgår også en
ordning med fartøjskvoteandele, der hvert år udmøntes i årsmængder for det enkelte fartøj. Ifølge aftalen skal
den nye regulering have virkning den 1. januar 2007.
Ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank

Regeringens lovforslag om afvikling og nedlæggelse m.v. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank er vedtaget i
december 2005. Lovens formål er at afvikle bankens virksomhed med faldende rammer for garantistillelse
indtil udgangen af 2008. Bankens virksomhed ophører den 1. januar 2009, hvor bankens beholdninger af
udlån og obligationer overgår til staten. Loven sikrer en uændret retsstilling for såvel fiskere med lån i
banken som långiverne (obligationsejerne).
Ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren

Regeringens lovforslag om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren er vedtaget
i marts 2006. Lovens formål er at give mulighed for, at staten kan medfinansiere investeringer i faste anlæg i
privatejede fiskerihavne. Herved får de private fiskerihavne mulighed for konkurrencemæssig ligestilling
med de kommunale havne, som efter de gældende regler kan opnå 50 pct. tilskud fra EU til medfinansiering
af investeringer i havnen.
Sukkerreformen

EU’s sukkerreform blev vedtaget i februar 2006. Reformen sikrer en mere markedsorienteret produktion af
sukker, som regeringen har arbejdet for. Reformen indebærer et prisfald på 36 pct., således at EU’s interne
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pris kommer nærmere verdensmarkedsprisen for sukker. Gennem delvis kompensation til landmændene og
omstruktureringsstøtte til forarbejdningssektoren, herunder støtte til omskoling af afskedigede
fabriksarbejdere, mindskes reformens negative effekter.
Modernisering af landbrugsloven

Regeringen fremsatte i februar 2006 forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. Lovforslaget
ophæver særreglen om, at lejemål vedrørende beboelsesbygninger på landbrugsejendomme kan ophæves,
hvis boligen ønskes anvendt som bolig for personer, der beskæftiges i driften. Endvidere indføres hjemmel til
at fastsætte nye regler om husdyrhold og arealkrav. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Øget offentlighed omkring landbrugets gødningsregnskaber

Regeringens lovforslag om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække blev
vedtaget i maj 2006. Lovforslaget sikrer borgerne en nem internetadgang til landbrugets gødningsregnskaber,
hvorved oplysningerne herfra kan indgå i en lokal debat baseret på faktuelle oplysninger.
Overførsel af den amtslige MVJ-administration til staten pr. 1. januar 2007

Som følge af kommunalreformen overgår den amtslige administration af miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger (MVJ) til staten pr. 1. januar 2007. Efter aftale mellem regeringen og Dansk
Folkeparti er det besluttet at placere en overvejende del af administrationen i Tønder for bl.a. at styrke den
regionale udvikling.
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Ministeren for ligestilling
Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle

Som en del af regeringsgrundlaget lancerede regeringen i december 2005 en ny 4-årig handlingsplan med
over 50 initiativer. Målet med handlingsplanen er, at kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end
dansk ikke hindres i deres frie valg og mulighed for at deltage i uddannelse, arbejde og foreningslivet på
grund af kønsbestemte fordomme eller barrierer. Som led i optakten til handlingsplanen har der været
iværksat en oplysningskampagne om borgerrettigheder for kvinder med anden etnisk kulturbaggrund end
dansk. Kampagnen har omfattet dialogmøder, sprogskoleforedrag, pjecer mv. om familieret, skilsmisse,
økonomi, det danske arbejdsmarked, støtte til voldsofre mv.
Afdækning og anbefalinger om det kønsopdelte arbejdsmarked

Regeringen lancerede i marts 2006 en rapport med konkrete anbefalinger og initiativer, der kan nedbryde det
kønsopdelte arbejdsmarked. Rapporten gør klart, at der skal sættes ind på en lang række områder - både i
folkeskolen, på gymnasierne, i vejledningssystemet, på universiteterne, på arbejdspladserne og i de enkelte
hjem, hvor forældre og børn taler om og træffer valg om fremtidig uddannelse, og hvor kvinder og mænd
træffer valg om fremtidige prioriteringer for deres job og karriere. Rapporten er udarbejdet på baggrund af
Socialforskningsinstituttets kortlægning af det kønsopdelte arbejdsmarked. Desuden er der åbnet en
hjemmeside www.lige-frem.dk om unges valg af uddannelse.
Lov om sammensætning af kommunale og regionale udvalg

Regeringens lovforslag om sammensætning af kommunale og regionale udvalg er vedtaget i maj 2006. Med
vedtagelsen skal organisationer og myndigheder, der stiller forslag om medlemmer til kommunale og
regionale udvalg, indstille både en kvinde og en mand. Kommunalbestyrelsen henholdsvis regionsrådet
beslutter, hvem der skal udpeges under hensyn til at sikre en afbalanceret kønssammensætning. Demokratisk
valgte er ikke omfattet.
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Ministeren for nordisk samarbejde
Effektiviteten i det nordiske samarbejde

Som led i det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2005 tog regeringen initiativ til en vurdering af
effektiviteten i det nordiske regeringssamarbejde. Arbejdet mundede i november ud i en beslutning om en ny
og smallere ministerrådsstruktur, som indebærer, at antallet af råd konsolideres i 11 mod hidtil 18. Dermed
fremtidssikres samarbejdet gennem en forenkling og fokusering af arbejdet. Der blev desuden taget skridt til
at reformere det nordiske budget. Endelig tog Danmark i foråret 2006 initiativ til et kritisk eftersyn af de
administrative procedurer i Nordisk Ministerråds sekretariat.
Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2005

Temaet for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2005 var "Norden i en ny tid: Viden, dynamik
og samarbejde". Temaet henviser til nødvendigheden af, at det nordiske samarbejde er dynamisk og tager de
udfordringer op, som følger af globaliseringen. Regeringen ønskede at understrege vigtigheden af nordisk
samarbejde om livslang læring, innovation og udvikling af samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv.
Viden og innovation

I overensstemmelse med det danske formandskabsprogram blev der tildelt flere ressourcer til fælles nordisk
forskning og innovation i 2005 og 2006. Med henblik på at skabe et nordisk forskningsrum oprettedes
NordForsk i 2005 gennem en sammenlægning af eksisterende forskningsfora. NordForsk er det første
markante initiativ, der følger op på rapporten Nordic Research and Innovation Area om Norden som globalt
synlig, ledende og attraktiv region for forskning og innovation. NordForsk er tiltænkt rollen som den nye,
centrale organisation for den nordiske forskningssamordning og vil i højere grad tage udgangspunkt i de
forskningsområder, landene prioriterer højest.
Norden uden grænser

Det har været centralt for regeringen at fremskynde arbejdet med fjernelse af grænsehindringer, herunder
grænsehindringer for små og mellemstore virksomheder. Denne opmærksomhed er bl.a. mundet ud i en
internordisk jobformidling på internettet, en nordisk skatteportal og et virtuelt skattekontor samt fælles
nordiske ”pillepas”. Endelig er det fra juni 2005 gjort lettere at medbringe kæledyr i transit mellem Sjælland
og Bornholm via Sverige.
Arktis

