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Forord 
 
Folketingsåret 2006-2007 er ved at nå sin slutning. Året har været præget af stor travlhed i Folketinget. Der 
er bl.a. udført et omfattende arbejde med udmøntningen af velfærdsreformen og regeringens 
globaliseringsstrategi. Der er også gennemført omfattende og vigtig lovgivning på bl.a. retsområdet, det 
sociale område og undervisningsområdet. Regeringen har herudover bl.a. præsenteret et omfattende og 
ambitiøst energiudspil "En visionær dansk energipolitik 2025" og iværksat et omfattende arbejde med en 
kvalitetsreform af den offentlige sektor. 
 
Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre 
initiativer, som er gennemført i folketingsåret. 
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Beskæftigelsesministeren 
   
Velfærdsaftalen – senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og seniorjob   
Regeringens lovforslag om forhøjelse af tilbagetrækningsalderen og forslag om seniorjob, der blev vedtaget i 
december 2006, betyder, at efterlønsalderen hæves gradvist til 62 år fra 2019 frem mod 2022, og at 
bidragsperioden for indbetaling af efterlønsbidrag forhøjes fra 25 til 30 år. Særreglerne om forlænget 
dagpengeret for de 55-59-årige og den kortere dagpengeperiode for de over 60-årige er ophævet, så ledige 
ældre fremover har samme vilkår som andre ledige. Ældre, der ikke længere kan få forlængede dagpenge, får 
ret til et seniorjob i deres bopælskommune på overenskomstmæssige vilkår. Til personer over 55 år etableres 
tillige en særlig løntilskudsordning.  
 
Velfærdsaftalen – forstærket indsat for at nedbringe ledigheden  
Regeringens lovforslag om en forstærket indsat for at nedbringe ledigheden og få flere indvandrere og 
efterkommere i arbejde er vedtaget i februar 2007. Der iværksættes en særlig indsats for ledige unge, som 
endnu ikke har fået en uddannelse, og der etableres en forenklet og permanent jobrotationsordning. Der 
afsættes i perioden 2007-2010 300 mio. kr. til ansættelse af flere virksomhedsrettede jobkonsulenter, og der 
afsættes midler til 2.000 ekstra voksenlærlingepladser. Til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere etableres 
tillige en særlig løntilskudsordning.  
 
Velfærdsaftalen - forhøjelse af aldersgrænsen for pligtmæssig fratræden 
Regeringens lovforslag om ændring af aldersgrænsen for pligtmæssig fratræden i forskelsbehandlingsloven 
er vedtaget i december 2006. Fra 1. januar 2008 vil det ikke længere være tilladt at aftale, at en lønmodtager 
skal fratræde på grund af alder før det 70. år.     
 
Velfærdsaftalen - Forebyggelsesfonden 
Regeringens lovforslag om Forebyggelsesfonden er vedtaget i januar 2007. Fondens formål er at yde støtte 
til arbejdspladsrelaterede projekter, der forebygger og forhindrer psykisk og fysisk nedslidning. Fonden har 
en kapital på 3 mia. kr. 
 
Velfærdsaftalen – udmøntning af 70 mio. kr. til arbejdsmiljø 
Regeringen indgik i oktober 2006 aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
om opfølgning på velfærdsaftalen om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø. Aftalen indebærer, at Arbejdstilsynet 
gennemfører særlige indsatser og yder udvidet, forebyggende vejledning inden for nedslidningstruede 
områder. Der sættes tillige aktiviteter i gang vedrørende psykisk arbejdsmiljø. 
 
Kulegravning af kontanthjælpsområdet 
Regeringen igangsatte i december 2005 en grundig kulegravning af hele kontanthjælpsområdet. Resultatet 
viste bl.a., at loftet over kontanthjælpen bidrager til, at der er en økonomisk gevinst ved at arbejde. Samtidig 
viste kulegravningen, at der også er brug for at sætte ind over for andre barrierer for, at 
kontanthjælpsmodtagere kan få arbejde, fx misbrugsproblemer, ringe kvalifikationer osv.  
 
Firepartsaftale om integration 
Regeringen indgik i december 2006 en aftale med arbejdsmarkedets parter, Kommunernes Landsforening og 
Danske Regioner om en ny firepartsaftale om integration. Aftalen indeholder en række initiativer, som skal 
få endnu flere indvandrere i job, bl.a. jobpakker, flere mentorer og et nyt stort integrationsprojekt. 
 
Afbureaukratisering 
Beskæftigelsesministeren har sammen med Kommunernes Landsforening iværksat et 
afbureaukratiseringsprojekt på beskæftigelsesområdet. Formålet er at få konkrete forslag til forenklinger af 
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administrative processer og arbejdsgange, som følger af uhensigtsmæssig praksis i jobcentrene, it-løsninger 
eller lovgivning. Projektet beror på aktiv medinddragelse af medarbejdere og chefer i jobcentrene. 
 
Ligeløn 
Kvinder og mænd skal have lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. For at fremme 
virksomhedernes arbejde med ligestilling og ligeløn har regeringen i samarbejde med parterne udsendt en 
ligelønsguide, udarbejdet en vejledning om kønsopdelt lønstatistik og samlet alt materiale, der kan hjælpe 
virksomhederne med at sikre ligeløn, på en ny hjemmeside.  
 
Ansættelsesbevis 
Regeringens forslag om ændring af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om 
vilkårene for ansættelsesforholdet er vedtaget i februar 2007. Der er herved skabt en bedre balance i 
godtgørelsesudmålingen og ikke mindst tages der hensyn til den konkrete mangels betydning.  
 
Lønmodtagernes Dyrtidsfond – udbetaling ved livstruende sygdom 
Regeringens lovforslag om livstruende sygdom er vedtaget i december 2006. Loven giver Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond de samme muligheder som øvrige pensionsinstitutter for at udbetale indeståendet i tilfælde af, at 
et medlem rammes af en livstruende sygdom.   
 
Justering af arbejdsmiljøreformen 
Regeringens lovforslag, der udmønter en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre og om justering af arbejdsmiljøreformen, er vedtaget i februar 2007. Ved loven justeres 
Arbejdstilsynets screeningsmetode, rådgivningspåbud og smiley-ordning, således at det forebyggende 
arbejdsmiljøarbejde i den enkelte virksomhed i højere grad understøttes. 
 
Opfølgning af arbejdsskadeudvalg 
Regeringens lovforslag om modernisering og forbedring af arbejdsskadesikringsloven er vedtaget i maj 
2007. Loven skal sikre et mere enkelt og retfærdigt arbejdsskadesystem.  
 
Personlig assistance til personer med varigt psykisk handicap 
Regeringens lovforslag, som udvider målgruppen for ordningen med personlig assistance med personer, der 
har et varigt og betydeligt psykisk handicap er vedtaget i maj 2007. 
 
Justering af kontanthjælpsloftet ved barsel og SU 
Regeringens lovforslag om justering af reglerne om kontanthjælp er vedtaget i maj 2007. Loven fritager bl.a. 
alle på barsel fra loftet over kontanthjælpen. 
 
Bedre forsørgelsesmuligheder efter periode med pasning af syge børn 
Regeringens lovforslag om forsørgelsesmuligheder efter periode med pasning af syge børn er vedtaget i maj 
2007. Loven sikre, at forældre, som har passet handicappede eller alvorligt syge børn, og personer, som har 
passet nærtstående, som ønsker at dø i eget hjem, kan få ret til dagpenge eller overgå til efterløn efter en 
periode, hvor de har modtaget hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter lov om 
social service.  
 
Seniortænketank 
Regeringen har nedsat en seniortænketank på 14 personer. Tænketanken skal inspirere og komme med gode, 
nye og praktiske råd om seniorpraksis. 
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Finansministeren   
   
Finansloven for 2007  
Regeringen indgik i efteråret 2006 en række delaftaler i forbindelse med Finansloven for 2007. Finansloven 
for 2007 indeholder bl.a. massive investeringer i forskning og uddannelse som led i udmøntning af 
globaliseringspuljen. Herudover er der indgået en trafikaftale, som sikrer genopretning af banerne og en 
udbygning af vejområdet. Samtidig styrkes og fornys rammerne for politi og anklagemyndighed med en ny 
flerårsaftale. Herudover indeholder Finansloven bl.a. målrettede initiativer for svage og udsatte grupper, en 
styrkelse af ældreområdet, forbedringer af den supplerende pensionsydelse, markante løft på 
sundhedsområdet, målrettede forbedringer for udsatte sygedagpengemodtagere, en styrkelse af indsatsen 
mod terror, forbedringer for børnefamilier og en styrkelse af natur- og miljøområdet.  
 
Økonomiaftaler med kommuner og regioner for 2007  
Regeringen indgik i juni 2006 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for 2007. Aftalen om 
kommunernes økonomi for 2007 indebærer et rammeløft på 0,5 mia. kr., herunder til imødegåelse af træk på 
ældreservice. Herudover blev yderligere midler øremærket hhv. ældreområdet med 0,5 mia. kr. og 
dagtilbudsområdet med 0,2 mia. kr., jf. også aftalen om Finansloven for 2007. Aftalen om regionernes 
økonomi for 2007 indebærer et samlet løft af sundhedsområdet på 1,3 mia. kr. i forhold til 2006. Aftalen 
åbner mulighed for, at regionerne samtidig investerer op til 0,8 mia. kr. i medico-teknisk udstyr i 2007.  
 
Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden 
Regeringen indgik i juni 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
om ”Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden”. Reformen ruster det danske samfund 
stærkere til at møde udfordringerne fra globaliseringen og skaber bedre betingelser for vækst, velstand og 
velfærd i fremtiden. Reformen er baseret på fem pejlemærker: 1) Holdbar finansiering af fremtidens velfærd. 
2) Øget beskæftigelse. 3) Øgede investeringer i Danmarks fremtid. 4) En stærk sammenhængskraft i det 
danske samfund. 5) Forandring skal gå hånd i hånd med tryghed.  
 
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen  
I forlængelse af aftalen ”Fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden” blev der i november 
2006 indgået en ”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen” med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti 
og Det Radikale Venstre. Aftalen udmønter den i velfærdsaftalen aftalte globaliseringspulje på i alt 39 mia. 
kr. til konkrete initiativer vedrørende forskning, uddannelse, innovation og iværksætteri i perioden 2007-
2012.  
 
Statens tilskud til Færøerne   
Regeringens lovforslag om statens tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2007 og 2008 er vedtaget i 
december 2006. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre fastsættes til 615,5 mio. kr. årligt i den toårige 
periode, hvilket er uændret siden 2002. Den reale aftrapning af statens tilskud til Færøerne fortsætter således 
efter færøsk ønske.  
 
Statens tilskud til Grønland  
Regeringens lovforslag om statens tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2008 og 2009 er vedtaget i maj 
2007. Tilskuddet til Grønlands hjemmestyre fastsættes til 3.202,1 mio. kr. årligt. Beløbet reguleres årligt med 
stigningen i det generelle pris- og lønindeks på Finansloven og fastsættes således uændret realt i den toårige 
periode. Der omprioriteres 50 mio. kr. årligt af statens tilskud til videreførelse af sektorprogram for 
uddannelse og erhvervsudvikling i Grønland.  
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Effektivisering af det statslige indkøb  
Regeringen iværksatte i marts 2006 et indkøbsprogram til yderligere effektivisering af det statslige indkøb. 
Programmet tager udgangspunkt i indgåelse af nye indkøbsaftaler og en strategi til understøttelse af effektivt 
indkøb generelt. Som led i indkøbsprogrammet blev der i 2006 indgået fire nye statslige indkøbsaftaler på 
områderne PC-arbejdsstationer, kontormaskiner, kontorvarer og kontormøbler. Indkøbsaftalerne 
effektiviserede gennemsnitligt det statslige indkøb med ca. 40 pct. i forhold til statens hidtidige indkøb på 
områderne – svarende til ca. 400 mio. kr. årligt. Effektiviseringsgevinsterne bidrager bl.a. til finansiering af 
flerårsaftalen for politiet. Indkøbsprogrammet har til formål at effektivisere hele det fælles statslige indkøb i 
de næste år gennem indgåelse af nye indkøbsaftaler på de fælles statslige indkøbsområder.   
 
Digitaliseringsstrategi 2007-2010 
Regeringen fremlagde i samarbejde med KL og Danske Regioner i marts 2007 et udspil til ”Strategi for 
digitalisering af den offentlige sektor 2007-2010”. Med den ny strategi går regeringen, KL og Danske 
Regioner for tredje gang sammen om at sætte fælles mål og tage fælles initiativer for en øget og mere 
effektiv digitalisering af den offentlige sektor. Udspillet er baseret på tre overordnede strategiske 
indsatsområder: 1) Digitalisering målrettet forbedringer i servicen til borgere og virksomheder, 2) 
Digitalisering, der flytter ressourcer fra administration til borgernær service, 3) Koordinering og prioritering 
af digitaliseringsindsatsen i den offentlige sektor gennem mere forpligtende tværgående samarbejder på alle 
niveauer. Strategien skal understøtte en langsigtet udvikling mod en mere sammenhængende og effektiv 
digitalisering af den offentlige forvaltning. Den endelige strategi forventes præsenteret medio 2007.  
 
Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v. (Private udbetaleres 
anvendelse af Nemkontoregisteret)  
Regeringen fremsatte i marts 2007 lovforslag om private udbetaleres anvendelse af NemKontoregisteret. Der 
har fra flere brancheorganisationer og virksomheder været udtrykt ønske om, at også private virksomheder 
kan blive tilsluttet NemKontosystemet. Private virksomheder vil med anvendelse af NemKontosystemet 
kunne opnå betydelige besparelser ved reducerede checkudbetalinger, færre fejludbetalinger og mindre 
administration med indsamling og registrering af fortrolige kontooplysninger, der allerede er registreret 
centralt i Nemkontoregisteret. Lovforslaget forventes vedtaget maj 2007. 
 
NemKonto vandt ’Digitaliseringsprisen’ 2006 i kategorien effektiviseringsgevinster ved digital forvaltning. 
Endvidere var implementeringen af NemKonto en væsentlig del af begrundelsen for, at Økonomistyrelsen 
modtog ’Innovationsprisen’ i 2006.     
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Forsvarsministeren  
   
Internationale militære operationer 
Danmark deltager i en række internationale militære operationer og missioner for hermed at bidrage til 
udbredelse af stabilitet, sikkerhed og udvikling i verden. Danmark har bl.a. soldater i Afghanistan, Irak, 
Kosovo og tilknyttet FN styrken i Libanon, ligesom der er udsendt observatører m.v. til en række FN 
missioner i fx Mellemøsten og Afrika. Samlet set ligger forsvaret over den i forsvarsforliget indeholdte 
målsætning for deltagelse i internationale militære operationer og missioner.  
 
Danmark bidrager til NATO operationen ISAF i Afghanistan p.t. med ca. 430 soldater, hvilket regeringen 
ønsker øget til ca. 640 soldater senere i 2007. Med indsatsen i det urolige sydlige Afghanistan er Danmark 
allerede nu et af de lande, der tager et stort ansvar i ISAF, og efter styrkelsen vil Danmark være blandt de tre 
lande, der i forhold til indbyggertal bidrager med flest soldater. Formålet med indsatsen er at bistå den 
afghanske regering med at udvide sin myndighed til hele landet. Hermed medvirker Danmark til at 
forebygge, at Afghanistan igen udvikler sig til et sikkert skjulested for terrorister.  
 
På opfordring fra FN og den irakiske regering bidrager de danske styrker i Irak bl.a. med 
kapacitetsopbygning og støtte til genopbygningsindsatsen. Danmark har ca. 440 soldater i Irak, som indgår i 
den multinationale sikringsstyrke og i NATO’s og FN’s missioner. Bidraget tilpasses løbende udviklingen. 
Det er i den forbindelse forventningen, at ansvaret for sikkerheden snart overdrages til irakerne – også i 
Basra, hvor hovedparten af de danske soldater er stationeret. Det er tillige forventningen, at den danske 
bataljon trækkes hjem fra Irak til august 2007. De danske soldater har ydet en meget stor indsats bl.a. i 
forbindelse med uddannelsen af den irakiske hær, og med overdragelsen af sikkerhedsansvaret er en vigtig 
milepæl nået. Herefter vil de multinationale styrker få en mere tilbagetrukket rolle, og det bliver muligt at 
reducere antallet af soldater.   
 
