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Forord 
 
Folketingsåret 2007-2008 har været præget af travlhed og en række vigtige beslutninger.  
 
Efter Folketingsvalget 13. november 2007 udarbejdede regeringen et nyt regeringsgrundlag ”Mulighedernes 
samfund”, som vi er i fuld gang med at føre ud i livet.  
 
Der står brede flertal i Folketinget bag den omfattende energiaftale, den ambitiøse jobplan, den styrkede 
indsats på naturområdet og opfølgningen på regeringens globaliseringsplan. Og med den brede politiske 
aftale om europapolitikken er der skabt en stærk politisk platform for Danmarks arbejde i EU. 
 
Med finansloven for 2008 er der ligeledes sikret politisk opbakning til en omfattende kvalitetsreform af den 
offentlige sektor. Der er indgået en aftale om vilkår for asylansøgere. Og den ny 2015-plan sikrer, at alle 
regeringens reformer og initiativer hviler på et holdbart og ansvarligt økonomisk grundlag. 
 
Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste initiativer og reformer, der er gennemført i 
folketingsåret.    
 
 
 
 



 

Indholdsfortegnelse 
 
 
 
 
 
Beskæftigelsesministeren ................................................................ 7 

Finansministeren ............................................................................ 9 

Forsvarsministeren ......................................................................... 11 

Justitsministeren ............................................................................ 13 

Kirkeministeren .............................................................................. 15 

Klima- og energiministeren .............................................................. 16 

Kulturministeren............................................................................. 18 

Miljøministeren............................................................................... 20 

Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration ........................... 22 

Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri....................................... 23 

Ministeren for ligestilling.................................................................. 25 

Ministeren for nordisk samarbejde .................................................... 26 

Ministeren for sundhed og forebyggelse ............................................. 27 

Ministeren for udviklingsbistand........................................................ 29 

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.................................. 31 

Skatteministeren ............................................................................ 33 

Statsministeren .............................................................................. 35 

Transportministeren........................................................................ 36 

Udenrigsministeren......................................................................... 38 

Undervisningsministeren.................................................................. 40 

Velfærdsministeren......................................................................... 42 

Økonomi- og erhvervsministeren ...................................................... 44 





7 

Beskæftigelsesministeren 
   
Aftale om en jobplan 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om 
en jobplan. Jobplanen skal sikre et øget udbud af arbejdskraft i Danmark ved at gøre det mere attraktivt at 
arbejde, ved at nedbringe sygefraværet og ved at gøre det lettere for kvalificeret arbejdskraft at komme til 
Danmark. Som led i gennemførelsen af jobplanen har regeringen fremsat lovforslag om ændring af lov om 
arbejdsløsforsikring mv., der er vedtaget i maj 2008. Med de nye regler harmoniseres og begrænses retten til 
supplerende dagpenge.  
 
Øget arbejdsudbud – Nyt center i Arbejdsskadestyrelsen  
Der er med henblik på at øge arbejdsudbuddet og nedbringe sygefraværet etableret et Fastholdelsescenter i 
Arbejdsskadestyrelsen. Fastholdelsescentret skal i samarbejde med eksterne aktører, herunder især 
kommunerne, koordinere indsatsen for de tilskadekomne med henblik på en hurtigere tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet.   
 
Arbejdsmarkedskommission 
Regeringen har i december 2007 nedsat en arbejdsmarkedskommission med uafhængige eksperter, der medio 
2009 skal komme med anbefalinger, som skal hjælpe med at opfylde regeringens langsigtede vision for 
beskæftigelse og arbejdstid. Kommissionens arbejde skal løbende drøftes i et trepartsforum bestående af 
regeringen og arbejdsmarkedets parter. 
 
Udfasning af østaftalen 
Forligspartierne bag østaftalen indgik i juni 2007 en revideret østaftale. Aftalen udfaser den danske 
overgangsordning for så vidt angår det overenskomstdækkede område, idet EU-arbejdstagere, der ansættes i 
et ansættelsesforhold dækket af en overenskomst, fremover vil blive undtaget fra kravet om opholds- og 
arbejdstilladelse. De nye regler trådte i kraft 1. maj 2008. 
 
Ligebehandlingsnævn 
Regeringens lovforslag om oprettelse af Ligebehandlingsnævnet er vedtaget i maj 2008. De nye regler er en 
del af indsatsen for at forbedre klagemulighederne i sager om overtrædelse af forbuddet mod forskels-
behandling.   
 
Ligelønslov 
Regeringens lovforslag om ændring af ligelønsloven er vedtaget i maj 2008. De nye regler præciserer bl.a. 
princippet om lige løn og ophæver godtgørelsesloftet, så der ikke længere er noget øvre loft for godtgørelse 
som følge af uberettiget fyring.  
 
Kvalitetsreformen – Adgang til rådgivning fra arbejdsmiljørådgivere 
Regeringen indgik i juni 2007 aftale med KL, Danske Regioner, LO og AC om at styrke arbejdsmiljøet 
gennem øget rådgivning på offentlige arbejdspladser. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2008-2011 til at 
medfinansiere rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere om løsning af arbejdsmiljøproblemer på den 
enkelte arbejdsplads, som ikke er påtalt af Arbejdstilsynet. 
  
Handlingsplan til nedbringelse af antallet af arbejdsulykker 
Regeringen lancerede i januar 2008 en handlingsplan, som indeholder fire forskellige initiativer for at 
nedbringe antallet af arbejdsulykker. Det drejer sig om højere bøder til virksomheder, en målrettet indsats 
over for nyansatte, en ulykkesstatistik for udenlandske arbejdstagere i Danmark, og endelig skal viden 
omsættes til handling på den enkelte virksomhed. 
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Gennemførelse af dele af anerkendelsesdirektivet  
Regeringen har i maj 2008 fremsat et lovforslag, som skal sikre, at arbejdsmiljøniveauet på de danske 
arbejdspladser opretholdes i forbindelse med implementeringen af anerkendelsesdirektivet. Forslaget skal 
sikre, at personer, der har erhvervet deres erhvervsmæssige kvalifikationer i et andet EU/EØS-land, og som 
ønsker at arbejde midlertidigt eller lejlighedsvist i Danmark, har de nødvendige kvalifikationer til at udføre 
det pågældende arbejde. Forslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Arbejdsmiljøprioriteringen 
Regeringen besluttede i oktober 2007, at indholdet i prioriteringen på muskel- og skeletområdet skulle være 
en reduktion på 10 pct. i sygefravær på grund af  muskel- og skeletbelastninger frem til år 2010. Herudover 
skal der fortsat gøres en indsats over for tunge løft, dårlige arbejdsstillinger og andre faktorer i arbejdslivet, 
der kan nedbringe muskel- og skeletbesvær.  
 
Det Personlige Ansvar 
Regeringen har nedsat et ministerudvalg om Det Personlige Ansvar med henblik på at skabe en bred 
offentlig debat om det personlige ansvar. Startskuddet til den brede offentlige debat var en konference, som 
blev afholdt i maj 2008 med deltagelse af ca. 300 erhvervspersoner, meningsdannere, privatpersoner mfl. 
Samtidig med konferencen er hjemmesiden www.mitansvar.dk lanceret. Hjemmesiden vil sammen med 
ministrenes aktive deltagelse udgøre platformen for den videre debat om det personlige ansvar.  
 
Funktionærloven – administrative lettelser 
Regeringens lovforslag om lettelse af administrative byrder på funktionærlovens område er vedtaget i april 
2008. Gennem ophævelse af enkelte bestemmelser i funktionærloven er de administrative byrder for 
arbejdsgiverne i den private sektor blevet lettet. Lettelsen er beregnet til ca. 300 mio. kr. 
 
Afbureaukratisering 
Beskæftigelsesministeren gennemførte sammen med Kommunernes Landsforening i efteråret 2007 analyser 
på fire af jobcentrenes områder. Analyserne er en del af fase 2 i afbureaukratiseringsprojektet på beskæf-
tigelsesområdet. Områderne, der alle vurderes at have særligt forenklingspotentiale, er sanktionsområdet, 
ungereglerne, sygeområdet og jobcentrenes modtagelse. Der foreligger nu fire rapporter, der kortlægger 
barrierer og opstiller anbefalinger til forenklinger, og som alle er udarbejdet med bred inddragelse af 
medarbejdere og chefer i jobcentrene. Regeringen vil på baggrund af rapporterne udarbejde konkrete forslag 
til forenklinger, som skal drøftes med partierne bag velfærdsaftalen.  
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Finansministeren   
   
2015-planen   
Regeringen præsenterede i august 2007 en ny plan for de overordnede linjer og sigtepunkter for den 
økonomiske politik frem mod 2015 (”Mod nye Mål – Danmark 2015”). Fremskrivningen i 2015-planen 
indeholder regeringens prioriteringer i skatte- og udgiftspolitikken, herunder skattestoppet, klima- og 
energistrategierne samt en kvalitetsfond på 50 mia. kr. til offentlige investeringer i en moderne 
sygehusstruktur, folkeskoler, daginstitutioner mv. I fremskrivningen forudsættes nye tiltag på arbejds-
markedet for varigt at løfte den (ustøttede) beskæftigelse med 20.000 personer frem mod 2015. Hertil 
kommer et krav om mindst uændret gennemsnitlig arbejdstid frem mod 2015.  
 
Finansloven for 2008  
Regeringen indgik i februar og marts 2008 en række delaftaler i forbindelse med finansloven for 2008. Som 
led i kvalitetsreformen indeholder finansloven for 2008 bl.a. betydelige investeringer i bedre kvalitet i den 
offentlige service særligt på ældreområdet, sundhedsområdet og i daginstitutioner. Herudover er der indgået 
en aftale om en ambitiøs jobplan. Samtidig videreføres de seneste års styrkelse af kriminalforsorgen med en 
ny flerårsaftale. Med udmøntningen af globaliseringspuljen øges investeringer i forskning og uddannelse 
fortsat. Herudover indeholder finansloven bl.a. målrettede initiativer for svage og udsatte grupper, en 
styrkelse af ældreområdet, forbedringer af den supplerende pensionsydelse, markante løft og nye initiativer 
på sundhedsområdet, en trygheds- og sikkerhedspakke, øget udviklingsbistand, forbedringer for 
børnefamilier og en styrkelse af natur- og miljøområdet. 
 
Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2008 
Regeringen indgik i juni 2007 aftaler med kommuner og regioner om økonomien for 2008. Aftalen om 
kommunernes økonomi indebærer et samlet realt løft på 1,6 mia. kr. i 2008 til de borgernære serviceområder. 
Derudover indgår det i aftalen, at kommunerne i 2008 kan foretage en målrettet justering af skatterne inden 
for en ramme på 750 mio. kr. Aftalen om regionernes økonomi for 2008 indebærer et samlet løft på 
sundhedsområdet på 2,3 mia. kr. Der er aftalt et samlet investeringsniveau på 2,8 mia. kr., heraf er afsat 0,9 
mia. kr. i 2008 til medico-teknisk udstyr mv. 
 
Aftale om reviderede lønforudsætninger 
Regeringen indgik i december 2007 aftaler med KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for 
forhandlingerne om overenskomster på det offentlige område i 2008. Aftalen indebærer en opjustering fra 
3,25 til 4 pct. af den tekniske forudsætning i økonomiaftalerne om stigningen i de kommunale og regionale 
lønudgifter fra 2007 til 2008. De aftalte niveauer for de kommunale og regionale serviceudgifter i 2008 og 
frem løftedes som konsekvens heraf med hhv. 940 mio. kr. og 300 mio. kr., og de statslige bloktilskud 
reguleredes tilsvarende for at sikre finansiering til disse udgifter. 
 
Justering af aftalesystemet med kommunerne mv. 
Regeringens lovforslag om en justering af aftalesystemet med kommunerne, som skal understøtte, at 
kommunerne fremadrettet samarbejder om aftaleoverholdelse på skattesiden og udgiftssiden, er vedtaget i 
juni 2008. De nye regler følger af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance.  
 
Kvalitetsreformen og trepartsaftaler 
Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en 
aftale om en omfattende kvalitetsreform af den offentlige sektor. Kvalitetsreformen tager bl.a. afsæt i de 
trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået med parterne på det offentlige arbejdsmarked. I 
trepartsaftalerne er fokus især rettet mod at sikre attraktive offentlige arbejdspladser, bedre rammer for 
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. 
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Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny 
Alliance indgik i december 2007 en aftale om at gennemføre de ca. 50 initiativer i trepartsaftalerne. 
Kvalitetsreformen indeholder herudover en lang række konkrete initiativer, der indebærer forbedringer på 
sundheds-, ældre- og børneområdet. Disse initiativer kan samles under tre overskrifter: en mere 
sammenhængende offentlig service, kvalitetsudvikling og afbureaukratisering og investeringer i 
arbejdskraftbesparende teknologi. 
 
Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance en aftale om at afsætte 3 mia. kr. i perioden 2009-2015 til investeringer i arbejdskraftbesparende 
teknologi og nye arbejds- og organisationsformer. Bedre arbejdsgange og ny teknologi vil kunne aflaste 
medarbejderne og give mere tid til borgernær service og omsorg – bl.a. på ældreområdet.  
 