Under formandskabet udarbejdede man et nyt program for indsatsen i de arktiske områder. Programmet har
til formål at sikre en bæredygtig ressourceudnyttelse samt at udvikle og forbedre livskvaliteten for
befolkningen. Den danske regering ønskede samtidig at fremme mulighederne for nordisk forskning i Arktis
– bl.a. i lyset af det kommende Internationale Polarår i 2007-2008.
Grønland, Færøerne og Ålandsøernes deltagelse i den nordiske samarbejde

Efter færøsk ønske og på regeringens initiativ blev de selvstyrende områders mulighed for at deltage i det
nordiske samarbejde sat på dagsordenen. Nordisk Ministerråd har således iværksat en kortlægning af
yderligere muligheder for Grønland, Færøerne og Ålandsøernes deltagelse i samarbejdet.
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
Aftale om UMTS-forlig om forskning, innovation og IKT

Regeringen indgik i oktober 2005 en bred aftale med Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om fordelingen af 855 mio. kr. over de næste tre år til forskning, innovation og
informations- og kommunikationsteknologi. Pengene stammer fra auktionen i 2001 over licenser til tredje
generations mobilnet, UMTS. Ca. 550 mio. kr. af de 855 mio. kr. blev afsat til forskning. Knap 170 mio. kr.
blev afsat til innovation og videndeling og 135 mio. kr. blev afsat til bl.a. sammenhæng i offentlige itsystemer, videncenter for software, e-læring, e-business og styrket konkurrence inden for informations- og
kommunikationsteknologiområdet.
Flere midler i Højteknologifonden

Regeringen indgik november 2005 aftale med Dansk Folkeparti om, at der i 2006 foretages et yderligere
indskud på 2 mia. kr. i Højteknologifonden og med en stigende profil på udbetalingerne. Sammen med
indskud på 3 mia. kr. i 2005 er der herefter indgået aftaler om indskud i fonden på 5 mia. kr. i alt. Fonden
foretog sin første uddeling af 200 mio. kr. i december 2005. På baggrund af størrelsen af det samlede
kapitalindskud på 5 mia. kr. er det aftalt at stille et afkast på ca. 200 mio. kr. til rådighed for uddelinger fra
fonden i 2006. Fonden skal tilføres i alt 16 mia. kr. indtil 2012. Fonden skal støtte højteknologisk udvikling
baseret på offentligt/privat samarbejde inden for løfterige områder, hvor Danmark har styrker og potentiale.
Flere forskere og it-sikkerhed

Regeringen indgik i januar 2006 en aftale med Dansk Folkeparti om udmøntningen af forskningsreserven på
200 mio. kr., der er afsat på finansloven for 2006. Aftalen reserverer 150 mio. kr. til forskeruddannelse og
indebærer, at der kan uddannes ca. 110 flere forskere med ph.d.-stipendier ud over det markante løft til
forskeruddannelsen, som finansloven i forvejen indeholdt. Der er endvidere afsat 25 mio. kr. til Danmarks
Grundforskningsfond, 15 mio. kr. til flere erhvervs-ph.d.'ere og 10 mio. kr. til et nyt forskningsprogram om
borgernes it-sikkerhed.
Regionale teknologicentre samt regionale videnpiloter

Under initiativet den regionale handlingsplan ”Viden flytter ud” har regeringen som led i UMTS-forliget på
finansloven 2005 afsat omkring 130 mio. kr. i 2005-2008 til dels at igangsætte en række regionale
teknologicentre rundt om i landet, dels til en særlig indsats for at få flere højtuddannede - regionale
videnpiloter - ud i mindre virksomheder udenfor storbyerne. Videnpilotordningen blev yderligere forhøjet
med 15 mio. kr. årligt i 2006-2008 i forbindelse med UMTS-aftalen. I marts 2006 er der fordelt 64 millioner
kroner til 13 regionale teknologicentre samt igangsat over 180 videnpiloter.
Forskningsrådene

Regeringens lovforslag om ændring af lov om forskningsrådgivning blev vedtaget med et bredt flertal i
Folketinget i april 2006. Med lovforslaget fjernes barrierer for forskningsrådenes deltagelse i internationalt
samarbejde. Hermed får Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd mulighed for at deltage i
forpligtende internationalt samarbejde.
Revideret eksamensbekendtgørelse

Videnskabsministeriet udsendte den 22. marts 2006 en revideret eksamensbekendtgørelse. Med
eksamensbekendtgørelsen fjernes muligheden for at gå til gruppeeksamen. Det betyder, at den enkelte
studerende fremover alene skal vurderes på sin egen præstation, hvilket vil øge gennemsigtigheden af
eksamenskaraktererne. Reglerne har virkning fra 1. september 2007.

27

IKT-sikkerhed

Regeringen besluttede i januar 2004, at alle statslige myndigheder senest med udgangen af 2006 skal
overholde en international standard for IKT-sikkerhed. I 2004 lanceredes ligeledes en dansk strategi til
bekæmpelse af spam. I 2006 er der etableret et IKT-sikkerhedspanel, der skal give borgere, virksomheder og
det offentlige den bedste faglige viden inden for IKT-sikkerhedsområdet, og der er afsat 10 mio. kr. til
forskning i borgernes IKT-sikkerhed.
Aftale om fællesoffentlig borgerportal

Pr. 1. januar 2007 etableres i samarbejde med KL en fællesoffentlige borgerportal: borger.dk, der skal sikre
borgeren én indgang til det offentlige. Portalen etableres ved sammenlægning af den statslige portal
danmark.dk og den kommunale portal netborger.dk.
Lukning af det analoge tv-sendesignal og anvendelse af digitale frekvenser

Regeringen indgik i juni 2005 en bred politisk aftale med Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti om, at Danmark fremover skal satse på digitale services, fx inden
for radio/tv-området. Som en konsekvens heraf lukkes der fra oktober 2009 for det analoge tv-sendesignal.
IT- og Telestyrelsen arbejder lige nu for at sikre Danmark så mange frekvenser som muligt. Fordelingen
mellem digitalt tv og telekommunikationsformål vil blive besluttet politisk.
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Skatteministeren
Skattestoppet

Skattestoppet er fortsat helt centralt i regeringens skattepolitik, og videreføres uændret. Skattestoppet
indebærer som udgangspunkt, at ingen skat eller afgift må stige, hvad enten den er fastsat i procent eller i
kroner. Skattestoppet har nu varet i over 1.600 dage og skaber tryghed om den fremtidige beskatning.
Samtidig er en mangeårig tendens til stigninger i afgifter og kommunale skatter brudt.
Bedre betingelser for risikovillig kapital

Regeringens lovforslag, der indebærer en forenklet skatteopgørelse ved investering i unoterede aktier, er
vedtaget i december 2005. Forslaget er et led i udmøntningen af handlingsplanen for risikovillig kapital fra
januar 2005 og fjerner en barriere for, at pensionsinstitutter og livsforsikringsselskaber kan investere i
unoterede aktier. Med flere pensionsmidler i brug til aktive erhvervsinvesteringer styrkes markedet for
risikovillig kapital.
Justering af reglerne om medarbejderaktier

Regeringens lovforslag, der medfører en smidiggørelse af skattereglerne for medarbejderaktieordninger, så
de bliver mere anvendelige for både selskaber og ansatte end hidtil, er vedtaget i december 2005. Det vil
bidrage til at øge anvendelsen af medarbejderaktier, og derigennem styrke medarbejdernes engagement.
Forenkling af aktieavancebeskatningen

