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Forord
Folketingsåret 2004-2005 er ved at nå sin slutning. Året har været præget af stor travlhed i Folketinget. Der
er blandt andet udført et omfattende arbejde med den kommende kommunalreform. I det forløbne år har
regeringen også gennemført en række andre store initiativer og lovforslag. Det omfatter bl.a. nedsættelse af
globaliseringsrådet og integrationsplanen ”En ny chance til alle”.

Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre
initiativer, som er gennemført i folketingsåret.
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Beskæftigelsesministeren
Kommunalreformen på beskæftigelsesområdet

Regeringen fremsatte i februar 2005 to lovforslag, der gennemfører kommunalreformen på beskæftigelsesområdet. Forslagene forventes vedtaget i juni 2005. Det fremtidige beskæftigelsessystem indrettes med lokale jobcentre, hvor staten og kommunen flytter sammen og samarbejder om beskæftigelsesindsatsen i forhold
til ledige, virksomheder og arbejds- og uddannelsessøgende. Etableringen af lokale jobcentre betyder, at alle
borgere og virksomheder med behov for service og hjælp får én indgang til beskæftigelsessystemet. Staten
vil fortsat have ansvaret for indsatsen over for ledige, der modtager arbejdsløshedsdagpenge, og kommunen
vil have ansvaret for indsatsen over for ledige, der får ydelser fra kommunen. De ansatte i jobcentret vil kunne udføre opgaver på vegne af både kommunen og staten.

Nyt målesystem for beskæftigelsesindsatsen i AF og kommunerne

Regeringen har etableret et landsdækkende internetbaseret målesystem, Jobindsats.dk, der skal bidrage til at
sikre en mere effektiv beskæftigelsesindsats med fokus på resultaterne, og til at flere kommer i arbejde. Målesystemet er via internettet frit tilgængeligt for offentligheden og alle aktører på beskæftigelsesområdet.

Styrket indsats mod sygefravær

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en styrket sygefraværsindsats med ny visitation og
opfølgning i sygedagpengesager m.v. Elementer i forslaget er bedre koordinering, nye lægeerklæringer,
gradvis tilbagevenden i ansættelse for syge, anvendelse af andre aktører samt bortfald af refusion fra staten
til kommunen i tilfælde af manglende kommunal opfølgning. Ca. 450.000 personer modtager hvert år sygedagpenge i kortere eller længere tid.

Modernisering af sygedagpengeloven

I forlængelse af regeringens sygefraværshandlingsplan afgav det partsudvalg, som skulle belyse mulighederne for at modernisere sygedagpengeloven, rapport i december 2004. Rapporten indeholder et katalog med
mere end 50 forslag til ændringer i loven. Regeringen vil følge op på rapporten med lovgivningsinitiativer i
næste folketingssamling.

Fairplay kampagnen

I forlængelse af regeringens kampagne om Fairplay fra oktober 2004 vedtog Folketinget i april 2005 regeringens lovforslag om nye og større sanktioner for at arbejde sort og misbruge sociale ydelser. Med de nye regler er minimumssanktionerne for at snyde med dagpenge blevet hævet, og der er indført sanktioner over for
modtagere af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse, som arbejder og samtidig får udbetalt ydelser.
Loven giver endvidere myndighederne større adgang til kontrolbesøg på virksomhederne, fx på byggepladser.

Forenkling af parternes arbejdsmiljøindsats

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om, at arbejdsmiljøindsatsen skal være én samlet
indsats, hvor fælles prioriteringer skal slå igennem i de aktiviteter, som arbejdsmarkedets parter i Ar-
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bejdsmiljørådet og branchearbejdsmiljørådene samt Arbejdstilsynet iværksætter. Lovforslaget er en udløber
af regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om arbejdsmiljøreformen.

Information og høring af lønmodtagerne

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag om information og høring af lønmodtagerne. Loven
sikrer lønmodtagere på virksomheder med mindst 35 ansatte ret til at blive informeret og hørt om spørgsmål
af væsentlig betydning for deres ansættelse.

Arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Loven fastsætter bestemmelser om arbejdstid for blandt andet visse lastvogns- og buschauffører som supplement til de allerede gældende bestemmelser om køretid. Fra den 1. juli 2005 må lønmodtagere, der er omfattet af loven, således højest arbejde 48 timer i gennemsnit om ugen i alt.

Gennemførelse af EU’s beskæftigelsesdirektiv

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag, som gennemfører bestemmelserne i EU’s beskæftigelsesdirektiv om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Loven betyder, at der
fremover ikke må forskelsbehandles på grund af alder og handicap i forbindelse med ansættelse, under ansættelsen og i forbindelse med afskedigelse.

Garantidækning under anmeldt betalingsstandsning og i den transnationale situation

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag, som udvider dækningen for Lønmodtagernes Garantifond til at omfatte dækning under en anmeldt betalingsstandsning og dækning i den transnationale situation,
hvor den insolvente virksomhed har hjemsted i et andet land inden for EU/EØS, men hvor lønmodtageren
sædvanligvis udfører sit arbejde i Danmark.
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Finansministeren
Finansloven for 2005

Regeringen indgik i efteråret 2004 fem delaftaler med skiftende flertal i forbindelse med finansloven for
2005. Finansloven indeholder markante forbedringer på en række områder, herunder en fortsat styrkelse af
sundhedsområdet, bedre forhold for de ældre og for svage grupper, styrket forskning, en konsekvent retspolitik samt målrettede afgiftsnedsættelser på grænsehandelsfølsomme varer. 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 2005

Regeringen indgik i juni 2004 aftaler med kommuner og amter for 2005, som indebærer en realvækst i
kommuner og amter – ved uændrede skatter – på i alt 1,65 mia. kr. til forbedringer af den offentlige service.
Forbedringerne er især udmøntet i sygehusvæsenet og på social- og undervisningsområderne. Kommunernes
budgetter for 2005 overskred det aftalte niveau for serviceudgifterne med 0,9 mia. kr. På den baggrund indgik regeringen og KL i februar 2005 en opfølgende aftale om kommunernes økonomi for 2005 med henblik
på at begrænse udgiftsvæksten i 2005. Sigtet er endvidere at understøtte en hensigtsmæssig adfærd i overgangsperioden op til kommunalreformen.

Overenskomstforhandlingerne 2005

Statens overenskomster m.v. blev i foråret 2005 fornyet for en 3-årig periode inden for en ramme på 6,96
pct., der sikrer et fornuftigt råderum til den lokale løndannelse i de nye lønsystemer. Aftalen indeholder væsentlige forenklinger både i overenskomstsystemet generelt og specifikt på arbejdstidsområdet. Der er endvidere indgået en særlig aftale om integrationsstillinger i staten og gennemført forbedringer på det familiepolitiske område.

DONG – aftale om aktiesalg m.v.

Regeringen indgik i oktober 2004 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Kristendemokraterne og Socialistisk Folkeparti om vilkårene for salg af aktier i DONG, idet der er
enighed om at sælge indtil 49 pct. af aktierne til en bred ejerkreds og samtidig børsnotere selskabet. I december 2004 blev der med tilslutning fra de samme partier indgået en rammeaftale med bestyrelserne for de to
selskaber om sammenlægning af Elsam og DONG. Efterfølgende fulgte en proces, hvor der i juni 2005 med
en aftale med Vattenfall blev skabt grundlag for skabelsen af et stærkt, danskbaseret energiselskab.

Bella Center – salg af statens aktiepost

Som led i regeringens løbende overvejelser om mulighederne for at afhænde statslige aktieposter solgte staten og tre andre større aktionærer i april 2005 deres aktieposter i Bella Center A/S.

Regeringens handlingsplan for regelforenkling

Regeringen fremlagde i december 2004 den tredje handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen præsenterer i alt 265 resultater, som alle har gjort hverdagen enklere for borgere og
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virksomheder. Samtidig lanceres 100 fremadrettede initiativer. Regeringen har blandt andet forenklet miljøkontrollen for de virksomheder, som har orden i sagerne, og studerende kan nu søge optagelse på videregående uddannelser direkte fra hjemmecomputeren.

Christiania

Regeringen har i forlængelse af rapporten ”Fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet”, som blev offentliggjort den 24. maj 2005, besluttet, at der igangsættes en ændring af organisations- og
ejerformerne på Christianiaområdet udformet som en samlet løsning for hele Christianiaområdet. Modellen
indebærer, at der kan etableres en almen boligorganisation, at der udbydes 20.000 etagemeter byggeretter til
salg, at der bliver mulighed for at oprette en fond med henblik på at drive bygninger, der rummer fælles aktiviteter, sociale og kulturelle aktiviteter samt erhverv, at der igangsættes genopretning af fortidsmindet i 2006,
og at der sker afvikling af huse på fortidsmindet fra 2007.

Lov om offentlige betalinger

Folketinget vedtog i december 2003 regeringens lovforslag om offentlige betalinger. Loven indebærer, at
offentlige myndigheder skal modtage og sende fakturaer elektronisk. Siden 1. februar 2005 har alle myndigheder kunnet modtage fakturaer elektronisk, og alle leverandører kan sende deres faktura elektronisk, enten
direkte eller via et såkaldt ”LæsInd-bureau”, som omformer den almindelige papir-faktura til en elektronisk
faktura. Omlægningen fra fysisk til elektronisk distribution vedrører ca. 15 mio. regninger årligt og omfatter
hele den offentlige sektor. Lov om offentlige betalinger omhandler endvidere NemKonto, som indebærer, at
alle udbetalinger fra det offentlige til borgere og virksomheder, fx. pension, SU, børnepenge eller overskydende skat kan ske via én konto, og ikke som nu til forskellige konti eller via check eller kontant. NemKonto går i drift i efteråret 2005.

Den personalemæssige håndtering af kommunalreformen

Regeringen har løbende drøftet den personalemæssige gennemførelse af kommunalreformen med de offentlige personaleorganisationer for at sikre de offentligt ansattes tryghed. I november 2004 udsendtes en fælles
vejledning om kommunalreformen og personalet med fokus på personalepolitik og processen. Herudover er
der udsendt en vejledning om personalejura. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i februar 2005
blev der indgået aftale om de personalemæssige forhold i forbindelse med kommunalreformen.
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Forsvarsministeren
Forsvarsaftalen 2005-2009

Implementeringen af den nye aftale om forsvaret blev påbegyndt 1. januar 2005. Der er tale om en gennemgribende reorganisering med fokus på afskaffelse af mobiliseringsforsvaret, fordobling af evnen til deltagelse
i internationale operationer, styrkelse af totalforsvaret og omlægning af støttestrukturen til servicefællesskaber, hvorved der skabes plads til styrkelse af den operative struktur. Samtænkning af civile og militære indsatser var en del af forsvarsaftalen, og som følge heraf har Danmark sat emnet på den internationale dagsorden, herunder i NATO.

Samling af beredskab og forsvar

Arbejdsgruppen vedrørende integration af det statslige redningsberedskab og forsvaret kom den 9. februar
2005 med 18 anbefalinger vedrørende samling og intensiveret samarbejde. På den baggrund har regeringen
besluttet at tage skridt til at samle det statslige redningsberedskab og forsvaret yderligere, herunder bl.a. støtte- og skolestrukturen. Regeringen har ligeledes besluttet at etablere et fælles CBRN-institut samt at gennemføre et intensiveret samarbejde vedrørende bl.a. operative opgaver, internationale indsatser og anvendelse af
frivillige.

Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder

Som led i regeringens initiativer med at forbedre sejladssikkerheden vedtog Folketinget den 31. maj 2005 lov
om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder. Loven medfører en modernisering og udbygning af det nuværende kystradarsystem, således at der opnås en forbedret opgaveløsning i relation til bl.a. søredning, sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet.

Revision af den militære straffelov og retsplejelov samt ny disciplinarlov

Regeringen fik i maj 2005 med et bredt flertal Folketingets tilslutning til en ny militær straffelov, retsplejelov
og disciplinarlov. Herved er der sket en tiltrængt revision af det militære straffe- og disciplinarsystem, så det
nu fremstår mere fleksibelt og i tråd med den hverdag, der er gældende for et moderne dansk forsvar. De nye
love træder i kraft den 1. januar 2006.

Omstilling i NATO

Danmark har i NATO arbejdet aktivt for at fremme omstillingen af de nationale forsvar med henblik på styrkelse af alliancelandenes evne til at udsende styrker til internationale operationer. På forsvarsministermødet i
forbindelse med NATO-topmødet i Istanbul i juni 2004 blev der således, bl.a. på dansk initiativ, opnået enighed om opstilling af målsætninger for, hvor stor en andel af nationernes landmilitære styrker, der skal kunne
udsendes (40 pct. skal kunne udsendes, og 8 pct. skal kontinuerligt kunne være udsendt). Arbejdet har resulteret i, at mange nationer har opstillet nationale målsætninger på dette område.

