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Det går godt i Danmark!
Danmark har vækst, og som noget nyt er der fremgang i alle dele af landet. Den udvikling understøtter regeringen med blandt andet en friere planlov, en landbrugspakke og en
historisk flytning af tæt på 4.000 statslige arbejdspladser ud af Hovedstaden og ind i resten af landet.
Siden sidste valg er der skabt omkring 80.000 flere private job. Regeringen har styrket
erhvervslivets vilkår. Vi har afskaffet PSO-afgiften. Det er en af de største lettelser for
virksomhederne nogensinde.
Vi har den laveste ledighed i 40 år, på nær to år under overophedningen i 00’erne. Og det
laveste antal personer på offentlig forsørgelse i 10 år.
Antallet af asylansøgere i første kvartal af 2017 var det laveste siden tredje kvartal af
2008. Vi har strammet kravene herhjemme og hævet stemmen i EU. Det har virket.
Derfor kan vi nu bruge mere i nærområderne, hvor vi kan hjælpe flere. Og der spares milliarder i kommunerne, som dermed har flere penge til service til borgerne.
Vi skal hele tiden styrke kernevelfærden. Det gør regeringen med en ny kræftplan med
2,2 mia. kr. i ryggen, en demenshandlingsplan og flere penge til værdig ældrepleje.
Vi har en sund offentlig økonomi, som udlandet har stor tillid til. Og vi er nu – for første
gang i 183 år – helt uden gæld i fremmed valuta. Sidst dét var tilfældet, var Frederik den
Sjette enevældig konge.
Jeg glæder mig over, at der står brede flertal bag mange af regeringens resultater. Og
uden for Folketinget har regeringen et solidt trepartssamarbejde med fagbevægelse og
arbejdsgivere.
Inspireret af det arbejde har vi nedsat Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid. Det er min ambition at skabe en bred debat, om hvordan vi får hele Danmark og alle
danskere forlæns ind i fremtiden.

Det går godt i Danmark. Nu skal vi bruge den gunstige situation, som vi selv har skabt, til
at gøre Danmark endnu stærkere i fremtiden.

Lars Løkke Rasmussen
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En stærk økonomi – og sammenhæng i den offentlige sektor
Dansk økonomi er i fortsat fremgang

BNP er vokset siden starten af 2009, og indikatorer peger på, at fremgangen er fortsat ind i 2017. Økonomien er dermed inde i ottende år med positiv vækst, og beskæftigelsen er i kraftig fremgang. Siden
folketingsvalget i sommeren 2015 er den private beskæftigelse steget med omkring 80.000 personer (fra
2. kvartal 2015 til 4. kvartal 2016), og ledigheden er på det laveste niveau i 40 år, bortset fra årene med
overophedning i 2007 og 2008. Uden de reformer, der er gennemført de senere år, ville vi allerede i dag
stå i en situation med udbredt mangel på arbejdskraft. Med nye reformer, som styrker dansk økonomi, vil
regeringen forlænge opsvinget i de kommende år.
2025-udspil

Regeringen fremlagde i maj 2017 2025-planen Vækst og velstand 2025, der sætter rammerne for dansk
økonomi og finanspolitikken frem mod 2025. Med 2025-planen peger regeringen på konkrete indsatsområder, der kan bruges som løftestænger til at øge beskæftigelsen og produktiviteten til gavn for vækst og
velstand. Det er regeringens ambition at gennemføre tiltag, som løfter BNP med 80 mia. kr. og beskæftigelsen med 55-60.000 personer i 2025.
Bedre vilkår i overgangen fra arbejdsliv til pension

Regeringens udspil Bedre vilkår i overgangen fra arbejdsliv til pension indeholder tiltag, som både skal
bidrage til at styrke pensionssystemet og fremme bedre vilkår for at forlænge arbejdslivet. For at styrke
tilskyndelsen til pensionsopsparing foreslår regeringen bl.a., at det skal være muligt at spare mere op uden
modregning i folkepension mv. ved udbetaling. Samtidig afsættes en pulje på 2¼ mia. kr. til skatteinitiativer, der understøtter, at det bedre kan betale sig at spare op til pension for alle aldersgrupper. Pensionsopsparingen styrkes derudover igennem forslaget om en obligatorisk pensionsopsparing for lønmodtagere
og overførselsmodtagere. For at skabe bedre vilkår for at forlænge arbejdslivet foreslår regeringen endvidere, at efterlønsbidrag kan udbetales skattefrit ved udmeldelse af efterlønsordningen, og der gives mulighed for at få hurtigere udbetaling af opsat pension end i dag.
Fornyelse af den offentlige sektor