Regeringens lovforslag, der indebærer en forenkling af aktieavancebeskatningen med det formål at skabe en
stærk og bredt forankret aktiekultur i Danmark, er vedtaget i december 2005. Hermed fjernes såvel 3årsreglen som 100.000 kr.-reglen. Med forenklingen styrkes aktiemarkedet og mængden af risikovillig
kapital øges.
Aftrapning af passagerafgiften

Regeringens lovforslag om afskaffelse af passagerafgiften over to år, således at afgiften halveres til 37½ kr.
pr. passager i 2006 og helt bortfalder fra og med 2007, er vedtaget i december 2005. Hermed styrkes
rammevilkårene for danske lufthavne og grundlaget for flytrafik i Danmark, herunder indenrigsflytrafikken.
Fairplay

Regeringens lovpakke, som skærper indsatsen mod sort og illegalt arbejde, er vedtaget i april 2006. Pakken
er endnu et skridt i regeringens Fairplay-indsats. Med skærpede regler om bl.a. indberetning af
udstationerede i bygge- og anlægsbranchen, sikkerhedsstillelse, skrappere bødekrav, udvidet anvendelse af
næringsbrev samt indgreb mod momskarruseller, vil regeringen slå hårdt ned på snyd og bedrageri, så de
virksomheder, som spiller efter reglerne, ikke længere bliver udsat for unfair konkurrence.
”eIndkomst”

Regeringens lovforslag om oprettelse af et indkomstregister er vedtaget i april 2006. Indkomstregistret
samler og systematiserer oplysninger om borgernes indkomst og arbejdsomfang, og afskaffer samtidig en
række indberetninger fra virksomheder og sikrer bedre mod snyd med sociale ydelser. Etableringen af et nyt
fælles offentligt indkomstdataregister vil forenkle kommunikationen mellem myndigheder, virksomheder og
borgere, og skabe grundlag for en mere digital og effektiv offentlig forvaltning.
Digital motorregistrering

Regeringens lovforslag om digital motorregistrering, som betyder at ind- og omregistrering af biler og
motorcykler kan ske både hurtigere og enklere end hidtil, er vedtaget i april 2006. Fremover behøver borgere
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kun at henvende sig ét sted én gang i forbindelse med syn og køb eller salg af bil eller motorcykel, idet
registrering nu også kan ske hos den private bilforhandler eller via internettet.
Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Regeringens lovforslag, der forenkler papirarbejdet i forbindelse med forskudsopgørelsen og selvangivelsen
for personer med meget enkle skatteforhold, er vedtaget i maj 2006. Regeringen fortsætter dermed sit arbejde
med at gøre det lettere for borgerne at selvangive om deres skatteforhold. Forslaget betyder, at den
automatiske udsendelse af forskudsopgørelse og selvangivelse ophører for de skatteydere, som alligevel ikke
har ændringer, således at de fremover alene modtager en årsopgørelse.
Reform af inddrivelsesområdet

Regeringen har som led i kommunalreformen iværksat en omlægning af inddrivelsesområdet for at opnå en
mere ensartet, professionel og effektiv offentlig restanceinddrivelse. Første skridt var en organisatorisk
samling i en ny fælles inddrivelsesmyndighed fra november 2005. Regeringen fremsatte efterfølgende i
marts 2006 lovforslag om harmonisering og forenkling af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige i
et nyt fælles regelgrundlag. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2006. Sidste skridt bliver etablering af et
fælles inddrivelsessystem i 2007.
Én skattekonto for virksomhederne

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om en ny skattekonto, der skal samle alle virksomhedernes
ind- og udbetalinger af A-skat, selskabsskat, moms, told og afgifter på én konto. Udover at give
virksomhederne et hurtigt og klart overblik over deres mellemværende med skattemyndighederne og en mere
korrekt morarenteberegning ved for sen betaling, vil skattekontoen kunne spare det offentlige for store
administrationsomkostninger. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2006.
Enklere regler om eftergivelse af studiegæld og forsøg med gældseftergivelse for
kontanthjælpsmodtagere

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om forenklinger af reglerne for eftergivelse af studiegæld, bl.a.
vedrørende tidsfristerne for ansøgning om eftergivelse og genoptagelse. Regeringens lovforslag indebærer
samtidig på forsøgsbasis mulighed for eftergivelse af gæld til det offentlige for skyldnere, der har modtaget
kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse i 4 år eller mere. Dermed styrkes incitamentet for denne
gruppe til at søge ud på arbejdsmarkedet eller gå i gang med en uddannelse. Lovforslaget forventes vedtaget
i maj 2006.
Indførelse af sundhedsbidrag

Som led i udmøntningen af kommunalreformen har regeringen i marts 2006 fremsat lovforslag om indførelse
af et sundhedsbidrag som en statslig indkomstskat på 8 pct., der udskrives på samme grundlag som
indkomstskatten til kommunen. Sundhedsbidraget afløser delvist den amtskommunale indkomstskat, som
ikke skal opkræves efter nedlæggelsen af amterne fra og med 2007. Den øvrige del af den amtskommunale
indkomstskat konverteres til kommunal skat. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2006.
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Socialministeren
Plejeboliggarantien

Regeringens lovforslag om plejeboliggarantien blev vedtaget i marts 2006. Loven sikrer en garanti for tilbud
om en almen plejebolig eller en plads på et plejehjem til ældre senest to måneder efter optagelse på en
venteliste. Kommunerne skal opfylde garantien senest den 1. januar 2009. Garantien er skabt med opbakning
fra satspuljepartierne, og er delvist finansieret af satspuljen for 2006.
Pulje til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp

Regeringen indgik i november 2005 aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2006. Med aftalen har
landets kommuner fået 435,9 mio. kr. øremærket til bedre og mere fleksibel hjemmehjælp til gavn for
borgerne. Ansøgningspuljen er en udmøntning af aftalen og alle landets kommuner har ansøgt om midler fra
puljen. Ansøgningerne er fordelt på tre temaer: Øget aktivitet, digitalisering (med henblik på at frigøre tid til
pleje og omsorg for de ældre) samt fleksibilitet og valgfrihed.
Nye veje til arbejde

Regeringen fremlagde i marts 2006 udspillet Nye veje til arbejde – hjælp til sindslidende og andre udsatte
grupper. Det består af 14 initiativer, der skal sikre, at sindslidende og andre udsatte får hjælp til at komme
ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, og at hjælpen er skræddersyet til at overkomme de problemer –
både personlige og praktiske – som de pågældende trækkes med.
Udvidelse af støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende

Regeringens lovforslag om støtte- og kontaktpersonordningen blev vedtaget i april 2006. Med vedtagelsen af
loven udvides støtte- og kontaktpersonordningen for personer med sindslidelser til også at omfatte personer
med et stof- eller alkoholmisbrug samt personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan
opholde sig i egen bolig (hjemløse).
Højere pension til førtidspensionisterne