Fornyelse af overenskomster og aftaler på statens område 
Finansministeren indgik i februar 2008 et overenskomstforlig med Centralorganisationernes Fællesudvalg 
(CFU) og Akademikernes Centralorganisation (AC) for en treårig periode. Forligene holdes inden for en 
samfundsøkonomisk ansvarlig ramme på 12,8 pct. og indebærer udover lønstigninger bl.a. en fordobling af 
midlerne til kompetenceudvikling, mulighed for lokalt at aftale højere ugentlig arbejdstid mod tilsvarende 
højere løn (”plustid”), forbedrede barselsvilkår, frihed med løn i forbindelse med barns 2. sygedag, et nyt 
cheflønsystem, en særlig seniorbonus samt udbredelse af de nye lønsystemer til flere personalegrupper.  
 
Fortsat effektivisering af det statslige indkøb 
Regeringen påbegyndte i marts 2006 udrulningen af Statens Indkøbsprogram. Indkøbsprogrammet har til 
formål at effektivisere det statslige indkøb, så staten under ét kan købe de samme produkter og ydelser, men 
til en lavere pris. Der er pt. indgået aftaler på 11 indkøbsområder med en gennemsnitlig effektivisering på 
omkring 40 pct. I 2008 er der sparet omkring 600 mio. kr. i staten sammenlignet med 2006.  
 
Etablering af administrative servicecentre i staten 
Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance en 
aftale om etablering af to administrative servicecentre i staten. De to administrative servicecentre skal løse 
statsinstitutionernes opgaver vedrørende bogholderi, regnskab, løn, rejser og it. Der forventes en 
effektiviseringsgevinst på ca. 30 pct. og en frigørelse af mere end 800 årsværk. Ud over de økonomiske 
gevinster forventes et løft i kvalitetsniveauet af de administrative ydelser gennem øget ledelsesfokus, større 
professionalisme og styrkede faglige miljøer. 
 
Offentligt Privat Partnerskab (OPP) 
Som led i regeringens fokus på nye samarbejdsformer mellem det offentlige og det private har Slots- og 
Ejendomsstyrelsen i 2007 udbudt og indgået kontrakt om etablering af nye magasiner til Statens Arkiver og 
nye lokaler til Tinglysningsretten som OPP-byggeri. Af Slots- og Ejendomsstyrelsens nye lokaliserings-
opgaver i 2008 organiseres seks som OPP, hvoraf fire forventes samlet i et OPP-udbud. OPP er en ny 
samarbejdsform i Danmark, hvor de foreløbige erfaringer bekræfter de fordele, som er opnået med OPP i 
udlandet, nemlig en ændring af fordelingen af risici, der sikrer en højere grad af opfyldelse af mål for tid, 
økonomi og kvalitet i nybyggeri. 
 
Digitale domænebestyrelser 
Regeringen har i april 2008 besluttet at nedsætte tværoffentlige digitale domænebestyrelser på hhv. 
socialdomænet, sundhedsdomænet og domænet for bygninger, boliger og forsyning. Målet er at skabe større 
sammenhængskraft og effekt i it-udviklingen, øge genbrug af løsninger på tværs af den offentlige sektor og 
mindske omkostninger til dobbeltudvikling. 
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Forsvarsministeren  
   
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 havde i maj 2008 udsendt ca. 690 soldater 
til Afghanistan og ca. 310 soldater til Kosovo. Derudover arbejder danske observatører med videre ved en 
række FN missioner i eksempelvis Mellemøsten og Afrika, ligesom Danmark indgår med et maritimt bidrag 
i UNIFIL i perioden 8. april til 8. juli 2008. Danmark bidrog endvidere i perioden februar til april 2008 med 
et dansk sømilitært bidrag til ledsagelse af skibe, som var chartret af FN’s Verdensfødevareprogram til at 
sejle nødhjælp til Somalia.  
 
Afghanistan 
Det danske styrkebidrag i Afghanistan har medvirket til at skabe øget sikkerhed og stabilitet i hele 
Afghanistan, og særligt i Helmand-provinsen i det sydlige Afghanistan, hvor de danske enheder i 2007 og 
2008 har gennemført vanskelige og krævende kampoperationer. De danske soldater har bidraget til at skabe 
en sikkerhedssituation, der muliggør udvikling samt genopbygning i Lashkar Gah, Gereshk og Sangin i den 
centrale del af provinsen. Desuden har det danske styrkebidrag bidraget til en udvidelse af det samlede 
område i Upper Gereshk Valley, hvor der kan gennemføres udvikling og genopbygning.  
 
Dansk bidrag til NATO’s Public Diplomacy-indsats 
Danmark var i efteråret 2007 vært for et NATO-seminar om Public Diplomacy. I forlængelse heraf har 
Danmark iværksat et konkret initiativ over for NATO, som består i finansiering af udstyr og personale til 
etablering af en internetbaseret tv-kanal på NATO’s hjemmeside, herunder udsendelse af to civile 
kamera/journalisthold til Afghanistan. Kanalen skal bidrage til at understøtte og forbedre NATO’s 
kommunikation i almindelighed og om operationen i Afghanistan i særdeleshed.  
 
Forhøjelse af forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning   
Regeringen har forhøjet forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning med 100 pct.. Ordningen 
omfatter personel, som er udsendt til udlandet for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, 
humanitære og andre lignende opgaver. De godtgøres for varigt mén i tilfælde af tilskadekomst, eller i 
tilfælde af død en erstatning til efterladte (tab af forsørger) eller til boet.  
 
Nordisk formandskab 
Danmark overtog den 1. januar 2008 formandskabet i det nordiske forsvarspolitiske samarbejde. Det er i den 
forbindelse en dansk prioritet er at få belyst, hvordan de nordiske lande kan styrke samarbejdet i relation til 
støtte til kapacitetsopbygning i Afrika. Formålet er at styrke de afrikanske lande og sikkerheds-
organisationers mulighed for selv at planlægge og gennemføre fredsstøttende operationer på kontinentet. 
Derudover prioriterer det danske formandskab bl.a. det nordiske samarbejde om sikkerhedssektorreformer på 
det vestlige Balkan og i Ukraine.  
 
Radiokommunikation  
Forsvarsministeriet har udarbejdet en bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende 
radiokommunikationsnet. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 25. april 2008 og følger op på ændringen af 
beredskabsloven, som blev vedtaget i juni 2007 og omhandler kommunalbestyrelsernes og regionsrådenes 
forpligtelse til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet.  
 
Havmiljø 
Regeringen har udarbejdet en kapacitetsundersøgelse af det samlede havmiljøberedskab. Formålet med 
kapacitetsundersøgelsen var at undersøge, hvorvidt den nationale målsætning for beredskabet til bekæmpelse 
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af havmiljøforureninger er passende samt om de samlede ressourcer til forureningsbekæmpelse til søs er 
placeret hensigtsmæssigt. Kapacitetsundersøgelsens vurderinger og anbefalinger vil danne grundlag for den 
videre udvikling af havmiljøberedskabet. 
 
Bistandskonventionen 
Regeringen fremsatte i februar 2008 et lovforslag, som skaber grundlag for Danmarks tiltrædelse af Det 
Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske 
nødstilfælde (Bistandskonventionen). Lovforslaget giver bl.a. forsvarsministeren bemyndigelse til at 
udarbejde regler for modtagelse af international katastrofebistand i Danmark i tilfælde af nukleare ulykker og 
radiologiske nødstilfælde. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008.  
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Justitsministeren  
 
Ny lovgivning om retsmægling i civile sager 
Regeringens lovforslag om at indføre en landsdækkende ordning med retsmægling er vedtaget i februar 
2008.  
 
Samlet reform af det grønlandske retsvæsen 
Regeringens lovforslag om en grundlæggende modernisering af retsplejen i Grønland er vedtaget i april 
2008. De nye regler vil bl.a. styrke uddannelsen af kredsdommere og forsvarere, og der vil blive oprettet en 
ny juridisk domstol i 1. instans i Grønland. Der vil også skulle bygges lukkede anstalts- og forvaringspladser 
i Nuuk, og alle grønlandske dømte vil i videst muligt omfang komme til at afsone i Grønland.  
 
Skærpelse af straffen for ulovlig tvang ved tvangsægteskaber 
Regeringens lovforslag om at forhøje strafferammen, når nogen tvinges til at indgå ægteskab, er vedtaget i 
april 2008. Straffen vil fremover kunne gå op til fængsel i 4 år. 
 
Ny lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 
Regeringens lovforslag om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder er vedtaget i april 2008. Formålet 
med de nye regler er at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre tilstedeværende ved 
bestemte idrætsbegivenheder. Med loven iværksættes en række initiativer med henblik på at sætte ind over 
for uroligheder i forbindelse med fodboldkampe, herunder navnlig en generel karantæneordning for den 
hårde kerne af hooligans.  
 
Revision af reglerne om dansk straffemyndighed 
Regeringens lovforslag om en revision af reglerne om dansk straffemyndighed er vedtaget i maj 2008. Med 
de nye regler sikres det bl.a., at der bliver bedre muligheder for at retsforfølge ved danske domstole i forhold 
til krigsforbrydelser og anden grov kriminalitet begået i udlandet.  
 
Begrænsning i varighed af sigtelser og varetægtsfængslinger 
Regeringens lovforslag om begrænsning af langvarige sigtelser og varetægtsfængslinger er vedtaget i juni 
2008. Formålet med de nye regler er at sikre en hurtigere behandling af straffesager. Der indføres bl.a. nye 
regler om, hvor længe en person kan sidde varetægtsfængslet, medmindre der foreligger særlige 
omstændigheder.  
 
Ny bestemmelse om straffen for tortur 
Regeringens lovforslag om strafskærpelse for tortur er vedtaget i juni 2008. Med de nye regler indføres en 
særlig bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal være en skærpende omstændighed, at en forbrydelse er 
begået ved anvendelse af tortur.  
 
Skærpede sanktioner for flugtbilister 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om skærpede sanktioner for flugtbilister. Med de nye regler 
sker der en generel skærpelse af straffene på området, bl.a. således at en trafikant, der flygter fra et 
færdselsuheld, som viser sig at have haft ikke ubetydelig personskade til følge, som udgangspunkt idømmes 
en frihedsstraf. Samtidig skabes der hjemmel til at frakende førerretten alene som følge af flugtbilisme. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Styrket indsats mod ulovlige skydevåben og knive på offentligt tilgængelige steder 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om skærpelse af straffen for at bære ulovlige skydevåben og 
knive på offentligt tilgængelige steder. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008.  
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Udvidelse af fodlænkeordningen 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at udvide den såkaldte fodlænkeordning, hvorefter en 
idømt frihedsstraf efter ansøgning kan afsones på bopælen under intensiv overvågning og kontrol. De nye 
regler indebærer, at ordningen kommer til at omfatte alle, der er blevet idømt en fængselsstraf på op til 3 
måneders fængsel. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at udvide mulighederne for såkaldt retshåndhævelsesarrest 
i bl.a. sager om seksuelt misbrug af børn under 15 år. Med lovforslaget udvides mulighederne for at 
varetægtsfængsle både før og efter dom i sådanne sager. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Skærpelse af straffen for seksuelt misbrug af børn 
Regeringen fremsatte i maj 2008 lovforslag om en særlig bestemmelse i straffeloven, hvorefter det skal være 
en skærpende omstændighed, at en person har skaffet sig samleje eller anden kønslig omgængelse med et 
barn under 15 år ved at udnytte sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Straffen for et enkeltstående tilfælde 
forudsættes som udgangspunkt at ligge i niveauet ca. 2 år og 6 måneders fængsel, svarende til normalstraffen 
for såkaldt overfaldsvoldtægt begået mod en voksen. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Kommission om ungdomskriminalitet 
Regeringen har i efteråret 2007 nedsat en Ungdomskommission, der skal komme med forslag til, hvordan 
indsatsen mod ungdomskriminalitet kan gøres så målrettet og virkningsfuld som mulig. Kommissionen vil 
afgive betænkning i 2009. Kommissionen vil dog allerede i september 2008 afrapportere om forældres 
juridiske ansvar for børns skadevoldende handlinger. 
 
Ny flerårsaftale for kriminalforsorgen 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om kriminalforsorgens 
økonomi i perioden 2008-2011. Med aftalen frigøres ca. 100 mio. kr. ved omprioriteringer og 
ejendomsfrasalg mv., og der tilføres ca. 200 mio. kr. til en række nye initiativer. Initiativerne omfatter bl.a. 
en styrkelse af de ansattes arbejdsmiljø, en uddannelsesreform for fængselsfunktionærer, styrket 
lederuddannelse og HR-opfølgning, bedre muligheder for indsattes uddannelse, bedre sikkerhed for de 
ansatte, flere sikrede pladser og nye tiltag til bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering blandt indsatte i 
fængslerne. Endvidere investeres der i aftaleperioden ca. 200 mio. kr. i bygningsforbedringer og ny teknologi 
mv. 
 