Internationale operationer

Regeringen har øget den danske indsats i Afghanistan og bidrager med en række kapaciteter. Der er nu udsendt ca. 65 soldater til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i Kabul, 5 soldater til et Provincial Re-

11

construction Team (PRT) i Mazar E Sharif under britisk ledelse samt ca. 40 soldater til et PRT i Feyzabad
under tysk ledelse. Ca. 50 soldater er udsendt i en tremåneders periode for at levere kommunikationsstøtte til
ISAF's hovedkvarter i Kabul. Fra sommeren 2005 udsendes et dansk C-130 transportfly og et jordbaseret
støtteelement på ca. 75 soldater til Afghanistan for at levere transportstøtte til ISAF.
Med bred tilslutning i Folketinget støtter regeringen endvidere aktivt FN's og den irakiske regerings ønske
om, at det internationale samfund bidrager til at skabe sikkerhed i Irak. Danske militære styrker med i alt ca.
530 soldater stilles således til rådighed for den multinationale sikringsstyrke i Irak i endnu otte måneder frem
til 2. februar 2006. De danske militære styrker vil, ud over fortsat at bidrage til sikkerheden, fokusere
på træning og uddannelse af irakiske sikkerhedsstyrker i det danske område i Basra-regionen og bidrage til NATOs træningsindsats i Irak. Endvidere vil styrken fokusere på støtte til den civile genopbygningsindsats i det danske område i Basra-regionen.
Regeringen støtter FN’s fredsbevarende mission i Sudan og bidrager til operationens indledende fase med ca.
45 soldater inden for rammen af Stand-by Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG). Styrken udsendes
for en periode på ca. 6 måneder til hovedkvarteret for missionen. Danmark bidrager derudover bilateralt med
to personer til støtte for Den Afrikanske Unions indsats i Darfur. Endvidere har forsvaret indledt et arbejde
vedrørende kapacitetsopbygning af de afrikanske sikkerhedsstrukturer med henblik på, at de regionale og
subregionale sikkerhedsorganisationer i større omfang selv bliver i stand til at gennemføre fredsstøttende
operationer på kontinentet.

Tsunami-katastrofen i Asien

Forsvarsministeriets myndigheder bidrog med en række kapaciteter til støtte for katastroferamte borgere og
den humanitære nødhjælpsindsats, der fulgte efter Tsunami-katastrofen den 26. december 2004. Forsvaret og
Beredskabsstyrelsen udsendte således i alt ca. 45 personer til støtte for indsatsen, der blandt andet omfattede
udsendelse af et mobilt nødhospital i tre måneder, transportstøtte med forsvarets C-130 fly, 39 vandrensningsanlæg, dele af et krisestyringscenter til FN og krisepsykologer.

Declaration of Principles mellem USA og Danmark

Forsvarsministeren indgik den 17. maj 2005 en ”Declaration of Principles for Enhanced Cooperation in
Matters of Defense Equipment and Industry” med den amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeld. Det
er regeringens forhåbning, at denne aftale vil have en positiv effekt på den danske forsvarsindustris samarbejde med amerikansk forsvarsindustri og dens muligheder for øget eksport til USA.
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Fødevareministeren
Kommunalreformen på fødevareområdet

Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag, der udmønter kommunalreformen på fødevareområdet. Lovforslaget, der forventes vedtaget i juni 2005, indebærer bl.a., at administrationen af de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger overgår til staten, mens selve udpegningen af de særligt følsomme landbrugsområder
samt relationerne til landbrugerne med hensyn til information og opsøgende arbejde overgår til kommunerne.

EU’s Landbrugsreform

Med EU’s landbrugspolitik omlægges fra 1. januar 2005 ca. 95 pct. af den direkte støtte til landmændene til
en produktionsuafhængig (afkoblet) støtte. Afkoblingen af støtten giver en øget markedsorientering af landbrugspolitikken. Der er foregået et intensivt udviklingsarbejde i Fødevareministeriet for at være klar til at
modtage ca. 70.000 ansøgninger inden fristens udløb den 25. april 2005.

Regeringens ”Landdistriktsredegørelse 2004”

Regeringen offentliggjorde i december 2004 ”Landdistriktsredegørelse 2004”. Redegørelsen gør status for
udviklingen i de danske landdistrikter og redegør for regeringens initiativer på tværs af sektorområderne til
fremme af udviklingen i landdistrikterne. Regeringens initiativer skal bidrage til, at alle områder af landet
bliver attraktive for udvikling og bosætning, således at der kan finde en geografisk spredning af befolkningen
og den økonomiske aktivitet sted.

Regeringens udvalg vedrørende landdistriktsprogrammet

Regeringens landdistriktsudvalg færdiggjorde i april 2005 første runde af sit arbejde, som vedrører indsatsen
i landdistriktsprogrammet for 2006. Det har resulteret i støtte til en række nye initiativer inden for en samlet
ramme på 320 mio. kr. Formålet med initiativerne er at støtte vækst i landdistrikterne og sikre natur og miljø.
Samtidig forberedes indholdet i det nye landdistriktsprogram for 2007-2013.

Ændring af støtteordning for yngre jordbrugere

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en ændring af etableringsordningen for yngre jordbrugere. Lovforslaget muliggør større statsgaranterede lån, som giver yngre jordbrugere mulighed for at
etablere sig på bedrifter med et større arbejdskraftbehov og dermed for et arbejds- og familieliv svarende til
den øvrige erhvervsaktive del af befolkningen.

Ændring af landdistriktsstøtteordningen

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens forslag om ændring af landdistriktsstøtteloven, der giver fødevareministeren hjemmel til at yde støtte til forbedring af dyrevelfærd, forbedring af landbrugsprodukternes
kvalitet, salgsfremstød for disse produkter, opfyldelse af normer vedrørende folke-, dyre- og plantesundhed
samt arbejdssikkerhed og dyrevelfærd.
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Ny jordfordelingslov

Folketinget vedtog i juni 2005 regeringens forslag til en ny jordfordelingslov. Lovforslaget, der er en sammenskrivning af den gældende jordfordelingslov og jordkøbslov, er udtryk for modernisering og regelforenkling. Desuden er de miljømæssige aspekter styrket, og der er lagt vægt på grundvandssikring, natur- og miljøhensyn samt etablering og bevarelse af havekolonierne.

Regler for dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder (GMO)

Regeringen har udarbejdet regler og vejledninger, der giver mulighed for at håndtere samtidig dyrkning af
GMO-afgrøder og konventionelle afgrøder. Reglerne foregriber en situation, hvor der i EU godkendes GMOafgrøder til dyrkning, og er en udmøntning af sameksistensloven. Danmark er foregangsland i EU med regler
for sameksistens.

Handlingsplan for plantegenetiske ressourcer

Regeringen offentliggjorde i oktober 2004 en strategi om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og jordbrug og en handlingsplan for perioden 2005-2007. Forslag til en støtteordning til bevaring og bæredygtig
udnyttelse af de plantegenetiske ressourcer forventes godkendt af Kommissionen i 2005.

Økologiordning

Fødevareministeren iværksatte i august 2004 en omfattende økologikampagne med støtte fra Kommissionen.
Formålet er at introducere EU’s økologilogo, fastholde kendskabet til Ø-mærket og informere generelt om
økologi. Kampagneindsatsen har foreløbig været en succes, idet kendskabet til EU-logoet steg fra 7 pct. til
42 pct. efter kampagnens første måneder.

Ændring af fiskeriloven

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens forslag om en forbedring af vilkårene for en bæredygtig erhvervsmæssig udvikling inden for fiskeri og opdræt af muslinger, østers og andre bløddyr.

Aktiviteter under FIUF, Det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet

Der er i 2004 givet tilsagn for i alt 274 mio. kr. til udvikling af fiskeriet, herunder bl.a. til ophugningsordningen, til modernisering og bygning af fiskerfartøjer og til projekter i forarbejdningsindustrien m.v.

Genåbning af det russiske marked for planter og planteprodukter

Rusland standsede import af planter fra Danmark i januar 2005. Gennem en intens bilateral indsats direkte
over for Rusland, gennem samarbejde i EU, samt gennem hurtig udarbejdelse af et ændret plantesundhedscertifikat lykkedes det i maj 2005 at få ophævet det russiske importforbud.
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Indenrigs- og sundhedsministeren
Kommunalreformen

Regeringen fremsatte i februar 2005 en lovpakke med 50 lovforslag, der udmønter kommunalreformen med
ikrafttræden den 1. januar 2007. Forslagene forventes vedtaget i juni 2005. De nuværende 271 kommuner
lægges sammen til 98 nye kommuner, der langt overvejende er blevet til gennem en lokal, demokratisk proces. 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.

Sundhedsreform

Regeringen fremsatte i februar 2005 som led i kommunalreformen lovforslag, der samler sundhedsvæsenet i
fem stærke regioner med bedre muligheder for at levere sundhedsydelser af højeste kvalitet. De centrale
sundhedsmyndigheder styrkes, så der kan ske en optimal koordinering og kvalitetssikring af indsatsen.
Kommunerne får et større ansvar for borgernes sundhed, herunder forebyggelse, genoptræning og medfinansiering af borgernes behandling. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005.

Flere penge til sundhed

Med regeringens økonomiaftaler med kommuner og amter for 2005 blev der tilført 930 mio. kr. til sundhedsområdet i 2005. En evaluering fra maj 2005 viser, at indførelsen af takststyring har bidraget til øget aktivitet og faldende ventetider i sundhedsvæsenet.

Styrket kræftbehandling

Regeringen har fordelt to lånepuljer på i alt 300 mio. kr. til nyt apparatur i sygehusvæsenet. Yderligere 100
mio. kr. er fordelt til projekter til forbedring af arbejdsgange og patientforløb. Regeringen og Dansk Folkeparti har i juni 2005 indgået aftale om en forbedring af indsatsen på kræftområdet (Kræftplan II). Aftalen
rummer en lang række initiativer, som sætter patienten først og spænder fra forebyggelse, over hele behandlingsforløbet, til den opfølgende indsats. Samlet løftes kræftindsatsen i 2006 med mere end 1,1 mia. kr.

Styrkelse og udvidelse af det frie sygehusvalg

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag, som fra 1. januar 2005 udvider amternes informationspligt i forbindelse med frit valg. Herved forbedres patienternes adgang til at få kendskab om deres
valgmuligheder.
Rygning og alkohol

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag, som fra 1. juni 2005 gør skiltning om rygepolitik
obligatorisk på restauranter, barer, værtshuse m.v. I løbet af 2005 afvikles en række borgermøder om rygeregler, røgfri miljøer og passiv rygning med henblik på at skabe et solidt grundlag for en balanceret rygepolitik. Pr. 1. juli 2005 indføres en behandlingsgaranti på 14 dage for alkoholbehandling.
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Bedre forebyggelse for børn og unge

Regeringen har indført ”Sundhedstegnet” som et middel til at skabe en sundere hverdag i skoler, institutioner og idrætslivet for børn og unge. På finansloven for 2005 er der afsat i alt 83 mio. kr. primært målrettet
overvægtige børn og unge i udsatte grupper.

Kvalitet og åbenhed i sundhedsvæsenet

Regeringen indgik i november 2004 en aftale med Amtsrådsforeningen og H:S om at etablere en organisation i Århus til udvikling og drift af Den Danske Kvalitetsmodel. Inden udgangen af 2006 skal alle danske
sygehuse kvalitetsvurderes efter et fastlagt sæt standarder og indikatorer. Regeringen har fremsat et lovforslag om, at patientklagesystemet i særligt alvorlige tilfælde offentliggør klagesager med navns nævnelse. Forslaget ventes vedtaget i juni 2005.

Hospicer

Som led i finanslovaftalerne for 2005 blev afsat 70 mio. kr. i 2005, 50 mio. kr. i 2006 og 40 mio. kr. årligt fra
2007 til etablering og drift af hospicer. Målet er et hospicetilbud i alle amter.

Bedre psykiatri

Med satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 200 mio. kr. over en 4-årig periode til at nedbringe ventetiderne i
børne- og ungdomspsykiatrien. Behandlingsindsatsen for patienter med spiseforstyrrelser styrkes med 30
mio. kr. årligt fra 2005. Fra 1. april 2005 tilbydes voksne, der i deres barndom har været ofre for seksuelle
overgreb, tilskud til psykologbehandling.

Medicinaftale

Regeringen indgik i oktober 2004 med alle Folketingets partier en medicinaftale, der sikrer bedre anvendelse
af ressourcerne til lægemidler og øget kvalitet i lægemiddelbehandlingen.

Borgernære tilbud

Som led i finanslovaftalerne for 2005 blev der afsat en pulje på 50 mio. kr. til forsøg med kommunale sundhedscentre. Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag, som skal fremme, at kommunalbestyrelserne
opretter borgerservicecentre som borgernes indgang til den offentlige sektor. Forslaget ventes vedtaget i juni
2005. Regeringen har i april 2005 indført adgang til at tilmelde sig Donorregistret via Internettet.

Tænketanken om Nærdemokrati

Regeringen nedsatte i starten af 2005 ”Tænketanken om Nærdemokrati”, som skal skabe et inspirationsgrundlag for kommunalbestyrelserne i det videre arbejde med at styrke nærdemokratiet. Indenrigs- og sundhedsministeren afgiver i efteråret 2005 en redegørelse herom til Folketinget.

Nedsættelse af ejendomsskatterne på landbrugsjord

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om at nedsætte den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme m.v. med 2,3 promillepoint fra 2005, svarende til ca. 168 mio. kr. årligt.
16

Justitsministeren
Kommunalreformen på Justitsministeriets område

Regeringen fremsatte i februar 2005 som led i kommunalreformen lovforslag om, at alle ansøgninger om
kørekort og pas fremover skal indleveres til kommunen, og at kommunen skal forestå den ekspeditionsmæssige del af sagsbehandlingen, mens mere komplicerede sager fortsat skal behandles af politiet. De nye regler
bidrager til at samle den direkte borgerbetjening ét sted. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005.
Nedsættelse af retsafgifterne i civile retssager

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om at nedsætte og omlægge retsafgifterne i civile
retssager. Med de nye regler er der gennemført en nedsættelse af retsafgifterne i sager om mindre krav, et
retsafgiftsloft i store sager og et særligt lavt maksimum i visse sager mod det offentlige. Borgerne vil hermed
få lettere adgang til domstolene.

Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces

Regeringen fremsatte i marts 2005 lovforslag til forbedring af retsplejelovens regler om tilkendelse af sagsomkostninger og om retshjælp og fri proces i civile sager. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005. De nye
regler vil lette borgernes adgang til domstolene.

Skærpelse af straffen for spirituskørsel

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en forenkling og markant skærpelse af sanktionerne
for spirituskørsel og kørsel i frakendelsestiden. Med loven udvides også adgangen til at konfiskere spritbilisters bil ved gentagne tilfælde af spirituskørsel.

Udvidelse af dna-profil-registret

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om udvidelse af politiets muligheder for at anvende
dna-profil-registret som led i efterforskningen af kriminalitet. Med de nye regler vil langt flere sigtede end i
dag kunne registreres i registret, hvorved de muligheder for at opklare forbrydelser hurtigt og effektivt, som
nye kriminaltekniske værktøjer giver, forbedres.

Elektroniske fodlænker

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en ny afsoningsform, hvorefter kortere fængselsdomme for overtrædelse af færdselsloven under visse betingelser kan afsones på bopælen under intensiv
kontrol og overvågning – bl.a. med en såkaldt elektronisk fodlænke – frem for i et fængsel eller arresthus.
Ordningen frigør fængselspladser og giver de dømte mulighed for under afsoningen at passe deres arbejde
eller uddannelse.

Forbedring af voldtægtsofres retsstilling

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om styrkelse af retsstillingen for den forurettede i voldtægtssager. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005. Forslaget indebærer, at der altid skal beskikkes en bistandsad-
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vokat for den forurettede, medmindre den forurettede frabeder sig det. Desuden styrkes bistandsadvokatens
muligheder for at medvirke under efterforskningen og under sagens behandling ved domstolene.

Revision af reglerne om gældssanering

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om revision af reglerne om gældssanering. Lovforslaget præciserer og klargør bl.a. betingelserne for at opnå gældssanering, og lovforslaget indeholder særligt
lempelige regler om gældssanering for iværksættere. De nye regler vil bl.a. medvirke til en mere ensartet og
forudsigelig praksis med hensyn til, hvornår man kan få gældssanering.

Ny voldgiftslov

Regeringen fremsatte i marts 2005 forslag til en ny og tidssvarende lov om voldgiftsbehandling af tvister.
Forslaget forventes vedtaget i juni 2005. Den nye lov er udformet i overensstemmelse med internationale
modelregler på området og forventes at medvirke til, at Danmark bliver et mere attraktivt forum for international voldgift til gavn for danske erhvervsvirksomheder.

Nye regler om virksomhedspant

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om virksomhedspant. Lovforslaget, der forventes vedtaget i juni
2005, vil give erhvervsvirksomhederne mere fleksible muligheder for at belåne deres erhvervsaktiver mod
pant i aktiverne. De nye regler vil medføre administrative lettelser for virksomhederne og forventes at ville
have positive finansieringsmæssige effekter.

Ny lov om kloning og genmodificering af dyr

Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag om en nærmere lovmæssig regulering af kloning og genmodificering af dyr. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005. Efter de nye regler må kloning og genmodificering
kun foretages efter konkret tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.

Skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om skærpelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne m.v. Efter de nye regler frakendes førerretten ved grovere eller gentagne overtrædelser af køreog hviletidsreglerne, ligesom bøderne forhøjes væsentligt. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005.

Skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab i forbindelse med særligt hensynsløs
kørsel

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag, der har til formål at opnå en skærpelse af straffen for uagtsomt
manddrab/betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med særlig hensynsløs kørsel. Dette indebærer, at sådanne forhold fremover straffes lige så strengt som uagtsomt manddrab/betydelig legemsbeskadigelse i forbindelse med spirituskørsel. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005.
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Kirkeministeren
Reform af provstigrænserne

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der blandt andet skal belyse, hvordan fordelene ved den nye kommunale
struktur også kan slå igennem inden for folkekirken ud fra et hovedprincip om sammenfald mellem provstigrænser og kommunegrænser. Arbejdsgruppen skal afrapportere om denne del af sit arbejde i efteråret 2005.

Handicaphandlingsplan

En arbejdsgruppe har i december 2004 afleveret en redegørelse for, hvordan tilgængeligheden til folkekirkens kirker, kirkegårde og folkekirkens øvrige bygninger kan forbedres for mennesker med handicap. Kirkeministeriet vil i løbet af 2005 udsende en vejledning til menighedsrådene om, hvordan tilgængeligheden
kan indgå i de årlige syn.

Digital borgerservice

Der er igangsat et arbejde med henblik på at lade borgerne foretage anmeldelser vedrørende personregistrering via internettet ved brug af digital signatur (OCES-certifikat) - i første omgang i forbindelse med gennemførelse af fødselsanmeldelser. Den digitale fødselsanmeldelse ventes taget i brug inden udgangen af
2005.

Kirkestatistik

På grundlag af oplysninger i Den Ny Kirkebog er der udgivet en statistik pr. 1. januar 2005, der ud over medlemstallet for folkekirken omfatter oplysninger om antallet af fødte, døde, døbte, konfirmerede, vielser i folkekirken, kirkelige velsignelser af borgerligt viede samt kirkelige begravelser. Statistikken tager udgangspunkt i sogneniveauet, men indeholder tillige data på provsti- og stiftsniveau, herunder tabeller og diagrammer, som viser udviklingen i medlemsprocenten i perioden 1990-2004.

Regelforenkling

Der er gennemført yderligere decentralisering af ansættelsesproceduren for præster sådan, at opgaver er flyttet fra Kirkeministeriet til biskopperne. Der er endvidere sket en videreførelse af forenklingen af regler og
procedurer ved oprettelse af kirkefunktionærstillinger, og der er igangsat en modernisering af kirkefunktionærernes ansættelsesformer, herunder ophør af tjenestemandsansættelse ved nyoprettelser og nyansættelser.

Fængsels- og arresthuspræster

Der er udarbejdet en vejledning om initiativer til på frivillig basis at styrke den præstelige betjening af indsatte i fængsler og arresthuse.
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Kulturministeren
Kommunalreformen på Kulturministeriets område

Regeringen fremsatte i februar 2005 fire lovforslag, der udmønter kommunalreformen på kulturområdet:
Forslag til lov om ændring af musikloven, forslag til lov om ændring af teaterloven, forslag til lov om ændring af museumsloven, bygningsfredningsloven m.v. samt forslag til lov om ændring af en række love på
kulturområdet. Lovforslagene ventes vedtaget i juni 2005.
Forbud mod politiske reklamer

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om, at der bl.a. i TV ikke må reklameres for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt
valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger.

Fremme af dopingfri idræt

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om fremme af dopingfri idræt. Med vedtagelsen
har Danmark bragt sig i førerfeltet i bekæmpelsen af doping i idrætten.

Modernisering af pligtafleveringsregler

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om pligtaflevering. Lovforslaget bringer lovgivningen om pligtaflevering i overensstemmelse med den teknologiske udvikling for så vidt angår den elektroniske kulturarv og samler lovgivningen om pligtaflevering i én lov.

Forbedrede ophavsretsmæssige vilkår for arkiver, museer og biblioteker

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om ændring af ophavsretsloven så arkiver, biblioteker og museer får bedre vilkår med hensyn til kopiering og tilgængeligheden af deres samlinger. Loven
skal ses i sammenhæng med den ny pligtafleveringslov.

Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v. Forslaget forventes vedtaget i juni 2005. Loven vil gøre det obligatorisk at indhente en såkaldt børneattest, når daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, idrætsforeninger o.s.v. ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. Initiativet er et led i regeringens samlede indsats vedrørende bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn.

Bedre vilkår for forfattere

Regeringen har i perioden 2005-2008 afsat i alt 40 mio. kr. til nye litteraturpolitiske initiativer, der sigter
mod at forbedre vilkårene for dansk litteratur og danske forfattere. Pengene er afsat til rejse- og arbejdslegater til unge talenter, udbygning af tre-årige litterære legater, en forsøgsordning med PR-rådgivning for forfattere, udvidelse af ordningen med forfatterarrangementer samt udgivelsesstøtte til banebrydende ny dansk
litteratur.
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Idræt for vanskeligt stillede børn

Som led i finanslovsaftalerne for 2005 er oprettet en pulje på i alt 40 mio. kr. i 2005-2008 til en målrettet
indsats for at lette vanskeligt stillede børns adgang til idrætslivet.

Fortidsminder

En gennemgang af tilstanden for 80 af de mest markante historiske ruiner har afsløret et aktuelt behov for
restaurering af bygningsanlæggene. På den baggrund blev der som led i finanslovsaftalerne for 2005 afsat 20
mio. kr. i perioden 2005-2008.

Arkæologiske udgravninger

Som led i finanslovsaftalerne for 2005 blev der afsat i alt 8 mio. kr. i perioden 2005-2008 til, at Kulturarvsstyrelsen i øget udstrækning kan kompensere for udgifter i forbindelse med arkæologiske undersøgelser,
hvor fx. råstofindvindere støder på væsentlige fortidsminder ved udøvelse af deres erhverv.

Styrket indsats for det danske sprog

Som led i finanslovsaftalerne for 2005 blev der afsat i alt 12 mio. kr. i perioden 2005-2008 til en styrkelse af
indsatsen for det danske sprog. Indsatsen skal blandt andet bidrage til fremme af den sproglige informationsindsats overfor borgerne og offentligheden.

Styrkelse af dansk design

Regeringen har indgået en aftale med alle Folketingets partier om udmøntning af den designpulje på 40 mio.
kr., der blev oprettet som del af aftalerne om finansloven for 2005. Midlerne afsættes til international markedsføring af design og kunsthåndværk, rådgivning af unge designere og arkitekter, Designår 2005, rejselegater for unge talenter og styrkelse af Center for Designforskning.

Nye musikpolitiske initiativer

Som led i finanslovsaftalerne for 2005 blev der afsat 10 mio. kr. årligt i perioden 2005-2008 til nye musikpolitiske initiativer med henblik på at styrke talentudviklingen inden for den klassiske musik og give den rytmiske musik bedre vilkår. Regeringen indgik i maj 2005 aftale med aftalepartierne om udmøntning af midlerne.

Historiens dag

Som led i regeringens samlede indsats for bevaring og formidling af kulturarven tog kulturministeren i efteråret 2004 initiativ til lanceringen af Historiens Dag, en landsdækkende begivenhed, der skal sætte fokus på
kulturarven og dens betydning for borgerne – især børn og unge. Arrangementet blev afviklet den 22. maj
2005 med anslået deltagelse af omkring 45.000 danskere.
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Miljøministeren
Kommunalreformen på Miløministeriets område

Regeringen fremsatte i februar 2005 otte lovforslag, der udmønter kommunalreformen på miljøområdet.
Forslagene forventes vedtaget i juni 2005. Lovforslagene ændrer opgavevaretagelsen på miljøområdet således, at den daglige forvaltning og langt hovedparten af de praktiske natur- og miljøopgaver – og planlægningen af, hvad arealerne skal bruges til – varetages af de nye, større kommuner. De overordnede nationale og
internationale interesser og forpligtelser sikres ved, at den overordnede planlægning på natur- og miljøområdet placeres i staten, som blandt andet skal lave planer, der skal sikre beskyttelsen af vand og natur. Planerne
skal fastsætte bindende mål for, hvordan kommunerne skal forvalte vores natur og miljø. Hertil kommer, at
der er opgaver, der vil være for komplicerede for den enkelte kommune at varetage, samt opgaver, der vil
forekomme meget sjældent i den enkelte kommune. Disse typer opgaver skal staten også varetage. Endelig er
der i regionerne placeret nogle særlige opgaver.

Effektiv håndhævelse af miljølovgivningen

Miljøministeren har igangsat en række initiativer på håndhævelsesområdet for at sikre en effektiv håndhævelse af miljølovgivningen. Der er bl.a. etableret et samarbejdsforum, hvor de centrale myndigheder kan
udveksle erfaringer om håndteringen af miljøstraffesager. Behandlingen af straffesager på miljøområdet undersøges. Herudover er der igangsat revision af en række håndhævelsesvejledninger.

Naturforvaltning

Miljøministeren har udarbejdet handlingsplaner om: sikring af levesteder for engfugle, genopretning af den
oprindelige, danske bestand af vilde laks samt om sæler og marsvin. De to planer om sæler og marsvin lægger tilsammen rammerne for den danske indsats til beskyttelse af de to almindeligt forekommende havpattedyr, som Danmark har et særligt ansvar for.
Der er i alt erhvervet arealer på omkring 200 ha til naturgenopretning og friluftsliv. Erhvervelserne omfatter
bl.a. habitatområder. Der er bl.a. udarbejdet naturprojekter om en indsats for højmoser, om beskyttelse af den
sjældne sommerfugl hedepletvinge og om en storstilet indsats for at redde laksefisken snæblen - projekter
som forventes støttet af EU. Hertil kommer skovrejsningsindsatsen med nye offentlige bynære skove, som
også i høj grad gavner naturen og friluftslivet.
Som led i finanslovsaftalerne for 2005 blev der afsat 200 mio. kr. i 2005-2008 til et nyt vand- og naturinitiativ. Omkring 50 nye projektforslag er ved at blive bearbejdet for efterfølgende at kunne forbedre særligt
trængende naturområder og fremme friluftslivet.