Regeringens lovforslag om indførelse af den ekstra tillægsydelse blev vedtaget i december 2005. De
økonomisk dårligst stillede førtidspensionister har fået et løft på godt 13.000 kr. om året skattefrit. Samtidig
er en urimelig forskelsbehandling blevet fjernet. Førtidspensionister får ikke længere nedsat deres
invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb og invalideydelse, fordi de er gift med en førtidspensionist, der
også modtager disse ydelser. Forbedringerne er et resultat af finanslovaftalen for 2006 mellem regeringen og
Dansk Folkeparti og indebærer forbedringer for førtidspensionisterne for i alt 610 mio. kr. i 2006.
Styrkelse af forældreansvaret

Regeringens lovforslag om en styrkelse af forældreansvaret blev vedtaget i marts 2006. Loven giver
kommunerne mulighed for at pålægge forældre at foretage bestemte aktive handlinger i forhold til deres børn
med henblik på at sikre, at det enkelte barn igen kommer ind i en positiv udvikling. Hvis forældrene ikke
efterlever pålægget, kan kommunerne træffe afgørelse om, at udbetalingen af børnefamilieydelse stoppes.
Negativ social arv

I januar 2006 offentliggjorde regeringen en fremadrettet strategi til at bekæmpe negativ social arv. Strategien
skal skabe overblik over, hvilke indsatser der virker bedst i forhold til det enkelte barn, styrke den
sammenhængende indsats mod negativ social arv på tværs af faglige grænser og sektorgrænser samt udvikle
redskaber, så børn og unge, der har behov for hjælp kan opdages tidligt.
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Nye og nemmere veje for mennesker med handicap

Regeringen har igangsat projektet Nye og nemmere veje, der skal gøre det lettere at leve med et handicap
ved at sætte fokus på den enkeltes behov og en mere serviceorienteret handicappolitik. Projektet er
finansieret af satspuljemidler og løber i perioden 2006-2009.
Styrkelse af borgerens retssikkerhed

Regeringens lovforslag om krav til kommunernes sagsbehandling i visse sociale sager m.v. er vedtaget i
februar 2006. Loven giver borgerne krav på en mere detaljeret afgørelse, når kommunen træffer afgørelse om
borgerens ret til visse tilbud efter lov om social service. Borgeren skal fremover i afgørelsen modtage
oplysninger om kommunernes beslutninger om den iværksatte konkrete indsats, herunder formålet med
indsatsen, og får derudover øgede klagemuligheder.
Forbedring af boligforholdene for mennesker med handicap

Regeringen har sammen med satspuljepartierne afsat i alt 546 mio. kr. i 2004-2006 til at forbedre
boligstandarden i amtslige botilbud for de svageste handicappede og til boliger målrettet yngre fysisk
handicappede. I alt er fordelt ca. 521 mio. kr. Kommuner og amter har dermed stadig i 2006 mulighed for at
reservere tilskud til dækning af deres kapitalbidrag til almene boliger målrettet yngre fysisk handicappede.
Boligpolitisk aftale

Regeringens lovforslag om den almene boligsektors midler og indsats mod ghettoisering blev vedtaget i
december 2005. Lovforslaget skal ses i forlængelse af den boligpolitiske aftale regeringen indgik i november
2005 med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene sektors midler og om
indsatsen mod ghettoisering. Aftalen betyder, at Landsbyggefonden refunderer halvdelen af statens udgifter
til nyt alment byggeri, ligesom der afsættes yderligere midler til renovering og en social og forebyggende
indsats i de udsatte boligområder.
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Statsministeren
Globaliseringsstrategi ”Fremgang, fornyelse og tryghed”

Regeringen offentliggjorde i april 2006 en strategi for at ruste Danmark bedre til den globale økonomi –
”Fremgang, fornyelse og tryghed”. Strategien indeholder 350 konkrete initiativer, som tilsammen indebærer
omfattende reformer af uddannelse og forskning og markante forbedringer af rammerne for vækst og
fornyelse overalt i samfundet. Målet er, at Danmark skal have en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører
til blandt de rigeste lande i verden, og have en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund
uden store skel.
Globaliseringsrådet

Globaliseringsstrategiens initiativer har været drøftet på en række møder i Globaliseringsrådet. Rådet blev
nedsat i april 2005 til at rådgive regeringen om en strategi for Danmark i den globale økonomi. Rådet har
været bredt sammensat med medlemmer fra bl.a. fagforeninger, erhvervslivets organisationer, virksomheder,
uddannelser og forskning. Globaliseringsrådet har ved 14 møder drøftet bl.a. folkeskolen,
erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, forskning og videnspredning, vækstiværksættere og
Danmark som innovativt samfund. På hjemmesiden www.globalisering.dk kan man orientere sig om rådets
arbejde og læse publikationer, notater, indlæg mv.
Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen - ændring af tronfølgeloven

Regeringens forslag til lov om ændring af tronfølgeloven forventes vedtaget af Folketinget i maj 2006. Med
loven sikres fuld ligestilling mellem kønnene i arvefølgen til tronen ved at ophæve den nugældende
fortrinsstilling for mandlige arveberettigede, således at der alene gives fortrin til en ældre arveberettiget frem
for en yngre. Tronfølgeloven har grundlovsrang, hvilket indebærer, at ændringen skal gennemføres i medfør
af proceduren i grundlovens § 88 vedrørende grundlovsændringer.
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Transport- og energiministeren
Trafikaftale

Regeringen indgik i november 2005 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om
trafikområdet. Aftalen supplerer trafikaftalen fra november 2003 og indebærer en reserve på 45 mio. kr. til
ekstraordinær vedligeholdelse af skinner mv. i 2005 og en merbevilling på 200 mio. kr. til vedligeholdelse og
fornyelse af jernbanenettet i 2006. Der blev desuden afsat 20 mio. kr. til udarbejdelse af et
beslutningsgrundlag om fremtidens signalsystem, som vil blive suppleret med grundige analyser af
jernbanenettets generelle tilstand.
Banedanmark

Banedanmarks bestyrelse blev gjort ansvarshavende i november 2005. Det betyder, at bestyrelsen i dag har
reel ledelsesret og –pligt. Banedanmarks ansvarshavende bestyrelse skal styrke den overordnede ledelse af
Banedanmark.
Metro Cityring

Regeringen indgik i december 2005 aftale med Københavns og Frederiksberg kommuner om udvidelse af
metroen med en Cityring til en samlet pris på 15 mia. kr. Statens bidrag er 4 mia. kr., som tilvejebringes
gennem værdiskabelse i Københavns Havn. Cityringen forventes at åbne i 2017. Desuden aftaltes en ny
organisering af Københavns Havn A/S og Ørestadsselskabet I/S. Aftalen vil blive udmøntet ved to lovforslag
for den ny organisering om henholdsvis projektering og anlæg af Cityringen i den kommende
folketingssamling. Som et led i udmøntningen af Cityringsaftalen indgår endvidere en bekendtgørelse om
indtægtsdelingen i hovedstadsområdet samt lovforslag om Ørestadsloven (lov om opløsning af
Østamagerbaneselskabet). Lovforslaget blev vedtaget i marts 2006. Regeringen har indgået et bredt forlig om
Metroen og Cityringen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk
Folkeparti.
Ny lov om sikkerhed m.v. på olie-gas anlæg offshore