Samtænkning 
NATO topmødet i Riga i november 2006 var den foreløbige kulmination på flere års dansk arbejde med at 
løfte ideerne bag det nationale danske samtænkningsinitiativ op på et internationalt niveau. I Riga udtrykte 
stats – og regeringslederne for første gang erkendelse af, at der er en klar gensidig afhængighed mellem de 
militære og civile aktørers indsats i konfliktområder.  
  
Aftale om forsvarets ordning 2005 – 2009 
I 2006-2007 fortsatte arbejdet med at omlægge forsvaret, som beskrevet i ”Aftale om forsvarets ordning 
2005 – 2009”. Hovedpunkterne i aftalen omfatter en målsætning om styrkelse af de operative kapaciteter ved 
en effektivisering og rationalisering af støttestrukturen gennem etablering af koncernfælles administrative 
fællesskaber og anvendelse af det afledte provenu til investering i den operative struktur.  
 
Politisk aftale om redningsberedskabet 2007-2010 
Regeringen indgik i april 2007 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
om redningsberedskabets ordning i perioden 2007 - 2010. Med aftalen styrkes både det statslige og det 
kommunale redningsberedskab som følge af de nye udfordringer og risici, som samfundet står overfor, og 
aftalen indeholder en bred vifte af tilpasnings- og udviklingsinitiativer.  
 
Radiokommunikation 
Regeringen fremsatte i februar 2007 lovforslag om lov om ændring af beredskabsloven 
(Kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes anvendelse af et landsdækkende radiokommunikationsnet). 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007.  
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EU-samarbejdet om civilbeskyttelse 
I marts 2007 blev EU-samarbejdet om civilbeskyttelse styrket med vedtagelse af et nyt styrket finansielt 
grundlag. Aftalen sikrer, at EU-medlemslandene styrker grundlaget på forebyggelsesområdet, i 
beredskabsplanlægningen og med indsatskapaciteter ved ulykker og katastrofer uanset, hvor de indtræffer. 
Samarbejdsgrundlaget er styrket bl.a. på baggrund af danske forslag fremsat efter tsunamien om et 
modulbaseret beredskab, der har til formål at etablere fleksible og effektive moduler sammensat af 
kapaciteter fra et eller flere medlemslande, der hurtigt kan indsættes mod alle typer af hændelser.  
 
Udsendelse af årlig national sårbarhedsrapport 
Som led i den løbende sårbarhedsvurdering af samfundet blev den nationale sårbarhedsrapport for 2006 
udsendt medio december 2006. Det overordnede formål med de årlige nationale sårbarhedsrapporter er dels 
at kortlægge sårbarhedsniveauet i alle dele af det danske samfund, dels at fremme beredskabskulturen i både 
den offentlige og den private sektor. Rapporten gennemgår de væsentligste hændelser og initiativer, som har 
præget samfundets samlede beredskab i det forløbne år.  
 
Redegørelse om beredskabet 
Som opfølgning på den Nationale Sårbarhedsudredning fra 2004 har Regeringen udarbejdet en redegørelse 
om beredskabet til Folketinget. Redegørelsen er bagudrettet, men indeholder også kommende initiativer, som 
er indeholdt i den politiske aftale om redningsberedskabet 2007-2010. Redegørelsen blev offentliggjort den 
16. maj 2007 samtidig med regeringens terrorredegørelse. 
 
Havmiljø 
Forsvarsministeriet har taget initiativ til udarbejdelsen af en risikoanalyse for havmiljøet, herunder risikoen 
for olie- og kemikalieforureninger og udviklingen i skibsfarten. På baggrund af risikoanalysen skal der 
udarbejdes en fornyet kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab. Risikoanalysen blev 
præsenteret på et Havmiljøsymposium, som afholdtes af Forsvarsministeriet den 21. maj 2007. 
Risikoanalysen kan læses på Forsvarsministeriets hjemmeside. 
 
Placering af ansvar for frigørelse af fastklemte 
Forsvarsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet har taget initiativ til en nærmere analyse af 
spørgsmålet om ansvaret for frigørelse af fastklemte. Analysen har resulteret i en klar og entydig placering af 
ansvaret for løsning af opgaverne i forbindelse med trafikulykker med fastklemte personer, som forventes at 
træde i kraft i 2008. 
  
Dansk Institut for Militære Studier 
Dansk Institut for Militære Studier åbnede officielt den 24. januar 2007. Instituttet er en uafhængig 
forskningskapacitet i relation til sikkerhedspolitik og med vægt på forsvarspolitik under Forsvarsministeriet. 
Dansk Institut for Militære Studier skal med udgangspunkt i danske forhold levere aktualitetsbaserede 
analyser og langsigtede forskningsprojekter af det militære instruments placering, funktion og rolle i 
sikkerhedspolitik. Opgaveporteføljen for Dansk Institut for Militære Studier fastlægges af et styringsråd.  
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Indenrigs- og sundhedsministeren 
 
Kommunalreformen  
Implementeringen af kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, er forløbet vellykket. Med 
gennemførelsen af kommunalreformen er grundlaget skabt for en offentlig sektor, der i mange år frem kan 
levere velfærdsydelser af høj kvalitet og med kommunerne som hovedindgang til den offentlige sektor.  
 
Implementering af den kommunale finansieringsreform  
Regeringen har i sommeren og efteråret 2006 implementeret finansieringsreformen for de 98 nye kommuner 
og de 5 nye regioner med virkning fra 1. januar 2007. Som led i finansieringsreformen er der indgået 
flerårige udviklingsaftaler med særligt vanskeligt stillede kommuner.  
 
Flerårig aftale om øget konkurrenceudsættelse i kommunerne  
Regeringen indgik som led i aftalen med KL om den kommunale økonomi for 2007 en flerårig aftale om 
øget konkurrenceudsættelse i kommunerne. I 2005 konkurrenceudsatte kommunerne ca. 20 pct. af 
opgaverne. Regeringen og KL er enige om at øge andelen til 25 pct. af opgaverne i 2010.  
 
Budget- og regnskabsreform  
Regeringen har i forbindelse med økonomiaftalerne for 2007 aftalt med henholdsvis KL og Danske 
Regioner, at de sidste elementer i den omkostningsbaserede regnskabsreform indføres etapevist over 2007 og 
2008. Det vil bl.a. gøre det muligt at sammenligne med de private leverandørers omkostninger og skabe øget 
fokus på opretholdelsen af kapitalapparat samt øget opmærksomhed omkring effekterne af nyinvesteringer. 
  
Lovforslag om kommunal og regional revision  
Regeringen fremsatte i februar 2007 lovforslag om øgede krav til den kommunale og regionale revisions 
sagkundskab og uafhængighed. Lovforslaget indeholder udmøntningen af de forslag, som Udvalget om den 
kommunale revision er fremkommet med, bl.a. at den kommunale og regionale revision fra 1. januar 2012 
skal varetages af en statsautoriseret eller registreret revisor. Lovforslaget forventes vedtafet i maj 2007. 
 
Datakonvertering i CPR  
Som led i kommunalreformen blev der omkring nytår 2007 gennemført den største omlægning af data i det 
centrale personregister (CPR) siden oprettelsen i 1968. Ved omlægning af CPR-data blev 270 kommuner til 
98, og 14 amter blev til 5 regioner. 95.000 veje fik nye vejkoder, 4 millioner personer fik ny adressekode, og 
398 millioner dataposter blev leveret til CPR’s kunder i den offentlige og private sektor. 
 
Elektroniske patientjournaler  
Regeringen har som et led i økonomiaftalen for 2007 indgået en aftale med Danske Regioner om en 
reorganisering af arbejdet vedr. elektroniske patientjournaler (EPJ). Som følge heraf nedsatte regeringen en 
national EPJ-organisation, der har til opgave at udarbejde en ny it-strategi. I oktober 2006 fremsatte 
regeringen endvidere forslag til ændring af sundhedsloven med det formål at styrke implementeringen 
af EPJ. Forslaget blev enstemmigt vedtaget den 17. april 2007.  
 
Bedre kræftbehandling 
Regeringen indgik i december 2006 aftale med Dansk Folkeparti om at afsætte en pulje på 102 mio. kr. til 
mere strålebehandling, herunder til transport og ophold til patienter, der vælger behandling i udlandet. Det 
aftaltes også at oprette en særlig kræftenhed, som bl.a. følger op på, om patienterne får de behandlingstilbud, 
de har krav på. Regeringens lovforslag om erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling 
efter reglerne om maksimale ventetider er vedtaget i april 2007.  
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Sundhedskvalitet 
Regeringen har sat kvaliteten på de danske sygehuse øverst på dagsordenen. Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen har derfor udviklet hjemmesiden www.sundhedskvalitet.dk, som 
blev offentliggjort i oktober 2006. Hjemmesiden er det første bud på, hvordan vi kan formidle 
sammenlignelige kvalitets- og serviceinformationer om de enkelte sygehuse. 
 
Omlægning af speciallægeuddannelsen  
Regeringen har i april 2007 opnået forståelse med Lægeforeningen og Danske Regioner om en omlægning af 
speciallægeuddannelsen mhp. at øge antallet af speciallæger. Formålet er at forkorte varigheden af 
speciallægeuddannelsen uden tab af kompetence. Omlægningen skal træde i kraft 1. februar 2008. 
 
Psykiatriaftale for perioden 2007-2010  
Regeringen og satspuljepartierne indgik i oktober 2006 en ny 4-årig psykiatriaftale for perioden 2007-2010. 
Der blev med aftalen afsat i alt 680 mio. kr. over 4 år. Med aftalen indføres i løbet af aftaleperioden en 
udvidet ret til udredning og behandling ved ventetider på mere end 2 måneder i børne- og 
ungdomspsykiatrien. Regeringen fremsætter lovforslag herom i efteråret 2007. Det er regeringens og 
satspuljepartiernes fælles målsætning, at alle patienter i psykiatrien fra 2010 skal have tilsvarende 
rettigheder. 
 
Opfølgning på revision af psykiatriloven  
Revision af psykiatriloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Lovens formål er at styrke patienternes 
retsstilling og retssikkerhed i forbindelse med anvendelsen af tvang i psykiatrien, herunder på nogle områder 
at reducere anvendelsen af tvang.  
 
Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme blev vedtaget i 
april 2007. Blandt de væsentligste ændringer er udvidelsen af lovens anvendelsesområde til også at omfatte 
beredskab mod sygdomme, som kan spredes ved biologisk terror. Sundhedsstyrelsen er herudover blevet 
udstyret med en central kompetence til at vejlede de regionale epidemikommissioner.  
 
Prisaftale med Lægemiddelindustriforeningen  
Regeringen indgik i december 2006 en aftale med Lægemiddelindustriforeningen (Lif) om et loft over 
lægemiddelpriserne. Aftalen betyder, at prisen på receptpligtige lægemidler med generelt tilskud, herunder 
generelt klausuleret tilskud, som markedsføres af Lif’s medlemsvirksomheder frem til den 31. december 
2008 ikke kan hæves over den pris, der var gældende for den enkelte pakning den 30. august 2006.  
 
Handlingsplan på medicinområdet  
Regeringen indgik i juni 2006 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om at gennemføre en 
handlingsplan på medicinområdet. Handlingsplanen skal skabe større gennemsigtighed på medicinområdet 
og videreudvikle en række liberaliseringsinitiativer i sektoren. Aftalen omfatter endvidere 
Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti bortset fra aftalens punkt om liberalisering af salget af 
medicin til produktionsdyr. Som opfølgning på aftalen er regeringens lovforslag om ændring af lov om 
lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om dyrlæger vedtaget i december 2006.  
 
Lov om røgfri miljøer 
Regeringen fremsatte i marts 2007 forslag til lov om røgfri miljøer. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 
2007. Lovforslaget er en udmøntning af en aftale fra november 2006 om røgfri miljøer med 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Formålet med lovforslaget er 
at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning.  
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Justitsministeren  
 
Flere ressourcer til politiet og anklagemyndigheden  
Regeringen har indgået en bred politisk aftale med Socialdemorkaterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti om politiets økonomi for perioden 2007-2010. I alt indebærer aftalen en 
styrkelse af politi og anklagemyndighed med 700 mio. kr. i aftaleperioden, som bl.a. skal anvendes til at 
foretage de investeringer, der er nødvendige for gennemførelsen af politireformen. 
 
Behandlingsgaranti for stofmisbrugere i fængslerne 
Regeringens lovforslag om en styrkelse af behandlingsindsatsen over for stofmisbrugere i fængslerne er 
vedtaget i december 2006. Forslaget udmønter en politisk aftale om anvendelse af satspuljen. 
 
Begrænsning af varetægtsfængsling i isolation 
Regeringens lovforslag om at begrænse antallet og varigheden af isolationsfængslinger er vedtaget i 
december 2006. De nye regler er en udmøntning af regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 2005. 
 
Forbedret retsstilling for ofre for forbrydelser 
Regeringens lovforslag om at styrke ofrenes retsstilling før og under straffesagen mod gerningsmanden er 
vedtaget i maj 2007. De nye regler sikrer bl.a. øget vejledning og giver ofrene bedre muligheder for at følge 
straffesagen.  
 
Udvidelse af adgangen til tv-overvågning som led i kriminalitetsforebyggelse 
Regeringen fremsatte i februar 2007 lovforslag om at udvide privates adgang til at foretage tv-overvågning 
på frit tilgængelige steder med henblik på kriminalitetsforebyggelse. De nye regler vil bl.a. give 
pengeinstitutter og butikker mulighed for at tv-overvåge egne indgange og facader. Samtidig fastsættes der 
skærpede generelle regler i persondataloven om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med tv-
overvågning. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
Ny lovgivning om gruppesøgsmål  
Regeringens forslag om at åbne mulighed for gruppesøgsmål i dansk ret blev vedtaget i februar 2007. 
Gruppesøgsmål er en særlig procesform, hvor flere forbrugeres eller virksomheders ensartede krav kan 
behandles samlet under én retssag, og hvor gruppens interesser varetages af en grupperepræsentant. De nye 
regler skal bl.a. ses i sammenhæng med regeringens globaliseringsstrategi.  
 
Ny arvelov 
Regeringen fremsatte i december 2006 forslag om en helt ny arvelov. De nye regler går bl.a. ud på at udvide 
adgangen til at disponere over sin formue ved testamente, og den længstlevende ægtefælles arveretlige 
stilling styrkes i forhold til i dag. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
En moderne forældelseslov 
Regeringen fremsatte i februar 2007 forslag om en ny lov om forældelse af fordringer. De nye regler vil 
afløse reglerne i den såkaldte 1908-lov og Danske Lov fra 1683. Der foreslås generelle forældelsesfrister på 
3 og 10 år suppleret med længere frister for visse særlige typer af fordringer, f.eks. en 30-års frist for krav på 
personskadeerstatning. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
Ny lov om hold af heste 
Regeringen fremsatte i april 2007 lovforslag om helt nye regler om hold af heste. Med lovforslaget 
gennemføres en samlet regulering af en række forhold, der har særlig betydning for hestes velfærd. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
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Nye regler om advokater 
Regeringen fremsatte i februar 2007 lovforslag om ændring af retsplejelovens regler om advokaters 
virksomhed. Med de nye regler omdannes Advokatsamfundet fra en forening til en ved lov oprettet og 
reguleret institution, advokaters møderetsmonopol i retssager lempes, og Advokatnævnets 
sanktionsmuligheder over for advokater skærpes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007.  
  