Opfølgning af udvalget om jordforurening

Regeringen har på baggrund af rapport fra et kriterieudvalg om grænseværdier for jord besluttet at nedsætte
en ny arbejdsgruppe, som skal følge op og konkretisere kriteriegruppens anbefalinger ved at udarbejde et
udkast til lovforslag. Hensigten er at målrette og prioritere indsatsen, så den i højere grad tager hensyn til
såvel den konkrete risiko for sundhed og miljø som de samfundsmæssige konsekvenser.
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Klima

Regeringen har gennem vedvarende støtte til Kyoto-protokollen medvirket til dens ikrafttræden i 2005. Regeringen har etableret et CO2-kvoteregister, som førte til, at danske virksomheder deltog i den første CO2handel i EU’s kvotesystem. Danmark har samtidig indgået en række samarbejdsaftaler med henblik på at
fremme klimarelaterede miljøprojekter i udlandet. Regeringen har, i samarbejde med to store energiselskaber, indgået aftale med Verdensbanken om en dansk klimafond på 200 mio. kr.

Differentieret miljøtilsyn

Der er udarbejdet en vejledning til tilsynsmyndighederne om tilrettelæggelse af et differentieret tilsyn. Formålet er at forenkle den offentlige miljøkontrol, således at kontrollen aftager i takt med virksomhedernes
egen større miljøindsats. Ressourcerne skal hovedsageligt anvendes på de virksomheder, hvor tilsynsbehovet
er størst. Denne differentierede tilgang skal stimulere virksomhedernes egen miljøindsats.

Svovlfri benzin og MTBE

Regeringen etablerede i 2004 regelgrundlaget for, at svovlfri benzin og diesel kan markedsføres i Danmark
allerede fra 1. januar 2005, selv om der først er EU krav herom fra 2009. Endvidere er der opnået tilsagn fra
oliebranchen om, at oliebranchen ikke vil tilsætte det miljøskadelige stof MTBE til 92 og 95 oktan benzin.

Skovrejsning

Der er modtaget ansøgninger om statstilskud til privat skovrejsning, som i alt vil omfatte en statslig investering i nye skove på godt 100 mio. kr. Sammen med de tilhørende kommunale og private investeringer er der
skabt basis for skovrejsning på ca. 3.000 ha.

Sommerhuse

Miljøministerens forslag til landsplandirektiv, hvor der indgår godt 5.100 nye sommerhusgrunde fordelt på
34 kommuner har være i offentlig høring. Landsplandirektiv forventes udsendt i løbet af juni 2005. Sommerhusgrundene placeres uden gene for natur- og landskabelige værdier.

Ændring af lov om miljøbeskyttelse

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om, at producenter af elektriske og elektroniske produkter pålægges ansvaret for at håndterere affald af de samme produkter samt skal afholde udgifterne hertil.

Kærgård Plantage og Harboøre tange – oprydning efter fortidens synder

Miljøministeren har aftalt med Ringkøbing Amt, at forureningen fra det tidligere Cheminova depot på Harboøre tange nu skal indkapsles. Miljøministeren har endvidere aftalt med Ribe Amt, at der nu iværksættes
miljøundersøgelser og projektering af et afværgeprojekt af forureningen i Kærgård klitplantage. Staten bidrager med halvdelen af omkostningerne.
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Statsgaranterede lån til renovering af rentolinforurenede huse

Regeringen indgik i november 2004 aftale med Folketingets partier om at indføre en ordning, hvorefter der
kan ydes statsgaranti og rentetilskud ved optagelse af lån til renovering af huse, der er forurenet efter brug af
træbehandlingsmidlet Rentolin.

Forslag om bindende internationale regler for skrotning af skibe

Regeringen har stillet forslag til den internationale maritime organisation ”IMO” om, at der udarbejdes juridisk bindende regler for skrotning af skibe. Disse regler skal være i overensstemmelse med krav og målsætningerne fra Basel-konventionen og sikre, at skibe ophugges miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Regeringen har endvidere arbejdet for Rådskonklusioner om ophugning af skibe med henblik på fra EU's side at
lægge pres på ”IMO”.
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Ministeren for familie- og forbrugeranliggender
Kommunalreformen på Familie- og Forbrugerministeriets område

Regeringen fremsatte i februar 2005 som led i kommunalreformen lovforslag om en ændring af behandlingen af sager vedrørende separation, skilsmisse og forældremyndighed. Reformen etablerer én samlet indgang
til behandling af alle sager. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2005.

Pasningsgaranti for alle børn i alderen 1/2 år til skolestart

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om, at alle kommuner skal indføre pasningsgaranti for alle børn i alderen 1/2 år til skolestart, så forældrene ved, at de kan få deres barn passet, når barselorloven slutter.

Ret til klubtilbud i en anden kommune

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om ret til at vælge et klubtilbud i en anden kommune.
Lovændringen indebærer desuden, at større børn og unge får ret til at bevare et klubtilbud, hvis familien flytter til en anden kommune.

Forbedring af reglerne for tilskud til privat pasning af børn

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om forbedrede regler for tilskud til privat pasning af
børn ved indførelse af en minimumsgrænse for tilskud til private pasningsordninger. Hidtil har der ikke været nogen minimumsgrænse for kommunens tilskud. Indførelsen af en minimumsgrænse sigter på at gøre
forældrenes frie valg mere reelt. Herudover betyder lovændringen, at kommunen nu skal tilbyde at sørge for
forældrenes administration af ordningen mod en reduktion i tilskuddet, hvilket medvirker til at lette administrationen for de forældre, som selv arrangerer pasning af deres børn.

Ret til orlov til pasning af nærtstående

Folketinget vedtog i december 2004 et lovforslag fra regeringen, som sikrer lønmodtagerne ret til fravær fra
arbejdet i den periode, de modtager plejevederlag til at passe en nærtstående døende, der ønsker at dø i eget
hjem. Samtidig blev personkredsen udvidet, således at der også kan udbetales plejevederlag til personer uden
direkte tilknytning til arbejdsmarkedet.

Bedre orlovsmuligheder for adoptanter

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag, som sikrer adoptionssøgende ret til dagpenge i
op til 4 uger, mens de opholder sig i udlandet for at modtage barnet.

Bedre regler for pasning af alvorligt syge børn

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om forbedring af reglerne for pasning af alvorligt
syge børn. Aldersgrænsen for børn, hvor forældre kan opnå ret til dagpenge ved hel eller delvis opgivelse af
arbejdet, ændres fra 14 år til 18 år, så alle børn omfattes af ordningen. Længden af barnets sygeperiode nedsættes endvidere fra mindst 25 dage til mindst 12 dage.
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Mulighed for private daginstitutioner – pengene følger barnet

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Lovændringen medfører, at det bliver lettere for kvalificerede private leverandører at oprette og drive daginstitutioner som privatinstitutioner. Kommunen skal godkende en privat leverandør, og denne skal leve op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt og kommunalt plan. Privatinstitutionerne får endvidere mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften.

Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Hermed kan kommunen beslutte, at også lønomkostninger til køkkenpersonale kan indregnes i forældrenes betaling for madordningerne. Samtidig skal kommunen fastsætte et
maksimumbeløb for forældrenes betaling til madordningen. Kommunen skal herved sikre, at der ikke af
forældrebestyrelserne etableres alt for dyre madordninger, som mange forældre af økonomiske grunde vil
fravælge. Endelig kan de 0-2 årige børn også omfattes af forældrebetalte madordninger.

Modernisering af navneloven

Regeringen fremsatte i februar 2005 lovforslag om en modernisering og liberalisering af reglerne om personnavne, navnlig reglerne om beskyttelse af efternavne. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2005.

Aftale om Danmarks Fødevareforskning og Fødevarestyrelsens struktur

Regeringen indgik i maj 2005 en aftale med Dansk Folkeparti om Danmarks Fødevareforsknings økonomiske rammer og Fødevarestyrelsens struktur. Parterne er enige om at tilføre midler til Danmarks Fødevareforskning for blandt andet at sikre et fagligt forsvarligt myndighedsberedskab og et fornuftigt forskningsmæssigt niveau. Aftalen indebærer, at Fødevarestyrelsens oplæg til ny struktur justeres, så Ålborg og Esbjerg
tilgodeses med laboratorier, Ålborg med medicinrejseholdet, Herning med et veterinært beredskabscenter og
Viborg med samling af styrelsens bogholderifunktion.

Fødevareloven

Regeringen fremsatte i april 2005 forslag til lov om fødevarer som en konsekvens af reformen af den europæiske fødevarelovgivning. Lovforslaget er formuleret som en rammelov, hvor ministeren får mulighed for
at fastsætte regler inden for fødevareområdet, hvor EU-reguleringen ikke er dækkende. Lovforslaget viderefører den gældende fødevarelovs formål om blandt andet at sikre forbrugerne sunde fødevarer af høj kvalitet.
Som et nyt initiativ bliver der med lovforslaget oprettet et Motion- og Ernæringsråd. Lovforslaget forventes
vedtaget i juni 2005.

Elektronisk Klageportal

Regeringen har åbnet den elektroniske klageportal www.klagetjek.dk, hvor borgerne kan få gode råd og vejledning i klagesager.
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration
Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring og fremrykket og intensiveret
dansk-uddannelse til flygtninge m.v.

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om ændring af reglerne om danskuddannelse til familiesammenførte og til flygtninge. Herved fremmes, at alle familiesammenførte deltager i danskuddannelse.
Dette sker bl.a. ved, at ansøgeren og den herboende ægtefælle som betingelse for familiesammenføring skal
underskrive en erklæring om, at de efter bedste evne vil deltage aktivt i ansøgerens danskindlæring og integration i det danske samfund. Desuden ændres reglerne om sikkerhedsstillelse som betingelse for ægtefællesammenføring.

En ny chance til alle – regeringens integrationshandlingsplan

Regeringen offentliggjorde den 11. maj 2005 integrationsplanen ”En ny chance til alle”. Planen tager afsæt i
de mål for integrationen, som regeringen har opstillet i regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra februar 2005, og
bygger videre på de omfattende reformer på integrationsområdet, som regeringen har gennemført i perioden
november 2001 – maj 2005. Med planen styrker regeringen den aktive integrationsindsats yderligere. Det
sker ved at fremsætte en række nye initiativer, som bl.a. skal fremme uddannelse og beskæftigelse blandt
indvandrere og efterkommere, modvirke ghettoisering i boligområder samt forebygge og bekæmpe kriminalitet. Hovedparten af initiativerne i integrationsplanen omfatter alle borgere, men sigtet er først og fremmest
at forbedre flygtninges, indvandreres og efterkommeres muligheder for en god og hurtig integration i samfundet. Regeringen har lagt op til over en treårig periode at afsætte knap 600 mio. kr. til udmøntning af planen, der vurderes at medføre, at op mod 10.000 flere kommer i beskæftigelse.

Integrationsministeriets Integrationsservice

Integrationsministeriet har i maj 2005 etableret et konsulentteam – Integrationsservice – med særlig viden på
centrale integrationsområder. Integrationsservice skal foreløbig over de næste to år formidle gode erfaringer
til kommuner, virksomheder, skoler og uddannelsesinstitutioner, boligområder og foreninger m.v. især inden
for uddannelse og beskæftigelse. Formålet er at gøre integrationsindsatsen mere effektiv, således at flere
udlændinge opnår varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Størstedelen af konsulenternes arbejde skal bestå i
opsøgende virksomhed ude i kommunerne og i at yde bistand efter anmodning.

Regeringens strategi mod ghettoisering

Som led i regeringens strategi mod ghettoisering fra maj 2004 er der iværksat en række specifikke integrationsfremmende initiativer i de udsatte boligområder, og der er nedsat en programbestyrelse, som skal pege
på behov for at tilvejebringe dispensations- og forsøgsmuligheder og indgå konkrete aftaler med boligområder. Der forventes i juni 2005 offentliggjort en handlingsplan om forebyggelse af kriminalitet i ghettoområderne.

Tilslutning til Eurodacforordningen og Dublinforordningen

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om tilslutning til Eurodacforordningen og Dublinforordningen. Herved kan Danmark tilslutte sig forordningerne, så snart procedurerne i EU er afsluttet. Dublinforordningen sikrer, at en asylansøgning kun behandles af ét EU-land. Eurodacforordningen skal sikre en
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effektiv anvendelse af Dublinforordningen og gør det således muligt at sammenligne fingeraftryk af asylansøgere i EU-landene.

Højere straf for ulovligt arbejde, afskaffelse af madkasseordningen samt understregning af Flygtningenævnets uafhængighed

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om at skærpe straffen for udlændinge, der arbejder
ulovligt i Danmark. Herudover vil udlændinge, der arbejder ulovligt, skulle vente længere end ellers på at få
tidsubegrænset opholdstilladelse. Samtidig blev madkasseordningen erstattet af kostpenge. Regeringen har
fulgt op på Europarådets menneskerettighedskommissærs rapport fra juli 2004 og understreget Flygtningenævnets uafhængighed samt fremhævet i udlændingeloven, at der ved afgørelsen af konkrete sager om familiesammenføring skal tages højde for hensynet til familiens enhed.