Regeringens forslag til en ny offshoresikkerhedslov blev vedtaget i december 2005. Loven træder
i kraft den 1. juli 2006 og regulerer sikkerhed og sundhed på anlæg til efterforskning og produktion af olie
og gas offshore. Lovforslaget er baseret på, at offshoreindustrien har ansvaret for til stadighed at forbedre
sikkerheds- og sundhedsforholdene på anlæggene i takt med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.
Hermed skabes grundlag for at opfylde regeringens målsætning om, at sikkerheden på danske offshoreanlæg
er blandt de højeste i Nordsøområdet.
Udbud af havvindmølleparker

Regeringen har i 2005 og 2006 afsluttet udbuddene af to nye store havvindmølleparker på hver 200 MW ved
henholdsvis Horns Rev i Vesterhavet og Rødsand ved Gedser. De to havvindmølleparker ventes etableret i
løbet af de kommende 3-4 år.
Ajourføring af energilovgivning

Regeringen fremsatte i februar 2006 lovforslag om Energispareaftalen, vilkår for havvindmølleudbud, statens
købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet samt kommuners påbegyndelse af nye
aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v. Lovforslaget forventes vedtaget i
juni 2006.
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Gennemførelse af nye vejprojekter

Regeringens lovforslag om anlæg af 1. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 3 og Motorring
4 blev vedtaget i maj 2006. Regeringens lovforslag om anlæg af motorvej Riis-Ølholm-Vejle, der er et led i
motorvejsanlægget mellem Herning og Vejle blev vedtaget i maj 2006. Regeringens lovforslag om
udbygning af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest blev vedtaget i maj 2006. Regeringen har
besluttet at overtage og gennemføre en række amtslige vejprojekter, herunder motorvejsprojektet KliplevSønderborg, der undersøges gennemført som et Offentlig Privat Partnerskab (OPP).
Fast forbindelse over Femern Bælt

Transport- og energiministeren og den tyske transportminister blev i april 2006 enige om en tidsplan, der
indebærer endelig beslutning om en fast forbindelse over Femern Bælt inden udgangen af 2006. Forud for
beslutningen skal der foretages en afsluttende gennemgang af en række forhold vedrørende projektets
finansiering, trafikgrundlag m.v. Der er primo 2005 sendt en miljøkonsultationsrapport i offentlig høring
med henblik på en tidlig drøftelse af projektets miljømæssige aspekter.
Revision af kystbeskyttelsesloven

Regeringens lovforslag om revision af kystbeskyttelsesloven blev vedtaget i marts 2006. Blandt de
væsentligste ændringer i loven er indsættelsen af en formålsparagraf, forenkling af klagereglerne samt
bestemmelser vedrørende ulovligt opførte anlæg.
Redegørelse om ”Dansk Luftfart 2015”

Transport- og energiministeren afgav i november 2005 redegørelsen ”Dansk Luftfart 2015” til Folketinget.
Det er første gang, der er udarbejdet en samlet plan for dansk luftfart. Regeringen luftfartspolitiske strategi
beskriver, hvordan dansk luftfart kan sikres gode rammevilkår på udvalgte strategiske indsatsområder.
Samtidig blev der i forbindelse med Finanslovaftalen for 2006 indgået aftale om at afskaffe den statslige
passagerafgift på 75 kr. pr. flyrejse over to år.
Fælles skandinavisk flyvelederskole

Efter fælles aftale mellem transportministrene fra Danmark, Sverige og Norge blev der i marts 2006 åbnet en
fælles skandinavisk flyvelederskole, som får ansvaret for at uddanne flyveledere til flyvesikringstjenesterne i
Sverige, Norge og Danmark. Den fælles skole vil forbedre og effektivisere luftfartsuddannelserne.
Scandlines

Den danske og den tyske regering blev i oktober 2005 enige om at gennemføre et salg af Scandlines AG.
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Udviklingsministeren
Udviklingspolitiske prioriteter for 2006-2010

Regeringen fremlagde i august 2005 sine udviklingspolitiske prioriteter for 2006-2010 (”Globalisering –
Fremskridt i Fællesskab”). Med prioriteterne blev der lanceret en række nye initiativer, som vil støtte
udviklingslandene i globaliseringen, herunder: (i) En målrettet indsats for at bekæmpe fattigdom i Afrika; (ii)
et øget fokus på fremme af økonomisk vækst; og (iii) en styrket indsats mod hiv/aids.
Gældslettelse

G8-landene besluttede under topmødet i Gleneagles i 2005 at indgå en vidtgående aftale om multilateral
gældslettelse til verdens fattigste lande. Regeringen støtter aftalen og Danmarks bidrag vil i 2006 beløbe sig
til ca. 50 mio. kr. Bidraget vil formentlig stige over de kommende år.
Miljø

Regeringen offentliggjorde i august 2005 et handlingsprogram for integration af klimaaspektet i dansk
udviklingssamarbejde. Udarbejdelsen af en strategi for Danmarks brug af Kyoto-protokollens Clean
Development Mechanism (CDM) er igangsat. Udenrigsministeriet udnyttede i 2005 fuldt ud 100 mio. kr. til
køb af CDM-kreditter til priser under regeringens pejlemærker.
2005 Topmødet

Regeringen var ved FN Topmødet i september 2005 repræsenteret ved stats-, udviklings- og miljøministeren.
Regeringen lagde ved Topmødet betydelig vægt på at bidrage til et konstruktivt resultat på
udviklingsområdet. Det var derfor tilfredsstillende, at sluterklæringen fra Topmødet klart bekræftede det
globale partnerskab om 2015 Målene og indeholdt fremadrettede formuleringer om udviklingsfinansiering.
Jordskælvskatastrofen i Pakistan - dansk bistand

Regeringen har som opfølgning på flodbølgen i Asien i december 2004 afsat flere penge til humanitære
indsatser. I forbindelse med jordskælvskatastrofen i Pakistan i oktober 2005 bevilgede regeringen i alt 80
mio. kr. af de humanitære midler til ofrene for jordskælvet.
Sudan

Finansudvalget tiltrådte i november 2005 en bevilling på 500 mio. kr. til støtte for fredsaftalen mellem Nordog Sydsudan. Regeringen har efterfølgende udmøntet bevillingen i konkrete aftaler, således at
sammenhængen mellem den humanitære situation, udvikling, sikkerhed og løsning af konflikter er tillagt stor
vægt.
Civilt-militært samarbejde

Danmark har i 2005-2006 yderligere styrket sin indsats for civilt-militært samarbejde, herunder i
Afghanistan og Irak samt i NATO, hvor Danmark i juni 2005 var vært for en international konference om
civil-militær samtænkning. Den danske indsats i Irak og Afghanistan er i maj/juni 2006 genstand for en
systematisk opsamling af erfaringer med henblik på en robust indsats i forbindelse med den kommende
danske troppetilstedeværelse i Helmand-provinsen i Afghanistan.
Valg af nyt programsamarbejdsland

For yderligere at styrke fattigdomsorienteringen og Afrika-fokus i dansk udviklingspolitik besluttede
regeringen i 2005 at udvælge et nyt programsamarbejdsland i Afrika. Efter grundige analyser blev Mali valgt
i januar 2006. Mali er verdens fjerdefattigste land.