Effektivisering af konkursbehandlingen 
Regeringens lovforslag om en mere effektiv og hurtigere behandling af konkursboer er vedtaget i april 2007. 
De nye regler følger bl.a. op på arbejdet i Globaliseringsrådet om nye initiativer for at sikre flere 
iværksættere.  
 
Klippekortordning på dyretransportområdet 
Regeringen fremsatte i april 2006 et lovforslag, der bl.a. går ud på at udvide adgangen til at frakende retten 
til at beskæftige sig med erhvervsmæssig transport af dyr. Der indføres bl.a. en klippekortordning ved 
overtrædelser af reglerne om dyretransporter. Desuden hæves det generelle bødeniveau for overtrædelser af 
reglerne på dyretransportområdet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
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Kirkeministeren  
   
Reform af folkekirken 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om folkekirkens økonomi, lov om menighedsråd, lov om 
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og forskellige andre love er vedtaget i december 2006. Loven er 
en opfølgning på betænkning 1477/2006 om ”Opgaver i sogn, provsti og stift” og er et led i en af de største 
reformer af folkekirken i nyere tid. Med loven har menighedsrådene fået flere beføjelser, men også mere 
ansvar. Der er fx blevet bedre muligheder for, at sogne kan samarbejde om fælles opgaver, som det enkelte 
sogn er for lille til selv at løfte. Der er også blevet mulighed for, at samarbejde kan ske med provstiet som 
ramme. Budgetlægningen er med loven gjort mere åben og gennemsigtig. En ny model for budgetlægningen 
for kirkekasserne giver et bedre samspil mellem de enkelte menighedsråd og provstiudvalget. I de største 
kommuner, hvor der er flere provstier, skal der være et forpligtende økonomisk samarbejde mellem 
provstierne inden for ligningsområdet.  
 
Mulighed for lokal finansiering af præster 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om folkekirkens økonomi og lov om domstolsbehandling af 
gejstlige læresager er vedtaget i december 2006. Regeringen har med loven ønsket at styrke kompetencerne 
til at disponere lokalt, således at menighedsrådene ikke kun kan beskæftige sig med kirkens mursten og ydre 
rammer, men også kan prioriterer kirkens indhold – selve forkyndelsen. Menighedsrådene har derfor fået 
mulighed for selv at finansiere ansættelsen af ekstra præster ud over de tjenestemandsansatte præster, der 
bliver finansieret centralt.  
 
Ændring af provstigrænserne 
Den 1. januar 2007 trådte en ændring af den kirkelig struktur i kraft der betyder, at Danmark fremover er 
inddelt i 107 provstier mod tidligere 111. Hovedprincippet er, at provstigrænserne følger de nye 
kommunegrænser. Ændringen er baseret på anbefalingerne i betænkning 1477/2006 om ”Opgaver i sogn, 
provsti og stift”. 
 
Mere frihed – færre regler 
Med henblik på at give menighedsrådene så gode arbejdsvilkår som muligt, er der igangsat et arbejde, hvor 
reglerne på Kirkeministeriets område bliver gennemgået. Landsforeningen af Menighedsråd og 
stiftsøvrighederne er inviteret til at deltage i arbejdet, der har til formål at ophæve de regler, som enten er 
forældede eller på anden vis har udspillet deres rolle. Der vil endvidere blive set på, om der er mulighed for 
yderligere forenklinger af reglerne. Dette initiativ har foreløbigt resulteret i, at 33 forskrifter er blevet 
ophævet. 
 
Samvirket mellem menighedsråd og præst m.v. 
Regeringen fremsatte i februar 2007 et lovforslag, som udgør sidste del af opfølgningen på betænkning 
1477/2006 om ”Opgaver i sogn, provsti og stift”. Formålet med lovforslaget er bl.a. at understrege 
menighedsrådenes og præsternes fælles ansvar for det kirkelige liv i folkekirken, at præster kan blive 
udpeget som daglige ledere på de folkekirkelige arbejdspladser samt at stifterne kan beslutte, at der skal 
udskrives bidrag fra menighedsrådene til fælles aktiviteter på stiftsniveau. Lovforslaget forventes vedtaget i 
maj 2007. 
 
Digitale borgerservices 
Kirkeministeriet har den 1. marts 2007 åbnet hjemmesiden personregistrering.dk for borgernes digitale 
anmeldelser. Borgere, der har en digital signatur, kan anmelde fødsler, anmelde faderskab, foretage 
navngivning, ansøge om navneændringer samt bestille attester og få registerindsigt. Fra 1. maj har 
Kirkeministeriet givet de sønderjyske kommuner adgang til elektronisk registrering, hvilket betyder, at 



 18 

borgerne i hele landet kan betjene sig ved hjælp af personregistrering.dk. Fra 1. juli 2007 tilbydes 
hospitalerne mulighed for at aflevere jordemødrenes fødselsanmeldelser digitalt. Endelig arbejdes der på at 
skabe en elektronisk adgang til anmeldelse af dødsfald herunder anmodning om begravelse og ligbrænding. 
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Kulturministeren 
 
Bred medieaftale 
Regeringen indgik i juni 2006 en medieaftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen er bl.a. udmøntet med regeringens forslag om ændring af lov om 
radio- og fjernsynsvirksomhed, der blev vedtaget i december 2006. I januar 2007 blev der desuden indgået 
public service-kontrakt med DR for perioden 2007-2010. 
 
Flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 
Regeringen indgik i oktober 2006 en flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser med 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Aftalen, der dækker 
perioden 2007-2010, sikrer fortsatte omstillinger af uddannelserne i overensstemmelse med regeringens 
målsætninger om videregående uddannelse og forskning. 
 
Aftale om biblioteksafgiften 
Regeringen indgik i oktober 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om biblioteksafgiften for perioden 2007-2010. I aftalen 
indgår, at bevillingen til biblioteksafgiften forøges med 5 mio. kr. årligt i perioden særligt til skønlitteratur 
for voksne, samt at bevillingen til Kunstrådets litteraturpulje forøges med 10 mio. kr. årligt i samme periode. 
Disse bevillingsforøgelser muliggør en fortsættelse af de eksisterende ordninger. 
 
Ny filmaftale 
Regeringen indgik i oktober 2007 en ny filmaftale med alle Folketingets partier. Med aftalen sikres 2 mia. kr. 
til dansk film i perioden 2007 – 2010. Blandt de centrale punkter i aftalen kan nævnes, at Det Danske 
Filminstitut skal støtte 80-100 spillefilm i aftaleperioden, at støttemidlerne fremover fordeles med mindst 40 
pct. til 60/40-ordningen og mindst 40 pct. til konsulentordningen, og at samarbejdet mellem DR, TV 2 og 
dansk film styrkes. 
 
Ændring af musikloven 
Regeringens lovforslag om ændring af musikloven er vedtaget i december 2006. Med lovændringen har 
kommunerne fået hjemmel til at tilbyde musikskoleelever økonomiske fripladser og søskenderabat. Der er 
desuden åbnet mulighed for, at kommunerne kan graduere brugerbetalingen i relation til talentpleje på 
musikskolerne. 
 
Ændring af arkivloven 
Regeringens forslag om ændring af arkivloven er vedtaget i maj 2007. Lovforslaget indebærer, at de særlige 
lange frister for tilgængelighed i sager inden for strafferetsplejen og sager vedrørende statistisk grund-
materiale afskaffes, så arkivmaterialet fremover er tilgængeligt efter 20 år. For sager inden strafferetsplejen 
vil den afleverende myndighed dog i ganske særlige tilfælde kunne afslå adgang til arkivmaterialet.  
 
Handlingsplan for store idrætsbegivenheder 
Regeringen fremlagde i april 2007 en handlingsplan, der skal styrke indsatsen for at trække store 
idrætsbegivenheder til Danmark. Der er afsat 65 mio. kr. årligt i 2008-2011 til finansiering af initiativerne i 
handlingsplanen, der er den største eliteidrætssatsning siden eliteidrætsloven fra 1984.  
 
Fribyordning for forfulgte forfattere 
Regeringen lancerede i april 2007 et initiativ om etablering af en fribyordning for forfulgte forfattere. 
Initativet indebærer, at danske byer får mulighed for at tilslutte sig det internationale netværk af byer, der 
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giver husly og arbejdsro til forfattere og skribenter, der er forfulgte på grund af en indskrænket eller helt 
fraværende offfentlig ytringsfrihed i deres hjemlande 
 
Modernisering af forbud mod uautoriseret videresalg af billetter 
Regeringens lovforslag om modernisering af loven om videresalg af billetter til offentlige forlystelser mod 
fortjeneste, den såkaldte billethajslov, er vedtaget i maj 2007. Med lovændringen indføres forbud mod at 
udbyde billetter til videresalg med fortjeneste uden forudgående aftale med arrangøren, og lovændringen 
muliggør således indgreb over for udbud af sortbørsbilletter. 
 
Ændringer af teaterloven 
Regeringens to lovforslag om ændring af teaterloven er vedtaget i maj 2007. Med lovændringerne gives 
Hovedstadens Teater mulighed for at fravige teaterlovens bestemmelser om, at Hovedstadens Teater skal 
udpege teaterleder og bestyrelse for de teatre, som tildeles drifts- eller produktionstilskud. Desuden 
udmøntes en finanslovsaftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at omlægge egnsteaterordningen til 
en rammestyret ordning. 
 
Udvidelse af skattefrihed for kunstnere  
Regeringen fremsatte i marts 2007 et lovforslag, der udvider skattefriheden for kunstnere. Reglerne om 
skattefrihed for hæderspriser til kunstnere udvides, og skattelovgivningen ændres, så forfattere fremover 
fritages fra at betale arbejdsmarkedsbidrag af biblioteksafgiften. Lovforslaget ventes vedtaget i juni 2007. 
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Miljøministeren  
   
Danmark bliver vært for klimakonferencen COP 15 i 2009 
Regeringen har fortsat sin aktive indsats for at fremme forhandlingerne om en fremtidig klimaaftale efter 
2012 og har i den forbindelse sikret sig værtskabet for den 15. partskonference under klima-konventionen i 
2009, der kan blive det år, hvor en ny aftale falder på plads. Parallelt hermed har regeringen aktivt fremmet 
den uformelle 'grønlandsdialog', som efter det første møde i Grønland er fulgt op af tilsvarende møde i 
Sydafrika.  
 
EU’s klima- og energipolitik 
Regeringen har sat et klart fingeraftryk på etableringen af ambitiøse målsætninger for EU's klima- og 
energipolitik i forbindelse med forårstopmødet i marts 2007. EU har sat sig et mål om at reducere EU's CO2 
udledninger med 30 pct. i 2020 som bidrag til en global aftale, og et bindende mål for vedvarende energi, 
hvilket var en hovedprioritet fra dansk side.  
 
ASEM Miljøministermødet i København, 23-26. april 2007 
Som led i opfølgningen på de asiatiske og europæiske (EU) statschefers topmøde i marts 2006, tog 
regeringen initiativ til at afholde det 3. ASEM miljøministermøde i København. Målet var at styrke dialogen 
mellem de to regioner i spørgsmålet om klimaforandringernes udfordring for bæredygtig vækst. 
 
Allokeringsplanen 
Regeringen fremlagde i december 2006 den nationale plan for, hvordan Danmark vil leve op til sine 
forpligtelser under Kyoto-protokollen. Med planen står det klart, at Danmark vil leve op til sit klimamål, som 
er blandt verdens mest ambitiøse. Det kvoteomfattede erhvervsliv - industri, elværker, varmeværker og 
offshore - vil samlet set få reduceret deres tildeling af kvoter med godt en fjerdedel i perioden 2008-12. 
 
EU’s nye kemikaliereform (REACH) 
Regeringen har ydet en betydelig indsats for, at det i november 2006 lykkedes at nå til endelig enighed om 
EU’s nye kemikaliereform (REACH) med et godt resultat. Reformen vil indebære, at ca. 30.000 kemikalier 
nu vil blive registreret, og at der vil komme styr på de farligste.  
 
Detailhandel 
Regeringen fremsatte i februar 2007 lovforslag om ændring af planloven. Lovforslaget fastholder et fokus på 
at styrke levende bymidter i Danmark, men er samtidig en forenkling af reglerne om lokalisering af 
detailhandelsbutikker. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2007. 
 
Flere midler til strategisk miljø- og energiforskning 
Regeringen har som led i aftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om 
udmøntning af globaliseringspuljen på finansloven for 2007 afsat 144 mio. kr. til miljøteknologi, 20 mio.kr. 
til havmiljøforskning og 30 mio. kr. til transport. Derudover er der afsat 477 mio. kr. til 
energiforskningsområdet. 
 
Miljømilliarden 
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti om udmøntning af 
837 mio. kr. af miljømilliarden i perioden 2007-2009. De 558 mio. kr. udmøntes i en forstærket vand- og 
naturindsats i 11 geografiske indsatsområder. Derudover afsættes 50 mio. kr. til lokale grønne partnerskaber, 
som skal sikre en lokal forankring i den forstærkede vand- og naturindsats. 120 mio. kr. udmøntes til fremme 
af miljøeffektiv teknologi som led i regeringens handlingsplan for miljøeffektiv teknologi. Endelig udmøntes 
109 mio. kr. til en indsats mod partikelforurening og borgerrettede miljøinitiativer. 



 22 

Lov om miljøzoner 
Regeringens lovforslag om miljøzoner er vedtaget i december 2006. Loven giver kommunalbestyrelserne i 
Købehavn, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at etablere miljøzoner. I disse zoner må 
dieseldrevne lastbiler og busser – der har en tilladt totalvægt over 3,5 tons – kun anvendes, hvis køretøjet 
overholder de fastsatte grænser for udledning af partikler og krav om et miljøzonemærke. 
 
Affaldsudspil 
Regeringen offentliggjorde i februar 2007 et udspil til den fremtidige organisering af affaldssektoren. 
Udspillet indebærer bl.a. en styrket konkurrence på genanvendelsesområdet, effektivisering af forbrændings- 
og deponeringssektoren og fremme af nye teknologier til affaldsbehandling.  
 
Pant på kildevandsflasker 
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti om at indføre pant 
på kildevandsflasker. Formålet er at mindske problemet med henkastede tomme flasker. Det vil spare 
naturen og affaldssystemet for ca. 85 mio. kildevandsflasker årligt. 
 
Nationalparker 
Regeringens lovforslag om nationalparker er vedtaget i maj 2007. Loven skal styrke og udvikle naturen ved 
at gøre det muligt at oprette nationalparker i Danmark. Med nationalparker kan der bl.a. skabes store 
sammenhængende naturområder og landskaber, og nationalparkerne vil medvirke til, at områdernes særlige 
værdier synliggøres og bevares. Nationalparker vil give befolkningen bedre mulighed for at bruge naturen og 
landskabet og opleve nogle af Danmarks mest enestående og værdifulde naturområder og landskaber.  
 
Bypolitik 
Regeringen fremsatte i marts 2007 et lovforslag om ændring af planloven, som giver kommunerne større 
råderum ved planlægning til at udvikle byernes kvaliteter - fx til at udvikle ældre nedslidte områder til 
attraktive og mangfoldige byområder - og til at fremme lavenergiboliger. Lovforslaget forventes vedtaget i 
juni 2007. 
 
Landsplandirektiv for hovedstadsområdet 
Regeringen offentliggjorde i januar 2007 et forslag til Fingerplan 2007. Forslaget konkretiserer 
fingerbystrukturen for Hovedstadsområdet, som skal sikre sammenhæng mellem byudvikling, trafikal 
infrastruktur og regionale friluftsområder. Fingerplanen forventes at træde i kraft 1. juli 2007. 
 
Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 
Regeringens lovforslag om en ny lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug er vedtaget i december 2006. 
Loven fastsætter skærpede miljøkrav til landbruget, herunder strengere krav til nedbringelse af lugtgener til 
gavn for naboer m.fl. Loven medfører også mere og bedre kontrol med husdyrbrug og gyllebeholdere og 
højere bøder, hvis ikke reglerne overholdes. Endelig sætter loven skub i udvikling af ny miljøteknologi, som 
skal være med til at nedbringe miljøgenerne fra landbruget.   
 