Ændret udvælgelse af kvoteflygtninge

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om at ændre reglerne om udvælgelse af kvoteflygtninge. Fremover vil flygtninge, der efter aftale med UNHCR genbosættes i Danmark, blive udvalgt blandt en
større kreds. Der vil også i højere grad end i dag blive lagt vægt på den enkelte kvoteflygtnings mulighed for
at slå rod i Danmark og få glæde af at være her. Der vil i den forbindelse bl.a. blive lagt vægt på flygtningenes sproglige forudsætning, uddannelsesforhold, arbejdserfaring, familieforhold, netværk, alder og motivation.

Brug for alle unge

Der er frem til januar 2005 gennemført cirka 200 rollemodelbesøg på skoler m.v. som led i kampagnen
”Brug for alle unge”. Kampagnen skal medvirke til, at unge indvandrere og efterkommere gennemfører en
uddannelse på lige fod med andre jævnaldrende. I alt har ca. 6.000 unge været i kontakt med rollemodellerne.

VIS-systemet

Som led i udbygningen af Schengen-samarbejdet, der har gjort EU-landene til et fælles rejseområde, har man
i EU besluttet at indføre et visuminformationssystem (VIS), hvortil medlemslandene skal rapportere deres
visumudstedelser med henblik på at forbedre kontrollen med udlændinges adgang til og ophold i EUlandene. VIS står nu foran sin egentlige implementering, hvilket vil indebære, at visumansøgere fremover
skal afgive fingeraftryk, ligesom alle schengen-viseringer forsynes med foto af den retmæssige indehaver.

28

Ministeren for ligestilling
Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 64 mio. kr. i 2005-2008 til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn. Handlingsplanens aktiviteter er både rettet mod voldsofrene og mod voldsudøveren.

Kvinder i toppen

Ligestillingsministeren offentliggjorde i februar 2005 en rapport fra Handelshøjskolen i Århus, der for første
gang i en dansk sammenhæng dokumenterer, at det har en positiv økonomisk betydning for virksomhederne
at have kvinder i ledelsen.
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Ministeren for nordisk samarbejde
Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2005

Regeringen fremlagde i oktober 2004 sit formandskabsprogram for Nordisk Ministerråd "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. Danmark ønsker at understrege vigtigheden af nordisk samarbejde om livslang læring, innovation og udvikling af samarbejdet mellem forskning og
erhvervsliv. Der er tre overordnede og tværgående temaer for formandskabsprogrammet: Viden og innovation, Norden uden grænser og Effektivitet i det nordiske samarbejde.

Effektivisering

Formandskabet har taget initiativ til en nærmere vurdering af effektiviteten i regeringssamarbejdet, herunder
om samarbejdsstrukturerne på ministerrådssiden kan gøres mere politisk og organisatorisk hensigtsmæssige,
og om en enklere struktur med færre ministerråd vil være mere hensigtsmæssig. Samarbejdsministrene vedtog på deres møde den 1. marts 2005 et mandat for det videre arbejde. Der skal aflægges foreløbig rapport til
samarbejdsministrenes møde i juni 2005. En endelig rapport skal foreligge til samarbejdsministrenes møde i
august 2005, ligesom der forud for statsministrenes uformelle sommermøde den 27.-28. juni 2005 skal foreligge en statusrapport for moderniseringsarbejdet.

Fjernelse af grænsehindringer

Den store indsats, som er blevet udført af samarbejdsministrenes særlige repræsentant Poul Schlüter, videreføres med høj prioritet under det danske formandskab. Som noget nyt sættes der særlig fokus på grænsehindringer for små og mellemstore virksomheder. Arbejdet vil også foregå i forhold til Vestnorden, hvor grænsehindringerne ikke er grænsepæle, men afstande.

Samarbejdet med de baltiske lande og det nordvestlige Rusland

De nordiske samarbejdsministre vedtog i december 2004 nye retningslinjer for samarbejdet med de baltiske
stater, der viser, at samarbejdet fremover vil forskydes mod det nordvestlige Rusland inklusive Kaliningrad,
mens det for Estland, Letland og Litauens vedkommende vil gå i retning af et normalt myndighedssamarbejde, dvs. samarbejde på lige fod, også hvad angår finansiering. De nordiske samarbejdsministre forventes at
vedtage et Ruslandsprogram i august 2005, hvor der vil blive lagt vægt på aktiviteter til støtte for kundskabsopbyggelse og netværk.
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
Højteknologifonden

Folketinget vedtog december 2004 regeringens lovforslag om Højteknologifonden, der træder i kraft 1. januar 2005. Fonden skal tilføres i alt 16 mia. kr. over de næste otte år og blev med finanslovsaftalerne for 2005
tilført de første tre mia. kr. med 200 mio. kr. til støtte i 2005. Fondens bestyrelse skal støtte strategiske forsknings- og innovationsområder, hvor der blandt andet vil være krav om samspil mellem offentlige videninstitutioner og virksomheder. Derudover vil der blive lagt vægt på teknologioverførsel samt et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale i forbindelse med midlernes anvendelse.

Samspil mellem viden og erhverv

Regeringen lancerede handlingsplanen ”Viden flytter ud” i september 2004 med i alt otte initiativer til at
styrke den højteknologiske og videnbaserede udvikling i områderne uden for de større universitetsbyer. Samtidig blev der med finanslovsaftalerne for 2005 afsat i alt ca. 130 mio. kr. i perioden 2005-2008 til at gennemføre to initiativer i handlingsplanen.

Nyt dansk iværksætterakademi

Regeringen har afsat 40 mio. kr. til iværksætterakademiet IDEA (International Entrepreneurship Academy),
der åbnede i maj 2005, til fremme af uddannelse og forskning i iværksætteri.

Universiteterne

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens forslag om en ændring af universitetsloven, så uddannelsesdele
kan gennemføres i udlandet og prøver og eksaminer afholdes i udlandet. Optaget af medicinstuderende er
øget fra 789 i 1994 til 1.167 i 2004. En ny aftale om løn- og ansættelsesvilkår giver flere frihedsgrader til
universiteterne, så de målrettet og strategisk kan rekruttere og fastholde dygtige forskere.

Nye udviklingskontrakter på universiteterne

Alle 12 universiteter har indgået nye udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet for 2006. Heri sætter
universiteterne bl.a. strategisk fokus på forskeruddannelse og samspil med erhvervslivet understøttet af klare
og målbare resultatmål.
Større faglige krav og stop for pointjagt

Der er i maj 2005 udstedt ny adgangsbekendtgørelse. Den træder i kraft fra september 2008 og skal styrke
fagligheden og sammenhængen i uddannelsessystemet, gøre adgangsvejene til universiteterne mere gennemskuelige og reducere kvote 2 til fordel for kvote 1 med det formål at sænke de studerendes alder ved afsluttet
uddannelse.
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Forskningens Døgn

Forskningens Døgn blev afviklet den 12. maj 2005. Der var stor interesse for den nye og årligt tilbagevendende begivenhed, hvor over 200 forskere stillede deres viden til rådighed ved 284 arrangementer over hele
landet.

Administration af internet-domæner

Regeringen har i april 2005 fremsat lovforslag om internet-domæner. Forslaget forventes vedtaget i juni
2005 med ikrafttrædelse 1. juli 2005. Formålet med loven er at fastsætte de overordnede rammer for administrationen af internet-domæner, der særligt tildeles Danmark (fx .dk).

It-arkitektur og standardisering

I foråret 2005 har Videnskabsministeriet forstærket indsatsen for at udbygge digital forvaltning i Danmark –
bl.a. ved hjælp af offentlige it-standarder. Digital forvaltning udgør fundamentet for udvikling af det offentliges digitale ydelser til borgere og virksomheder og er en vigtig brik i kommunalreformen.

It-sikkerhed

Videnskabsministeriet har udarbejdet en strategi til bekæmpelse af spam og gennemført en fælles kampagne
med erhvervslivet og organisationer for at højne it-sikkerheden hos borgerne i Danmark. De væsentligste
initiativer implementeres inden sommeren 2005.
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Skatteministeren
Kommunalreformen på skatteområdet

Regeringen fik i juni 2005 vedtaget en lovpakke, der udmønter kommunalreformen på skatteområdet. Der
gennemføres en organisatorisk samling af forvaltningen af skatter, afgifter, told og ejendomsvurdering m.v. i
en ny statslig enhedsforvaltning. Enhedsforvaltningen etableres ved en fusion mellem den kommunale og
den statslige skatteforvaltning samt en sammenlægning af de forskellige myndigheder under ToldSkat. Dermed får borgere og virksomheder kun én offentlig forvaltning på skatteområdet, og der skabes mulighed for
bedre ressourceudnyttelse. Endvidere forenkles klagesystemet, idet behandlingen af klagesager samles i
Landsskatteretten. Den nye organisation får virkning fra 1. november 2005.

Reform af inddrivelsesområdet

Som led i kommunalreformen har regeringen i juni 2005 fået vedtaget en reform af den offentlige restanceinddrivelse. Der etableres en ny fælles inddrivelsesmyndighed i Skatteministeriets regi, som fremover skal
inddrive alle offentlige krav. Der er endvidere sket forenkling og harmonisering af regler om opkrævning og
inddrivelse samt indført en ny enstrenget klagestruktur, hvor Landsskatteretten bliver klageinstans i alle inddrivelsessager. Reformen træder i kraft 1. november 2005.
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 næsten 1.300 dage og har skabt tryghed om den fremtidige beskatning. En mangeårig tendens til krybende stigninger i afgifter og kommunale skatter er afsluttet. I efteråret 2004 har regeringen foretaget en lille sænkning af bundskatten for 2005 som kompensation for en mindre stigning i de
kommunale skatter i 2005. Dermed overholdes skattestoppet.

Nedsættelse af selskabsskatten og justering af international sambeskatning

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag, der gør op med en grundlæggende uhensigtsmæssighed i de hidtil gældende regler for international sambeskatning. Med indførelse af et globalpuljeprincip skal
koncernerne fremover inddrage enten alle eller ingen udenlandske selskaber i sambeskatningen. Merprovenuet ved indførelsen af globalpuljeprincippet anvendes til at nedsætte selskabsskatten fra 30 til 28 pct. Såvel
globalpuljeprincippet som selskabsskattenedsættelsen vil styrke Danmarks muligheder for at tiltrække og
fastholde investeringer.

Fairplay

Regeringen har i efteråret 2004 iværksat en fairplaykampagne, hvis formål er at skabe et samfund, hvor der
konkurreres på lige vilkår virksomhederne imellem. Kampagnen består af tre elementer: Gennemførelse af
kontrolaktioner, indsats for at ændre holdninger til sort og illegalt arbejde og socialt bedrageri, samt indførelse af nye regler til at imødegå det væsentlige misbrug, som hidtidige kontrolaktioner har afsløret.
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Risikovillig kapital

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag, der skal bidrage til regeringens målsætning om at skabe mere risikovillig kapital til såvel nye som eksisterende virksomheder. Lovforslaget indebærer, at opsparing på rate- og kapitalpensioner under visse betingelser kan investeres i unoterede aktier. Endvidere er der
skabt rammer for, at der kan etableres alternative markedspladser for unoterede aktier.

Regnskabsaflæggelse i fremmed valuta

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringen lovforslag, der giver mulighed for skattemæssig regnskabsaflæggelse i fremmed valuta. Efter ordningen kan virksomheder under visse betingelser vælge at udarbejde det
skattemæssige årsregnskab i fremmed valuta og så omregne resultatet til danske kroner efter gennemsnitskurs for indkomståret. Ordningen er et led i bestræbelserne på at lette virksomhedernes administrative
byrder.

Digitalisering af regnskabsoplysninger m.v.

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om digitalisering af regnskabsoplysninger, der
gennemfører en række forenklinger for virksomhederne. Der er etableret en ordning, hvor virksomhedernes
afgivelse af regnskabsoplysninger og skattemyndighedernes udvælgelse til ligning kan ske digitalt. Dermed
effektiviseres ligningsarbejdet og virksomhedernes arbejde med at indgive oplysninger til skattemyndighederne. Endvidere har man afskaffet den underretningspligt, som private og offentlige arbejdsgivere hidtil har
haft overfor medarbejdere og kunder om de oplysninger, der indberettes til ToldSkat. Endelig er kildeskattebøder for indeholdelsespligtige afskaffet. Forenklingerne er et led i indsatsen for at lette erhvervslivets administrative byrder.

Udvidet oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om ændringer i reglerne vedrørende transfer pricing.
Formålet er at skabe yderligere incitamenter til at udarbejde dokumentation for koncerninterne transaktioner
af høj kvalitet og til rette tid. Den oplysnings- og dokumentationspligt, der i dag gælder for grænseoverskridende transaktioner, er udvidet til også at gælde for indenlandske transaktioner. For små og mellemstore
virksomheder begrænses dokumentationspligten. Med ændringerne er reglerne bragt i overensstemmelse
med EU-retten.