Regeringen har nedsat Ministerudvalget for offentlig fornyelse. I april 2017 lancerede regeringen med
sammenhængsreformen et foreløbigt arbejdsprogram for fornyelse af den offentlige sektor. Som en del af
arbejdet er der nedsat tre udfordringspaneler bestående af praktikere fra den offentlige og private sektor,
der skal komme med yderligere bidrag til sammenhængsreformen.
Nedsættelse af ledelseskommission

Som en del af sammenhængsreformen nedsatte regeringen i marts 2017 en ledelseskommission, der skal
kortlægge og analysere offentlig ledelse og ultimo 2017 komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke kvaliteten af offentlig ledelse. Kommissionen består af en formand og ni medlemmer med solid ledelseserfaring fra forskellige dele af den offentlige og private sektor samt ledelseseksperter.
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Udspil om fælles løsninger og indkøb på tværs af den offentlige sektor

Regeringen offentliggjorde i maj 2017 udspil om henholdsvis fælles løsninger og indkøb. Med udspil om
fælles løsninger ønsker regeringen at øge kvalitet og effektivitet i den offentlige opgaveløsning ved at
styrke brugen af fælles løsninger i stat, kommuner og regioner. For så vidt angår staten tager regeringen
med udspillet konkret initiativ til øget brug af fælles løsninger for basal it-drift og facility management.
Sigtet med indkøbsudspillet er at styrke samarbejdet om offentlige indkøb på tværs af sektorer og indkøbsområder.
Konkurrenceudsættelse og hjemtagelse af juridiske ydelser

I 2016 besluttede regeringen at revurdere statens indkøbsstrategi for juridiske ydelser. En række juridiske sagsområder er udtaget af Kammeradvokatordningen, således at en række sager skal konkurrenceudsættes eller hjemtages. Regeringen vil i løbet af 2017 overveje, om der er nye sagsområder, som staten
med fordel kan hjemtage eller konkurrenceudsætte. Regeringen har også taget initiativ til at gøre
det lettere for de enkelte ministerområder at anvende andre advokater end Kammeradvokaten i enkeltsager.
Finansloven for 2017

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Dansk Folkeparti om finansloven for 2017. Aftalen var med til at styrke velfærden og øge trygheden for
danskerne. Der blev med aftalen besluttet at øge optaget på politiskolen og oprette en ny politikadetuddannelse, afsætte ca. 2 mia. kr. frem til 2020 til at understøtte en værdig ældrepleje, sænke registreringsafgiften, styrke skattevæsenet mv.
Kasseeftersyn af det statslige it-område

Regeringen præsenterede i januar 2017 resultaterne af det såkaldte kasseeftersyn på it-området, der bl.a.
viste, at der er behov for et langt stærkere fokus på sikker drift af statslige it-systemer. På den baggrund
har regeringen taget initiativ til en omfattende indsats for at professionalisere arbejdet med it i staten.
National strategi for cyber- og informationssikkerhed

Regeringen har igangsat arbejdet med en ny national strategi, der skal styrke Danmarks sikkerhed på det
digitale område. Den nye strategi skal gøre både myndigheder og private aktører inden for centrale sektorer bedre rustet til at beskytte den danske digitale infrastruktur.
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Et velfungerende arbejdsmarked med høj beskæftigelse
Nedsættelse af Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid

Regeringen nedsatte i maj 2017 Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid. Rådet skal frem til
udgangen af 2018 drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan Danmark bedst muligt griber de
mange nye muligheder, så Danmark forbliver et af verdens rigeste lande samtidig med, at alle danskere
får del i udviklingen. Regeringen har udpeget 32 faste medlemmer af partnerskabet, der repræsenterer
bl.a. virksomheder, arbejdsmarkedets parter og eksperter. Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for rådet. Derudover sidder syv ministre med i partnerskabet: Finansministeren, erhvervsministeren,
økonomi- og indenrigsministeren, beskæftigelsesministeren, uddannelses- og forskningsministeren, innovationsministeren og undervisningsministeren.
Aftale om nyt dagpengesystem for selvstændige