Bæredygtig vandsektor 
Regeringen har indgået aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten i februar 2007 om en bæredygtig vandsektor. Vandsektoren i Danmark skal være mere effektiv, 
og effektiviseringen af sektoren skal anvendes til gavn for forbrugerne og for miljøet. Der etableres en fond 
for teknologiudvikling, som skal bidrage til udvikling af vandsektoren og samtidig styrker de danske 
eksportmuligheder af grøn teknologi.  
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Ministeren for familie- og forbrugeranliggender 
   
Lov om Fødevarer 
Regeringens lovforslag om fødevarer er vedtaget i december 2006. Loven indeholder dels bestemmelser om 
sanktionsskærpelse og frakendelse af næringsbrev mv. i forbindelse med nul-toleranceplanen, dels 
bestemmelser om øgede kontrolmuligheder. 
 
Fødevarepolitisk redegørelse – i et forbrugerperspektiv 
Regeringens nye fødevarepolitiske redegørelse er fremsat i Folketinget i november 2007 og debatteret i 
december 2007. I redegørelsen fremgår det, at det overordnede mål på det fødevarepolitiske område er at 
fremme danskernes sundhed via ernæringsrigtig kost og ved at sikre forbrugerne kvalitet og sikkerhed på 
fødevareområdet. Regeringen vil fokusere på tilgængelighed, gennemsigtighed, ansvarlighed og forskning 
som midler til at indfri sit mål. 
 
Salmonella og Campylobacter 
I august 2006 offentliggjorde regeringen rapporten ”Dansk særstatus og nye initiativer for Salmonella og 
Campylobacter i dansk og importeret kød og æg”. På baggrund af rapportens anbefalinger er det besluttet, at 
der skal sættes en række initiativer i værk. Danmark vil i 2007 ansøge EU om særstatus for salmonella i æg 
og kyllingekød. Regeringen vil i 2007 udarbejde en ny handlingsplan på svineområdet, der bygger på en 
fortsat reduktion af salmonella i det ferske kød, samt en reduktion af forekomsten i besætningerne. På 
længere sigt skal strategien føre til en eliminationsstrategi, så Danmark også på dette område kan søge om 
særstatus i EU-regi. For kvægproduktionen skal der arbejdes for en udryddelse af Salmonella Dublin.  
 
Navnelov 
Regeringens lovforslag om ny navnelov er vedtaget i juni 2005 og trådt i kraft den 1. april 2006. Regeringen 
har som led i finanslovsaftalen for 2007 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om indførelse af gebyr på 
visse ansøgninger om navneændringer. I forslaget lægges op til, at alle ansøgninger om navneændring 
pålægges et gebyr på 430 kr. Ansøgninger om navneændring i forbindelse med vielse eller ansøgninger om 
navneændring for 0-17 årige børn, der følger forældrenes navneændring, vil dog være gebyrfrie. Forslaget 
træder i kraft d. 16. maj 2007. 
 
Aftale og lovforslag om forældreansvar 
Regeringen indgik i december aftale med samtlige Folketingets partier om et nyt forslag til lov om 
forældreansvar. Aftalen bygger på betænkningen ”Barnets perspektiv” afgivet i 2006 af udvalget om 
Forældremyndighed og Samvær. Med forslaget ønsker aftalepartierne en grundlæggende ændring af 
området, så det fremover er barnets ret til begge sine forældre – og ikke forældrenes ret til barnet – der skal 
være det bærende element for afgørelser. Lovforslaget bygger på, at forældrene har et fælles ansvar for deres 
barn – uanset om samlivet mellem dem er ophævet. Lovforslaget er vedtaget i maj 2007. 
 
Lovforslag om dagtilbud 
Regeringens lovforslag til en lov om dag-, fritids- og klubtilbud er vedtaget i maj 2007. Loven trækker be-
stemmelserne om dag-, fritids- og klubtilbud ud af serviceloven. Som noget nyt foreslås, at alle tre-årige børn 
skal have tilbudt en sprogvurdering, samt at der etableres en central evaluerings- og rådgivningsfunktion på 
dagtilbudsområdet. Herudover er formålet med lovforslaget at få en samlet lov, hvor indholdet i og formålet 
med dagtilbud og sammenhængen til andre tilbud for børn og unge understreges og forbedres.  
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Bedre kvalitet i børnepasningen 
Regeringen har i forbindelse med finanslovaftalen for 2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti om 
udmøntningen af 600 mio. kr. til forbedring af kvaliteten i dagtilbud. De 600 mio. er en del af de i alt 2 mia. 
kr., som er afsat til udmøntning i årene 2006-2009, og hvoraf 400 mio. kr. blev udmøntet som led i 
finanslovaftale for 2006. Pengene skal bruges til bl.a. udvikling af efteruddannelse med fokus på læring, 
udsatte børn i dagtilbud og sprogvurderinger, en kommunepulje på 200 mio. kr. og dagtilbudsloven. 
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration 
   
Indførelse af en selvbetjeningsmodel, en ny og forenklet udformning af 
forsørgelseskravet og reform af studieområdet   
Regeringens lovforslag om indførelse af selvbetjeningsmodel, ny og forenklet udformning af 
forsørgelseskravet i familiesammenføringssager og reform af studieområdet er vedtaget i januar 2007. For-
slaget er en opfølgning på regeringens handlingsplan for en nyorientering af Udlændingestyrelsen. Der er 
indført en selvbetjeningsmodel, forsørgelseskravet er forenklet, således at det afgørende er, om familien får 
hjælp til forsørgelse, ikke – som tidligere – om man på forhånd kan dokumentere en bestemt indtægt, og der 
er taget en række tiltag for at effektivisere behandlingen af sager om udlændinge, der ønsker at studere i 
Danmark, samtidig med at kontrollen på området er styrket.       
 
Indførelse af en indvandringsprøve og en integrationseksamen og udvidelse af 
mulighederne for opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse  
Regeringens lovforslag, der følger af aftalen fra juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring, 
er vedtaget i april 2007. Der er indført en prøve i dansk og viden om Danmark og det danske samfund som 
betingelse for opholdstilladelse som ægtefællesammenført eller religiøs forkynder. Der er indført en 
integrationseksamen, således at tidsubegrænset opholdstilladelse og kontanthjælp er betinget af 
fuldtidsbeskæftigelse i 2 ½ år. Tidsubegrænset opholdstilladelse er også gjort betinget af, at udlændingen har 
bestået en dansk- og evt. en engelskprøve på et bestemt niveau. Endvidere er der indført en ordning om, at 
alle udlændinge med et konkret jobtilbud med en årsløn på mindst 450.000 kr. kan få opholds- og 
arbejdstilladelse, og en green card-ordning, således at udlændinge med særlige kvalifikationer kan få 
opholdstilladelse i op til 6 måneder for at søge beskæftigelse. 
 
Bekæmpelse af menneskehandel  
Regeringen har i marts 2007 fremsat et lovforslag, der følger op på regeringens nye handlingsplan til 
bekæmpelse af handel med mennesker. Det foreslås, at udlændinge, der har været udsat for menneskehandel, 
kan få en refleksionsperiode, der udvides fra den gældende ordning på 30 dage til en udrejsefrist på 100 
dage, hvis udlændingen samarbejder om en forberedt hjemsendelse. Det foreslås også, at udlændinge, der har 
været udsat for menneskehandel, normalt ikke længere skal udvises af Danmark med indrejseforbud, men 
alene udsendes, hvis det, der kan begrunde udvisning, hænger sammen med menneskehandlen. 
Repræsentantordningen og eftersøgningsordningen for uledsagede mindreårige asylansøgere foreslås 
udvidet, således at alle uledsagede børn får en repræsentant, og eftersøgning iværksættes, uanset om barnet 
har søgt asyl eller ej. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
Styrkelse af indsatsen mod misbrug af au pair-ordningen   
Regeringen har i marts 2007 fremsat et lovforslag med henblik på at imødegå misbrug af au pair ordningen. 
Det foreslås, at der normalt ikke kan gives opholdstilladelse med henblik på au pair-ophold, hvis 
værtspersonen eller dennes ægtefælle/samlever inden for de sidste 10 år er idømt frihedsstraf for en 
lovovertrædelse, der ville have medført en sådan straf, for visse former for strafbare forhold begået mod en 
person, der var au pair hos den domfældte. Der skal heller ikke kunne gives opholdstilladelse med henblik på 
au pair-ophold, hvis værtspersonen eller dennes ægtefælle/samlever inden for de sidste 5 år er dømt for 
ulovligt at have beskæftiget en udlænding som au pair. En person, som har været vært for en au pair, der har 
fået inddraget sin opholdstilladelse, fordi vilkårene for au pair-opholdet blev tilsidesat, skal ikke kunne få en 
ny au pair her til landet i 2 år, og der skal oprettes et register over disse værtspersoner. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2007. 
  
 
 



 26 

Udvidelse af jobkortordningen  
Regeringen har i marts 2007 udvidet jobkortordningen fra 7 til 20 erhvervsgrupper, herunder med tandlæger, 
jordemødre, landinspektører, arkitekter, jurister og revisorer. Der er således lettere adgang til opholds- og 
arbejdstilladelse for disse grupper. Listen med erhvervsgrupper revideres løbende, således at det sikres, at 
listen omfatter de beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Udvidelsen af 
jobkortordningen indgår i regeringens aftale af 20. juni 2006 med Dansk Folkeparti om fremtidig 
indvandring. 
 
Vilkårsforbedringer på asylcentrene 
Regeringen har gennemført en række vilkårsforbedringer på asylcentrene. I 2006 tilførte regeringen således 
37,6 millioner kr. til forbedringer af forholdene på asylcentrene, herunder især for børnefamilier. 
Vilkårsforbedringerne gælder også for afviste asylansøgere, og midlerne skal også bruges til støtte for 
hjemvendte asylansøgere i hjemlandet. I 2007 og 2008 er der tilført henholdsvis 47,3 og 44,5 millioner kr. til 
videreførelse af initiativerne.  
 
Som led i regeringens bestræbelser på at skabe de bedst mulige rammer for børnene på asylcentrene tilbydes 
alle børnefamilier på asylcentrene fra marts 2007 og frem mod sommeren 2007 indkvartering på 2 værelser. 
Endvidere blev der i sommeren 2006 indført selvhusholdning på Center Avnstrup, hvilket har vist sig at 
skabe mere trivsel på centrene og styrke familierelationerne. Regeringen har derfor udvidet ordningen, 
således at afviste asylansøgere, som er indkvarteret på Center Sandholm, også vil få tilbud – inden for de 
nuværende lovmæssige rammer – om kostpenge og mulighed for selv at lave mad.   
 
Nyt tilbud for afviste asylansøgere, som samarbejder om udrejsen. 
Regeringen har i maj 2007 fremsat et lovforslag, der følger op på aftalen med Dansk Folkeparti om et nyt 
tilbud for afviste asylansøgere, som samarbejder om udrejsen. Der indføres mulighed for, at der kan indgås 
en kontrakt med afviste asylansøgere, som hidtil ikke har medvirket til udrejsen – i tilfælde, hvor frivillig 
udrejse er mulig, men hvor tvangsmæssig udsendelse ikke er – om at de tilbydes et samlet 
opkvalificeringsforløb i Danmark og hjemlandet og økonomisk støtte til tilbagevenden og hjælp til bolig og 
beskæftigelse i hjemlandet. Asylansøgeren skal til gengæld indvillige i at samarbejde om udrejsen og 
frivilligt udrejse af Danmark. Ordningen består af et sammenhængende opkvalificeringsforløb på omkring et 
år med individuelt tilrettelagt efteruddannelse og praktik, dels her i landet dels i hjemlandet. Forløbet her i 
landet vil typisk vare 6 måneder, men kan i særlige tilfælde være af længere varighed, dog ikke længere end 
9 måneder. Af praktiske grunde gives tilbudet i første omgang til afviste irakiske asylansøgere. Ordningen 
evalueres senest den 1. maj 2008. Fungerer ordningen efter hensigten kan integrationsministeren udvide 
tilbudet til andre grupper af afviste asylansøgere omfattet af ovennævnte objektive kriterier. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2007. 
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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 
   
Aftale om landdistriktsprogrammet 
Regeringen indgik i november 2006 en aftale med Dansk Folkeparti om udmøntningen af 
landdistriktsprogrammet for 2007-2009. Med aftalen opnås en balanceret indsats for såvel vækst og 
udvikling som for livskvalitet og natur og miljø i landdistrikterne, og med etableringen af de lokale 
aktionsgrupper har regeringen sikret, at en væsentlig del af programmet tager udgangspunkt i lokale 
prioriteter og ønsker. I aftalen indgår, at der i 2008 optages nye forhandlinger om udmøntning af 
landdistriktsprogrammet for 2009-13. Aftalen er udmøntet i landdistriktsloven, som er vedtaget i april 2007.  
 
Aftale om økologipakken 
Regeringen indgik i november 2006 en aftale med Dansk Folkeparti om en økologipakke, som danner 
rammen om en samlet og bredspektret indsats for økologien i årene frem til 2013.  
 
Lov om gødning og jordforbedringsmidler  
Regeringens lovforslag om gødning og jordforbedringsmidler er vedtaget i marts 2007. Loven, som først 
træder i kraft efter en EU-notifikation, indfører som led i regeringens terrorpakke restriktioner for salg af 
gødning, der kan anvendes til terrorformål. Samtidig styrkes hensynet til miljøet. Lovens fokus er således 
ændret fra at være primært rettet mod gødningens kvalitet til nu også at inddrage hensynet til miljøet. 
 
Smagen af Danmark 
Under titlen ”Smagen af Danmark” gennemfører fødevareministeren en massiv satsning på udvikling og 
afsætning af danske kvalitetsfødevarer med fokus på smagen og de oplevelser, som fødevarerne giver 
forbrugerne. Indsatsen skal ruste fødevareerhvervet til de fremtidige udfordringer på det hjemlige og globale 
marked. I 2007 og 2008 målrettes 150 mio. kr. til en samlet indsats, der vil omfatte udvikling i 
landdistrikterne og i de fiskeriafhængige områder, samt en målrettet forsknings- og innovationsindsats.  
 
Frugtkvarter - kampagne for skolefrugt 
Fødevareministeren har i efteråret 2006 afsat i alt 8 mio. kr. til en særlig indsats for at øge skolebørns adgang 
til - og dermed forbrug af - frugt. Omkring 10 pct. af landets skolebørn vil være omfattet af kampagnen, som 
omfatter gratis frugt i skolen til alle klassetrin i en periode på mindst 40 skoledage startende i september 
2007. Det forudsættes, at frugtordningerne fortsætter som forældrebetalte, klassebaserede ordninger, hvor 
skolerne står for administrationen og med udgangspunkt i de erfaringer, som kampagnen har givet dem.  
 
Skolemad – kampagne for at sætte gang i skolemadsordninger 
Fødevareministeren annoncerede ultimo april 2007 et initiativ vedrørende et landsdækkende 
skolemadsforsøg, hvor der i en kort, afmålt periode skal eksperimenteres med forskellige 
skolemadssystemer. Formålet er dels at få sat fuld gang i skolemadsordninger, dels at få testet en række 
forskellige skolemadskoncepter, så forældre og skoler får et bredere erfaringsgrundlag for fremtidens 
forældrebetalte skolemadsordninger. 
 
Landbrugsloven  
Regeringen fremsatte i april 2007 lovforslag om ændring af landbrugsloven. Lovforslaget, som forventes 
vedtaget juni 2007, lemper bopælskravet for landbrugsejendomme under 30 ha, således at landbrugslovens 
regler om bopælspligt imødekommer en afgørelse ved EF-Domstolen om bopælskravet for 
landbrugsejendomme under 30 ha. Det foreslås bl.a., at den personlige bopælspligt ændres til en upersonlig 
bopælspligt ved erhvervelse af landbrugsejendomme under 30 ha.  
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Ny lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren 
Regeringens lovforslag om en ny fiskeriudviklingslov er vedtaget i december 2006. Lovens formål er via 
udmøntningen af EU's fiskerifond for perioden 2007-2013 at skabe rammerne for det størst mulige 
vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til 
målet om regional udvikling og bæredygtighed. 
 