Indførelsen af Lovtidende i elektronisk form 
Regeringen har fra januar 2008 indført Lovtidende i elektronisk form. Efter 137 års trykte udgivelser findes 
Lovtidende nu på lovtidende.dk, således at alle via Internettet kan holde sig orienteret om ny lovgivning 
omfattet af lovtidendelovens kundgørelsesordning. Ordningen er muliggjort på baggrund af en ændring af 
lovtidendeloven i april 2006. 
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Kirkeministeren  
 
Valg til menighedsråd  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd er vedtaget i januar 2008. Med de nye 
regler lettes valgbestyrelsernes administrative arbejde op til valgdagen. Endvidere gives vælgerne mulighed 
for til menighedsrådsvalget i 2008 at afgive en elektronisk brevstemme (med digital signatur).   
 
Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser mv. 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om begravelse og ligbrænding er vedtaget i maj 2008. Med de nye 
regler skabes bl.a. hjemmel til, at kommuner kan anlægge begravelsespladser, uden at der i den forbindelse 
stilles krav om opførsel af kapel, når der alene skal ske urnenedsættelse på begravelsespladsen. 
  
Folkekirkens lokale økonomi 
Udvalget om folkekirkens lokale økonomi er i august 2007 fremkommet med betænkning nr. 1491/2007. 
Betænkningen indeholder anbefalinger, der er rettet mod menighedsråd og provstiudvalg samt mod de 
regelfastsættende myndigheder. Regeringen vil i efteråret 2008 fremsætte lovforslag som opfølgning på 
betænkningen.   
 
Evaluering af forsøg med stiftsråd 
Der er foretaget en evaluering af de forsøg med stiftsråd, som er gennemført i syv stifter. Evalueringen blev 
afleveret i januar 2008 som betænkning nr. 1495/2008. Regeringen forventer i efteråret 2008 at fremsætte 
lovforslag som opfølgning på evalueringen.  
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Klima- og energiministeren 
 
Energiaftale – mål og indhold i energipolitikken for perioden 2008-2011 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energipolitik i årene 2008-2011. Aftalen 
indebærer en skærpet energispareindsats, der skal resultere i et fald i bruttoenergiforbruget på 2 pct. i 2011 
og 4 pct. i 2020. Endvidere fastlægges en målsætning for udbygningen med vedvarende energi til 20 pct. i 
2011, der skal nås bl.a. gennem øget støtte til biomasse, vindkraft og biogas, 2 nye havvindmølleparker til 
idriftsættelse i 2012 samt 25 mio. kr. om året i 4 år til fremme af små VE-teknologier.  
 
Øget udbredelse af vedvarende energi  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om ændring af lov om elforsyning mv. Lovforslaget 
indeholder bestemmelser om brug af affald i centrale kraftvarmeværker, om forhøjelse af støtten til 
vindmøller, om brug af biomasse og om en tilskudsordning til små VE-teknologier. Lovforslaget, som følger 
af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Ny Alliance, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Fjernkøling 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om kommunal fjernkøling. Med forslaget får de 
kommuner, der ejer fjernvarmeselskaber, hjemmel til at etablere og drive fjernkølingsaktiviteter på visse 
betingelser. Lovforslaget, som følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Øget biomasseanvendelse og frit brændselsvalg på centrale værker  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag til lov om ændring af lov om elforsyning. Lovforslaget giver 
mulighed for at stille vilkår om øget biomasseanvendelse som modydelse for en tilladelse til frit 
brændselsvalg. Lovforslaget, som følger af en delaftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance i tilknytning til 
energiaftalen, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Nye havvindmølleparker 
Regeringen har gennemført endnu et udbud af Rødsand 2 havmøllepark og E.ON Sverige AB er blevet 
udpeget som vinder. Havmølleparken forventes klar til drift inden udgangen af 2010.  
 
Klimakonferencen i København – plan for forhandlingerne 
Det lykkedes ved den 13. partskonference på Bali under FNs Klimakonvention at få vedtaget en plan for de 
videre forhandlinger, som muliggør, at en ny global klimaaftale vil kunne indgås ved klimakonferencen i 
København i 2009.  
 
Klimakommission – konkrete forslag for uafhængighed af fossile brændsler 
Regeringen har i marts 2008 nedsat en klimakommission bestående af ti forskere med specialviden inden for 
bl.a. energi, klima, transport, landbrug og økonomi. Sigtet med nedsættelsen af kommissionen er at realisere 
regeringens vision om, at Danmark på sigt skal frigøre sig fuldstændigt fra fossile brændstoffer. 
Kommissionens opgave er at komme med bud på næste generation af klima- og energipolitiske instrumenter 
og dermed skabe et solidt grundlag for gennemførelsen af en langsigtet klima- og energipolitik. 
Kommissionen skal medvirke til at stimulere en bred offentlig debat om fremtidens klimapolitik, 
energiforsyning og –forbrug og aflægge rapport i 2010.  
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National allokeringsplan  
Den danske nationale allokeringsplan for tildeling af CO2-kvoter blev godkendt af EU i august 2007. Planen 
viser, hvordan Danmark vil leve op til sit Kyotomål om at reducere drivhusgasserne med 21 pct. i 2008-2012 
i forhold til 1990 – herunder bl.a. ved strammere CO2-kvoter til virksomheder. Regeringens lovforslag om 
lov om ændring af lov om CO2-kvoter er vedtaget i april 2008. 
 
Strategi for klimatilpasning 
Regeringen offentliggjorde i marts 2008 en strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark. Strategien 
indeholder en række sigtelinjer for myndigheder, erhvervsliv og borgere, så de vil være i stand til rettidigt at 
reagere på de udfordringer, klimaændringerne medfører for det danske samfund.  
 
Kommunale hjemmelsbestemmelser  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, 
lov om varmeforsyning og lov om Energinet.dk. Lovforslaget præciserer kommuners adgang til at udøve 
”tilknyttet virksomhed” i forbindelse med deres energiforsyningsvirksomhed Lovforslaget strammer 
endvidere op på reglerne for udbud i forbindelse med etablering af vindmølleparker på havet. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2008. 
  
Energi- og miljøvenligt design af energiforbrugende produkter 
Regeringens lovforslag om lov om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter er vedtaget i april 
2008. Med de nye regler skabes hjemmel til at udstede krav til energiforbrugende produkters 
energieffektivitet og til reduktion af det enkelte produkts miljøpåvirkning i hele dets livscyklus.  
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Kulturministeren 
 
Flerårsaftale om Det Kongelige Teater 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med alle Folketingets partier om Det Kongelige Teater for 
perioden 2008-2011, der sikrer de overordnede rammer for teatrets udvikling i de kommende år og 
fastlægger indsatsområder og mål.  
 
Public Service-Puljen  
Regeringen etablerede i oktober 2007 som opfølgning på medieaftalen for 2007-2010 en ”Public Service-
Pulje” på i alt 75 mio. kr. med det formål at yde støtte til kommercielle tv-stationers originale og nyskabende 
produktion af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer.  
 
Udbygning af jordbaseret, digitalt tv i Danmark 
Regeringen indgik i juni og oktober 2007 i forlængelse af medieaftalen for 2007-2010 tillægsaftaler med 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udbygning af 
jordbaseret, digitalt tv. Aftalerne indebærer, at der fra november 2009 afsættes ekstra sendemuligheder til 
udsendelse af public service-tv mv., og at de resterende nye tv-sendemuligheder udbydes i konkurrence til en 
kommerciel operatør.  
 
Overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven 
Regeringens lovforslag om overdragelse af ophavsret og digitalisering af kulturarven er vedtaget i marts 
2008. Med de nye regler indføres et ufravigeligt krav om erhververes pligt til udnytte overdragne rettigheder 
og det gøres lettere at indgå aftaler om udnyttelse af ophavsrettigheder bl.a. af hensyn til en digitalisering og 
formidling af kulturarven.  
 
Kulturaftaler: Kultur i hele landet på dagsordenen 

Regeringen har aktivt medvirket til at støtte og videreudvikle den lokale kulturpolitiske indsats ved i 
2007/2008 for første gang at indgå fælles kulturaftaler med de nye kommuner i Kulturregion Østjysk 
Vækstbånd (Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg) og de nye kommuner i Kulturregion 
Storstrøm (Vordingborg, Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Stevns). Hovedparten af landets 
kommuner indgår fra 2008 i en kulturaftale.  
 
Etablering af Center for kultur- og oplevelsesøkonomi 
Regeringen indgik i januar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti 
og Det Radikale Venstre om at placere Center for kultur- og oplevelsesøkonomi i Roskilde. Der er afsat 50 
mio. kr. til centret, som skal styrke vilkårene for vækst ved at fremme samspillet mellem kulturliv og 
erhvervsliv, herunder en styrkelse af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer. 
 
Udmøntning af handlingsplan for store idrætsbegivenheder  
Regeringen oprettede i september 2007 to nye selvejende institutioner, Sport Event Denmark og 
Elitefacilitetsudvalget til udmøntning af ”Handlingsplanen for at trække store idrætsbegivenheder til 
Danmark”. Endvidere oprettedes en talentudviklingspulje på 10 mio. kr. årligt, som administreres af Team 
Danmark.  
 
Bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre 
Regeringens lovforslag om en informationsordning for motions- og fitnesscentre er vedtaget i maj 2008.  
Med de nye regler, der følger af ”Handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping”, forpligtes ejere af 
motions og fitnesscentre til at offentliggøre, om der gennemføres dopingkontrol.  
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Sprogudvalg 
Regeringens ”Sprogudvalg” afleverede i april 2008 sin rapport ”Sprog til tiden”. Udvalget havde bl.a. til 
opgave at undersøge vilkårene for det danske sprog samt komme med konkrete forslag til en yderligere 
styrket indsats for det danske sprog. Regeringen vil med udgangspunkt i sprogudvalgets arbejde tage 
konkrete initiativer, som yderligere kan styrke det danske sprog.  
 
Forankring af læselystinitiativer 
Regeringen har i maj 2008 videreført de gode erfaringer fra ”Læselystkampagnen” fra 2004 i et nyt treårigt 
”Læselystprogram”. Omdrejningspunktet for kampagnen har været at styrke børns læselyst, læseevne og 
læseglæde gennem en række forskellige læse- og fortælleaktiviteter landet over.  
 
Lige muligheder: Bogstartsprogrammer og medborgercentre 
Regeringen har som som led i udspillet ”Lige muligheder” i perioden 2008-2011 årligt afsat 12 mio. kr. til 
bogstartsprogrammer og medborgercentre. Bogstartsprogrammet, der skal styrke læsning og skolearbejdet, 
forsyner børn med fire gratis bogpakker, inden de fylder 6 år. Oprettelse af medborgercentre skal ske i 
udsatte boligområder og skal understøtte integrationsprocesser og hjælpe udsatte børn, unge og deres 
forældre med at udnytte mulighederne i det danske samfund. 
 
Musikhandlingsplan 2008-2011 
Regeringen lancerede i maj 2008 musikhandlingsplanen ”Nye Toner”, der tilfører musiklivet 84 mio. kr. i 
perioden 2008-2011. Musikhandlingsplanen følger op på den første musikhandlingsplan ”Liv I Musikken” 
2004-2007 og indeholder initiativer for talentudvikling. 
 
Fribyordningen  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om opholdstilladelse til udlændinge efter fribyordningen. 
Loven gør det muligt at give opholdstilladelse til udenlandske forfattere m.fl og tilbyde dem ophold i en 
kommune, som er medlem af et internationalt samarbejde eller netværk af fribyer til støtte for forfattere mfl., 
hvis ytringsfrihed krænkes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008.  
 
Arkitekturpolitik 
Regeringen offentliggjorde i maj 2007 for første gang en samlet dansk arkitekturpolitik ”Arkitekturnation 
Danmark, rammer for liv – rammer for vækst”, der på ti forskellige indsatsområder beskriver en række 
konkrete initiativer, der skal bidrage til at fastholde og fortsætte udviklingen af høj kvalitet i dansk 
arkitektur.  
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Miljøministeren  
   
Skærpede straffe for visse overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven 
Regeringens lovforslag om strafskærpelse for visse overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven er vedtaget i 
februar 2008. Lovgivningen hæver bundniveauet for bøder på miljøbeskyttelseslovens område for både  
privates og erhvervsdrivendes overtrædelser - herunder ved henkastning af affald.   
 
Nye regler om miljøskader 
Regeringens lovforslag om miljøansvar er vedtaget i maj 2008. De nye regler skal sikre, at miljøskader på 
beskyttede arter, internationale naturbeskyttelsesområder samt på vandmiljøet og på jorden forebygges og 
afhjælpes af skadevolder. Lovforslagene er et led i implementeringen af EU’s miljøansvarsdirektiv.   
 
Producentansvar for batterier 
Regeringen fremsatte i april 2008 lovforslag om producentansvar for håndtering af brugte batterier. Med 
lovforslaget får producenter og distributører af batterier ansvaret for at indsamle alle slags udtjente batterier 
fra forbrugerne. Producenter og distributører får endvidere ansvaret for at håndtere batterierne på den 
miljømæssigt rigtige måde. Lovforslaget implementerer EU’s batteridirektiv og forventes vedtaget i juni 
2008. 
 