36

Flytning af UNOPS hovedkontor til København

I konkurrence med bl.a. Tyskland, Italien, Spanien og Frankrig sikrede Danmark sig i januar 2006
placeringen af FN’s projektgennemførelsesorganisation (UNOPS) hovedkvarter med ca. 120 medarbejdere i
København.
EU – mere effektiv bistand

I april 2006 vedtog EU en bistandseffektivitetspakke, der skal sikre bedre og hurtigere bistand. Fra dansk
side er det i EU lykkedes at sikre fokus på fattigdomsbekæmpelse og generelle bistandsprincipper bl.a. om
inddragelse af alle donorer i koordineringen af bistandssamarbejdet under modtagerlandets forsæde.
Ny befolkningsstrategi

Regeringen præsenterede i maj 2006 en ny strategi for Danmarks støtte til fremme af seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder i udviklingslandene. Strategien omfatter Danmarks indsats internationalt og på
landeniveau.
Multilateralt eftersyn

Regeringen fremlagde i august 2005 som opfølgning på regeringsgrundlaget fra februar 2005 et eftersyn af
den danske multilaterale bistand. Som følge af gennemsynet blev 150 mio. kr. af den danske bistand til
multilaterale bistandsorganisationer overført til finansiering af andre aktiviteter til fremme af regeringens
udviklingspolitiske prioriteter.
Tilsagnsbudgettering

Regeringen gennemførte i 2006 en omlægning af ulandsbevillingerne til tilsagnsbudgettering. Med
tilsagnsbudgettering vil det i højere grad være muligt at foretage en årlig prioritering af udviklingsindsatsen.
Egenfinansiering for NGO’er

Regeringen finder det vigtigt, at NGO’er er repræsentanter for deres medlemmer og arbejder for medlemmer
- snarere end som projektadministratorer af statslige bistandsmidler. Derfor har regeringen indført et krav om
egenfinansiering på 5 pct. i 2006 stigende til 10 pct. i 2007 for organisationer, der har rammeaftaler med
Udenrigsministeriet.
Nyt Business-to-Business program (B2B)

I januar 2006 blev det besluttet at oprette et nyt B2B program – som afløser for det tidligere PS program - for
virksomhedssamarbejder mellem danske og lokale virksomheder i udviklingslande. Nye retningslinier for
B2B-Programmet bliver offentliggjort i juni 2006.
International konference om Afrika i København

Danmark afholdt den 11. maj 2006 en stor Afrikakonference i København med statsministeren som vært.
Konferencens tema var fredsopbygning og udvikling - med særlig fokus på at styrke kvindernes rolle og
ressourcer. På konferencen lancerede regeringen en række initiativer med sigte på at fremme positive
udviklingstendenser i Afrika.
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Udenrigsministeren
Styrkelse af Danmarks beredskab til håndtering af kriser i udlandet

Som opfølgning på flodbølgekatastrofen i december 2004 besluttede regeringen i begyndelsen af 2005 at
styrke Danmarks beredskab til håndtering af kriser i udlandet. Det styrkede kriseberedskab kom på plads i
løbet af 2005. Der blev etableret en International Operativ Stab under Udenrigsministeriets ledelse og med
deltagelse af relevante offentlige myndigheder samt rejse- og forsikringsbranchen. Udenrigsministeriet har
desuden etableret en særlig beredskabsenhed, der bl.a. står for hurtig udsendelse af forstærkning til
kriseområderne og håndtering af ministeriets opkaldscentral med hotline og database til registrering af
savnede. Beredskabet blev aktiveret med tilfredsstillende resultat i forbindelse med tegninge-sagen samt
terrorbomberne i London, Sharm el-Sheikh, Bali og senest Dahab.
EU’s fremtid - tænkepause

Som reaktion på afvisningen af forfatningstraktaten ved folkeafstemningerne i Frankrig og Holland
besluttede stats- og regeringscheferne i juni 2005 at iværksætte en tænkepause med mulighed for debat i
medlemslandene om EU's fremtid. I Danmark har debatten været forankret i Folketingets Europaudvalg med
aktiviteter rundt om i landet. Regeringen har bidraget aktivt med taler og bidrag i debatten. Forløbet
afsluttedes den 6. maj 2006 med et arrangement på Holmen. Folketingets Europaudvalg vil afrapportere om
resultatet af debataktiviteterne med henblik på formulering af danske initiativer forud for stats- og
regeringschefernes drøftelse på Det Europæiske Råds møde i juni 2006.
Strategi for vækst og beskæftigelse

Danmark har i løbet af 2005 bidraget aktivt med at sætte solide fingeraftryk på den europæiske dagsorden for
vækst og beskæftigelse, ikke mindst i forbindelse med midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien. Det er er
bl.a. på dansk foranledning skabt forståelse i EU for, at globaliseringens udfordringer skal mødes offensivt.
Der er opbakning til vigtigheden af at styrke forskning, innovation og uddannelse. Ligeledes er der fokus på
konkrete projekter med betydning for borgerne, hvilket blev drøftet på det uformelle topmødet i Hampton
Court.
Irak og Afghanistan

Regeringen har siden primo maj 2005 fremsat tre beslutningsforslag vedr. forlængelse af det danske
styrkebidrag i Irak, og i maj 2006 offentliggjorde regeringen sin nye Irak-analyse. Med det seneste
beslutningsforslag (B 163) ønsker regeringen at ændre sammensætningen af det danske styrkebidrag i retning
af et styrket fokus på FN. Folketinget vedtog i februar 2006 at udvide det danske militære bidrag til den
internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Afghanistan.
Danmarks Sikkerhedsrådsmedlemskab

Danmark har i 2005-2006 været medlem af Sikkerhedsrådet og arbejdet målrettet for håndtering af
konflikter, herunder særligt i Afrika. Ved bl.a. en ihærdig dansk indsats lykkedes det i december 2005 at nå
til enighed i FN om at oprette en Fredsopbygningskommission. Kommissionens opgave er at sikre koordination mellem de involverede parter i konfliktramte lande umiddelbart efter en fredsslutning og bygge bro
til den langsigtede genopbygning. Danmark er via sit medlemskab af Sikkerhedsrådet også medlem af
Kommissionen i 2006.
Også i forhold til en række konkrete konflikter på Sikkerhedsrådets dagsorden har Danmark kunnet spille en
aktiv rolle for fremme af løsninger og sikre internationalt engagement. Det gælder eksempelvis Liberia,
Syrien-Libanon samt Sudan/Darfur, hvor der er vedtaget resolutioner, der styrker den Afrikanske Unions
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fredsmægling og fremmer FN’s muligheder for at indsætte fredsbevarende styrker, samt resolutioner til
gennemførelse af sanktioner mod enkeltpersoner, der groft har krænket menneskerettighederne i Darfur.
Bekæmpelsen af terrorisme

Det danske formandskab for FN's komité for terrorbekæmpelse i forbindelse med
Sikkerhedsrådsmedlemskabet har i det første år kunnet fremvise resultater i form af større opbakning til,
åbenhed i, og fokusering af komitéens arbejde, herunder støtten til lande med at gennemføre de
internationale terrorismebekæmpelsesforpligtelser. Danmark har aktivt bidraget til, at der sker en fortsat
styrkelse af menneskerettighedsaspektet i forbindelse med FN's arbejde med terrorbekæmpelse. Regeringen
har desuden bidraget til, at EU vedtog en omfattende strategi vedrørende bekæmpelse af terrorisme i
december 2005.
Oprettelse af et Menneskerettighedsråd