Investeringsselskaber og hedgeforeninger

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om nye skatteregler for investeringsselskaber, der vil
gøre det muligt at drive de såkaldte hedgeforeninger her i landet. Efter reglerne gøres investeringsselskaber
skattefri her i landet. Til gengæld beskattes ejerne af investeringsselskabet af selskabets indkomst i form af
udbytter og kursgevinster på ejerandelene i selskabet. Hos personer sker beskatningen som kapitalindkomst.
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Kvoter og betalingsrettigheder

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om beskatning af alle fremtidige former for kvoter og af eksisterende kvoter (bortset fra mælke- og sukkerkvoter). Der er også indført regler for de nye betalingsrettigheder i EU’s landbrugsstøtteordninger. De nye regler gælder også for nye mælkekvoter. På den
måde har regeringen sikret en sammenhængende beskatning af nye former for kvoter, der måtte blive indført.

Grænsehandel

Regeringen præsenterede i oktober 2004 en ny rapport om udviklingen i grænsehandel. Konklusionen var, at
den hidtidige indsats har virket efter hensigten, og at danskernes grænsehandel i udlandet er faldende. Der er
i forlængelse af rapporten gennemført en række yderligere afgiftsændringer på grænsehandelsfølsomme varer. Det drejer sig om forhøjelse og omlægning af cigaretafgiften og øget indsats for rygeafvænning, tillægsafgift på alkoholsodavand, lavere afgifter på øl og vin, samt lavere emballageafgift som følge af udvidelse af
pant- og retursystemet.

Fradrag for kulturdonationer

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om fradrag for gaver til kulturinstitutioner samt
udvidelse af reglerne for afskrivning på kunstkøb. Formålet er at styrke erhvervslivets kulturengagement og
forbedre kunstens vilkår.
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Socialministeren
Kommunalreformen på det sociale område

Regeringen fremsatte i februar 2005 tre lovforslag, der gennemfører kommunalreformen på Socialministeriets område. Lovforslagene, der forventes vedtaget i juni 2005, samler myndigheds-, forsynings- og finanseringsansvaret for den sociale indsats hos kommunerne, så borgerne fremover får én indgang til det offentlige.
Den entydige ansvarsplacering vil fremme en mere sammenhængende og helhedsorienteret social indsats
med bedre kvalitet og faglighed. Samtidig får kommunerne forsyningsansvaret, dvs. ansvaret for, at de tilbud, som borgerne har brug for, findes. Bortset fra tilbud til børn og unge med særlige eller adfærdsmæssige
problemer, driver regionerne de nuværende amtslige institutioner videre, men der er alene tale om et regionalt driftsansvar. Kommunerne kan vælge selv at drive og oprette institutioner og tilbud til deres egne borgere. Der vil endvidere blive oprettet en statslig landsdækkende national videns- og specialrådgivningsorganisation, der vil give et overblik over viden og specialrådgivning i hele landet.

Behandlingsgaranti for alkoholmisbrugere og stofmisbrugere under 18 år

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om en udvidelse af behandlingsgarantien for stofmisbrugere. Fra oktober 2005 indførtes en garanti for, at særligt belastede stofmisbrugere under 18 år inden for
14 dage fra henvendelsen kan komme i social behandling for deres stofmisbrug.

Beskæftigelsesinitiativer for de udsatte grupper

Regeringen har iværksat en række initiativer med henblik på at fjerne barrierer for udsatte gruppers arbejdsmarkedsdeltagelse og sikre en mere lempelig overgang til et arbejdsliv. Initiativerne omfatter blandt andet
gældslempelse/gældseftergivelse, mentorordninger tilknyttet væresteder, og en vikarordning, som sigter på at
holde virksomheder, som ansætter socialt udsatte, skadesløse i en overgangsperiode for et mindre stabilt
fremmøde.

Indsats mod ghettoisering

Folketinget vedtog i april 2005 et lovforslag, som etablerer rammerne for en forstærket indsats mod ghettoisering, bl.a. ved at skabe hjemmel til den såkaldte kombinerede udlejning, der skal bidrage til større spredning af kontanthjælpsmodtagere i den almene boligsektor.

Anbringelsesreformen

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens forslag om en anbringelsesreform. Reformen indebærer, at
familier og børn, der bliver involveret i en anbringelsessag, vil opleve større inddragelse og en tidligere og
bedre indsats, bl.a. med mere fokus på skolegang og en bedre udslusning efter en anbringelse. Samtidig vil
flere børn blive anbragt hos et familiemedlem, som de kender og holder af, i stedet for hos en fremmed plejefamilie.

Velfærdsforskning

Regeringen har truffet beslutning om udmøntning af ca. 70 mio. kr. som led i det strategiske velfærdsforskningsprogram. Midlerne er udmøntet under medvirken af Det Strategiske Forskningsråd og fordeler sig på en
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række forskellige forskningsprojekter på socialområdet, beskæftigelsesområdet, integrationsområdet og specialundervisningsområdet. Med udmøntningen ønsker regeringen at give forskningen i effekter af velfærdspolitiske indsatser et løft.

Forbedring af den supplerende pensionsydelse

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om forbedring af den supplerende pensionsydelse, der udbetales én gang årligt til økonomisk vanskeligt stillede folkepensionister. Ydelsen er forhøjet fra
5.200 kr. til 6.200 kr., og de økonomiske betingelser for at modtage ydelsen er lempet.

Stop

for

udbetaling

af

en

række

offentlige

ydelser

ved

unddragelse

af

strafforfølgning/straffuldbyrdelse

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag, som med virkning fra 1. juli 2005 indfører regler om
ophør af udbetaling af en række offentlige ydelser til personer, der bevidst unddrager sig strafforfølgning
(varetægtsfængsel) eller straffuldbyrdelse (afsoning m.v.) her i landet. Med de nye regler undgås, at det offentlige udbetaler ydelser, der kan medvirke til, at disse personer kan undgå at afsone eller blive strafforfulgt.

Forbedring af ledsageordningen for mennesker med handicap

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om en forbedring af ledsageordningen, således at
brugerne fra 1. januar 2005 har fået mulighed for selv at vælge en ledsager. Det indebærer en øget frihed og
fleksibilitet. Kommunen skal ved visitationen rådgive brugeren om muligheden for det frie valg af ledsager,
hvor brugeren selv udpeger sin ledsager, som så ansættes af kommunen. Det er samtidig blevet muligt for
kommunen at tilbyde ledsageordning som et kontant tilskud, der udbetales til den, der er berettiget til en
ledsageordning.

Pulje til forebyggelses- og rådgivningscentre

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2005 er der afsat 70 mio. kr. på det sociale område til forsøg med lokale sundheds- og forebyggelsescentre. Den lokale forankring betyder, at forebyggelsen kommer til at foregå i
de miljøer, hvor borgerne færdes.
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Statsministeriet
Danmark i den globale økonomi

Regeringen igangsatte i april 2005 arbejdet med en samlet strategi for at ruste Danmark bedre til globaliseringens udfordringer. Strategien skal være færdig i foråret 2006. Til at rådgive sig om strategien har regeringen nedsat et Globaliseringsråd. Rådet har deltagelse af repræsentanter fra fagforeninger og erhvervslivets
organisationer og personer fra virksomheder og fra uddannelses- og forskningsverdenen. Statsministeren er
formand for rådet, og økonomi- og erhvervsministeren er næstformand. Globaliseringsrådet vil ved en række
møder drøfte centrale spørgsmål vedrørende bl.a. folkeskolen, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, forskning og videnspredning, vækstiværksættere og Danmark som innovativt samfund. Arbejdet kan
følges på hjemmesiden www.globalisering.dk, hvor man kan læse centrale dokumenter og give sin mening til
kende.

Færøernes og Grønlands udenrigspolitiske interessevaretagelse

Regeringens forslag til love om henholdsvis Færøernes landsstyres og Grønlands landsstyres indgåelse af
folkeretlige aftaler forventes vedtaget af Folketinget i juni 2005. Med lovene får de to landsstyrer mulighed
for inden for den foreslåede ordnings rammer på rigets vegne at forhandle og indgå folkeretlige aftaler med
fremmede stater og mellemfolkelige organisationer på sagsområder, der er fuldt ud overtaget.

Udvidet selvstyre for Færøerne

Regeringens forslag til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder forventes vedtaget af Folketinget i juni 2005. Med loven får de færøske myndigheder, med få undtagelser begrundet i hensynet til rigsenheden eller særlige bestemmelser i grundloven, mulighed for selv at beslutte overtagelse af
samtlige sager og sagsområder med samtidig overtagelse af de udgifter, der er forbundet det pågældende
sagsområde. Til lovforslaget knytter sig finansministerens forslag til lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder, der regulerer personalemæssige spørgsmål for det personale, der kan blive berørt af færøske sagsovertagelser.

Etablering af Dagbladsnævnet

Folketinget forventes i juni 2005 at vedtage regeringens forslag til lov om Dagbladsnævnet. Med loven oprettes et nyt forvaltningsretligt nævn, som får til opgave at fremme alsidighed og mangfoldighed på det danske dagbladsmarked ved at yde støtte til nye dagbladsprojekter samt til dagblade og dagbladslignende publikationer, som er i økonomiske vanskeligheder. Ordningen erstatter den hidtidige ordning med statslig støtte
til Dagspressens Finansieringsinstitut.
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Transport- og energiministeren
Kommunalreformen på transport- og energiområdet

Regeringen fremlagde i februar 2005 en lovpakke, der gennemfører kommunalreformen på transportområdet.
Forslagene forventes vedtaget i juni 2005. For så vidt angår lokal og regional offentlig service vil denne opgave fremover skulle løses af de nye trafikselskaber, som regionerne skal oprette. Trafikselskaberne finansieres af indtægter fra passagererne og tilskud fra de deltagende kommuner og regioner, som også bestemmer
omfanget og serviceniveauet for henholdsvis den lokale og regionale offentlige servicetrafik. På vejområdet
fordeles de nuværende amtsveje mellem staten og kommunerne.

Metro Cityring

Regeringen offentliggjorde i oktober 2004 et udspil vedrørende en Cityring, hvor der lægges op til at bruge
værdiskabelsen i Københavns Havn som statens bidrag til en videreudbygning af Metroen i Hovedstaden.

Post Danmark

På vegne af staten indgik regeringen i juni 2005 aftale (med forbehold for Finansudvalgets og konkurrencemyndighedernes godkendelse) med kapitalfonden CVC om salg af 22 pct. af aktierne i Post Danmark A/S.
CVC havde i december måned 2004 – i konkurrence med andre bydere – afgivet det mest attraktive bud ud
fra såvel pris som øvrige betingelser. Samtidig køber Post Danmark A/S 3 pct. af aktierne af staten. Af disse
3 pct. reserveres 2,5 pct. til et medarbejderaktieprogram og 0,5 pct. til et incitamentsprogram for ledende
medarbejdere. Inklusiv ordinært og ekstraordinært udbytte fra Post Danmark A/S vil aktiesalget bidrage til
statskassen med i alt over 2 mia. kr.

Liberalisering af markedet for bilsyn

Den 1. januar 2005 gennemførtes en liberalisering af markedet for syn af køretøjer i Danmark. Statens Bilinspektion havde indtil da haft monopol på syn af køretøjer. Efter et forudgående salgsarbejde blev virksomheden i januar 2005 solgt til en pris af 480 mio. kr.

Samfundsbegrundet færgebetjening af Bornholm

Fra 1. maj 2005 overgik den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm til udbudt trafik. Dermed
afsluttedes en langstrakt udbudsproces, der tog sin begyndelse i december 2001. Udbuddet har medført indsættelse af 2 nye færger samtidig med, at taksterne for gods nedsættes med ca. 30 pct. Endvidere har overgangen til udbudt trafik betydet, at børn under 12 år i dag kan rejse gratis i selskab med voksne, mens børn
mellem 12 og 15 år vil kunne rejse til halv pris.

Fast forbindelse over Femern Bælt

Den tyske og danske transportminister mødes igen i juni 2005 med henblik på at træffe beslutning om det
videre arbejde frem mod en endelig aftale mellem Danmark og Tyskland om en fast forbindelse over Femern
Bælt.
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Nedsættelse af takster på Storebælt

Regeringen indgik i maj 2005 en aftale med Socialdemokraterne om nedsættelse af Storebæltstaksterne. Aftalen indebærer, at takster for personbiler, biler med campingvogn eller anhænger, varebiler og motorcykler
nedsættes med ca. 20 pct. pr. 14. juni 2005. Taksten nedsættes også for lastbiler og busser. Den 1. september
2005 indføres en weekendrabat for personbiler og en nedsat takst for invalidebiler. Der er endvidere aftalt
forbedringer for jernbanens vilkår for benyttelse af Storebæltsforbindelsen. Endelig fastholdes færgegarantien, og A/S Storebæltsforbindelsen indleder forhandlinger med Mols-Linien A/S om køb af rederiets havne i
Odden og Ebeltoft.

Motorvejsudbygninger

Som led i anlæg af motorvejen mellem Herning og Vejle blev motortrafikvejsstrækningen Riis-Ølholm åbnet
for trafik i august 2004. Motorvejstrækningen Bjergby-Hirtshals blev åbnet i oktober 2004, og ombygningen
af motorvej E 20 i Esbjerg afsluttedes i november 2004.

Overdragelse af Vagar Lufthavn

Regeringen indgik i april 2005 en principaftale med Færøerne om, at Vagar Lufthavn skal søges overdraget
til Færøernes Landsstyre. Inden der træffes endelig beslutning om overdragelsen, skal en færøsk-dansk ekspertgruppe vurdere mulighederne for udbygning af lufthavnen samt omkostningerne til dette.