Indsatsplan om brak 
Regeringen tog i februar 2008 initiativ til en indsatsplan, som har til hensigt at kompensere for de 
miljømæssige effekter, der følger af EU's beslutning om, at kravet om braklægning er midlertidigt ophørt i 
2008.  
 
Energiaftale – planlægning af vindkraft 
Regeringen indgik i april 2008 som opfølgning på energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance en aftale med KL om kommunernes 
planlægning (reservation af arealer) for 75 MW vindmøller på land i hvert af årene 2010 og 2011.  
 
Styrket indsats på naturområdet 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af finanslovsaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance aftale med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en styrket indsats på 
naturområdet. Aftalen indebærer, at der afsættes 40 mio. kr. til nationalparker, indsatsen mod invasive arter, 
bedre vilkår for friluftslivet, en forbedret indsats for vand og natur samt en reserve til en jordfordelingsfond. 
  
Fire nye nationalparker 
Regeringen indgik i januar 2008 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om de næste fire nationalparker i Danmark: Mols Bjerge, 
Skjern Å, Vadehavet og Kongernes Nordsjælland. Nationalpark Thy forventes indviet i august 2008 som 
Danmarks første nationalpark. 
 
Stålvalseværket 
Regeringen og Halsnæs Kommune indgik i april 2008 en aftale om en fælles plan for håndtering af de 
efterladte affaldsdepoter ved Stålvalseværket i Frederiksværk.  
 
Styrket indsats mod trafikstøj 
Regeringen præsenterede i februar 2008 en række initiativer med fokus på reduktion af trafikstøj – bl.a. 
kortlægning af trafikstøj (støjkort) og støjhandlingsplaner, som giver kommunerne mulighed for at sætte ind 
overfor støjen, hvor det giver størst effekt.  
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Nyt center for hormonforstyrrende stoffer 
Regeringen har i forbindelse med finanslovsaftalen for 2008 indgået en aftale med Dansk Folkeparti om 
oprettelse af et center for hormonforstyrrende stoffer. Det Radikale Venstre og Ny Alliance har tilsluttet sig 
aftalen. Centret oprettes som et ”center uden mure”: et netværk af relevante institutioner, som får til formål at 
opsamle viden, overvåge og forske inden for miljø og sundhed med særlig fokus på hormonforstyrrende 
stoffer og deres virkning på mennesker og miljø. 
 
Indsats overfor pesticider i væksthuse 
Miljøstyrelsen aftalte i januar 2008 med gartneribranchen skærpede sikkerhedsforanstaltninger for samtlige 
væksthuse i Danmark. Som et led i indsatsen har Miljøstyrelsen iværksat en risikovurdering af pesticider, der 
er under særlig mistanke for at være hormonforstyrrende.  
 
Pant på flasker med kildevand, iste mv.  
Miljøministeren har i maj 2008 skærpet pantbekendtgørelsen, således at det efter 1. december 2008 vil være 
ulovligt at sælge kildevand, iste mv. uden opkrævning af pant. 
 
Indsats overfor partikelforurening fra brændefyring i private hjem 
Regeringen sendte i maj 2008 et forslag til bekendtgørelse om en skrotningsordning for gamle forurenende 
brændekedler i høring. Forslaget indebærer, at man med virkning fra 1. juli 2008 kan få 4.000 kr. skattefrit, 
hvis man skrotter sin gamle kedel. Regeringen har endvidere iværksat et demonstrationsforsøg, hvor filtre og 
andre mulige løsninger til at reducere partikelforureningen fra brændefyring skal afprøves i praksis under 
danske forhold. 
 
Indsats overfor luftforurening fra skibe 
Miljøkomiteen i IMO, FN’s søfartsorganisation, vedtog i marts 2008 efter bl.a. dansk pres et nyt sæt regler 
for luftforureningen fra skibsfarten, som vil føre til en væsentlig reduktion af udslippet af kvælstofoxider 
(NOx), svovloxider (SOx) og partikler fra skibe.  
 
Styrket indsats for grønne indkøb 
Regeringen lancerede i maj 2008 en samlet plan for en styrket indsats for grønne indkøb i 2008 og 2009. 
Planen har bl.a. fokus på nye kampagner, videreudvikling af vejledninger om grønne indkøb og udbredelse 
af partnerskaber for grønne indkøb i det offentlige.   
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration 
   
Aftale om vilkår for asylansøgere 
Regeringen indgik i januar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti om vilkår for asylansøgere. Aftalen 
indebærer, at kontraktordningen for afviste asylansøgere videreføres, at afviste asylansøgerfamilier med 
særlige behov kan tilbydes indkvartering uden for asylcentrene, og at uddannelsestilbud til afviste 
asylansøgerbørn med særlige behov og afviste unge asylansøgere styrkes. 
 
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Lovforslaget 
udmønter de dele af jobplanen, som kræver ændring af udlændingeloven. Lovforslaget forventes vedtaget i 
juni 2008. 
 
Delvis udfasning af overgangsordningen for arbejdstagere fra Østeuropa 
Regeringens lovforslag om ændring af reglerne om ophold på grundlag af beskæftigelse for statsborgere i 
Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn mv. er 
vedtaget i april 2008. De nye regler gennemfører de ændringer af udlændingeloven, der følger af østaftalen.  
 
Gennemførelse af visuminformationssystemet (VIS) 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om gennemførelse af forordningen om visuminformations-
systemet mv. Med loven sikres det, at Danmark kan deltage i EU’s kommende visuminformationssystem 
(VIS). Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008.  
 
Lov for Færøerne om opholdstilladelse med henblik på visse former for beskæftigelse   
Regeringen fremsatte i april 2008 lovforslag om udlændinges adgang til ophold på Færøerne med henblik på 
visse former for beskæftigelse. Lovgivningen indfører en positivliste på områder, hvor der er mangel på 
særligt kvalificeret arbejdskraft på Færøerne, ligesom der indføres en lempelig adgang til Færøerne for 
arbejdstagere fra EU-lande. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Integrationsinitiativer for arbejdskraftsindvandrere 
Regeringen lancerede i oktober 2007 integrationsinitiativer for arbejdskraftindvandrere og deres familie i 
forbindelse med regeringens handlingsplan for international rekruttering (”Danmark – et godt sted at 
arbejde”). Initiativerne omfatter udvikling af særlige familiepakker til nyankomne udenlandske 
arbejdstagere og deres familie samt danskundervisning på internettet. 
 
Æresrelaterede konflikter og vold mod kvinder 
Som led i regeringens indsats mod æresrelaterede konflikter er har Integrationsministeriet i 2007 bl.a. ydet 
støtte til et bosted for kvinder, der flygter fra tvangsægteskab samt til telefonrådgivninger for unge og for 
fagfolk. Der er desuden løbende afholdt temadage for kommunerne, og der har været fokus på efterværn for 
voldsramte kvinder, der har været på krisecenter. I januar 2008 er der oprettet en telefonrådgivning for 
nydanske forældre, der oplever alvorlige generationskonflikter med deres børn, ligesom indsatsen omkring 
mæglig er intensiveret gennem 2007.  
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Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 
   
Strategi for afvikling af EU’s landbrugsstøtte 
Regeringen har udarbejdet en strategi for afvikling af EU's landbrugsstøtte i samarbejde med Folketinget. 
Fødevareministeriet har i den forbindelse afholdt en international konference i april 2008 med deltagelse af 
centrale europæiske aktører. Strategien er oversendt til Folketinget i maj 2008. 
 
Innovationsloven 
Regeringen fremsatte i februar 2008 lovforslag om ændring af innovationsloven. Med lovforslaget forenkles 
de rådgivende udvalgs struktur, og tilskudsmulighederne justeres som følge af EU’s regler om statsstøtte.  
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Fødevareloven 
Regeringens lovforslag om ændring af fødevareloven er vedtaget i februar 2008. De nye regler er en del af 
udmøntningen af det 3-årige forlig om fødevarekontrollen, som blev indgået i maj 2007 mellem regeringen, 
Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten. De 
nye regler indeholder bl.a. nye sanktionsmuligheder overfor virksomheder, der overtræder fødevare-
lovgivningen.  
 
Økologiloven 
Regeringens lovforslag om økologi er vedtaget i maj 2008. De nye regler styrker rammerne for at udvikle 
den danske økologiske produktion til et marked med stigende efterspørgsel.  
 
Internationalt forskningscenter for økologi 
Regeringen har taget initiativ til at etablere det internationale økologiske forskningscenter, International 
Centre for Research in Organic Food Systems (ICROFS). Bestyrelsen forventes udpeget inden udgangen af 
juni 2008. 
 
Bedre lånevilkår for yngre landmænd 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere mv. er vedtaget i maj 
2008. De nye regler tilpasser ordningen til strukturudviklingen i jordbruget og indebærer bl.a. en forhøjelse 
af udmålingsgrundlaget for statsgaranti.  
 
Handlingsplan mod campylobacter  
Regeringen har i maj 2008 med opbakning fra alle Folketingets partier udarbejdet en handlingsplan mod 
campylobacter i kyllingekød. Den 5-årige plan skal mindske antallet af sygdomstilfælde forårsaget af 
campylobacter.  
 
Kostpolitik på statslige arbejdspladser 
Regeringen har taget initiativ til, at alle statslige arbejdspladser inden udgangen af 2008 formulerer en 
kostpolitik.  
 
Skolemad 
Regeringen igangsatte i februar 2008 et landsdækkende initiativ vedrørende skolemadsordninger, hvor 
eleverne på 38 skoler tilbydes gratis skolemad over to måneder. Formålet med projektet er at opnå erfaringer 
og udbrede kendskabet til forskellige skolemadssystemer.   
 



24 

Skolefrugt 
Regeringen har taget initiativ til at fortsætte Frugtkvarter-ordningen med gratis frugt til et antal skoler i en 
periode på to måneder. Formålet med Frugtkvarter 2008 er bl.a. at brede konceptet og erfaringerne fra 2007 
ud til endnu flere skoler.   
 
EU-skolemælk 
EU har på dansk initiativ vedtaget, at EU-støtteordningen til skolemælk i 2008 ændres i en mere 
ernæringsrigtig retning: Skolemælk får samme tilskud uanset fedtindholdet og fedtfattige mælketyper som 
kærnemælk bliver støtteberettiget.  
 
Biomasse  
Fødevareministeriet har udarbejdet og offentliggjort en analyse af biomasse og dens potentiale: ”Jorden - en 
knap ressource”. Analysen har bl.a. sat fokus på energipotentialerne ved anvendelse af husdyrgødning og 
andre restprodukter fra landbrugsproduktiuonen. Analysen følges op med en konference om samspillet 
mellem fødevarer, energi og klima i juni 2008.  
 
Plante- og husdyrgenetiske ressourcer 
Regeringen har udarbejdet ”Den levende kulturarv - handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske 
ressourcer”. Handlingsplanen indeholder konkrete initiativer for de kommende tre år om bevaring og 
bæredygtig udnyttelse af de plantegenetiske ressourcer samt om formidling og forskning. 
 
Færre barrierer for strukturudviklingen i landbruget 
Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti om at hæve maksimumsgrænsen for 
besætningsstørrelse (husdyr) fra 750 til 950 dyreenheder (DE) pr. bedrift mod, at landmanden styrker 
dyrevelfærden. Aftalen giver husdyrbedrifter bedre muligheder for at tilpasse sig strukturudviklingen og 
opnå stordriftsfordele.  
 
Ændring af fiskeriloven 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om ændring af lov om fiskeri og fiskeopdræt. Lovforslaget er 
en del af implementeringen af habitatdirektivet og medfører bl.a. en tilpasning af priserne på fisketegn, som 
finansierer bl.a. udsætning af fiskeyngel i danske vandløb. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
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Ministeren for ligestilling  
   
Charter for flere kvinder i ledelse 
Ministeren for ligestilling præsenterede i marts 2008 ”Charter for flere kvinder i ledelse”. Charteret er 
udviklet sammen med 10 offentlige og private virksomheder. Ved at tilslutte sig charteret forpligter 
virksomhederne sig til at sætte mål og arbejde aktivt for at fremme antallet af kvinder i ledelsen af 
virksomheden. Målet er, at 100 virksomheder har tilsluttet sig charteret inden 2010. 
 
Måling af ligestillingsarbejdet i den offentlige sektor 
På en konference i januar 2008 præsenterede ministeren for ligestilling det samlede ligestillingsarbejde i 
offentligt regi ved at åbne hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk med indikatorer for ligestilling, 
værktøjer til at arbejde med ligestilling i serviceydelser til borgerne og eksempler på, hvor kommuner, 
regioner og staten med fordel kan sætte ind inden den næste måling i 2009. 
  