Ændring af fiskeriloven  
Regeringens lovforslag om ændring af fiskeriloven er vedtaget i marts 2007. Det forventes, at hjemlen til 
skærpede straffe inden for rekreativt fiskeri vil medføre en nedgang i antallet af overtrædelser. 
Bestemmelserne om puljefiskeri, som vedrører rammer for organisering af puljefiskeri, træder i kraft januar 
2008. 
 
Handlingsplan for dansk fiskeri 
Regeringen indgik oktober 2006 aftale med Dansk Folkeparti om en handlingsplan: ”En ny fremtid for dansk 
fiskeri og akvakultur ”. Målet med aftalen er at skabe rammerne for en forøgelse i værditilvæksten i dansk 
fiskeri og akvakultur. De strategiske indsatsområder omfatter: øget økonomisk frirum til erhvervet, øget 
samspil mellem kommunal erhvervspolitik og Fødevareministeriets støtteordninger; prioritering af 
uddannelse og vidensopbygning og aktivering af EU’s fiskerifond som innovations- og 
investeringsaccelererende platform for erhvervets udvikling.  
 
Ny Regulering i dansk fiskeri 
Som opfølgning på aftalen med Dansk Folkeparti fra november 2005 indførte pr. 1. januar 2007 en 
markedsøkonomisk regulering i dansk fiskeri. Det enkelte fartøj tildeles fartøjskvoteandele, som kan fiskes i 
samarbejde med andre fartøjer eller omsættes. Ny Regulering forventes at medføre en betydelig 
rationaliseringsgevinst i dansk fiskeri til gavn for indtjeningen og konkurrenceevnen.  
 
Lettelse af administrative byrder 
Som led i regeringens indsats for at lette virksomhedernes administrative byrder har Fødevareministeriet fra 
og med 2006 indført en ordning, som årligt fritager ca. 11.000 landmænd fra at udfylde og indsende 
markplan i forbindelse med ansøgning om enkeltbetaling. Initiativet vurderes at medføre en lettelse af 
landmændenes administrative byrder på 33 mio. kr.  
 
Digitalisering - lettelse af administrative byrder. 
En central metode til lettelse af administrative byrder er integration og digitalisering af ansøgnings- og 
indberetningsopgaver. Fødevareministeriets indsats på dette område har i foråret 2007 ført til, at omkring 2/3 
af sagerne om enkeltbetaling og indberetning af gødningsplaner samt husdyr- og gødningsindberetninger 
sker digitalt med udstrakt anvendelse af den interaktive validering af ansøgningsdata, hvilket også øger 
kvaliteten af ansøgninger og indberetninger. 
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Ministeren for ligestilling  
   
Styrket retsstilling på ligestillingsområdet  
Regeringens lovforslag om styrkelse af retsstillingen på ligestillingsområdet er vedtaget i april 2007. Loven 
gennemfører dele af er EU-direktiv om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i 
forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Med loven indføres definitioner på direkte 
og indirekte forskelsbehandling, chikane og sexchikane, svarende til definitionerne i lovgivningen 
vedrørende arbejdsmarkedet, og lovforslagets sigte er på denne måde at styrke retsstillingen på 
ligestillingsområdet. 
 
Initiativ om ligestillingsfremmende initiativer er gjort permanent 
I 2004 blev bekendtgørelse om ligestillingsfremmende initiativer udsendt foreløbig for en periode på 3 år. 
Bekendtgørelsen er nu gjort permanent fra 15. april 2007. Bekendtgørelsen indebærer, at arbejdsgivere, 
myndigheder og organisationer uden at søge om særskilt dispensation kan iværksætte forsøgs- og 
udviklingsinitiativer for en periode på indtil 2 år for at tiltrække det underrepræsenterede køn. Samtidig er 
det tilladt at etablere kursus- eller uddannelsesvirksomhed af op til 6 måneders varighed for det ene køn, hvis 
formålet er at fremme ligestilling af kvinder og mænd eller fremme kvinders og mænds lige adgang til 
beskæftigelse, uddannelse og ledelse. Endelig er det tilladt at annoncere efter et bestemt køn til disse kurser, 
til job, hvor det køn er underrepræsenteret mv. Der er tale om en afbureaukratisering, da bekendtgørelsen 
indebærer, at der ikke længere i hver enkelt tilfælde skal ansøges om dispensation til projekterne hos 
ressortministeren. 
 
Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 
Regeringen fremlagde i marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010. Den 
består af en lang række initiativer med fokus på fire hovedområder: At styrke efterforskningen, så 
bagmændene for menneskehandel bliver identificeret og straffet, at støtte ofrene ved at styrke de sociale 
tilbud i Danmark, at forebygge menneskehandel ved at begrænse efterspørgslen og øge befolkningens viden, 
og at forebygge menneskehandel ved at forbedre det forebyggende arbejde i afsenderlandene. Planen sikrer 
en målrettet og helhedsorienteret indsats bl.a. ved oprettelsen af et Videns- og koordinationscenter for 
Menneskehandel. 
 
Det europæiske år for lige muligheder for alle i 2007 
År 2007 er Det europæiske år for lige muligheder for alle. Regeringen har indgået en aftale med 
satspuljepartierne om, at afsætte 7 mio. til året. Året skal bruges til at øge kendskabet til lovgivning, 
politikker og viden om lige muligheder for alle uanset alder, handicap, seksuel orientering, køn, race og 
etnisk oprindelse og tro og religion efter beskyttelseskriterierne i EF-traktatens artikel 13. Samtidig skabes 
der i løbet af året dialog om mangfoldighed, respekt for forskellighed og at få alle ressourcer aktiveret i 
forhold til hele den danske befolkning gennem en lang række konkrete initiativer, så alle får mulighed for at 
deltage i samfundet med deres evner og talenter. 
 
Kampagnen Hvorfor ikke? 
Som en del af regeringens handlingsplan Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle, lancerede 
ligestillingsministeren i december 2006 kampagnen Hvorfor ikke?. Målet med kampagnen er at sikre 
kønsligestilling blandt kvinder og mænd, drenge og piger med anden etnisk baggrund end dansk, og at 
nedbryde kønsbestemte barrierer for integration i beskæftigelse, uddannelse og foreningslivet. Både kvinder 
og mænd med anden etnisk baggrund og det omgivende samfund er målgruppe for kampagnen, der skal 
medvirke til at sikre, at kvinder og mænd med anden etnisk baggrund har mulighed for at deltage på lige fod 
med etniske danskere. En lang række konkrete aktiviteter er sat i gang, herunder debatrække om kønsroller 
og ligestilling blandt mænd med etnisk minoritetsbaggrund, familiementorprojekt til foreningslivet og 
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forskningsprojekter. Der er endvidere udviklet kampagnemateriale med fire rollemodeller, hjemmeside, film, 
musik, foldere og plakater. Kampagnen løber frem til 2009 og nye aktiviteter vil løbende blive sat i gang.  
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Ministeren for nordisk samarbejde  
   
Modernisering og effektivisering  
Under det danske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2005 gennemførtes en rationalisering af 
ministerrådsstrukturen og en række effektiviseringstiltag. Efter formandskabet har regeringen fulgt op med 
en lang række konkrete initiativer med sigte på yderligere at fokusere samarbejdet og gøre det mere 
resultatorienteret. Moderniseringsprocessen er fortsat i et meget højt tempo og over en bred kam. Der er bl.a. 
indført mål og resultatstyring i sekretariatet og gennemført en gennemgribende reform af nordiske budget.  
 
Globalisering 
Regeringen har taget initiativ til at gøre globalisering til en topprioritet i det nordiske samarbejde. I december 
2006 fremlagde regeringen et omfattende katalog over forslag til konkrete aktiviteter med henblik på at 
udvikle og høste frugterne af de nordiske landes særlige kompetencer i den internationale konkurrence. 
Forslaget er i færd med at blive udmøntet i beslutninger.  
 
Grønland og Færøernes deltagelse i det nordiske samarbejde 
Regeringen har fortsat bestræbelserne på at sikre de selvstyrende områder en styrket rolle i det nordiske 
samarbejde. P.t. arbejdes der på at kortlægge alle de områder af samarbejdet, hvor de selvstyrende områder 
ikke kan deltage på lige fod med de fem nordiske lande.  
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling  
   
Universitetssammenlægninger  
Med udgangspunkt i regeringens globaliseringsstrategi er der i løbet af 2006 og begyndelsen af 2007 
gennemført en omfattende proces for sammenlægninger af universiteter og sektorforskningsinstitutioner. 
Hensigten med sammenlægningerne er at skabe stærkere universiteter og bedre myndighedsbetjening. Status 
er, at Danmark har fået otte universiteter. De nye institutioner er blevet dannet ved sammenlægninger og 
integration af i alt 25 institutioner pr. 1. januar 2007. Sammenlægningen af Danmarks Pædagogiske 
Universitet med Aarhus Universitet påregnes som den sidste gennemført pr. 1. juni 2007. 
 
Akkreditering af videregående uddannelser 
Regeringens lovforslag om oprettelse af en akkrediteringsinstitution er vedtaget i marts 2007 med virkning 
fra 1. april 2007. Med loven oprettes en uafhængig akkrediteringsinstitution, der skal sikre og dokumentere 
kvalitet og relevans af danske videregående uddannelser efter internationale standarder. En uddannelse, der 
ikke akkrediteres, kan ikke modtage statslige tilskud og skal lukkes. 
 
Vejledning af studerende og afleveringsfrist for speciale 
Regeringen fremsatte i marts 2007 forslag til lov om ændring af universitetsloven. Lovforslaget forventes at 
øge antallet af studerende, der gennemfører deres universitetsuddannelse på normeret tid, samt at mindske 
frafaldet i studierne. Lovforslaget er en udmøntning af dele af velfærdsaftalen af 20. juni 2006. Lovforslaget 
forventes vedtaget i maj 2007. 
 
Øget antal af ph.d.-studerende 
Aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen betyder, at det samlede antal af ph.d.-studerende og 
erhvervs-ph.d’er øges. I 2010 forventes det, at der vil blive optaget godt 2.400 ph.d.-studerende. Forøgelsen 
vil særligt ske inden for naturvidenskab, teknisk videnskab, IT og sundhedsvidenskab. Ministeriet har 
indgået tillægskontrakter til universiteternes udviklingskontrakter om udmøntning af midlerne. 
 
Ny adgangsbekendtgørelse 
Ministeriet udstedte den 27. februar 2007 en ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og 
kandidatuddannelser ved universiteterne. Ændringsbekendtgørelsen vedrører tre centrale områder: 
omlægning af bonus A-ordningen, justering af optagelsessystemet med henblik på tidligere studiestart og 
overgang til 7-trinsskalaen fra optagelsen 2007. 
 
Flere penge til forskning og innovation 
Som resultat af aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen er de offentlige forskningsbevillinger øget, 
således, at de fra og med 2010 udgør 1 pct. af BNP. Det betyder, at regeringen igangsætter en række nye 
initiativer inden for forskning og innovation. Bl.a. er der afsat 1,4 mia. kr. til strategisk forskning over 
perioden 2007-2010. Ansøgningsproceduren for de midler, der er afsat i 2007 er påbegyndt med et samlet 
opslag, som blev offentliggjort primo marts 2007. 
 
Pulje til forskningsinfrastruktur 
Som et led i aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen er der etableret en særlig pulje på 600 mio. kr., 
der i 2007-2009 skal bruges til investeringer i forskningsinfrastruktur af national, strategisk betydning. 
Uddelingen vil være tilendebragt inden årets udgang.  
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Udvidelse af Godkendt Teknologisk Service 
Regeringen har i efteråret 2006 gennemført en kvalifikationsrunde for etablering af nye Godkendte 
Teknologiske Serviceinstitutter. Det forventes, at udbudsrunden vil resulterer i etableringen af tre nye GTS-
institutter i 2007, herunder et Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation.  
 
Borger.dk - fællesoffentlig borgerportal 
Den 3. januar 2007 blev borger.dk lanceret. Borgerne får via portalen én indgang til det offentlige. 
Borger.dk, som er udviklet i samarbejde mellem KL og VTU, danner en samlet ramme for borgerrettede 
digitale initiativer og sikrer en styrket sammenhæng, overblik og borgerinddragelse i den offentlige service.  
 
Forskningskommunikation - Galathea 3  
I perioden august 2006 til april 2007 gennemførte regeringen den tredje Galathea forskningsekspedition. 
Skibet var udgangspunkt for 71 forskningsprojekter undervejs, og ombord var både forskere, journalister og 
en række skoleelever. Ekspeditionen havde til formål at styrke dansk maritim forskning og at løfte interessen 
for naturvidenskab både bredt i besfolkningen og i skolerne.   
 
Forsyningspligt 
Regeringen fremsatte i januar 2007 lovforslag om tilpasning af lovgivningen om forsyningpligt. Enhver 
borger har krav på at få leveret en række basale teleydelser, f.eks. fastnettelefoni, ISDN, særlige 
handicaptjenester og nummeroplysningstjenester. Det sikres med bestemmelserne om forsyningspligt. 
Lovændringen betyder, at der kan udpeges én eller flere nye forsyningspligtudbydere, når den gældende 
forsyningspligt udløber. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2007. 
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Skatteministeren 
   
Skattestoppet 
Skattestoppet er fortsat helt centralt i regeringens skattepolitik. Skattestoppet indebærer som udgangspunkt, 
at ingen skat eller afgift må stige, hvad enten den er fastsat i pct. eller i kroner. Skattestoppet har nu varet i 
over 2000 dage, har skabt tryghed om den fremtidige beskatning og har afsluttet en mangeårig tendens til 
krybende stigninger i skatter og afgifter. I 2007 betyder skattestoppet, at en gennemsnitshusstand sparer knap 
4.900 kr., og at borgerne samlet set sparer 15,7 mia. kr. 
 
Fokus på retssikkerhed 
Regeringen har i 2007 styrket sit fokus på den enkelte skatteyders og virksomheds retssikkerhed ved at 
søsætte en lang række initiativer på skatteområdet. Initiativerne kan læses i ”Udmøntning af 
Skatteministeriets vision for retssikkerhed”. Et af initiativerne er udgivelsen af pjecen ”Samarbejdserklæring 
til borgerne - Det vil vi gerne…” fra februar 2007, som sender et signal til borgerne om, hvad borgerne kan 
forvente i samarbejdet med skattemyndighederne.  
 
Indsats mod sort arbejde (Fairplay) 
Regeringen fortsætter sin indsats mod sort arbejde. Det er en langvarig indsats, hvor holdningsbearbejdelse, 
sikring af de rigtige redskaber via lovgivning og fokusering af kontrolindsatsen er tre lige vigtige elementer. 
Indsatsen blev startet i 2004, og det sidste år har fokus været på kontrolaktioner og holdningsbearbejdelse i 
form af kampagner, primært rettet mod de unge. 
 