Langsigtet energistrategi

Regeringen fremlægger i juni 2005 en ny langsigtet energistrategi. Strategien tegner et perspektiv for energiudviklingen frem mod 2025. Omdrejningspunktet er velfungerende energimarkeder, der både skal sikre danske virksomheder og husholdninger konkurrencedygtige energipriser og en effektiv tilpasning af energisektoren til de langsigtede klimamål. Endvidere lægger strategien vægt på at realisere det store potentiale for
dansk eksport og arbejdspladser ved at styrke forskning og udvikling af effektive og miljøvenlige energi- og
transportteknologier.

Energibesparelser

Regeringen har i juni 2005 indgået en bred politisk aftale om energibesparelser. Aftalens målsætning for
energispareindsatsen er meget ambitiøs. Det er sigtelinjen, at Danmarks samlede energiforbrug, ekskl. transport, skal falde.

Energinet.dk

Med virkning fra den 1. januar 2005 er Energinet.dk etableret. Energinet.dk skal stå for systemansvar og drift
af landets overordnede transmissionsnet på el- og gasområdet. Virksomheden vil spille en nøglerolle for
sikring af forsyningssikkerheden og en effektiv konkurrence på el- og gasmarkederne.

Gennemførelse af det fælles europæiske CO2-kvotesystem

Regeringen igangsatte ved årsskiftet et nyt CO2-kvotesystem som led i opbygning af et fælles-europæisk
CO2-kvotemarked. Kvoteordningen er et hovedpunkt i regeringens klimastrategi, som skal sikre, at Dan-
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marks klimaforpligtelse overholdes på en omkostningseffektiv måde. Lovændringen giver de kvoteregulerede virksomheder mulighed for at gennemføre CO2-reduktioner i Østlande og i U-lande. Herved skabes der
også grundlag for udvikling af nye forretningsmuligheder gennem teknologioverførsel til andre lande.

Udbud af havvindmølleparker

Regeringen har igangsat udbud af to nye store havvindmølleparker på hver 200 MW ved Horns Rev i Vesterhavet og Rødsand ved Gedser. Udbuddet skal sikre, at den videre udbygning og udvikling af den lovende
havmølleteknologi sker på konkurrencevilkår. De to havmølleparker ventes etableret i løbet af de kommende
fire år.
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Udenrigsministeren
EU’s forfatningstraktat

I Udenrigsministeriets redegørelse om traktat om en forfatning for Europa, som blev sendt til Folketinget i
november 2004, gav regeringen en gennemgang af forfatningstraktaten med hovedvægt på nydannelser i
forhold til det eksisterende traktatgrundlag. Den 31. marts 2005 fremlagde Regeringen forslag til lov om
Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat (L 137). Forslaget har til formål at gøre det muligt for Danmark at ratificere EU’s forfatningstraktat.

Indvalg i Sikkerhedsrådet

Den 15. oktober 2004 blev Danmark efter en afstemning i FN's Generalforsamling valgt som ikke-permanent
medlem af Sikkerhedsrådet for perioden 2005-2006. Afstemningen var kulminationen på flere års intensiv
kampagne, og Danmark havde gennem bl.a. bilaterale konsultationer indhentet støttetilsagn fra over 120
lande. Det er kun fjerde gang, at Danmark er i Sikkerhedsrådet. Tidligere medlemskaber var i 1953-54,
1967-68 og 1985-86.

Udviklingen i det transatlantiske samarbejde

Regeringen har arbejdet aktivt for at styrke det transatlantiske samarbejde bl.a. i forbindelse med EU/USAog NATO-topmøderne i februar 2005. Der er udarbejdet et katalog med 39 konkrete samarbejdsforslag på
fire strategiske områder: a) Fremme af fred og demokrati i verden, b) Globale udfordringer, herunder
hiv/aids og klimaændring, c) Fremme verdenshandel og tættere økonomiske forbindelser og d) Brobygning
over Atlanten, herunder med øget studentermobilitet og vidensudveksling. Centrale emner fra kataloget ventes afspejlet i erklæringerne i forbindelse med EU-USA-topmødet den 20. juni 2005.

Bekæmpelsen af terrorisme

International anerkendelse af den aktive danske linie i det internationale samarbejde vedrørende bekæmpelse
af terrorisme har bl.a. resulteret i, at Danmark den 1. april 2005 overtog formandskabet for FN's komité for
terrorbekæmpelse. Fra dansk side har man udarbejdet konkrete forslag til arbejdet med at styrke både FN's
og EU's rolle i terrorbekæmpelse.

Irak og Afghanistan

Danmark bidrager aktivt til det internationale samfunds støtte til opbygningen af et frit og demokratisk Irak
og Afghanistan i medfør af henholdsvis FN-resolution 1546 og 1386. Danmarks indsats er bredspektret og
omfatter militære troppebidrag, humanitære bistandsopgaver og støtte til genopbygningen. Danmark har
aktivt understøttet den politiske proces i begge lande.

Den internationale straffedomstol

Danmark spillede sammen med andre europæiske lande en aktiv rolle i forbindelse med Sikkerhedsrådets
historiske beslutning i april 2005 om at henvise situationen i Darfur til Den Internationale Straffedomstol.
Denne første henvisning er et væsentligt skridt mod at cementere straffedomstolen som det internationale
samfunds permanente, universelle straffedomstol.
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Grønland og Færøerne

Som led i moderniseringen af forholdet til Grønland og Færøerne blev der på det udenrigspolitiske område i
marts 2005 undertegnet en fælles principerklæring med det færøske hjemmestyre, svarende til den i maj
2003 indgåede aftale med det grønlandske hjemmestyre. Aftalen skal sikre, at hjemmestyrerne inddrages i
Danmarks forhandlinger med udlandet om udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af særlig interesse. I
marts og maj 2005 blev der undertegnet samarbejdsaftaler om de praktiske procedurer for samarbejde mellem landsstyrerne og Udenrigsministeriet om varetagelsen af Færøernes og Grønlands udenrigssager.

Borgerserviceområdet

Flodbølgen i Sydøstasien den 26. december 2004 førte til en naturkatastrofe af historisk omfang. Aldrig i
nyere tid har så mange danskere været berørt af en katastrofe i udlandet. Håndteringen af krisen var udsat for
kraftig kritik. En evaluering af forløbet blev præsenteret den 24. maj 2005. Med afsæt i erfaringerne fra krisen og den efterfølgende evaluering er der i 2005 iværksat tiltag til udbygning, forbedring og effektivisering
af det danske kriseberedskab, der skal sikre den bedst mulige hjælp til nødstedte danske borgere i udlandet.

Udvikling af forholdet til EU’s nye naboer

Regeringen har arbejdet for at udvikle forholdet til EU's nye naboer mod øst, herunder taget skridt til at styrke relationerne til Ukraine og støtte demokratiseringsprocessen i landet. Regeringen har bevilget yderligere
122 mio. kr. over de kommende fire år til støtte for reformer i Ukraine, Kaukasus og Rusland.

Det Arabiske Initiativ

Med Det Arabiske Initiativ er det lykkedes at placere Danmark som anerkendt aktør i de internationale bestræbelser på at fremme reformer og demokratisering i den arabiske verden. Det gælder internationalt i relation til EU og USA og bilateralt, hvor Danmark er blevet en troværdig dialogpartner for bl.a. Egypten, Jordan, Marokko, Algeriet og Yemen. Gennem bilaterale partnerskabsprogrammer har Danmark mulighed for at
spille en iværksættende rolle i væsentlige reformprocesser i den arabiske verden.

Aftale om USA’s engagement i Grønland

Efter tæt samarbejde mellem regeringen og Landsstyret vedrørende den amerikanske anmodning om opgradering af Thule-radaren kunne der efter godt et års intense forhandlinger mellem Danmark/Grønland og USA
den 6. august 2004 underskrives et aftalekompleks vedrørende USA's engagement i Grønland, som dannede
grundlag for et fælles dansk/grønlandsk ja til den amerikanske anmodning.

Eksport- og investeringsfremmeområdet

Regeringens målsætninger på eksport- og investeringsfremmeområdet blev i 2004 opfyldt med en direkte
mereksport på 3 mia. kr. alene for den del af Danmarks Eksportråds rådgivning, som virksomhederne betaler
for. Kundetilfredsheden var på 95 procent. Regeringens ambition om at yde en særlig indsats for små og
mellemstore virksomheders (SMV) internationalisering blev indfriet. Eksportrådet bistod i 2004 knap 2.800
SMV’er. Desuden oprettede Eksportrådet programmerne BornGlobal og BornCreative for små, innovative
vækstvirksomheder inden for kultur- og oplevelsesindustrien. Eksportrådets investeringsfremmeorganisation,
Invest in Denmark, bidrog til, at 36 udenlandske virksomheder etablerede sig i Danmark.
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Udviklingsministeren
Udviklingspolitiske prioriteter for 2005-2009

Med regeringens fremlæggelse af planen for de udviklingspolitiske prioriteter for 2005-2009 – ”Sikkerhed,
vækst- udvikling” – i august 2004 blev der lanceret en række nye konkrete initiativer, herunder bl.a.: (i) En
bedre, mere effektiv fattigdomsbekæmpelse, hvor bistandsniveauet fastholdes; (ii) en ny dansk Afrikapolitik; (iii) en styrket miljøprofil og et stærkere globalt miljøsamarbejde og (iv) en styrket indsats for at
forebygge og bekæmpe hiv/aids. Disse initiativer viderefører regeringens udviklingspolitik og afspejler de
nye globale udfordringer.

Nye EU-mål for udviklingsbistanden

Det var en vigtig landvinding, at EUs udviklingsministre efter bl.a. dansk pres den 24. maj 2005 nåede til
enighed om et nyt EU udviklingsbistandsmål på 0,56 pct. af BNP i 2010. Målet udtrykker konkret en hensigtserklæring om, at EU-landene sammen vil give ca. 20 mia. euro mere i bistand årligt fra 2010 - hvoraf
halvdelen skal komme Afrika til gode. For Danmark er det en stor succes, at gruppen af lande, der opfylder
FNs 0,7 pct. målsætning, nu ser ud til at blive udvidet inden alt for længe.

Ny dansk Afrika-politik

Danmark har for første gang nogensinde fået en samlet Afrika-politik med regeringens fremlæggelse af "Afrika - Udvikling og Sikkerhed" i december 2004. Politikken understreger regeringens høje prioritering af
Afrika i udviklingsbistanden og sammentænker udenrigs-, udviklings-, sikkerheds- og handelspolitik. Med
politikken er der skabt et bedre grundlag for en mere effektiv og sammenhængende dansk indsats og dermed
bedre mulighed for at præge udviklingen i Afrika.

Nærområdeindsatsen

I efteråret 2004 blev der indgået en aftale mellem den danske og kenyanske regering, som bl.a. omfatter støtte til kapacitetsopbygning af asylbehandling samt forbedring af levevilkårene for flygtninge og lokalbefolkning. Et lignende samarbejde er etableret med Uganda. I Kosovo er en række nye omfattende aktiviteter netop igangsat. En aftale om tilbagetagelse af afghanske flygtninge i Danmark er indgået med Afghanistan.
Aftalen er fulgt op med dansk støtte til modtagelse og integration af tilbagevendte. Endelig arbejder regeringen for international støtte til et dansk forslag om en repatrieringsfond, som skal sikre finansiering af flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden til deres hjemegn.

Miljø

Regeringen har fremlagt en miljøstrategi for Danmarks miljøindsats i udviklingslandene 2004-08. Samtidig
blev bistanden til miljøområdet udvidet – i første omgang med ca. 160 mio. kr. i 2005. Udenrigsministeriet
har i samarbejde med Miljøministeriet og danske elselskaber etableret Danish Carbon Fund i regi af Verdensbanken til opkøb af Clean Development Mechanism kreditter. Den første aftale med et udviklingsland
(Malaysia) om køb af CO2 kreditter fra et projekt er indgået.
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Ny hiv/aids strategi

I april 2005 præsenterede regeringen en ny strategi for Danmarks støtte til bekæmpelse af hiv/aids i udviklingslandene. Strategien lægger op til at fokusere den danske indsats for de grupper, der rammes særlig hårdt
af hiv/aids-epidemien i udviklingslandene: Kvinder, børn og unge og forældreløse. Samtidig vil indsatsen
blive intensiveret, bl.a. ved at styrke kapaciteten i vigtige sektorer, som fx. sundhedssektoren.

Flodbølgen i Asien – dansk bistand

Som følge af flodbølge-katastrofen den 26. december 2004 besluttede regeringen i dagene umiddelbart efter
katastrofen at bidrage med 420 mio. kr. i bistand til de berørte lande. Af disse blev der afsat 200 mio. kr. til
humanitære indsatser, 100 mio. kr. til genopbygning (50 mio. kr. til henholdsvis Sri Lanka og Indonesien) og
endelig 120 mio. kr. til miljøindsatser.

Ligestilling i udviklingsbistanden – ny strategi

Udviklingsministeren offentliggjorde i august 2004 strategien ”Ligestilling i dansk udviklingsbistand”. Den
nye strategi fokuserer på at fremme kvinder og mænds lige rettigheder, adgang til ressourcer og politisk indflydelse. Både fordi øget ligestilling mellem kvinder og mænd vil reducere fattigdom i verden, og fordi det er
en grundbetingelse for opfyldelsen af kvinders menneskerettigheder.