Fokus på unge som ambassadører for lige muligheder for alle 
Regeringen satte gennem hele 2007 fokus på at øge lige muligheder for alle uanset køn, alder, race eller 
etnicitet, tro eller overbevisning, handicap eller seksuel orientering. Det resulterede bl.a. i fornyede 
samarbejdsrelationer mellem organisationer på området. Mere end 400 unge deltog i en essaykonkurrence og 
næsten 100 skoler arbejdede som ambassadører for lige muligheder. Endvidere blev det i maj 2008 vedtaget i 
Folketinget at etablere et helt nyt klageorgan, Ligebehandlingsnævnet (forslag fremsat af beskæftigelses-
ministeren).  
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Ministeren for nordisk samarbejde  
   
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. Dette 
katalog kom i høj grad til at ligge til grund for den nordiske globaliseringsindsats, som blev lanceret af de 
nordiske statsministre under deres sommermøde i Finland i juni 2007. Der er etableret et nordisk 
Globaliseringsforum, der fungerer som ide-grundlag for globaliseringsindsatsen, og det nordiske Grænse-
hindringsforum, der har til opgave at støtte fjernelsen af grænsehindringer mellem de nordiske lande.   
 
Grønland og Færøernes deltagelse i det nordiske samarbejde 
Det er i september 2007 lykkedes regeringen at sikre Grønland og Færøerne en tættere tilknytning til det 
nordiske samarbejde. Aftalen om dette er udmøntet i det såkaldte Ålands-dokument, der giver de 
selvstyrende områder mulighed for at ansøge om fuldt medlemskab af samtlige organer og institutioner i det 
nordiske samarbejde på samme vilkår som landene. Ålands-dokumentet indebærer også en række andre 
forbedringer, herunder at parlamentarikerne fremover vil kunne stille skriftlige spørgsmål til hjemmestyrerne  
uden at skulle gå via landenes regeringer. Hjemmestyrerne vil også kunne påtage sig formandskaber på 
minister- og embedsmandsmøder. 
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Ministeren for sundhed og forebyggelse  
 
Bedre kræftbehandling med pakkeforløb 
Regeringen indgik i oktober 2007 en aftale om akut handling og klar besked i kræftbehandlingen med 
Danske Regioner. Aftalen rummer en tidsplan for indførelse af pakkeforløb uden unødig ventetid for alle 
kræftformer i løbet af 2008. Pakkeforløb for de første fire kræftformer er implementeret pr. 1. april 2008. 
 
Akut handling på hjerteområdet  
Regeringen indgik som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance 
aftale om at afsætte 150 mio. kr. til akut handling på hjerteområdet i 2008 og 2009. Der nedsættes i 
forlængelse heraf en Task Force på hjerteområdet med henblik på udvikling af pakkeforløb. 
 
Sygehusinvesteringer  
Regeringen har i oktober 2007 nedsat et ekspertpanel om sygehusinvesteringer. Ekspertpanelet skal vurdere 
de konkrete større strukturelle anlægsprojekter i forhold til bl.a. samling af enheder, driftsøkonomisk 
rentabilitet, effektivitet og kvalitet ifm. udmøntningen af kvalitetsfondens midler til sygehusinvesteringer.  
 
Strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet  
Regeringen har i december 2007 offentliggjort en strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet i samarbejde 
med KL og Danske Regioner og i regi af organisationen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. 
Strategien løber frem til 2012 og skal sikre udviklingen af en fortsat digitalisering af sundhedsvæsenet.  
 
Almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen  
Regeringen nedsatte i marts 2008 et udvalg vedrørende almen praksis i fremtidens sundhedsvæsen. 
Udvalgsarbejdet skal ses i sammenhæng med de kommende overenskomstforhandlinger med de 
praktiserende læger og udvikling af fremtidens sygehusstruktur. 
 
Udvidet undersøgelses- og behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om indførelse af en udvidet undersøgelses- og behandlingsret i 
børne- og ungdomspsykiatrien. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Bedre behandling af kronisk syge patienter  
Regeringen har som led i aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance afsat 438 
mio. kr. i perioden 2008-2011 til indførelse af bedre planlægning af forløb for patienter med kronisk sygdom. 
Der er også afsat 128 mio. kr. i perioden 2008-2011 til et målrettet patientuddannelsesprogram. 
 
Én fast kontaktperson under indlæggelse  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om, at alle patienter, hvis behandling strækker sig over mere 
end ét døgn, skal have tilknyttet én fast kontaktperson til sin behandling. Lovforslaget, der er en del af 
aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Ind- og udskolingsundersøgelser  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag, der gør reglerne om ind- og udskolingsundersøgelser mere 
fleksible, så også sundhedsplejersker kan gennemføre de lovpligtige undersøgelser. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2008. 
 
En forebyggelseskommission  
Regeringen nedsatte i januar 2008 en forebyggelseskommission, der i begyndelsen af 2009 skal komme med 
anbefalinger til regeringens nationale handlingsplan for forebyggelse med konkrete mål for indsatsen.  
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Aftale om vaccine mod livmoderhalskræft, pneumomkokvaccine og NAT-screening  
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance aftale om indførelse af en vaccine mod livmoderhalskræft for 12-årige piger, permanent 
pneumomkokvaccine i børnevaccinationsprogrammet for at forebygge meningitis og NAT-screening af 
donorblod med henblik på at eliminere risikoen for smitte med Hepatitis C og HIV. 
 
Bedre vejledning til patienter om frit valg i sundhedsvæsenet  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om, at de praktiserende læger fra december 2008 får pligt og 
støtte til at vejlede patienterne om valgmulighederne i sygehusvæsenet i forbindelse med henvisning til 
sygehusbehandling. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Udvidet frit valg, når sygehuset aflyser operation  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at patienter, der får aflyst en operation på et offentligt 
sygehus, pr. 1. december 2008 får mulighed for at blive behandlet på et privat sygehus, som regionerne har 
indgået aftale med. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Nationalt råd for folkesundhed, motion og ernæring  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at sammenlægge Det Nationale Råd for Folkesundhed og 
Motions- og Ernæringsrådet. Sammenlægningen sker som led i en styrkelse af det forebyggende arbejde. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Forhøjelse af aldersgrænsen for at kunne købe cigaretter til 18 år  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om, at aldersgrænsen for at købe cigaretter forhøjes til 18 år. 
En forhøjelse af aldersgrænsen svarer til de gældende regler i bl.a. Sverige, Norge og Finland. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Lægeordineret heroin til de tungeste misbrugere  
Regeringens lovforslag om, at der som led i behandlingsindsatsen for de tungeste heroinmisbrugere 
igangsættes en ordning med lægeordineret heroin, er vedtaget i maj 2008. Målet er fortsat, at de pågældende 
kommer ud af deres misbrug.  
 
Autorisation af social- og sundhedsassistenter  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om 
sundhedsfaglig virksomhed, hvorved der foreslås autorisation af social- og sundhedsassistenter. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Gradueret plejehjemstilsyn  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om gradueret plejehjemstilsyn, der skal give Sundhedsstyrelsen 
mulighed for at øge indsatsen over for de kommunale institutioner, hvor der ved tidligere tilsynsbesøg er 
konstateret mange fejl eller mangler med konsekvenser for patientsikkerheden. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2008. 
 
Lov om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og vævsloven 
Regeringens lovforslag om ændring af bl.a. lægemiddelloven er vedtaget i maj 2008. De nye regler skal 
forhindre forekomst af ulovlige lægemidler, herunder forfalskede lægemidler, både i det legale 
distributionssystem på landets apoteker og godkendte salgssteder og inden for illegal distribution. 
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Ministeren for udviklingsbistand 
 
Øget udviklingsbistand – udviklingspolitiske prioriteter 
I overensstemmelse med regeringens målsætning om, at Danmarks udviklingsbistand over en årrække skal 
stige fra niveauet på 0,8 pct. blev der i 2008 afsat yderligere midler til Danmarks samarbejde med 
udviklingslandene. Regeringen fastholder sine langsigtede udviklingspolitiske prioriteter rettet mod at 
bekæmpe global fattigdom og fremme bedre udviklingsmuligheder for verdens fattige lande med særlig 
fokus på Afrika, klima, kvinder, skrøbelige stater - herunder en målsætning om, at to-tredjedele af den 
bilaterale bistand skal gå til Afrika. 
 
Afrika 
Regeringen har taget initiativ til at nedsætte en Afrika-kommission, der skal komme med anbefalinger til, 
hvordan man kan forbedre effektiviteten af det internationale udviklingssamarbejde. Statsministeren er 
formand og udviklingsministeren næstformand for kommissionen, der i øvrigt er sammensat af politikere, 
forretningsfolk samt repræsentanter for relevante udviklingsorganisationer og NGO’er, hvoraf flertallet er fra 
Afrika. Kommissionen afholdt det første møde i april 2008, hvor der var betydelig opbakning til den valgte 
fokusering på unge og beskæftigelse. Landbrug står også centralt i lyset af den tiltagende fødevarekrise. Der 
er forudset en intens konsultationsproces frem mod sommeren 2009, hvor kommissionen skal aflevere sin 
betænkning.  
 
International indsats for 2015 Mål nr. 3 vedrørende ligestilling 
Regeringen lancerede i 1. kvartal af 2008 en international kampagne for at styrke kvinders rettigheder med 
særlig vægt på kvinders økonomiske vilkår. Målet med kampagnen er at sætte særlig fokus på FN’s 2015 
Mål nr. 3 om ligestilling op til FN topmødet i september 2008. Som led i kampagnen holdt Danmark en 
større international konference i København i april 2008, hvor der blev igangsat et arbejde med at etablere en 
global koalition om ligestilling.  
 
Klima i fokus 
Regeringen har placeret klimaforandringerne centralt i de udviklingspolitiske prioriteter, og har inden for 
rammerne af den øgede udviklingsbistand etableret en særlig klimapulje. Puljen, der skal bidrage til at styrke 
indsatsen over for klimaforandringerne i udviklingslandene, er på 100 mio. kr. i 2008 og er forudset gradvist  
at vokse til 500 mio. kr. i 2012. Som led i forberedelse af værtskabet for COP15 i december 2009 besluttede 
regeringen i november 2007 endvidere at afsætte 37 mio. kr. til særlige tiltag til fremme af 
udviklingslandenes engagement i de internationale klimaforhandlinger i 2008-2009. 
 
Øget bistandsindsats til Afghanistan, herunder Helmand  
Den samlede bistand til Afghanistan beløb sig i 2007 til i alt 270 mio. kr. Regeringen har i 2008 lagt op til en 
yderligere markant stigning i udviklingsbistanden til Afghanistan. Med regeringens Helmand-plan fra 
december 2007 er fokus for den danske indsats lagt på uddannelse, herunder støtte til et omfattende 
uddannelsesfremstød i Helmand. Den danske støtte til de nationale programmer i Afghanistan har bl.a. 
bidraget til, at 6 mio. børn er kommet i skole, heraf 2 mio. piger, og trykning af 44 mio. skolebøger. 
Yderligere har den danske indsats medvirket til, at 400.000 afghanere nu har fået adgang til mikrokreditlån. 
 
Øget genopbygningsbistand til Irak  
Regeringen har afsat yderligere 100 mio. kr. til genopbygningsbistand til Irak og forlænget perioden til og 
med 2010. Fokus for den danske genopbygningsbistand er flyttet fra projekter i Basra-provinsen til 
kapacitetsopbygning af centrale myndigheder i Bagdad, og regeringen indgik i august 2007 en aftale med 
den irakiske regering om prioriteter for den danske bistand. Regeringen har ladet foretage en uafhængig 
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erfaringsopsamling fra Basra-projektbistanden, der blev offentliggjort i april 2008. Den konkluderer, at der 
er opnået bemærkelsesværdigt gode resultater trods de vanskelige forhold.  
 
Styrket nærområdeindsats for irakiske flygtninge 
Regeringen har øget nærområdeindsatsen med 100 mio. kr. frem til 2010, herunder med henblik på en styrket 
indsats for irakiske flygtninge. Nærområdeindsatsen udgør en vigtig bestanddel af den samlede danske 
indsats i Irak. Samlet udbetalte Danmark i 2007 over 142 mio. kr. til at afhjælpe flygtningesituationen i Irak 
og dets nærområder og var således den tredje største bidragsyder. Gennem nærområdeindsatsen i Irak støtter 
Danmark sårbare grupper, herunder de over to mio. internt fordrevne og to mio. irakiske flygtninge i Iraks 
nabolande. 
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling  
   
FORSK2015 – Et nyt grundlag for prioritering af forskningsmidler 
Folketinget har i maj 2008 for første gang modtaget et systematisk, grundigt og fremadrettet grundlag for at 
prioritere indsatsområderne for den strategiske forskning. FORSK2015-kataloget er resultatet af ét års 
arbejde, hvor brede dele af samfundet har bidraget til at identificere de 21 mest løfterige forskningsområder 
for Danmarks fremtid.  
 
Forskningsinfrastruktur og Universitetsforskningens InvesteringsKapital (UNIK)  
Som led i udmøntningen af globaliseringspuljen har regeringen i 2007 udbudt 200 mio. kr. til investeringer i 
forskningsinfrastruktur af national strategisk betydning. Syv større forskningsinfrastrukturer har modtaget 
støtte. Der er desuden afsat 480 mio. kr. til UNIK, der skal fremme dansk universitetsforskning i 
verdensklasse. Puljen støtter større forskningssatsninger og udmøntes i slutningen af 2008/begyndelsen af  
2009.  
 