Omlægning af bilbeskatning for at mindske CO2-udledningen 
Regeringen fremsatte i april 2007 lovforslag om udmøntning af regeringsgrundlaget for så vidt angår en 
provenuneutral og miljøfremmende omlægning af den samlede bilbeskatning. Lovforslaget indeholder 
omlægninger, der tilgodeser køretøjer med et højt niveau af sikkerhedsudstyr og en god brændstoføkonomi. 
Et væsentligt formål er at mindske CO2-udledningen. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde 
Regeringen fremsatte i april 2007 lovforslag om justering af beskatningen af selskaber med henblik på at 
gøre selskabsbeskatningen robust og konkurrencedygtig også i de kommende år. Lovforslaget indeholder 
bl.a. en nedsættelse af selskabsskatten fra 28 til 25 pct., justering af CFC-reglerne som følge af EF-
domstolens dom i Cadbury Schweppes-sagen, loft over fradragsberettigede finansieringsudgifter samt nye 
afskrivningsregler for bygninger og driftsmidler med lang levetid. Desuden justeres beskatningen af 
aktieindkomst og selskabsbeskatningen af udbytte. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
Opfølgning på Det Blå Danmark - Tonnageskat  
Regeringen fremsatte i april 2007 lovforslag om opfølgning på Økonomi- og Erhvervsministeriets 
handlingsplan: "Danmark som Europas førende søfartsnation" (Det Blå Danmark) fra marts 2006. Med 
lovforslaget udvides tonnageskatteordningen til at omfatte pool-fees samt avancer ved salg af skibe. 
Endvidere justeres forholdet mellem egen og lejet tonnage, så bruttotonnagen fra lejede skibe kan være op til 
10 gange større end den bruttotonnage, rederiet selv ejer. Desuden ændres den øvre tidsgrænse for time-
chartrede skibe med købsoption til 7 år. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 
 
Skattefri omstrukturering af selskaber og justering af sambeskatningsreglerne m.v. 
Regeringens lovforslag om skattefri omstrukturering af selskaber og smiddiggørelse af 
sambeskatningsreglerne er vedtaget i april 2007. Det betyder, at fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og 
aktieombytning nu kan gennemføres skattefrit uden en tilladelse fra SKAT. Desuden forenkles reglerne for 
koncerninterne omstruktureringer med deltagelse af nystiftede selskaber, og beskatningen af tilskud mellem 
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sambeskattede selskaber fjernes. Derved får koncernerne større fleksibilitet med hensyn til flytning af 
aktiviteter og kapital mellem koncernens selskaber.  
 
Harmonisering og forenkling af inddrivelsesreglerne 
Regeringens lovforslag om harmonisering og forenkling af reglerne på inddrivelsesområdet er vedtaget i 
april 2007. Ændringerne er nødvendige for at forenkle og systemunderstøtte procedurerne i forbindelse med 
modregning for gæld til det offentlige, som hidtil har været administrativt meget tunge. Lovforslaget er et led 
i opfyldelsen af regeringens målsætning om en effektivisering af inddrivelsen af offentlige restancer 
(Inddrivelsesreformen) og skal ses i sammenhæng med etableringen af ét fælles inddrivelsessystem og ét 
fælles regelgrundlag.  
 
Syn og skøn under skatteankenævnsbehandling 
Regeringens lovforslag om indførelse af adgang til syn og skøn i skattesager, der er under klagebehandling i 
et skatteankenævn, er vedtaget i april 2007. Samtidig blev der indført adgang til omkostningsgodtgørelse i 
disse sager. Efter de tidligere regler måtte en borger eller virksomhed, der ønskede syn og skøn afholdt, 
vente til sagen var påklaget til Landsskatteretten. Ændringen er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen 
2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti.  
 
Forhøjelse af fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger 
Regeringens lovforslag om fordobling af det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende foreninger 
mv. fra 6.800 kr. til 13.600 kr er vedtaget i december 2006. Dermed gøres det mere attraktivt at give bidrag 
til velgørende foreninger. Samtidig indføres der pligt for foreningerne til at indberette modtagne gaver til 
SKAT. Lovforslaget er et led i udmøntningen af finanslovsaftalen 2007 mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti. 
 
Bedre mulighed for generationsskifte 
Regeringens lovforslag om forbedring af mulighederne for generationsskifte i familieejede danske 
virksomheder er vedtaget i december 2006. Den såkaldte pengetanksregel ændres, så et generationsskifte 
med skattemæssig succession kan ske, når andelen af finansielle aktiver eller indtægter i virksomheden udgør 
op til 75 pct. mod tidligere 50 pct. Dermed kan virksomhedsejerne lettere overdrage deres virksomheder til 
familiemedlemmer og nære medarbejdere, i stedet for at lade kapitalfonde overtage dem. Lovforslaget er et 
led i udmøntningen af finanslovsaftalen 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 
 
Nedsættelse af sodavandsafgifter og emballageafgift for kildevandsflasker 
Regeringens lovforslag om nedsættelse af afgiften på sodavand og emballageafgiften for kildevandsflasker er 
vedtaget i december 2006. Formålet med nedsættelsen af mineralvandsafgiften er at reducere grænsehandlen 
med sodavand og den illegale indførsel. Nedsættelsen af emballageafgiften er en følge af, at 
kildevandsflasker omfattes af pant- og retursystemet. Lovforslagene er et led i udmøntningen af 
finanslovsaftalen 2007 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 
 
Videreførelse af det forhøjede befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner 
Regeringens lovforslag om at videreføre den midlertidige ordning med forhøjet befordringsfradrag for 
pendlere i udkantskommuner er vedtaget i december 2006. Den nye ordning gælder i perioden 2007-2013 og 
betyder, at pendlere, der bor i 16 særligt udpegede udkantskommuner, kan tage forhøjet befordringsfradrag 
for kørsel over 100 km dagligt mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Der er tale om en uændret 
genfremsættelse af et lovforslag fra 2005/2006.  
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Socialministeren 
   
Styrkelse af ungdomssanktionen  
Regeringens lovforslag om styrkelse af ungdomssanktionen og undersøgelse af person og opholdsrum på 
sikrede institutioner forventes vedtaget i maj 2007. Formålet er, at den unge kommer ud af kriminalitet og 
kan vende tilbage til et normalt liv.  
 
Bekæmpelse af den negative sociale arv  
Regeringens lovforslag om forbedret indsats for udsatte børn og unge samt tilbageholdelse af gravide 
stofmisbrugere forventes vedtaget i maj 2007. Lovforslaget udmønter en del af satspuljeaftalen for 2007 og 
indebærer, at der i højere grad kan sættes ind med hjælp til vordende forældre, som er i en udsat situation, 
forbedrede muligheder for at fastholde gravide stofmisbrugere i behandling under graviditeten samt 
indførelse af en klar ret for børn og unge til selv at medbringe en bisidder til møder med kommunen.  
 
Oprettelse af videns- og ekspertnetværk (VISO) og samlet oversigt over sociale 
tilbud (Tilbudsportalen) 
Som led i kommunalreformen er der fra 1. januar 2007 oprettet en national videns- og 
specialrådgivningsorganisation (VISO), der samler og formidler viden på socialområdet, og som yder gratis, 
vejledende specialrådgivning og udredning til kommuner og borgere i de mest komplicerede sager.  
 
Boligaftale 2006 
Regeringen indgik i november 2006 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om 
anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige styring. Aftalen indebærer, at 
Landsbyggefonden i 2007-2010 bidrager til den statslige ydelsesstøtte med 25 pct. til nybyggeri. Herudover 
forhøjes fondens investeringsramme til renovering til 2,4 mia.kr. årligt i 2007-2012, og der afsættes en 
ramme på 400 mio. kr. årligt i 2007-2010 til initiativer som led i en social og forebyggende indsats i 
problemramte boligområder. 
 
Nøgletal for alment byggeri 
For at fremme kvalitet og effektivitet i det almene byggeri har regeringen implementeret et nøgletalssystem i 
det almene byggeri, som gælder fra den 1. marts 2007. Nøgletallene vil forbedre bygherrernes mulighed for 
at udvælge de mest velegnede tilbudsgivere til udførelse af en opgave, forbedre mulighederne for bygherrers 
og udførende virksomheders benchmarking, samt give kommunalbestyrelsen eller regionsrådet bedre 
mulighed for at vælge den mest effektive bygherre til et alment byggeprojekt. 
 
Pulje til udvikling af bedre ældrepleje 
Regeringen indgik i november 2006 en aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2007. Med aftalen 
afsættes en pulje på 100 mio. kr. årligt i 2007 og 2008. Puljen skal anvendes til projekter, som kan give en 
bedre ældrepleje med fokus på de ældres og medarbejdernes ønsker.  
 
Ældrepuljen for 2007 
Regeringen indgik i november 2006 aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2007 om anvendelsen 
af 446,5 mio. kr. til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Med aftalen får kommunerne 446,5 mio. kr., der skal 
bidrage til at skabe gode og værdige forhold for de ældre.  
 
Friplejeboligloven  
Regeringens lovforslag om friplejeboliger er vedtaget i januar 2007. Loven giver private adgang til at 
etablere og drive friplejeboliger i konkurrence med de kommunale tilbud. En borger, der er visiteret til en 
plejebolig, vil fremover kunne vælge mellem kommunale og private plejeboliger.  
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Diæter og transport til medlemmer af ældreråd 
Lovforslag om diæter mv. til ældrerådsmedlemmer forventes vedtaget i maj 2007. Forslaget indebærer, at 
kommunalbestyrelsen skal udbetale diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og 
udgiftsgodtgørelse, herunder godtgørelse for befordring til medlemmer af de kommunale ældreråd.  
 
Styrket tilsyn på plejehjem 
Regeringen fremsatte i januar 2007 lovforslag om tilsyn på plejehjem mv. Lovforslaget giver 
socialministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan tilsyn på plejehjem og i plejeboliger mv. 
skal gennemføres. Lovforslagets formål er at udbrede en god tilsynspraksis til alle landets kommuner med en 
metodemæssig understøttelse af den måde tilsynet udføres på. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2007. 
 
Aftale om et nationalt dokumentationsprojekt på ældreområdet 
Regeringen indgik i december 2006 en aftale med KL om et nationalt dokumentationsprojekt på 
ældreområdet. Samarbejdsprojektet har sin baggrund i kommuneaftalen for 2006 og skal sikre en mere 
sammenhængende dokumentation på væsentlige kommunale serviceområder. Målet med 
samarbejdsprojektet er, at centrale styringsinitiativer i fremtiden i højere grad kan hvile på fastsættelse af 
effektmål, rammer og resultatkrav frem for detailstyring af kommunerne.  
 
Forbedring af folkepensionisters økonomiske forhold  
Som en del af finanslovaftalen for 2007 var regeringen og Dansk Folkeparti enige om at forbedre de 
økonomiske forhold for folkepensionister, der modtager supplerende pensionsydelse. Maksimumsbeløbet for 
den supplerende pensionsydelse blev hævet til 7.600 kr. i 2007, svarende til en stigning på 1.300 kr. ift. 
2006. Den supplerende pensionsydelse indgår fra 2007 ikke længere i indtægtsgrundlaget ved beregning af 
boligstøtten. Lovforslaget er vedtaget i december 2006.  
 
Forhøjelse af folkepensionsalderen  
Regeringens lovforslag om en gradvis forhøjelse af folkepensionsalderen til 67 år mv., der følger af 
velfærdsaftalen mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, er 
vedtaget i december 2006. Sammen med en række øvrige tiltag på tilbagetrækningsområdet er lovens sigte at 
gøre velfærdssamfundet mere robust over for stigende levetid og dermed sikre finansieringen af 
velfærdssamfundet på langt sigt. Med loven forhøjes folkepensionsalderen gradvist til 67 år i perioden 2024-
2027. Folkepensionsalderen reguleres fra 1. januar 2030 med udviklingen i levetiden for 60-årige. En 
eventuel regulering fra 1. januar 2030 og fremover sker med et varsel på 15 år og ved lov.  
 
Det Fælles Ansvar II – Regeringens 2. handlingsprogram for de svageste grupper 
Regeringens 2. handlingsprogram for de svageste grupper Det Fælles Ansvar II blev offentliggjort i august 
2006. Handlingsprogrammet indeholder 12 initiativer, der tilsammen vil forbedre forholdene for socialt 
udsatte grupper og gøre det muligt for de mest udsatte grupper at tage de nødvendige skridt mod en bedre og 
mere aktiv tilværelse. Der er afsat i alt ca. 622 mio. kr. i 2007-2010 til udmøntning af Det Fælles Ansvar II. 
 
Satspuljeaftalen 2007 – det sociale område 
Regeringen indgik i november 2006 aftale om udmøntning af satspuljen for 2007 med forligspartierne bag 
satspuljen, der tæller alle Folketingets partier på nær Enhedslisten. På det sociale område indebar aftalen 
initiativer til forbedringer for udsatte og svage grupper for samlet knap 700 mio. kr. årligt hvert af årene 
2007 til 2010. Hovedtemaerne er forbedring af forholdene for udsatte grupper og bekæmpelse af negativ 
social arv. Der blev ligeledes indgået en ny psykiatriaftale 2007 – 2010 med fokus på en fortsat udbygning af 
tilbuddene til mennesker med sindslidelser samt initiativer i forhold til ældre og øvrige grupper med 
uddannelse af personale på ældreområdet og bekæmpelse af menneskehandel som centrale initiativer.  
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Statsministeren  
   
Kvalitetsreform 
I august 2006 igangsatte regeringen arbejdet med en kvalitetsreform for den offentlige sektor. Med 
kvalitetsreformen vil regeringen søge nye veje til høj kvalitet i den offentlige service. Udgangspunktet er 
gode erfaringer fra brugere, medarbejdere og ledere på institutionerne. Regeringen har i løbet af efteråret 
2006 og foråret 2007 afholdt fem temamøder rundt om i landet og deltaget på besøgsdage på velfungerende 
plejehjem, børnehaver og hospitaler. Der er etableret en Kvalitetsgruppe med 27 medlemmer til at rådgive 
regeringen, og statsministeren har også udnævnt to personlige repræsentanter til at indsamle erfaringer og 
ideer fra hele landet. Den endelige strategi forventes offentliggjort omkring sommeren 2007. 
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Transport- og energiministeren  
   
Aftale om trafik for 2007  
Regeringen indgik i oktober 2006 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om 
trafikområdet. Aftalen supplerer trafikaftalen fra november 2003 og november 2005. På baneområdet 
medfører aftalen en merinvestering på 4,7 mia. kr. til primært forøget fornyelse og vedligeholdelse af 
Banedanmarks jernbanenet. Herved forventes efterslæbet på skinnenettet afviklet inden 2014, og 
regulariteten forbedret med ca. 4,5 pct.point på fjernbanen og ca. 3,8 pct.point på S-banen i 2014. Aftalen 
indeholder desuden en principbeslutning om en totaludskiftning af signalsystemet senest i 2020. Det er 
endvidere besluttet at anlægge et overhalingsspor øst for Ringsted i 2007-2010 og der sigtes på at etablere to 
spor mellem København H og Ny Ellebjerg. Samtidig igangsættes VVM undersøgelser af to alternative 
udbygningsmuligheder af jernbanestrækning mellem København og Ringsted; et 5. spor mellem Hvidovre og 
Høje Taastrup samt en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge. VVM-undersøgelserne 
forventes afsluttet i 2009.  
 
Gennemførelse af nye vejprojekter 
Aftale om trafik for 2007 omfatter desuden anlæg af motorvej Brande-Give N samt gennemførelse af 
projekterne Gørløse Omfartsvej, Sunds Omfartsvej, Slagelse Omfartsvej samt motortrafikvej Bredsten-
Vandel, der er overtaget fra amterne i forbindelse med kommunalreformen.  
 
Metro Cityringen 
Regeringen fremsatte i februar 2007 et lovforslag om projektering- og anlæg af Cityringen samt lovforslag 
om etablering af hhv. et Metroselskab og et Arealudviklingsselskab. Ringen bliver ca. 15 km. lang og 
omfatter 17 stationer. Samtidig igangsættes en udvikling af havnearealerne i Nordhavnen. Lovforslagene 
forventes vedtaget i juni 2007. 
 
En visionær dansk energipolitik 2025 
Regeringen fremlagde i januar 2007 et langsigtet energipolitisk udspil under titlen ”En visionær dansk 
energipolitik 2025”. Udspillet beskriver regeringens langsigtede vision om at gøre Danmark uafhængig af 
fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Udspillet peger på hvilke virkemidler, der kan bidrage til at 
opfylde målsætningerne på den mest omkostningseffektive måde. Desuden forudses offentligt finansierede 
indsats for forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi fordoblet således, at den fra 2010 udgør 
1 mia. kr. årligt. 
 