Civil-militær samtænkning

Efter præsentationen af regeringens samtænkningsinitiativ i marts 2004 er der sket en øget dansk civilmilitær samtænkning i bl.a. Irak og Afghanistan, hvor der tilstræbes en koncentreret dansk humanitær indsats
i det ansvarsområde, hvor de dansk militære styrkebidrag opererer. I forhold til mange andre lande er Danmark langt fremme med hensyn til udviklingen af samtænkningstilgangen. Danmark har således præsenteret
samtænkningsinitiativet ved en række internationale møder og er vært for et NATO-seminar om civil-militær
samtænkning i juni 2005.

Afghanistan

Danmark har haft et aktivt flerstrenget engagement i Afghanistan til understøtning af et stabilt og demokratisk Afghanistan, omfattende militære bidrag såvel som diplomatiske og bistandsmæssige indsatser efter
Taliban-styrets fald. Trods en vanskelig sikkerhedssituation er gennemførelsen af den danske bistandsindsats
i fuld gang og en ny ramme på 670 mio. kr. for en fortsættelse af den humanitære indsats og genopbygningsindsatsen i 2005-2009 er netop tiltrådt af de bevilgende myndigheder.

Irak

I forbindelse med regeringens Irak-analyse blev det aftalt, at genopbygningsbistanden og den humanitære
bistand til Irak skulle forøges med yderligere 100 mio. kr. og gennemførelsesperioden forlænges, således at
det samlede bidrag for perioden 2005-2008 bliver 250 mio. kr.
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Undervisningsministeren
Kommunalreformen på Undervisningsministeriets område

Regeringen fremsatte i februar 2005 som led i kommunalreformen fire lovforslag på uddannelsesområdet.
Lovforslagene forventes vedtaget i juni 2005. Lovforslagene indebærer bl.a., at det almene gymnasium, hf,
social- og sundhedsuddannelser og andre ungdomsuddannelser samt voksenuddannelsescentre (VUC) overgår til statsligt selveje.
Ansvaret for folkeskolens vidtgående specialundervisning og al specialundervisning for voksne placeres i
kommunerne. Regionerne får ansvaret for de mest specialiserede, lands- og landsdelsdækkende tilbud samt
for kommunikationscentrene, og forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisningen for voksne
placeres på VUC.
Sygepleje- og radiografskolerne overgår til selveje, og centre for undervisningsmidler forankres i Centre for
Videregående Uddannelse (CVU’er) som en særlig del af disses virksomhed.
Endelig ændres lovgivningen om produktionsskoler, folkeoplysende voksenundervisning m.v. som konsekvens af kommunalreformen.

Tilskud til friplads i skolefritidsordninger

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om ændring af folkeskoleloven. Lovændringen
indebærer, at kommunerne er blevet forpligtet til at tilbyde hel eller delvis friplads til familier med børn, der
er optaget i en skolefritidsordning – svarende til, hvad der gælder for børn i dagtilbud. Tilskuddet til friplads
gives af økonomiske, sociale eller pædagogiske grunde.

Forældre får et mere frit skolevalg til deres børn

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag om ændring af folkeskoleloven. Lovændringen indebærer, at forældres ret til at vælge folkeskole til deres barn er blevet udvidet sådan, at deres barn kan optages
i en skole efter eget valg – i bopælskommunen eller i en anden kommune – hvis der er plads på den ønskede
skole.

Præmiering af ekstra praktikpladser

Regeringen har i juni 2005 fremsat lovforslag om en præmieringsordning for virksomheder, der opretter
ekstra praktikpladser. Virksomheder, der øger antallet af elever, får efter lovforslaget udløst en præmie på
20.000 kr. for hver ekstra elev.

Styrket undervisning i dansk som andetsprog

Folketinget vedtog i juni 2005 regeringens lovforslag om ændring af folkeskoleloven. Lovændringen indebærer, at kommunerne har fået udvidet adgang til at henvise tosprogede elever til andre skoler end distriktsskolen, når det er pædagogisk påkrævet. Desuden skal supplerende undervisning i dansk som andetsprog
normalt placeres uden for den almindelige undervisning.
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Krav til friskoler

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag om ændring af loven om frie skoler og private grundskoler m.v. Lovændringen indebærer, at de frie skolers frihed og mål med undervisningen er blevet præciseret. Der stilles krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende, og tilsynet skærpes på en række områder. Desuden gives der tilskud til friplads i skolefritidsordninger.

Vejledning om produktionsskoler

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om ændring af loven om produktionsskoler.
Lovændringen indebærer, at Ungdommens Uddannelsesvejledning skal vejlede unge om relevante alternative uddannelsesmuligheder forud for optagelse på en produktionsskole og afgøre, om den unge tilhører skoleformens målgruppe. Skolens annoncering og information skal desuden være retvisende og målrettet.

Større fleksibilitet for voksenundervisning

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om ændring af loven om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og ændring af loven om forberedende voksenundervisning (FVU). Lovændringerne indebærer, at de kortuddannedes muligheder for at deltage i forberedende voksenundervisning (FVU) med SVU
er blevet udvidet og mere fleksible. Der gives også særligt tilskud til virksomhedsrettet FVU.

Ikke forskelsbehandling for ældre

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag om ændringer af loven om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), der fjerner forskelsbehandlingen på grund af alder i forhold til de 60-64-årige.

Åbenhed og gennemsigtighed

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag om yderligere styrkelse af gennemsigtigheden og
åbenheden i uddannelserne gennem oplysninger om forskellige mål og resultater for uddannelserne, fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald og overgangsfrekvens til anden uddannelse eller beskæftigelse.

Stipendier til særligt kvalificerede studerende

Folketinget vedtog i april 2005 regeringens lovforslag om en betalingsordning for studerende fra lande uden
for EU/EØS, der gennemfører en videregående uddannelse i Danmark. Betalingsordningen er suppleret med
en stipendieordning for at tiltrække særligt kvalificerede studerende fra disse lande.

Følgegruppe til gymnasiereform

Undervisningsministeren har nedsat en følgegruppe på tre personer, der skal overvåge implementeringen af
reformen af de gymnasiale uddannelser august 2005. Følgegruppen skal underrette undervisningsministeren
om eventuelle uhensigtsmæssigheder ved reformen.
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Realkompetencer

Regeringen har i november 2004 afgivet en redegørelse til Folketinget om realkompetence i uddannelserne.
Redegørelsen indeholder regeringens overvejelser om, hvordan borgernes ret til individuel vurdering af reelle kompetencer kan udbygges og anerkendes i uddannelserne.

Undervisningsmiljø

Regeringen har i marts 2005 afgivet en redegørelse til Folketinget om erfaringer med loven om elevers og
studerendes undervisningsmiljø. Redegørelsen indeholder bl.a. en vurdering af, hvilken effekt loven har haft
i retning af at forbedre undervisningsmiljøet, herunder effekten af den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.
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Økonomi- og erhvervsministeren
Kommunalreformen på Økonomi- og Erhvervsministeriets område

Regeringen fremsatte i februar 2005 en lovpakke der udmønter kommunalreformen på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. Med lovforslagene, som forventes vedtaget i juni 2005, skabes helt nye rammer
for erhvervsudviklingen. Kommunerne får ansvaret for den lokale erhvervsservice, så virksomhederne skal
henvende sig til kommunen for at afklare dagligdagens problemer. På regionalt plan etableres en helt ny
model. Der oprettes regionale vækstfora med repræsentanter fra de regionale og kommunale parter, erhvervslivet, videns- og uddannelsesinstitutionerne samt arbejdsmarkedets parter. Vækstforaene skal være omdrejningspunktet for den regionale erhvervsudvikling. På nationalt plan oprettes Danmarks Vækstråd, der bl.a.
skal sikre koordineringen af erhvervsudviklingen på regionalt og nationalt plan.

Bedre rammer for iværksættere

Regeringen har taget initiativ til en Selvstændighedsfond, der skal styrke selvstændigheds- og iværksætterkulturen i Danmark, og der er etableret to væksthuse for studerende. Danmarks Iværksætterfond er etableret,
og der udbydes en ny type lån – såkaldte kom-i-gang lån – til nystartede virksomheder. Endelig er de første
iværksætterklubber etableret, samtidig med at iværksættere kan få gratis indledende rådgivning fra mere end
600 rådgivere i et nyt landsdækkende rådgivernetværk.

Handlingsplan for risikovillig kapital

Som opfølgning på handlingsplanen for risikovillig kapital har regeringen bl.a. indgået en aftale med pensionssektoren om, at sektoren skal øge investeringerne i unoterede aktier. Endvidere er skabt den lovgivningsmæssige ramme for etablering af alternative markedspladser. Målet er at øge investeringerne i unoterede aktier med 30 mia. kr. frem til 2010.

Modernisering af Danmarks Skibskreditfond

Folketinget vedtog i maj 2005 regeringens lovforslag, hvorved Skibskreditfonden omdannes til et aktieselskab, og der etableres en ny fond, der løbende kan udlodde midler til gavn for det maritime Danmark. I forbindelse med omdannelsen udbetales et beløb på 1,6 mia. kr. til staten og Nationalbanken. Statens andel på
810 mio. kr. anvendes bl.a. til at finansiere en 1-årig forlængelse af den midlertidige støtte til skibsbygning
med henblik på at stille dansk skibsbygningsindustri lige med udenlandske konkurrenter og sikre beskæftigelsen frem til 2009.

Lukkeloven

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag, der skal liberalisere lukkelovens regler. Lovforslaget betyder,
at den enkelte butik får større frihed til at indrette sine åbningstider. Samtidig får forbrugerne – fx. den travle
børnefamilie – større valgfrihed med hensyn til, hvornår de vil lægge deres indkøb. Konkret vil butikkerne fremover kunne holde åbent hver den 1. søndag i måneden, alle søndage i december før juleaften samt 6
”løse” søndage, hvoraf de to skal ligge i juli og august. Lovændringen lovliggør endvidere ”samdrift”,
dvs. muligheden for at kombinere detailsalg og restaurationsdrift. Der bliver således mulighed for helt nye
forretningskoncepter. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2005.

49

Bedre og billigere bolighandel

Regeringen fremsatte i april 2005 lovforslag som led i målet om ”Bedre og billigere bolighandel”. Der
iværksættes en række initiativer med henblik på at gøre det lettere og billigere at købe, sælge og eje en bolig.
Initiativerne understøtter udviklingen af et mere konkurrencepræget og gennemsigtigt marked for bolighandel til gavn for forbrugerne. Der skabes større gennemsigtighed i prissætningen på markedet, og der er udarbejdet nye og mere enkle byggeregler. Samtidig øges tilstandsrapporternes kvalitet, og der gennemføres en
forstærket indsats mod svigt i byggeriet. Der oprettes endvidere en ny boligportal, hvor man kan finde tingbogsoplysninger, tilstandsrapporter, byggeregler, oplysninger om ret og pligt ved bolighandel m.v.

Vækststrategi

Regeringens Vækstredegørelse 04 analyserer faktorer af afgørende betydning for Danmarks evne til at få det
bedst mulige ud af globaliseringen. De væsentligste konklusioner er for det første, at Danmark er et af de
OECD-lande, hvor der opstartes flest nye virksomheder, men til gengæld bliver disse sjældent egentlige
vækstvirksomheder. For det andet at det danske uddannelsessystem ikke fungerer godt nok. Vi sakker agterud med hensyn til højtuddannede, ikke mindst i relation til uddannelser på det naturvidenskabelige/tekniske
område.

Tænketanken for Fremtidens Vækst

Tænketankens rapport fra maj 2005 om det nytænkende og fleksible samfund indeholder 23 konkrete initiativer til, hvordan Danmark bliver bedre rustet til fremtidens vækst. Debatoplægget peger på et behov for
bedre uddannelser, øget forskning, fornyelse via iværksætteri og brugerdreven innovation, stærkere incitamenter til at arbejde samt færre barrierer for erhvervslivet.

Bedre konkurrence

Folketinget vedtog i december 2004 regeringens lovforslag med henblik på at skabe en mere klar og effektiv
konkurrencelovgivning, der sikrer konkurrencen til gavn for både virksomheder og forbrugere. Der er endvidere opnået bred enighed om en ændring af tilbudsloven. Lovændringen indebærer en strømlining af tilbudsprocessen og vil fx. betyde, at der bliver større gennemsigtighed i tilbudsprocessen til fordel for tilbudsgiverne. Endelig har regeringen for at sikre en bedre konkurrence i detailhandlen afskaffet den eksisterende bekendtgørelse om gruppefritagelse for frivillige kæder. Ved at afskaffe gruppefritagelsen opnår de frivillige
kæder større aftalefrihed.

Fyrværkerisikkerhed

Som opfølgning på fyrværkeriulykken i Kolding i november 2004, har regeringen udarbejdet 55 konkrete
anbefalinger til forbedring af sikkerheden omkring fyrværkeriprodukter, -virksomheder og anden farlig virksomhed, herunder forslag om begrænsning af perioden for salg og affyring af fyrværkeri samt indførelse af
forbud mod det farligste fyrværkeri. Der er samtidig indgået en aftale med de 7 farligste fyrværkerivirksomheder i Danmark, der indebærer, at virksomhedernes produktion og lagerfaciliteter er blevet udflyttet fra
byområder.
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