Nye strategiske forskningsprogrammer  
Som led i udmøntningen af globaliseringspuljen er der afsat 1,4 mia. kr. til strategisk forskning i perioden 
2007-2010. Det indebærer igangsættelse af strategisk forskning inden for en række nye områder, bl.a. 
forskning i miljøteknologi, brugerdreven innovation og kulturforståelse.  
 
Aftale om kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af finanslovsaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance aftale om et nyt indskud på 3 mia. kr. i Danmarks Grundforskningsfond. Med aftalen sikres fonden 
et langsigtet og stabilt arbejdsgrundlag, og fonden bevarer sin uafhængighed. I forlængelse heraf fremsatte 
regeringen i april 2008 lovforslag om revision af lov om Danmarks Grundforskningsfond. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Revision af lov om forskningsrådgivning mv. 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om revision af lov om forskningsrådgivning mv. Forslaget 
indeholder en forenkling og smidiggørelse af rådenes arbejde samt en præcision af arbejdsområdet for 
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Innovationscentre i udlandet  
Regeringen har siden juni 2006 åbnet tre innovationscentre i henholdsvis Silicon Valley, Shanghai og senest 
München (juni 2008) for at styrke samarbejde og udveksling af viden mellem danske og udenlandske 
forskere og videnintensive virksomheder i udlandet.   
 
Markedsføring af Danmark som uddannelsesland 
Som led i udmøntningen af globaliseringspuljen er der afsat 24 mio. kr. i perioden 2007-2010 til at 
iværksætte en national indsats for markedsføring af Danmark som uddannelsesland. Initiativet er en del af 
regeringens ”Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark”.    
 
Elitekandidatuddannelser 
Som led i udmøntningen af globaliseringspuljen er der afsat 24 mio. kr. i perioden 2008-2009 til oprettelse af 
eliteuddannelser på de danske universiteter. 12 eliteuddannelser er godkendt i første udbudsrunde i 2008, 
hvor godt 18 mio. kr. er udbudt. Eliteuddannelserne tilgodeses med et ekstra elitetaxameter.  
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Ny taxameterbonusmodel 
Som opfølgning på velfærdsaftalen har regeringen indgået aftale om, at der på universitetsområdet indføres 
en ny taxameterbonusmodel. Det forventes, at modellen vil fordele ca. 500 mio. kr. årligt mellem 
universiteterne i forhold til, hvor gode de enkelte universiteter er til at få de studerende hurtigere igennem 
uddannelsessystemet. 
 
Udviklingskontrakter for universiteterne 2008-2010 
Regeringen har ved årsskiftet 2007-08 indgået nye udviklingskontrakter for 2008-2010 med universiteternes 
bestyrelser. Der sættes i kontrakterne mål for universiteternes aktiviteter.  
 
Anvendelse af åbne standarder i det offentlige 
Regeringen har i oktober 2007 indgået en aftale med KL og Danske Regioner om, at alle nye it-løsninger 
indkøbt efter 1. januar 2008 skal overholde syv sæt af obligatoriske, åbne standarder. Initiativet ligger i 
forlængelse af Folketingets beslutningsforslag B 103 fra 2006.  
 
Nedsættelse af it-sikkerhedskomité  
Regeringen har i april 2008 nedsat en it-sikkerhedskomité, der skal sikre øget fokus på it-sikkerhed og 
bidrage til koordinering af it-sikkerhedsinitiativer i et partnerskab med væsentlige interessenter. På 
komitéens dagsorden står bl.a. tiltag til forbedring af it-produktsikkerhed, tiltag til at fremme sikker adfærd 
på internettet samt privacy. 
  
Handlingsplan for grøn it  
Regeringen lancerede i april 2008 en handlingsplan for grøn it (miljø- og energirigtig it). Handlingsplanen 
indeholder otte initiativer, der bl.a. skal informere børn og unge om grøn it, sikre forskning i nye 
bæredygtige it-løsninger samt give information og vejledning om grøn it til borgere, virksomheder og 
myndigheder. Handlingsplanen løber frem til FN’s klimakonference i 2009. 
 
International roaming  
Regeringen udstedte i juli 2007 en bekendtgørelse om international roaming, der sikrer Danmarks 
efterlevelse af EU-forordningen på området. De nye regler betyder, at priserne på brug af danskernes 
mobiltelefoner i andre lande inden for EU bliver omtrent halveret. Endvidere sikrer reglerne bedre 
gennemsigtighed i priserne.  
 
NemHandel  
Regeringen lancerede i oktober 2007 en helt ny e-handels infrastruktur i Danmark, under betegnelsen 
NemHandel. NemHandel-teknologien vil blive bygget ind i de gængse it-systemer, som virksomhederne i 
forvejen bruger, eller alternativt kan teknologien benyttes ved hjælp af et gratis NemHandel-program. 
Hermed er det at sende en faktura lige så nemt som at sende en e-mail.    
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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 procent eller i kroner. Skattestoppet har afsluttet en 
mangeårig tendens til krybende stigninger i skatter og afgifter. I 2008 betyder skattestoppet, at en 
gennemsnitshusstand sparer knap 6.200 kr., og at borgerne samlet set sparer 19,8 mia. kr.  
 
Lavere skat på arbejde 
Regeringens lovforslag om lavere skat på arbejde er vedtaget i oktober 2007. Skatten blev dermed sat ned for 
alle, som er i beskæftigelse ved bl.a. at forhøje beskæftigelsesfradraget og mellemskattegrænsen. De nye regler  
medfører bl.a., at 575.000 lønmodtagere helt slipper for at betale mellemskat, hvorved gevinsten ved at yde en 
ekstra times arbejde forøges mærkbart. 
 
Skattenedslag til seniorer i beskæftigelse  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om indførelse af et særligt skattenedslag på op til 100.000 kr. 
for 64-årige i arbejde, der har arbejdet fuld tid, siden de var 60 år. Hensigten er at give dem, der overvejer at 
forlade arbejdsmarkedet, før de bliver 65 år, en større økonomisk tilskyndelse til at blive længere på 
arbejdsmarkedet. Lovforslaget, der følger af aftalen om en jobplan med Dansk Folkeparti, Det Radikale 
Venstre og Ny Allliance, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Forbedring af forskerskatteordningen 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om forbedring af den særlige skatteordning for udenlandske 
forskere og nøglemedarbejdere, så det bliver mere attraktivt for højtuddannede og kvalifi-cerede 
medarbejdere at opholde sig i længere tid i Danmark. Lovforslaget, der følger af aftalen om en jobplan med 
Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Allliance, forventes vedtaget i juni 2008.  
 
Forhøjelse af børnefamilieydelsen til børn under 3 år 
Regeringens lovforslag om at forhøje børnefamilieydelsen for børn under 3 år er vedtaget i april 2008. Med 
de nye regler forhøjes børnefamilieydelsen med 2.000 kr. årligt pr. barn under 3 år og forbedrer dermed de 
økonomiske vilkår for småbørnsfamilier, hvor bl.a. udgiften til børnepasning vejer tungt.  
 
Nye pensionsbeskatningsregler 
Regeringens lovforslag om ændrede pensionsbeskatningsregler er vedtaget i december 2007. Ændringerne er 
en opfølgning på EF-domstolens dom fra januar 2007, som underkendte de danske pensionsbeskatnings-
regler. Ændringerne betyder bl.a., at eksisterende skattebegunstigelse af indbetalinger til pensionsordninger 
oprettet i danske penge- og pensionsinstitutter udvides til også at omfatte indbetalinger til pensionsordninger 
oprettet i penge- og pensionsinstitutter inden for EU/EØS.  
 
Implementering af energiaftalen 
Regeringen fremsatte i marts 2008 tre lovforslag om ændring af aftgifterne på energi, kvælstofoxider (NOx) 
og affald. Lovforslagene, der følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Afgiftsfritagelse for el- og brintbiler  og smidigere administration af  
registreringsafgift 
Regeringens lovforslag om at afgiftsfritage brintkøretøjer og forlænge den hidtidige afgiftsfritagelse for 
elkøretøjer er vedtaget i april 2008. Fritagelserne, der følger af energiaftalen med Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance, gælder for brint- og elkøretøjer, der 
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indregistreres inden 2013. Endvidere er ordningen med at registrerede forhandlere og udlejere kan stå for at 
administrere registreringsafgift, udvidet fra kun at omfatte nye køretøjer til også at omfatte brugte køretøjer. 
 
Emballageafgift 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at nedsætte emballageafgiften for emballager med vand 
uden kulsyre men tilsat aroma, sukker m.m. såsom limonade, orangeade og iste. Disse emballager vil i stedet 
blive omfattet af pant- og retursystemet. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Forbedring af etableringskontoordningen 
Regeringens lovforslag om forbedrede afskrivnings- og fradragsmuligheder i perioden efter etablering af 
virksomhed er vedtaget i januar 2008. Med de nye regler forhøjes den såkaldte restafskrivning fra 30 til 42 
pct., så det bliver en fordel at bruge etableringskontomidler frem for frie midler. Parallelt hermed forbedres 
reglerne for indskud, der anvendes til fradragsberettigede omkostninger og aktiekøb.  
  
Mere ensartet beskatning af generationsskifte 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at gøre det lige så nemt at generationsskifte en virksomhed 
i levende live som ved død. Fremover vil et generationsskifte i levende live derfor kunne ske med såkaldt 
skattemæssig succession, hvis den nye ejer modtager mindst 1 pct. af aktiekapitalen. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2008. 
  
Forenkling af dødsbobeskatningen  
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at justere kriterierne for, hvornår et dødsbo er 
skattepligtigt. Med lovforslaget mindskes den administrative byrde for de efterladte slægtninge og pårørende. 
Justeringerne ventes at fritage ca. 1.500 af de nuværende 3.500 skattepligtige dødsboer for beskatning. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Modernisering af skatteadministrationen 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om at skabe smidigere sagsgange i skatteadministrationen, 
således at borgerne hurtigere kan få afklaret deres skat og få afsluttet skattesager. Forslaget indeholder 
kortere sagbehandlingstid ved Landskatteretten samt nye frivillige ordninger vedr. arbejdsgiverbetalt rejse- 
og befordringsgodtgørelse, og indberetning af sommerhus-udlejningsindtægter. Lovforslaget forventes 
vedtaget i juni 2008. 
 
Digitalisering af vejbenyttelsesafgiften 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om modernisering af administrationen af vejbenyttelses-
afgiften. Der indføres digital registrering ved betaling, og samtidig afskaffes de hidtidige papirbeviser. 
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Skattekommissionen 
Regeringen har i februar 2008 nedsat en uafhængig skattekommission, der skal udarbejde modeller til en 
reform af det danske skattesystem, som kan danne baggrund for politiske forhandlinger om gennemførelsen af 
en skattereform. Sigtet er en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, herunder skatten på den sidst 
tjente krone, hvilket skal gøre det mere attraktivt at yde en ekstra indsats. Skattereformen skal understøtte 
regeringens ambitioner på klima- og energiområdet, være fordelingsmæssigt afbalanceret og gennemføres 
inden for rammerne af den holdbare 2015-plan. 
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Statsministeren  
   
Grønlandsk-dansk selvstyrekommissions betænkning 
I juni 2004 nedsatte regeringen og Grønlands landsstyre Grønlandsk-dansk selvstyrekommission. Et meget 
bredt flertal i Folketinget stod bag nedsættelsen. Kommissionen, hvis arbejde har ligget inden for rammerne 
af det eksisterende rigsfællesskab, fik bl.a. til opgave at komme med forslag til, hvorledes de grønlandske 
myndigheder kan overtage yderligere kompetence, hvor dette er forfatningsretligt muligt, samt at komme 
med forslag til en nyordning af det økonomiske mellemværende mellem Danmark og Grønland, som bygger 
på princippet om overensstemmelse mellem rettigheder og pligter. Selvstyrekommisisonen har i maj 2008 
afgivet sin betænkning til regeringen og landsstyret. Under forudsætning af tilslutning fra Grønlands 
Landsting og Folketinget forventer regeringen, at lov om Grønlands Selvstyre kan træde i kraft på Grønlands 
nationaldag, den 21. juni 2009. 
 
Klima 
Regeringen har igangsat forberedelserne af FN’s Klimakonference i København i december 2009. 
Regeringens Klimakonferenceudvalg under ledelse af statsministeren er involveret i alle aspekter af arbejdet, 
herunder de internationale forhandlinger, inddragelse af erhvervsliv og civilsamfund samt afholdelse af selve 
konferencen. Statsministeren har aktivt rejst klimadagsordenen i forbindelse med bilaterale kontakter til 
verdens stats- og regeringschefer, herunder bl.a. i forhold til nøglelande som USA og Indien. Statsministeren 
var i maj 2008 vært for det første i en række af klimadialogmøder med repræsentanter for internationalt 
erhvervsliv, forskning, tænketanke og frivillige organisationer for at drøfte nogle af de problemstillinger, der 
står centralt i forhandlingerne.  
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Transportministeren 
 
Aftale om trafik for 2008   
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om trafikområdet. 
Aftalen sikrer et løft i investeringer til trafikinformation på 92 mio. kr. ud over det niveau, der blev besluttet 
med Aftale om trafik for 2007. Midlerne anvendes til løbende at forny trafikinformationsudstyret og afvikle 
efterslæb på regional- og lokalbaner samt til bedre trafikinformation til blinde og svagtseende.  
 