Dansk indspil til ny energipolitik i EU 
Regeringen fik i oktober 2006 bred opbakning fra Folketinget til et samlet dansk indspil til en ny 
energipolitik i EU. Indspillet indeholder forslag, som skal reducere Europas afhængighed af olie og gas, 
styrke det indre energimarked og bidrage til den fremtidige klimaindsats.  
 
Lovforslag om energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram 
Regeringen fremsatte i marts 2007 lovforslag om et nyt Energiteknologisk udviklings- og 
Demonstrationsprogram. Programmet skal understøtte forsyningssikkerheden, sikre hensynet til det globale 
klima samt fremme erhvervsudviklingen på energiområdet. Programmet er en opfølgning på 
globaliseringsaftalen af november 2006, hvor der blev afsat 477 mio. kr. til programmet i perioden 2007-
2010. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007. 



 40 

Ajourføring af energilovgivning 
Regeringens lovforslag om ændringer i en række energilove er vedtaget i maj 2007. Loven skal bl.a. styrke 
rammerne for en velfungerende energiforsyning. Forslaget er en opfølgning på de energipolitiske aftaler fra 
marts 2004. Lovforslaget forventes vedtaget i forårssamlingen 2007.   
 
Ændring af offshoresikkerhedsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af offshoresikkerhedsloven er vedtaget i februar 2007. Med loven 
ændres strafansvaret for de ansatte og arbejdsgivere offshore, således at arbejdsgivere, der har gjort alt for at 
sikre et sikkrt og sundt arbejdsmiljø, ikke bliver straffet, hvis medarbejdere overtræder reglerne. Det svarer 
til reglerne på land. 
 
Gennemførelse af direktiver om naturbeskyttelse på havet 
Regeringens lovforslag om ændring af en række energilove er vedtaget i maj 2007. Formålet med liven er at 
undgå forringelser af naturtyper og levesteder for dyr og fugle på havet i forbindelse med tilladelser til f.eks. 
offshoreanlæg til indvinding af olie og gas samt anlæg af elkabler og rørledninger.  
 
Vágar Lufthavn 
Vágar Lufthavn er pr. 1. maj 2007 overtaget af Færøernes Landsstyre. Dertil er der med regeringens 
lovforslag om investeringsfonden for Færøerne, som blev vedtaget i marts 2007 givet økonomisk mulighed 
for at Færøernes landsstyre gennem en nedskrivning af fondens egenkapital med indtil 365 mio. kr. kan 
beslutte at gennemføre en udbygning og opgradering af lufthavnen.  
 
Fast forbindelse over Femern Bælt 
Danmark og Tyskland er enige om, at der er tale om et økonomisk sundt og bæredygtigt projekt. Der 
forhandles fortsat om en samlet løsning, herunder især finansieringsmodellen. 
 
Oprettelse af kystbeskyttelsespulje 
Regeringen har på finansloven for 2007 oprettet en forsøgspulje på 4 mio. kr. til særlige 
kystbeskyttelsesprojekter. Formålet med puljen er at afprøve behovet for en statslig tilskudsmulighed i 
forbindelse med private og kommunale kystbeskyttelsesprojekter. Der kan gives tilskud til nye 
kystbeskyttelsesprojekter, fjernelse eller renovering af gammel kystbeskyttelse samt udbedring af 
kystbeskyttelse efter stormflod.  
 
Rydning af miner på Skallingen 
Regeringen har i finanslovsaftalen for 2006 med Dansk Folkeparti afsat midler til rydning af et af de mest 
befærdede områder af Skallingen. Rydningen blev gennemført i 2006. I Finanslovsaftalen for 2007 med 
Dansk Folkeparti er der afsat midler til rydning af de resterende befærdede områder af Skallingen. Området 
forventes ryddet i perioden 2007-2008. 
 
Ændring af jernbaneloven 
Regeringens lovforslag om ændring af jernbaneloven er vedtaget i maj 2007. Loven indeholder bl.a. 
bestemmelser om beredskab. Formålet er, at der i lyset af de senere års terrorhændelser fastsættes generelle 
og detaljerede regler om beredskab på jernbaneområdet.  
 
Cykelstrategi  
Transport- og energiministeren fremlagde i maj 2007 Transport- og Energiministeriets cykelstrategi, der 
indeholder en række konkrete indsatser til udbygning og forbedring af den statslige cykelinfrastruktur i lyset 
af kommunalreformen, samt en række konkrete initiativer til inspiration for kommunerne.  
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Udenrigsministeren 
 
Danmarks medlemskab af FN’s Sikkerhedsråd i 2005-06.  
Danmark fortsatte sin indsats for at styrke den globale sikkerhed gennem multilaterale løsninger i 
Sikkerhedsrådet i 2006. Indsatsen tog udgangspunkt i de fire overordnede prioriteter, som regeringen 
fastlagde allerede inden medlemskabet: Terrorbekæmpelse, forbedring af FN’s evne til konflikthåndtering, 
Afrika og styrkelse af den internationale retsorden. På alle fire prioritetsområder er der også i 2006 opnået 
konkrete resultater, som alle bærer tydelige danske fingeraftryk. Som formand for FN’s Komité for 
terrorbekæmpelse i næsten to år har Danmark uden tvivl bidraget til at styrke FN’s rolle i indsatsen mod 
terror, hvor der bl.a. sikredes opbakning til åbenhed og øget fokusering i komitéens arbejde, fortsat styrkelse 
af menneskerettighedsaspektet samt forbedring af procedurerne i forbindelse med optagelse og sletning af 
individer på FN’s terrorlister. Danmark har også ydet en betydelig indsats i arbejdet med konflikthåndtering 
med fokus på Afrika. Med Danmark som medlem af FN’s nye Fredsopbygningskommission i 2006 lykkedes 
det at få indledt arbejdet i Kommissionen med Sierra Leone og Burundi på dagsordenen. Danmark har også 
været med til at sætte fokus på folkeretten i Sikkerhedsrådets varetagelse af international fred og sikkerhed, 
hvilket bl.a. kom til udtryk gennem den historiske henvisning af overgrebene i Darfur til Den Internationale 
Straffedomstol. Også i forhold til en række enkeltkonflikter har Danmark haft en aktiv profil. Udover Sudan 
var perioden i Sikkerhedsrådet også rammen om en række centrale beslutninger om bl.a. Nordkorea, Iran og 
Libanon.   
 
Udover indsatsen i FN ydede Danmark som led i den internationale ikke-spredningsindsats et aktivt bidrag 
som formand for missilteknologi-regimet MTCR i perioden 2006-2007. 
 
Irak og Afghanistan  
Regeringen fremsatte den 10. maj 2007 et beslutningsforslag om det danske bidrag i Irak til bl.a. den 
multinationale sikringsstyrke. Umiddelbart efter fremsættelsen af beslutningsforslaget udsendte regeringen – 
ligesom i 2006 – en analyse af det danske engagement i Irak. Regeringen fremsatte ligeledes den 10. maj 
2007 beslutningsforslag om en styrkelse af det danske bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) i 
Afghanistan. Regeringen offentliggjorde i april 2007 en analyse af det danske engagement i Afghanistan. 
 
Libanon-evakueringen 
Danmark stod i sommeren 2006 over for den største danske evakuering nogensinde, hvor op mod 6.000 
personer blev hjulpet hjem til Danmark. Evakueringen blev gennemført hurtigt og effektivt takket være et 
godt og konstruktivt samarbejde mellem relevante myndigheder. Det samlede danske kriseberedskab 
fungerede optimalt. Operationen blev desuden koordineret i tæt samarbejde med de øvrige nordiske og EU-
lande. 
 
I opfølgning på krigen mellem Israel og Hizbollah i Libanon bidrog Danmark aktivt til krisehåndteringen, 
særligt i FN og EU samt med deltagelse i den forstærkede UNIFIL-styrke. 
 
Klima og energi  
I europæisk regi blev der i 2006-07 i høj grad lyttet til de danske prioriteter på klima- og energiområdet. 
Flere elementer af regeringens energipolitiske indspil (”En samlet energipolitik for Europa”), som lå til 
grund for et dansk indlæg til EU, og som første gang blev præsenteret på det uformelle stats- og 
regeringschefsmøde i oktober 2006, blev således afspejlet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i marts 
2007. Bl.a. vedtog EU en bindende målsætning om, at 20 pct. af landenes energiforbrug i 2020 skal stamme 
fra vedvarende energi. EU vil endvidere reducere drivhusgasemissionerne (CO2) med 30 pct. i forhold til 
1990 som led i en global klimaaftale. EU udviste hermed globalt lederskab for at imødegå 
klimaforandringerne. 
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Regeringen fik i 2006 udarbejdet en studie af sammenhængen mellem klimaforandringer og udenrigspolitik, 
og hvordan der - bl.a. gennem EU - kan ske en øget integration af klimaspørgsmål i udenrigspolitikken. Et 
eksempel på et område, hvor der er sket en udvikling i den retning, er EU's topmøder med tredjelande. Bl.a. 
prioriterede regeringen i 2006, at sammenhængen mellem miljø og energi fik en central placering i 
Danmarks og EU’s politiske dialog og samarbejde med Asien. Energi- og miljøspørgsmål stod også i 
centrum for et kombineret besøg af udenrigsministeren og miljøministeren i Kina i 2006 og i Indonesien og 
Malaysia i januar 2007 samt på det nordisk-afrikanske udenrigsministermøde i marts 2007. 
   
EU’s tænkepause 
Resultaterne af den danske tænkepause om EU’s fremtid, herunder udfaldet af Folkehøringen i Odense i april 
2006, dannede baggrund for en forespørgselsdebat i Folketinget den 31. maj 2006, hvor regeringen blev 
opfordret til aktivt at arbejde for forfatningstraktatens gennemførelse under hensyntagen til resultatet af de 
nationale ratifikationsprocesser og arbejde for resultater på en række udvalgte områder. Regeringens 
dagsorden om et ”resultaternes Europa” fik efterfølgende opbakning på europæisk niveau, hvor der var 
enighed om en tosporet tilgang til udviklingen af EU-samarbejdet med skærpet indsats for at opnå konkrete 
resultater for de europæiske borgere og fokus på en reform af EU’s traktatgrundlag. På mødet i Det 
Europæiske Råd i juni 2007 forudses stats- og regeringscheferne at indkalde til en kort regeringskonference, 
som kan sikre, at en ny EU-traktat er på plads inden udgangen af 2008. 
 
Udenrigsministeriet i globaliseringen 
Regeringens globaliseringsstrategi ”Danmark i den globale økonomi” fra april 2006 slog fast, at 
Udenrigsministeriets instrumenter og kompetencer skal udvikles, så der sikres en effektiv dansk 
interessevaretagelse internationalt og et stærkt samspil med andre lande og kulturer. I opfølgning herpå blev 
Udenrigsministeriets globaliseringsanalyse ”Den Grænseløse Verden – Udenrigsministeriet og 
globaliseringen” tiltrådt af regeringen og offentliggjort i oktober 2006. I analysen indgår 123 anbefalinger til 
at sikre, at de nye udfordringer og muligheder udnyttes.  
 
Eksport- og investeringsfremmeområdet  
Med udgangspunkt i Udenrigsministeriets globaliseringsanalyse og regeringens aftale om en handlingsplan 
for offensiv global markedsføring af Danmark har regeringen iværksat en markant indsats for at styrke 
Danmarks position som investerings- og eksportland. Indsatsen er særligt rettet mod a) yderligere 
modernisering og udbygning af den danske eksportfremmeindsats, b) markant intensivering af salgsarbejdet 
inden for investeringsfremmeområdet samt c) offensiv kampagne for at tiltrække højt kvalificeret 
arbejdskraft til Danmark.  
 
Nemmere legaliseringsprocedure  
Danmark tiltrådte i december 2006 Apostillekonventionen, der begrænser kravet om legalisering af 
offentlige dokumenter. Det betyder, at det er blevet lettere for borgere og virksomheder at få bekræftet 
underskrifter på dokumenter til brug i udlandet. Hvor et dokument hidtil har skullet gennem 3-4 
legaliseringer hos forskellige myndigheder, kan man i dag i de fleste tilfælde nøjes med en enkelt 
legalisering (et særligt Apostillestempel) i Udenrigsministeriet. 
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Udviklingsministeren 
 
Yderligere midler til udviklingsbistanden 
I opfølgningen på regeringens målsætning om at Danmarks udviklingsbistand ikke kommer under 0,8 pct. af 
BNI, blev der i 2006 og 2007 afsat yderligere midler til udviklingsbistand. På finansloven for 2007 er afsat 
yderligere ca. 600 mio. kr. i udviklingsbistand til forhold til 2006. 
 
Regeringens udviklingspolitiske prioriteter 2007-2011 
Regeringen præsenterede i august 2006 de udviklingspolitiske prioriteter for 2007-2011 (”Vilje til 
Udvikling”). Med prioriteterne fulgte en styrket indsats rettet mod bl.a. bekæmpelse af fattigdom i Afrika, 
fremme af ligestilling og kvinders potentiale i udvikling, bekæmpelse af hiv/aids og fremme af god 
regeringsførelse, hvor en ny strategi forventes lanceret i juni 2007. 
 
Regeringen vil frem mod år 2010 bl.a. øge den danske udviklingsbistand til hiv/aids området, så den udgør 1 
mia. kr. årligt i 2010. Som et skridt på vejen øger regeringen i 2007 støtten til hiv/aids med 300 mio. kr. og 
vil konkret styrke indsatsen i Uganda, Ghana og Burkina Faso.  
 
Afrika 
Regeringen har i 2006/07 fortsat den høje prioritering af Afrika. Det kom bl.a. til udtryk med åbning af en ny 
dansk ambassade i Bamako, som skal varetage Danmarks bistandssamarbejde med Mali, der blev iværksat i 
2006. Når det er fuldt udbygget, vil samarbejdet udgøre ca. 200 mio. kr. om året. Åbningen af ambassaden 
og bistandssamarbejdet med Mali er et direkte resultat af regeringens beslutning i 2005 om øget fokus på 
Afrika. Det overordnede formål med bistandssamarbejdet er at understøtte Malis kommende 
fattigdomsstrategi ved at bidrage til en bæredygtig og socialt afbalanceret vækst og forbedre levevilkårene 
for den fattige del af befolkningen, navnlig de fattige på landet og her især kvinderne.  
  
Prioriteringen af Afrika kan endvidere ses i Danmarks valg som medformand for African Partnership Forum 
for 2007. Forummet skal sikre tæt dialog mellem NEPAD (New Partnership for African Development), G8-
landene samt centrale donorlande og følge op på donorernes tilsagn om fordobling af bistanden til Afrika 
inden 2010. Danmark har spillet en aktiv rolle i forberedelsen af forummets konference i Berlin den 22.-23. 
maj 2007, der skal sætte Afrika højt på den internationale dagsorden i forbindelse med G8-topmødet i 
Heiligendamm.  
 
Endvidere har regeringen – som opfølgning på opprioriteringen af kvinder som en drivkraft for udvikling - 
gennemført en række tiltag vedrørende kvinder og ligestilling i Afrika. Regeringens styrkede indsats i 
forhold til ligestilling i Afrika er et led i gennemførelsen af den 5-punktsplan, der blev lanceret under Afrika 
konferencen i maj 2006. 
 
Endelig fremsatte regeringen den 30. november 2006 forslag om Folketingsbeslutning om Danmarks 
ratifikation af aftalen om ændring af Cotonou-aftalen mellem AVS-landene (udviklingslandene i Afrika, 
Vestindien og Stillehavet) og EU og af den interne aftale mellem EU-medlemslandene om finansiering af 
bistandssamarbejdet gennem en ny europæisk udviklingsfond (EUF 10). Folketinget gav den 24. maj 
2007 sit samtykke hertil. Regeringen har samtidig arbejdet for en udviklingsorienteret linie i de 
igangværende forhandlinger mellem regionale sammenslutninger af AVS-lande og EU 
om økonomiske partnerskabsaftaler og har fremhævet, at det primære formål med aftalerne er 
fattigdomsbekæmpelse og bæredygtig udvikling. 
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Øget bistandsindsats til Afghanistan 
Regeringen offentliggjorde i april 2007 en analyse af det danske engagement i Afghanistan som 
udgangspunkt for en styrket dansk indsats. Bistandsmæssigt udmøntede det styrkede engagement sig i 2007 i 
et løft på 60 mio. kroner til i alt 230 mio. kr. 
 