Efter vedholdende pres fra en række lande, herunder Danmark, besluttede FN’s General-forsamling den 15.
marts 2006 at oprette et permanent Menneskerettighedsråd. Rådet træder i stedet for FN's
Menneskerettighedskommission, som i de senere år har mistet troværdighed. Det nye råd får 47 medlemmer
og vil, i modsætning til kommissionen, kunne mødes året rundt. Etablering af et permanent organ for
behandlingen af alle menneskerettighedsspørgsmål har længe været en mærkesag for regeringen, og det kan
med tilfredshed noteres, at rammerne for rådets arbejde på centrale punkter svarer til de tanker, regeringen
formulerede tilbage i 2004.
Tegninge-sagen

Som opfølgning på tegninge-sagen har regeringen taget en lang række initiativer for at genetablere
Danmarks gode relationer og handelsforbindelser til de muslimske lande. Som følge af sagens bredere
konsekvenser har regeringen arbejdet aktivt for at vinde international opbakning. EU’s støtte i form af
konklusionerne fra udenrigsministerrådsmødet den 27. februar 2006 har været helt central og udgør et vigtigt
fundament for en styrket dialog med de muslimske lande, bl.a. gennem den Arabiske Liga og Organisationen
af Islamiske Stater. På det bilaterale plan har regeringen ført en omfattende politisk dialog med relevante
lande og internationale organisationer, og der er også iværksat en række konkrete dialoginitiativer.
Herudover har regeringen løbende været i kontakt med dansk erhvervslivs organisationer om de
handelsmæssige konsekvenser af sagen.
Eksport- og investeringsfremmeområdet

Med henblik på øget tiltrækning af investeringer til Vestdanmark er der indgået et samarbejde med
amterne/regionerne i Jylland og på Fyn om investeringsfremmeindsatsen. Med henblik på at styrke danske
virksomheders anvendelse af Danmarks internationale erhvervsinstrumenter har Danmarks Eksportråd,
Eksport Kredit Fonden, Danida og Internationaliseringsfonden for Udviklingslandene i januar 2005 indledt et
samarbejde benævnt GoGlobal.
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Undervisningsministeren
Styrket fagligt niveau i folkeskolen

Regeringens lovforslag om styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt
obligatoriske prøver mv. i folkeskolen er vedtaget i marts 2006. Med loven indføres der nationale
obligatoriske test i udvalgte fag på bestemte klassetrin: Dansk med fokus på læsning i 2., 4., 6. og 8. klasse,
matematik i 3. og 6. klasse, engelsk i 7. klasse og fysik/kemi, geografi og biologi i 8. klasse. Folkeskolens
afgangsprøver bliver obligatoriske for alle elever ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin.
Regeringen fremsatte desuden i marts 2006 lovforslag om præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i
dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar
samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Lovforslaget forventes
vedtaget i juni.
Pædagoguddannelsen

Regeringens lovforslag om pædagoguddannelsen er vedtaget i april 2006. Uddannelsen er med lovforslaget
blevet målrettet yderligere, og fagligheden er blevet styrket bl.a. ved, at der i fremtiden er færre obligatoriske
fag og ved, at der indføres linjefag i uddannelsen. Faget dansk styrkes.
Læreruddannelsen

Regeringen fremsatte i april 2006 lovforslag om en ny og styrket læreruddannelse på baggrund af en bred
politisk aftale. Fagligheden i uddannelsen styrkes bl.a. ved færre og større linjefag, aldersspecialisering i
dansk og matematik, mulighed for opbygning af en faglig profil med linjefag inden for samme faggruppe,
bedre samspil mellem fag, pædagogik og praktik, skærpelse af adgangs- og niveaukrav, opstramning af
møde- og deltagelsespligt og indførelse af vejledende timetal. Lovforslaget forventes vedtaget i juni.
Ny karakterskala

Karaktersystemet ændres, bl.a. så danske karakterer bliver internationalt sammenlignelige. Bekendtgørelse
træder i kraft 1. august 2006 og har fra denne dato virkning for de gymnasiale uddannelser. Samtlige øvrige
uddannelsesområder er omfattet fra 1. august 2007.
Praktiske indgange i erhvervsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser

Regeringens lovforslag om ny mesterlære er vedtaget i februar 2006. Det bidrager til regeringens målsætning
om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse ved, at unge får mulighed for en praktisk oplæring i en
virksomhed, der helt eller delvist erstatter grundforløbet i en erhvervsuddannelse. I sammenhæng hermed er
regeringens lovforslag om praktiske indgange og sammenhængende uddannelsesforløb i de grundlæggende
social- og sundhedsuddannelser vedtaget i februar 2006. Det giver bl.a. eleverne mulighed for med virkning
fra januar 2007 at blive optaget på uddannelserne via en ansættelsesaftale med en praktikvirksomhed i stedet
for den hidtidige skoleadgangsvej.
Inddragelse af forældre i vejledningen af de 15-17-årige

Regeringens lovforslag om at inddrage forældrene i vejledningen af de 15-17-årige er vedtaget i marts 2006.
Det styrker forældrenes ansvar for, at deres børn får muligheder for at udvikle sig, bl.a. ved, at forældrene
orienteres om kommunens vejledningstilbud og de unges uddannelsesmuligheder.
Afgangsprøver i frie grundskoler mv. og optagelsesprøver til de gymnasiale
uddannelser

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om afgangsprøver i frie grundskoler, frie kostskoler og
ungdomsskoler og optagelsesprøver til gymnasiale uddannelser. Elever på disse skoler skal i fremtiden
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aflægge folkeskolens afgangsprøver efter de regler, der gælder for elever i folkeskolen, hvis den frie skole
udbyder prøver. Lovforslaget indfører bl.a. også krav om obligatorisk aflæggelse af optagelsesprøve til de
treårige gymnasiale uddannelser for ansøgere, der ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøver. Lovforslaget
forventes vedtaget i juni.
Grundforløbet i de tre-årige gymnasiale uddannelser

Regeringen fremsatte i marts 2006 lovforslag om ændring af grundforløbet i de treårige uddannelser.
Skolerne får større frihed til selv at bestemme, hvordan de vil tilrettelægge grundforløbet, og dermed bedre
muligheder for at realisere målene med grundforløbet fuldt ud. Der ændres bl.a. på rammerne for
undervisningen i almen studieforberedelse/studieområdet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni.
Ændret hovedsigte og kompetencegivende undervisning på de frie kostskoler

Regeringen fremsatte i april 2006 lovforslag, der ændrer de frie kostskolers hovedsigte fra ”folkelig
oplysning” til ”livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse”. Elever på folkehøjskoler,
husholdningsskoler eller håndarbejdsskoler kan i fremtiden vælge at følge prøveforberedende eller
kompetencegivende undervisning efter anden lovgivning. Lovforslaget forventes vedtaget i juni.
Kommunalreformen på Undervisningsministeriets område

Regeringen fremsatte i marts 2006 som led i opfølgningen på kommunalreformen fra 2005 to lovforslag,
som udmønter en række anbefalinger fra Undervisningsministeriets analyse af uddannelsesområdets
styringssystem fra oktober 2005. Lovforslagene forventes vedtaget i juni og træder i kraft 1. januar 2007.
Regeringen fremsatte desuden i marts 2006 lovforslag om etablering af en enstrenget statslig ordning om
befordringsrabat til elever i ungdomsuddannelser, der afløser de hidtidige meget forskellige amtslige
ordninger. Lovforslaget forventes vedtaget i juni.