Udbud af togtrafikken over Øresund 
Regeringen har indgået kontrakt om betjening af togtrafikken på Kystbanen, over Øresund og Sydsverige for 
perioden 2009-2017 med Kystbanen A/S. Kontrakten forventes at medføre en forbedret regularitet på 
strækningen og en besparelse på ca. 1 mia. kr. for hele kontraktperioden.  
 
Fast forbindelse over Femern Bælt 
Den danske og tyske regering indgik i juni 2007 en politisk aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt. 
 
Genudbud af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm 
Regeringen indgik i august 2007 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk 
Folkeparti samt Det Radikale Venstre om genudbud af færgebetjeningen af Bornholm. Med aftalen sikres et 
generelt kapacitetsløft i færgebetjeningen,  flere hurtige forbindelser  mellem Rønne og Ystad samt en ekstra 
tredje dobbelttur mellem Rønne og Ystad i lavsæsonen. 
 
Nye vejåbninger 
Regeringen åbnede som et led i udbygningen af vejinfrastrukturen i oktober og december 2007 en række 
motorvejstrækninger, herunder motorvejen mellem Høgild og Brande, en delstrækning af motorvejen fra 
Brande til Riis og motorvejen mellem Ønslev og Sakskøbing.  
 
Strategi for vejgodstransporterhvervet 
Regeringen præsenterede i marts 2008 en samlet strategi for vejgodstransporterhvervet: ”Vejgodstrategi: 
Transport, logistik og udvikling”. Strategien sætter fokus på erhvervets fremtidige vækst og udvikling og 
opstiller en række konkrete initiativer, herunder yderligere forskning på området, en styrkelse af uddannelsen 
i transportbranchen samt yderligere regelforenkling.  
 
Aftale om udvidelse af forsøget med modulvogntog 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af finanslovsaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance aftale om at afsætte yderligere 60 mio. kr. til at udvide forsøget med modulvogntog. Hermed er der 
afsat i alt 150 mio. kr. til forsøg med ekstra lange lastvognstog.  
 
Forsøg med kystbeskyttelsespulje 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af finanslovsaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance aftale om at fortsætte forsøgspuljen på 4 mio. kr. til private og kommunale kystbeskyttelses-
projekter. Formålet er at fremme nye kystbeskyttelsesprojekter samt fjerne eller renovere ældre 
kystbeskyttelse. 
 
Rydning af miner på Skallingen 
Den sidste del af det befærdede område på Skallingen, det såkaldte Område 2, blev i april 2008 frigivet efter 
endt rydning af miner.  
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Post Danmark A/S 
Regeringen, den svenske regering og CVC Capital Partners (CVC) underskrev i april 2008 en 
hensigtserklæring om en fusion mellem Post Danmark A/S og Posten Sverige AB. Det fusionerede selskab 
vil blive væsentligt styrket og få en omsætning på mere end 35 mia. danske kroner og 50.000 ansatte. 
Parterne er enige om at søge det fusionerede selskab børsnoteret i Stockholm og København indenfor en 
periode på 3-5 år. 
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Udenrigsministeren 
 
EU’s Lissabon-traktat og rammerne for dansk europapolitik 
Den nye traktat, Lissabon-traktaten, er underskrevet af EU’s stats- og regeringschefer i Lissabon i december 
2007. Regeringen støttede den nye traktat, og der var efterfølgende bred opbakning i Folketinget til at 
ratificere Lissabon-traktaten parlamentarisk. Regeringens lovforslag om Danmarks ratifikation af Lissabon-
traktaten er vedtaget i april 2008 af et bredt flertal i Folketinget. Det samme brede flertal indgik i februar 
2008 en aftale om rammerne for dansk europapolitik i en globaliseret verden.  
 
Afghanistan  
Regeringen offentliggjorde i december 2007 en plan for den danske indsats i Helmand-provinsen i 
Afghanistan for 2008. Planen angiver de strategiske målsætninger for det langsigtede danske engagement. 
Regeringens beslutningsforslag om et forstærket styrkebidrag til Afghanistan med fire kampvogne er 
vedtaget i oktober 2007. Regeringens beslutningsforslag om et helikopterbidrag til Afghanistan forventes 
vedtaget i juni 2008. Regeringen ventes endvidere i juni 2008 at offentliggøre en samlet strategi for den 
danske politiske, civile og militære indsats i Afghanistan for perioden 2008-2012.  
 
Irak 
I Irak blev den danske bataljon i Basra-provinsen hjemtaget i august 2007 og erstattet af et helikopterbidrag, 
der var udsendt til Basra frem til december 2007. Fokus for den danske genopbygningsindsats blev i løbet af 
2007 flyttet fra Basra til Bagdad, hvor indsatsen er koncentreret om kapacitetsudvikling i den irakiske 
administration.  
 
Mellemøsten 
Regeringen har fortsat sin aktive Mellemøst-politik. Danmark deltog i Annapolis-mødet i november 2007, 
der relancerede fredsforhandlingerne mellem israelere og palæstinensere, og efterfølgende i Paris-
donormødet for palæstinenserne i december 2007, hvor Danmark bidrog substantielt med 589 mio. kr. for 
perioden 2008-2010. 
 
Kosovo 
Danmark anerkendte Kosovo den 21. februar 2008. Kosovos selvstændighedserklæring den 17. februar 2008 
var kulminationen på et langt forløb med forhandlinger under ledelse af FN. For at understøtte 
selvstændigheden på retsstatsområdet har EU lanceret sin største politi- og retsstatsmission (EULEX) 
nogensinde med 1850 udsendte. Danmark ventes at at bidrage med ca. 60 udsendte. I Naboskabsprogrammet 
for 2008-2012 er Kosovo tillagt højeste prioritet.  
 
Strategier for samarbejdet med Afrika, Asien og Latinamerika 
I 2007 fremlagde regeringen regionale strategier for Danmarks samarbejde med Asien (juni 2007), Afrika 
(august 2007), og Latinamerika (september 2007). Strategierne, der sammentænker alle værktøjer i de tre 
regioner, gennemføres i tæt samarbejde med de mange andre relevante aktører, herunder ikke mindst dansk 
erhvervsliv. 
 
Klima 
Regeringen fortsatte arbejdet med at integrere klimaspørgsmål i udenrigspolitikken. Inspireret bl.a. af det 
danske studie af klima og udenrigspolitik besluttede Det Europæiske Råd i juni og december 2007 at 
iværksætte et udredningsarbejde om klima og sikkerhedspolitik. Det Europæiske Råd konkluderede i marts 
2008 – bl.a. som følge af en aktiv dansk indsats – at EU skal nå til enighed om en klima- og energipakke 
allerede i 2008. 
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Arktisk konference 
Med henblik på at sikre at Danmark placerer sig centralt i arbejdet med udviklingen i Det Arktiske Ocean var 
udenrigsministeren sammen med den grønlandske landsstyreformand vært for en konference i maj 2008 med 
deltagelse af USA, Canada, Rusland og Norge. Med vedtagelsen af Ilulissat-erklæringen bidrog konferencen 
afgørende til at sikre, at den fremtidige udvikling i Det Arktiske Ocean sker inden for en fælles ramme, og at 
grundlaget for udviklingen bliver dialog og samarbejde. 
 
Maritim afgrænsning  
Med Folketingets samtykke til ratifikation af en aftale med Island om den maritime grænsedragning mellem 
Island og Færøerne afsluttedes mange års indsats for at få afsluttet fastlæggelsen af den maritime grænse 
omkring Færøerne. Samtidig har regeringen i et tæt samarbejde med Færøerne iværksat arbejdet med at 
udarbejde forelæggelser for FN's kontinentalsokkelkomité om afgrænsning af den færøske kontinentalsokkel. 
 
Indsats mod pirateri 
Kapringen af Danica White og andre skibe i området ud for Somalia i løbet af 2007 og 2008 understregede 
behovet for at styrke det internationale samarbejde om bekæmpelse af pirateri. Regeringen har i 2007 og 
2008 taget en række initiativer både i FN og i andre fora med henblik på at styrke det internationale 
samarbejde mod pirateri. I foråret 2008 ledsagede danske flådefartøjer nødhjælpstransporter til Somalia med 
henblik på at imødegå angreb fra pirater. Regeringen har endvidere nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
undersøge de konkrete muligheder for en endnu mere markant dansk indsats på dette område.  
 
Offensiv handelspolitisk strategi samt indsats for eksport- og investeringsfremme 
Regeringen offentliggjorde i juni 2007 en offensiv handelspolitisk strategi, der sigter på at identificere og 
nedbringe de barrierer, der begrænser danske virksomheders mulighed for at få fodfæste særligt på 
vækstmarkederne. Med afsæt i handlingsplanen for offensiv global markedsføring af Danmark styrkede 
regeringen den danske indsats med bl.a. flere eksportfremmerådgivere på vigtige vækstmarkeder samt et 
forstærket salgsnet på investeringsfremmeområdet i Europa, Asien og Nordamerika.  
 
Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 
Udenrigsministeriet oprettede i oktober 2007 et globalt vagtcenter, hvis hovedformål er at yde borgerservice 
til nødstedte danskere i udlandet. Herudover overvåger centret hændelser som bl.a. terrorisme, natur-
katastrofer og andre uroligheder, som kan få konsekvenser for danskere i udlandet. 
 
Udenrigsministeriet og globaliseringen 
Med udgangspunkt i Udenrigsministeriets analyse af globaliseringen og dens konsekvenser for 
udenrigstjenesten blev ambassadestrukturen styrket og målrettet mod globaliseringens brændpunkter i Asien 
og mod politiske, kommercielle og strategiske interesser i Nordafrika og Mellemøsten. Konkret blev der i 
februar 2007 åbnet en ambassade i Argentina og i september samme år ambassader i Australien, Jordan, 
Libanon og Marokko.  
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Undervisningsministeren 
 
Udvidelse af undervisningspligten til 10 år, mål- og indholdsbeskrivelse for skole-
fritidsordninger mv. 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om folkeskolen er vedtaget i maj 2008. De nye regler medfører 
bl.a., at undervisningspligten udvides fra ni til 10 år, en obligatorisk sprogvurdering i starten af børne-
haveklassen, en ny beskrivelse af indholdet af undervisningen i børnehaveklassen med tilhørende trinmål 
samt krav om mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger.  
 
Reform af erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 
Regeringens lovforslag om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er vedtaget i 
marts 2008. De nye regler medfører bl.a. en ny fleksibel uddannelsesstruktur, nye muligheder for fleksibel 
tilrettelæggelse af korte videregående uddannelser samt nye muligheder for international uddannelse.  
 
Erhvervsakademier for videregående uddannelser 
Regeringens lovforslag om erhvervsakademier for videregående uddannelser er vedtaget i maj 2008. 
Lovgivningen er en udmøntning af regeringens aftale fra juni 2007 med Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Det Radikale Venstre om erhvervsakademier og etablering af vækstlag i forhold til tekniske og 
merkantile professionsbacheloruddannelser. De nye regler indebærer bl.a., at der oprettes 10 nye 
selvstændige erhvervsakademier, som skal være funktionsdygtige fra 1. januar 2009.   
 
Medie- og journalisthøjskolen 
Regeringens lovforslag om medie- og journalisthøjskolen er vedtaget i april 2008. Loven skal ses i 
sammenhæng med reformen af institutionsstrukturen for de videregående uddannelser. De nye regler 
fastsætter formål og opgaver for journalist- og mediehøjskolens arbejde efter en sammenlægning af 
Danmarks Journalisthøjskole og Den Grafiske Højskole.  
 
Almen voksenuddannelse og anerkendelse af realkompetence  
Regeringens lovforslag om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag 
i almen voksenuddannelse, i hf-uddannelsen og i uddannelsen til studentereksamen (avu-loven) er vedtaget i 
april 2008. De nye regler har bl.a. til formål at målrette almen voksenuddannelse mod de unge voksne med 
utilstrækkelige kundskaber og mod tosprogede uden tilstrækkelige danskkundskaber.  
 
Akkreditering af videregående uddannelser mv.  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut er vedtaget i marts 2008. De 
nye regler medfører, at det primært bliver evalueringsinstituttet, der fra 1. april 2008 gennemfører 
akkrediteringsvurderinger og udarbejder akkrediteringsrapporter som grundlag for Akkrediteringsrådets 
afgørelser om akkreditering af videregående uddannelser inden for undervisningsministerens område. 
 