Nærområdeindsats til irakiske flygtninge 
Regeringen har besluttet i 2007 at anvende yderligere op til 100 mio. kr. til nærområdeindsatsen for internt 
fordrevne i Irak og flygtninge i nabolandene. Folketingets Finansudvalg godkendte dette den 25. april 2007 
ved at tiltræde aktstykke 105. Fra dansk side har indsatsen for irakiske flygtninge og internt fordrevne været 
en vigtig bestanddel af den samlede danske indsats i Irak siden 2003.  
 
Civilt-militært samarbejde - træning en vigtig styrkelse af civil-militær samtænkning 
På baggrund af en systematisk opsamling af erfaringer fra Irak og Afghanistan blev der i foråret 2007 
udarbejdet et nyt grundmodul til uddannelsen om samtænkning af civil-militære indsatser. Uddannelsen slår 
bro over de to typer indsatser og giver de militære såvel som civilt udsendte en fælles forståelse for 
identifikation og gennemførelse af bistandsindsatser. 
 
Humanitær indsats i Libanon 
Regeringen har ydet en stor indsats i Libanon i kølvandet på krigen mellem Israel og Hizbollah i Libanon 
over sommeren 2006. I 2006 gav Danmark tilsagn om ca. 53 mio. kr. i humanitær støtte til 
genopbygningsaktiviteter og til konfliktforebyggelse i forbindelse med gennemførelse af 
Sikkerhedsrådsresolution 1701, der afsluttede konflikten mellem Israel og Hizbollah. 
 
Styrket dialog med nye donorlande om bistandsmodaliteter 
Regeringen styrkede dialogen med nye donorer (”emerging donors”) som Kina og med særligt fokus på 
indsatsen i Afrika. Udviklingsministeren tog i 2006 initiativ til drøftelser herom med andre centrale donorer 
og i forbindelse med et besøg i Kina i april 2007, der resulterede i en invitation til en delegation fra Kina for 
at drøfte bistandspraksis i Danmark. Danmark var, ifølge kinesisk udsagn, det første land der direkte har 
taget bistandskoordinering og indsatsen i Afrika op med Kina.  
  
Miljø i fokus 
Regeringen lancerede i februar 2007 en strategi for den statslige indsats i forhold til Kyoto-protokollens 
Clean Development Mechanism (CDM) og Joint Implementation (JI). Udenrigsministeriet udnyttede i 2006 
fuldt ud 100 mio. kr. til køb af CDM-kreditter til priser under regeringens pejlemærker.  
 
3i - Investeringer, Innovation og Iværksætteri 
Regeringen har iværksat et fremstød til fordel for investeringer, innovation og iværksætteri med fokus på 
Afrika. 3i bygger på princippet om hjælp til selvhjælp og gør det lettere for entreprenører fra de fattige lande 
selv at bidrage til øget økonomisk vækst og baner samtidig vejen for, at især landene i Afrika bliver bedre 
rustet til at få fordel af globaliseringen. 3i sætter øget fokus på virksomheders sociale, etiske og 
miljømæssige investeringer i udviklingslande. 
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Undervisningsministeren 
 
Professionshøjskoler 
Regeringen fremsatte i marts 2007 lovforslag om etablering af 7 (dog i en overgangsperiode 8) flerfaglige og 
regionale professionshøjskoler med virkning fra 1. januar 2008. Formålet med lovforslaget er at fremme 
målsætningen om, at mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015 samtidig 
med, at færdiggørelsesalderen reduceres. Lovforslaget følges op af lovforslag om styrkelse af erhvervs-
akademisektoren og lovforslag om erhvervsrettet videregående uddannelse i næste samling. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2007. 
 
Alle unge skal have en ungdomsuddannelse 
Som udmøntning af velfærdsaftalen ”Aftale om fremtidens velstand, velfærd og investeringer i fremtiden” 
samt ”Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen” har regeringen fremsat en række lovforslag, som har til 
formål at understøtte målsætningen om at mindst 95 pct. af alle unge i 2015 skal gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Lovforslagene omfatter 1) Fornyelse af erhvervsuddannelsernes struktur, 
tilrettelæggelse og pædagogiske metoder, herunder trindeling og niveaudeling, samt sanering af lovgivningen 
for henholdsvis social- og sundhedsuddannelserne, landbrugsuddannelserne og erhvervsuddannelserne, 
2)Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning, 3) 
Modernisering af erhvervsgrunduddannelsen og målretning af produktionsskoler mod kompetencegivende 
uddannelse, samt 4) Forhøjelse af det arbejdsgiverbetalte AER-bidrag (Arbejdsgivernes ElevRefusion). 
Forslagene er vedtaget i foråret 2007. 
 
Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 
Regeringen fremsatte i marts 2007 lovforslag om, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige 
behov får ret til en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. 
Gruppen omfatter bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, 
unge med psykiske lidelser samt unge med erhvervet hjerneskade. Ungdomsuddannelsen omfatter kun de 
unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes den unge 
specialpædagogisk støtte. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007 og træder i kraft fra august 2007. 
 
Ny 10. klasse  
Regeringens lovforslag om, at 10. klasse målrettes unge, som efter grundskolen har behov for yderligere 
faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse er 
vedtaget i maj 2007. Endvidere skal 10. klasse samle de unge op, der falder fra en ungdomsuddannelse. Der 
indføres obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne.  
 
Udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelses-
området m.v. 
Regeringens lovforslag om udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og 
efteruddannelsesområdet er vedtaget i maj 2007. Lovforslaget indfører adgang til anerkendelse af 
realkompetence, hvor det ikke allerede er muligt. Endvidere medfører lovforslaget en udbygning af 
anerkendelse af realkompetence på områder, hvor muligheden allerede findes. Lovforslaget skal sikre den 
enkelte borger adgang til kompetencevurdering og anerkendelse af sine samlede kvalifikationer, viden, 
færdigheder og kompetencer i forhold til en uddannelse eller et fagligt niveau i en uddannelse, uanset hvor 
og hvordan disse forudsætninger m.v. er erhvervet.  
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Styrkelse af almene kompetencer for kortuddannede 
Regeringens lovforslag om styrket læse-, skrive og regneindsats er vedtaget i maj 2007. Forslaget skal bl.a. 
understøtte velfærdsaftalen om, at der skal være bedre mulighed for at kombinere FVU (forberedende 
voksenundervisning) med en arbejdsmarkedsuddannelse.  
 
De frie grundskoler 
Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2007 er regeringens forslag om en fremrykning af 
anmeldelsesfristen for en fri grundskole blevet vedtaget i december 2006. Endvidere har regeringen i marts 
2007 fremsat lovforslag som giver frie grundskoler mulighed for at varetage opgaven som privatinstitution 
eller privat dagpasning for børn, der er fyldt 3 år, og indtil de begynder i børnehaveklasse, efter bestem-
melserne herom i dagtilbudsloven. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2007. 
 
Udlandsstipendium 
Regeringen fremsatte i april 2007 lovforslag om at udvide uddannelsesstøtten med en særlig, øremærket 
støtte i form af et udlandsstipendium. Udlandsstipendium kan gives i 2 år og kan bruges enten til 
studieophold som led i en dansk uddannelse eller til en hel uddannelse på kandidatniveau i udlandet af op til 
to års varighed eller fordeles mellem disse. Studerende ved uddannelser, der er udbudt efter bestemmelserne 
i lov om korte videregående uddannelser kan dog højst få udlandsstipendium i ét år. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2007. 
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Økonomi- og erhvervsministeren  
   
Aftale om udmøntning af globaliseringspuljens midler til innovation og iværksætteri  
Regeringen indgik i november 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale 
Venstre, der skal gøre Danmark til et førende innovations- og iværksættersamfund. Der er afsat i alt 350 mio. 
kr. i 2007 voksende til 400 mio. kr. i 2008 til fire markante satsningsområder: Et nyt program for 
brugerdreven innovation, der skal styrke innovationen i Danmark, både i erhvervslivet og i den offentlige 
sektor. Forbedrede vækstvilkår for nye og mindre virksomheder. Styrkelse af markedsføringen af Danmark 
for at skabe et klart og mere positivt billede af Danmark. Og endelig en styrkelse af en række andre områder, 
som fx det erhvervsmæssige potentiale i kultur- og oplevelsesøkonomien.  
 
Offensiv global markedsføring af Danmark 
Regeringen indgik i april 2007 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre 
om en handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark, der skal bidrage til at placere Danmark 
stærkt på verdenskortet. Det største initiativ i handlingsplanen er oprettelsen af den nye fond, som med 150 
millioner kr. skal fremme store, perspektivrige initiativer, konferencer mv., der skaber opmærksomhed om 
Danmark. Samtidig skal Danmark markedsføres som kreativ nation og et godt sted at arbejde. 
Turismeindsatsen bliver styrket kraftigt, og det samme gør markedsføringen af Danmark som 
uddannelsesland. Endelig vil der ske en styrkelse og modernisering af eksport- og 
investeringsfremmeindsatsen. 
 
Styrket konkurrence   
Regeringens lovforslag om ændring af konkurrenceloven er vedtaget i maj 2007. Loven baserer sig på en 
aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre i januar 2007 og indebærer en 
klar forbedring af konkurrencen i Danmark. Lovgivningen styrkes på to væsentlige områder: Som en 
nyskabelse indføres et såkaldt leniency-program, der gør det muligt for deltagere i ulovlige karteller at stå 
frem og tilstå - til gengæld for straffrihed eller for nedsættelse af den bøde, de ellers ville have fået. Karteller 
begrænser konkurrencen, og deraf følger øgede priser og mindre innovation. Det går i sidste ende ud over 
forbrugerne. Leniency-programmet bliver et effektivt redskab i kampen mod ulovlige karteller. Der indføres 
derudover også en række initiativer, der skal sikre konkurrencen om de offentlige opgaver. Fremover vil der 
være annonceringspligt for offentlige kontrakter om varer og tjenesteydelser over 500.000 kr. 
Annonceringspligten skal sikre, at offentlige myndigheder ikke bare kan tildele en kontrakt af en vis størrelse 
direkte til én leverandør, uden at andre leverandører har haft mulighed for at komme i betragtning.  
 
Særlige dækkede obligationer 
Regeringen indgik i marts 2007 en aftale med Socialdemokraterne og det Radikale Venstre om indførelse af 
særligt dækkede obligationer. De nye obligationer vil øge konkurrencen på markedet for boliglån, idet andre 
institutter end realkreditinstitutterne får mulighed for at udstede obligationer til boligfinansiering. 
Forbrugerne får fortsat en billig, effektiv og fleksibel ejendomsfinansiering – men nu med reel valgfrihed 
mellem en bredere vifte af produkter. Der indføres i den forbindelse skærpede krav til institutternes 
rådgivning af kunderne.  
 
Fremme af flere skibe under Dannebrog 
Regeringen indgik i marts 2007 en aftalen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, der skaber 
grundlaget for, at de danske rederier står endnu stærkere i den internationale konkurrence, og at flere nye 
skibe vil sejle under dansk flag. Aftalen øger danske rederes incitament til at placere nye skibe under dansk 
tonnagebeskatning. Det skal ses i lyset af, at danske redere står med et historisk stort nybygningsprogram på 
297 skibe til en værdi af 81 mia. kr. Samtidig styrkes indsatsen for - sammen med rederierhvervet - at 
rekruttere den nødvendige arbejdskraft, der skal til for at fastholde væksten i erhvervet. Rederierhvervet 
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stiller 200 praktikpladser til rådighed for optaget på skibsofficersuddannelsen. Desuden stiller rederne 75-
100 praktikpladser til rådighed for ubefarne skibsassistenter i den mindre flåde med henblik på uddannelse af 
kyst- og sætteskippere. Endelig afsætter rederne og Den Maritime Fond 8 mio. kr. til en styrket 
rekrutteringsindsats, og Den Maritime Fond afsætter yderligere 2 mio. kr. til rekruttering af unge uden 
studentereksamen til landbaserede job i f.eks. havne og skibsmæglervirksomheder. 
 
Nye regionale væksthuse  
Den 1. januar 2007 blev de tidligere 15 erhvervsservicecentre erstattet af ét nyt væksthus i hver region. De 
fem nye regionale væksthuse tilbyder målrettet rådgivning til nye og mindre virksomheder med 
vækstambitioner. Væksthusene skal sikre et markant kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen 
bl.a. ved at specialiserede rådgivningstilbud på relevante områder. Både private og offentlige aktører skal 
inddrages i udviklingen af en lang række tilbud - lige fra netværk og mentorordninger til rådgivning om fx 
patent- og finansieringsmuligheder. Væksthusene skal samarbejde med og henvise til private rådgivere som 
fx banker, revisorer og advokater og til offentlige aktører som fx Vækstfonden, Danmarks Eksportråd og 
Dansk Design Center, som hver især kan yde specialiseret erhvervsservice på et højt niveau. 
  
Designstrategi 
Regeringen lancerede i april 2007 regeringens nye designpolitik - DesignDanmark. DesignDanmarks 
initiativer skal forbedre rammebetingelserne for design ved at udbrede viden om brugen af design til flere 
virksomheder og brancher i alle dele af landet – bl.a. i samarbejde med de nye regionale væksthuse. Samtidig 
styrkes uddannelsessiden med flere internationale uddannelsesaftaler og øget samspil med erhvervslivet. 
Dansk designs internationale styrker udvikles ved at gennemføre en international designuge i Danmark og 
ved at målrette flere eksport- og investeringsfremmeaktiviteter mod design. 
 
Byggeskadeforsikring for at reducere fejl og mangler 
Regeringen fremsatte i marts 2007 lovforslag om en obligatorisk byggeskadeforsikring, der skal tegnes af 
professionelle bygherrer, der opfører nye private boliger. Formålet er, at nedbringe antallet af fejl og mangler 
i det private boligbyggeri og at styrke forbrugernes retsstilling i sager om udbedring af væsentlige 
byggeskader. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2007.  
 
Byggepolitisk handlingsplan 
Regeringen fremlagde i maj 2007 en byggepolitiske handlingsplan, der skal bidrage til at løse nogle af de 
væsentlige udfordringer, som den danske byggesektor står overfor. Handlingsplanen indeholder 22 
initiativforslag fordelt på 6 væsentlige hovedområder: ‘Mere for pengene i offentligt byggeri’, ‘Mere 
konkurrence’, ‘Højere kvalitet og bedre forbrugerbeskyttelse’, ‘Administrative forenklinger’, ‘Mere 
innovation’ og ‘Arbejdskraft og kompetencer’.  
 
Penge- og Pensionspanel 
Det nye Penge- og Pensionspanel skal sikre forbrugerne bedst muligt kendskab til deres finansielle forhold. 
Det kan være kompliceret at navigere som forbruger på penge- og pensionsmarkedet på trods af ofte 
overvældende mængder af informationsmateriale. Panelet skal med udgangspunkt i forbrugernes 
forudsætninger og behov for viden levere både information og test af finansielle produkter samt mere 
dybdegående analyser. 
 
Sammenlægning af Institut for Miljøvurdering med Det Økonomiske Råd  
Regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2007 indgået aftale med Dansk Folkeparti om at 
sammenlægge Institut for Miljøvurdering med Det Økonomiske Råd. Oprettelsen af Det Miljøøkonomiske 
Råd ved siden af Det Økonomiske Råd skal styrke grundlaget for at analyse samspillet mellem økonomi og 
brede miljørelaterede emner. De to råd vil fungere med et fælles formandskab. 
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