41

Økonomi- og erhvervsministeren
Regional vækst

I henhold til lov om erhvervsfremme er der pr. 1. april 2006 etableret seks regionale vækstfora, der dækker
de fem nye regioner og Bornholm. De regionale vækstfora skal bl.a. udarbejde en strategi for
erhvervsudvikling i regionerne og indstille om anvendelsen af midler til projekter, der styrker den regionale
vækst og erhvervsudvikling. Regeringen har i april indgået en aftale med Folketingets partier om fordelingen
af EU's strukturfondsmidler, som fremover kan bruges til at styrke vækst og beskæftigelse i hele landet.
Næsten halvdelen af midlerne skal komme yderområderne til gavn. Regeringen har i maj 2006 nedsat
Danmarks Vækstråd, som bl.a. skal skabe sammenhæng mellem den nationale, regionale og EU-finansierede
indsats for erhvervsudvikling. Regeringen har i april 2006 indgået en aftale med KL om etablering af
regionale iværksætterhuse, som skal samle den offentlige rådgivning og vejledning til vækstiværksættere og
mindre virksomheder med vækstambitioner.
Styrket designindsats

Regeringen har som led i finanslovaftalen for 2006 afsat 40 mio. kr. for bl.a. at udvikle ny viden og konkrete
værktøjer, der skal styrke brugen af design i danske virksomheder. Dansk Design Centers indsats skal gøres
endnu mere relevant for virksomhedernes arbejde med design og innovation. Samtidig oprettes en
"designvagt" på Dansk Design Center, der skal vejlede designere om ophavsrettigheder.
Forbrugerbeskyttelse ved ejendomshandel

Regeringens lovforslag om en række stramninger af lov om omsætning af fast ejendom m.v. er vedtaget i
maj 2006. Med lovforslaget oprettes et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, der får mulighed for dels at
idømme den enkelte ejendomsmægler en bøde på op til 300.000 kr., dels at begrænse og frakende retten til at
være ejendomsmægler. En ejendomsmæglervirksomhed vil kunne idømmes bøder på op til 750.000 kr. Med
disciplinærnævnet sikres der mulighed for hurtige og effektive sanktioner, der står i rimeligt forhold til
karakteren af ejendomsmæglerens overtrædelse af reglerne.
Lettelse af administrative byrder

Regeringens lovforslag om reduktion af revisionspligten for små virksomheder er vedtaget i marts 2006.
Loven er et led i regeringens indsats for at lette virksomhedernes administrative byrder. Loven skaber bedre
rammer for erhvervslivet, herunder særligt iværksættere og små virksomheder. Fremover er det op til de
75.000 mindste danske virksomheder selv at afgøre, om de ønsker at få revideret deres årsrapport. Ca. 50.000
virksomheder forventes at benytte sig af muligheden for at fravælge revision, hvilket svarer til en faktisk
besparelse på 320 mio. kr.
Klare regler for forsikringsmæglere

Regeringens lovforslag om forsikringsformidling blev vedtaget i maj 2006. Loven indebærer et forbud mod,
at forsikringsmæglere kan modtage provision fra forsikringsselskaber. I stedet skal forsikringsmæglere aftale
honorarer med kunderne.
Bekæmpelse af terrorfinansiering

Regeringens lovforslag om en skærpet indsats for at forebygge terrorfinansiering blev vedtaget i februar
2006. Loven indebærer bl.a., at finansielle virksomheder skal undersøge kundens identitet og overvåge
mulige mistænkelige pengeoverførsler. Med loven implementeres EU's 3. hvidvaskdirektiv, så Danmark
allerede før tid opfylder de internationale standarder på området.
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Nye regler for kapitalkrav til finansielle virksomheder

Regeringens lovforslag om at ændre solvenskravene til penge- og realkreditinstitutternes likviditet blev
vedtaget i maj 2006. Ændringerne medfører en forbedret risikostyring i institutterne, da krav og risici
fremover i højere grad vil følges ad.
Kommunal erhvervsaktivitet

Regeringen fremsatte i marts 2006 et lovforslag, der strammer og præciserer reglerne for kommunernes
erhvervsaktivitet. Lovforslaget sigter på, at de ydelser, der bliver varetaget inden for den offentlige sektor, i
højere grad kan blive produceret af private på markedsvilkår. Bl.a. skal kommuner og regioner kun kunne
sælge ydelser kommercielt, hvis salget sker via et fælles selskab med deltagelse af private, eller hvis
ydelsernes værdi falder under en vis bagatelgrænse. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Risikovillig kapital og iværksættere

Regeringens lovforslag om etablering af en ny kapitalstærk venturefond blev vedtaget i maj 2006.
Venturefonden er målrettet til de tidlige faser af det danske venturemarked, hvor virksomhederne udover
kapital også har brug for rådgivning og vejledning. Kapitalen på 3-4 mia. kr. rejses i et samarbejde med
pensionsinstitutter og private investorer gennem en delvis privatisering af Vækstfonden. I december 2005
åbnede Københavns Fondsbørs den alternative markedsplads, First North, som regeringen har skabt de
lovgivningsmæssige rammer for. På mindre end et halvt år har First North omsat for 100 mio. kroner og
dermed bidraget til at styrke adgangen til risikovillig kapital i nye og mindre danske virksomheder.
Søfart

Regeringen fremsatte i januar 2006 lovforslag om indførsel af faste promillegrænser til søs og skærpe
sanktionerne for spiritussejlads. Forslaget, som får betydning for både erhvervs- og fritidssejlads, har til
formål at højne sikkerheden til søs. Forslaget forventes vedtaget i juni 2006.
Fyrværkerisikkerhed

Regeringens lovforslag om styrket fyrværkerisikkerhed blev vedtaget i november 2005. Lovforslaget der
straks trådte i kraft indførte begrænsninger i adgangen til at sælge nytårsfyrværkeri fra den 1. december til
den 31. december og til at anvende nytårsfyrværkeri fra den 1. december til den 5. januar. Samtidigt blev
reglerne om meddelelse af tilladelser og godkendelser efter loven præciseret. Udover lovændringen er der
indført en række ændringer i administrative regler, som bl.a. har bevirket, at de farligste fyrværkeriartikler er
blevet forbudt, der er indført større krav til opbevaring af fyrværkeri samt større afstandskrav fra
fyrværkerilagre til bebyggelse. Disse ændringer trådte også i kraft i november 2005.
Omførsel (ændring af næringsloven)

Regeringen fremsatte i april 2006 et forslag, der liberaliserer reglerne om omførsel af varer. Fremover vil
alle dagligvarer kunne sælges ved omførsel, dvs. fra en bil. Alkohol, tobak, sukkervarer og chokolade samt
fyrværkeri er dog undtaget på grund af risiko for svindel med skatter og afgifter samt af sundheds- og
sikkerhedsmæssige årsager. Forslaget vil give mulighed for nye indkøbskoncepter, hvilket bl.a. kan være til
gavn for forbrugerne i yderområderne. Forslaget forventes vedtaget i juni 2006.
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