Forenkling af almen studieforberedelse  
Regeringens lovforslag om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) er vedtaget i maj 2008. 
De nye regler medfører bl.a. en forenkling af kravene til den almene studieforberedelse samt en afskaffelse 
af kravet om, at en tredjedel af uddannelsestiden i almen studieforberedelse skal placeres i 1.g. Lovforslaget 
skal ses i sammenhæng med regeringens afbureaukratisering samt forliget indgået af gymnasieforligskredsen 
i december 2007. 
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Ny fælles pædagogikumordning for de gymnasiale uddannelser 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om en ny, fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de 
gymnasiale uddannelser. Den fælles pædagogikumordning vil styrke samarbejdet og vidensdelingen mellem 
de gymnasiale uddannelser og giver pædagogikumkandidaten basale kompetencer til at arbejde som lærer i 
alle de gymnasiale uddannelser. Lovforslaget forventes vedtaget juni 2008.  
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Velfærdsministeren  
 
Jobplanen – gunstigere vilkår for at folkepensionister og ”gamle” førtidspensionister 
kan påtage sig arbejde  
Regeringens lovforslag om at skabe gunstigere vilkår for seniorer, der fortsætter med at arbejde efter 
folkepensionsalderen, og for førtidspensionister på ”gamle” ordninger, der ønsker at prøve kræfter med 
arbejdsmarkedet, er vedtaget i maj 2008  De nye regler følger af aftalen om jobplanen med Dansk Folkeparti, 
Det Radikale Venstre og Ny Alliance.  
 
Invaliditetsydelse til alle ”gamle” førtidspensionister, når pensionen gøres hvilende  
Regeringens lovforslag om, at invaliditetsydelse automatisk skal tilkendes alle førtidspensionister på gammel 
ordning, der kommer i beskæftigelse og får pensionen gjort hvilende, er vedtaget i maj 2008. De nye regler  
er en del af finanslovaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance.  
 
Forbedring af folkepensionisters økonomiske forhold 
Regeringens lovforslag om at forhøje den supplerende pensionsydelse til 10.000 kr. årligt (2008-niveau) med 
virkning fra 2009 er vedtaget i maj 2008. De nye regler er en del af finanslovaftalen for 2008 med Dansk 
Folkeparti og Ny Alliance.  
 
Ingen løsrevne lukkedage og et sundt frokostmåltid i alle daginstitutioner  
Regeringen indgik i marts 2008 en aftale med Dansk Folkeparti og Ny Alliance om at afskaffe løsrevne 
lukkedage i daginstitutioner. Regeringen vil søge at indgå en aftale med kommunerne herom. Aftalen 
indebærer endvidere, at alle førskolebørn i daginstitutioner senest fra 1. januar 2010 skal have tilbud om et 
sundt frokostmåltid. Udgifterne til måltidet bliver fuldt forældrebetalt for de forældre, der ikke er omfattet af 
friplads eller søskenderabat.  
 
Lige muligheder – styrket indsats over for udsatte børn og unge 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med satspuljepartierne, der tæller alle Folketingets partier på nær 
Enhedslisten, om at styrke indsatsen over for udsatte børn og unge. Der er afsat 610 mio. kr. over 4 år hertil.  
 
Familierådgivning til kvinder med børn på kvindekrisecentre 
Regeringen fremsatte i marts 2008 lovforslag om familierådgivning til kvinder med børn på 
kvindekrisecentre. Lovforslaget, der følger af satspuljeaftalen for 2008, forventes vedtaget i juni 2008. 
 
Hjemløsestrategi 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med satspuljepartierne om at styrke indsatsen for at fjerne 
hjemløsheden. Formålet er, at ingen borgere skal leve et liv på gaden. Der er afsat 500 mio. kr. over 4 år. 
Regeringens lovforslag om at gøre tilskud til etablering af skæve boliger permanent er vedtaget i maj 2008.  
 
Andre elementer i satspuljeaftalen 2008 – Velfærdsministeriets område 
Regeringen indgik i februar 2008 en aftale med satspuljepartierne om udmøntning af satspuljen for 2008. På 
Velfærdsministeriets område er der afsat godt 550 mio. kr. hvert af årene 2008–2011 til forbedringer af 
forholdene for udsatte grupper, udsatte børn og unge, ældre og handicappede.  
 
Etablering af 10 nye sikrede pladser 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af finanslovaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance aftale om etablering af 10 nye pladser på sikrede institutioner.  
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Afskaffelse af servicebetaling i botilbud eller på plejehjem 
Regeringens lovforslag om at ophæve servicebetalingen, som modtagere af mellemste og højeste 
førtidspension betaler ved ophold i botilbud efter servicelovens § 108 eller § 192, er vedtaget i maj 2008. De 
nye regler er en del af finanslovaftalen for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny Alliance.  
 
Fast kontaktperson for modtagere af hjemmehjælp og færre forskellige hjemme-
hjælpere hos den enkelte ældre 
Regeringen indgik i marts 2008 som en del af aftalen om finansloven for 2008 med Dansk Folkeparti og Ny 
Alliance en aftale om at give modtagere af hjemmehjælp ret til en fast kontaktperson. Regeringen vil 
fremsætte lovforslag herom i 2008 med henblik på ikrafttrædelse den 1. januar 2009. Endvidere skal antallet 
af forskellige hjælpere hos den enkelte ældre mindskes. Dette indgår som et centralt tema i forhandlingerne 
om kommunernernes økonomi for 2009.   
 
Plejeboliggarantien 
Regeringens forslag om kommunal grundkapital i plejeboliger er vedtaget marts 2008. Med nedsættelsen af 
den kommunale grundkapital til 7 pct. for tilsagn i 2008 til plejeboliger og med forhøjelsen af 
maksimumsbeløbet til byggeri af ældreboliger de steder i landet, hvor presset på byggeriet er størst, er der 
sikret fornuftige rammer for, at regeringens plejeboliggaranti fra 1. januar 2009 kan opfyldes. 
 
Finansiering af støttet boligbyggeri 
Regeringens forslag om finansiering af støttet boligbyggeri med særligt dækkede obligationer (SDO’er) er 
vedtaget april 2008. De nye regler skal gøre det muligt at finansiere støttet boligbyggeri med den nye type af 
obligationer. 
 
Salg af almene familieboliger 
Regeringens lovforslag om forlængelse af forsøgsordningen med salg af almene familieboliger er vedtaget i 
maj 2008.  
 
Forbedrede muligheder for at gribe ind over for dårlige boliger 
Regeringens lovforslag om forbedring af kommunernes muligheder efter byfornyelsesloven for at gribe ind 
over for de allerdårligste boliger i form af justeringer og indførelse af nye byfornyelsesinstrumenter er 
vedtaget i maj 2008.  
 
Ny procedure for godkendelse af partinavne  
Regeringens lovforslag om en udvidelse af Valgretsnævnets (nu Valgnævnets) kompetence er vedtaget i april 
2008. Med de nye regler er der endvidere foretaget en række præciseringer af, i hvilke boformer og boliger 
der ved valg kan brevstemmes, således at bl.a. voldsramte kvinder fremover får ret til at brevstemme på 
kvindekrisecentrene.  
 
Lovfæstelse af Skanderborgmodellen og regler om kommunale kontrolbud 
Regeringens lovforslag om lovfæstelse af den såkaldte Skanderborgmodel er vedtaget i april 2008. Fra 1. juli 
2008 kan kommunerne vælge denne kommunale styreform, hvor de stående udvalg ikke eller kun delvis har 
del i den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Samtidig er vedtaget bindende regler om 
kommunernes beregning af og afgivelse af kontrolbud, når de beslutter at sende opgaver i udbud.  
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Økonomi- og erhvervsministeren  
   
Handlingsplan for virksomhedernes samfundsansvar 
Regeringen fremlagde i maj 2008 en handlingsplan til fremme af virksomhedernes samfundsansvar. 
Handlingsplanen skal bidrage til, at danske virksomheder i højere grad drager fordel af at være i en global 
førerposition, når det gælder erhvervslivets samfundsansvar. Samtidig er det et mål for handlingsplanen, at 
Danmark og danske virksomheder bliver internationalt kendt for ansvarlig vækst. 
 
Regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 
Regeringen har i juni 2006 indgået regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling med de seks 
regionale vækstfora. Aftalerne er indgået for perioden 2007-2009 og skal bidrage til, at globaliserings-
strategien udfoldes i hele landet og styrke sammenhængen mellem den nationale vækstpolitik og den 
regionale indsats for vækst og erhvervsudvikling.  
 
Styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien   
Regeringen indgik i januar 2008 en aftale med partierne bag globaliseringsaftalen om udmøntningen af 90 
mio. kr. til styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark. Med aftalen etableres der et nationalt 
center for kultur- og oplevelsesøkonomi og der oprettes fire nye erhvervsspecifikke oplevelseszoner, der skal 
styrke vilkårene for vækst inden for oplevelseserhverv, hvor Danmark har særlige kreative kompetencer eller 
erhvervsmæssige potentialer.  
 
Styrket markedsføring af Danmark 
Fonden til Markedsføring af Danmark er blevet etableret. Fonden skal skabe bedre økonomisk mulighed for 
at tiltrække eller igangsætte større arrangementer og initiativer, der bidrager til at markedsføre Danmark og 
styrke relationerne mellem Danmark og resten af verden. Fonden har i alt 150 mio. kr. til rådighed til 
uddeling i perioden 2007 – 2010.  
 
Etablering af Klimakonsortiet 
I februar 2008 blev Klimakonsortiet stiftet som et offentligt-privat partnerskab mellem staten og en række af 
erhvervslivets organisationer. Klimakonsortiet skal stå for en ambitiøs og koordineret indsats for 
erhvervsaktiviteter i forbindelse med Danmarks værtskab for FN’s klimakonference i 2009. Indsatsen 
omfatter en fælles kommunikationsindsats, en række tværgående markedsføringsaktiviteter samt 
koordineringen af erhvervsrettede tiltag med tilknytning til klimakonferencen. 
 
Etablering af Erhvervsklimapanelet 
Regeringen nedsatte i september 2007 et erhvervsklimapanel, hvor regeringen mødes med repræsentanter fra 
organisationer, erhvervsliv og forskningsverdenen. Formålet med panelet er at rådgive regeringen om 
erhvervsaktiviteter og branding i forbindelse med klimakonferencen samt om udnyttelse af vækstmuligheder 
på klimaområdet og erhvervslivets og videninstitutionernes ansvar i forhold til at håndtere klima-
udfordringerne.  
 
International regulering af skibsfartens CO2-udledning   
På dansk foranledning er man i FN’s søfartsorganisations (IMO) i foråret 2008 blevet enige om ni principper 
for fremtidig IMO-regulering af skibsfartens CO2-udledning.  
 
Afbureaukratisering af byggesagsbehandlingen 
Regeringens lovforslag om ændring af byggeloven er vedtaget i juni 2008. Med de nye regler  
afbureakratiseres byggesagsbehandlingen, så kommunerne fritages for at føre teknisk kontrol med mindre 
bygninger og ukomplicerede industribygninger.  
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Bedre bygningsreglement 
Regeringen lancerede i december 2007 et nyt bygningsreglement. Det nye bygningsreglement indebærer 
forbedringer for såvel forbrugere som byggeriet, herunder bedre tilgængelighed for personer med handicap, 
bedre indeklima og forenkling af reglerne til gavn for byggevirksomhederne. 
 
Åbenhed omkring Fondsrådets og Det Finansielle Virksomhedsråds afgørelser 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om værdipapirhandel mv., som har til formål at skabe øget 
åbenhed omkring Det Finansielle Virksomhedsråds og Fondsrådets arbejde, er vedtaget i juni 2008. Med de 
nye regler skal de finansielle råds afgørelser som hovedregel offentliggøres med navns nævnelse.  
 
Danmarks konkurrenceevne i den globale økonomi 
Regeringen offentliggør i juni 2008 Konkurrenceevneredegørelsen 2008, der gør status for Danmarks 
internationale konkurrencedygtighed. 
 
Styrket indsats mod piratkopiering 
Regeringen præsenterede i marts 2008 en plan for en styrket indsats over for piratkopiering. Regeringen 
foreslår bl.a. en stigning i strafferammen fra maks. 1 år til maks. 6 års fængsel. Forbrugere og virksomheder 
skal også informeres bedre. Internationalt vil Danmark fortsat arbejde for en bedre håndhævelse i Asien. 
Regeringen vil fremsætte lovforslag i efteråret 2008. 
 
Grundlag for terrorforsikring 
Regeringens lovforslag om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet er vedtaget i juni 2008. 
De nye regler har til formål at understøtte et marked for forsikring mod økonomiske tab ved terrorangreb.  
 
Styrkede indgrebsmuligheder til søs  
Regeringens lovforslag om ændring af sømandsloven og lov om sikkerhed til søs er vedtaget i maj 2008. De 
nye regler sikrer bl.a. styrkede indgrebsmuligheder i tilfælde af overtrædelse af søfartslovgivningen.  
 
Forbedring af kom-i-gang-lån 
Regeringen har i april 2008 hævet maksimumsgrænsen for iværksætternes Kom-i-gang-lån fra 0,5 mio. kr. til 
1 mio. kr. Samtidig har alle pengeinstitutter fået mulighed for at tilbyde Kom-i-gang-lån.  
 
Nyt Udbudsråd - styrket konkurrence om offentlige opgaver 
Regeringen har som et led i Kvalitetsreformen nedsat et Udbudsråd, der skal fremme konkurrencen i den 
offentlige sektor – bl.a ved at evaluere resultaterne af konkurrenceudsættelse og reglerne på området samt 
indgå i dialog med offentlige myndigheder og virksomheder.   
  