Regeringen indgik i maj 2017 aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om et nyt dagpengesystem for selvstændige, honorarmodtagere og freelancere. Med det nye dagpengesystem for selvstændige
videreføres de bærende principper i det nye dagpengesystem for lønmodtagere, således at dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige i langt højere grad harmoniseres. Aftalen tager afsæt i anbefalingerne fra arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet, der blev nedsat i februar 2016 på baggrund af en anbefaling fra Dagpengekommissionen.
Jobpræmie til langtidsledige m.v.

Regeringens lovforslag om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige blev vedtaget i marts 2017. Der
kan udbetales jobpræmie i 18 måneder, hvormed en person i alt kan modtage op til 45.000 kr. i jobpræmie.
Bedre muligheder for at udføre frivilligt arbejde

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag, der forlænger en forsøgsperiode, som giver mulighed for, at
et arbejdsløshedskassemedlem midlertidigt kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen
uden fradrag i arbejdsløshedsdagpengene. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2017. Regeringen vil
endvidere indkalde til politiske forhandlinger om en aftale, der mere permanent skal styrke mulighederne
for, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde.
Ophævelse af optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge

V-regeringens lovforslag om at afskaffe muligheden for, at medlemmer af en arbejdsløshedskasse optjener ret til feriedagpenge for de perioder, hvor de har modtaget sygedagpenge, blev vedtaget i december
2016. Lovforslaget udmønter en del af aftalen om finansloven for 2017 mellem V-regeringen, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti.
Ophævelse af pligt til meddelelse om ret til folkepension, opsat pension m.v.

Regeringens lovforslag om at ophæve pligten til at sende meddelelse om ret til folkepension til borgerne,
inden de pågældende når pensionsalderen, blev fremsat i februar 2017. Lovforslaget forventes vedtaget i
maj 2017.
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Styrket indsats mod fremmedkrigere

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om stop for offentlige ydelser til fremmedkrigere. Lovforslaget har til formål at sikre, at fremmedkrigere ikke kan finansiere deres ophold i udlandet for danske
velfærdsydelser. Lovforslaget indgår i udmøtningen af V-regeringens nationale handleplan fra oktober
2016 mod ekstremisme og radikalisering. Regeringen fremsatte i maj 2017 efter dialog med Dansk Folkeparti et omfattende ændringsforslag til lovforslaget. Ændringsforslaget indebærer en treårig karantæneordning i ydelsessystemet for dømte fremmedkrigere, der samtidig med ophold i udlandet har modtaget
en forsørgelsesydelse. I karantæneperioden er fremmedkrigeren udelukket fra ydelser som dagpenge og
sygedagpenge, og øvrige ydelser som kontanthjælp og førtidspension nedsættes til integrationsydelsesniveau. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
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Virksomheder i vækst
Modernisering af planloven

Regeringen fremsatte i januar 2017 lovforslag om modernisering af planloven. Lovforslaget følger op på
aftalen fra juni 2016 mellem V-regeringen, Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet og
Dansk Folkeparti om Danmark i bedre balance. Lovforslaget giver kommuner, borgere og virksomheder
bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling med fortsat beskyttelse af natur og miljø. Lovforslaget
forventes vedtaget i juni 2017.
Udvidet lånegrænse for realkreditbelåning af sommerhuse

Regeringens lovforslag om en forhøjelse af lånegrænsen for sommerhuse blev vedtaget i april 2017. Lovforslaget hæver grænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 pct. til 75 pct. Det vil gøre det billigere at finansiere køb af sommerhuse og gøre det billigere at modernisere og renovere sommerhuse.
Aftale om etablering af yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild
og Høvsøre

Regeringen indgik i marts 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti om at etablere yderligere testpladser til prototypevindmøller ved Østerild og Høvsøre. Med aftalen
igangsættes arbejdet med henblik på at udvide de to testcentre. På baggrund af aftalen fremsættes forslag
til anlægslov vedrørende udvidelsen af testcentrene i Folketingsåret 2017/2018.
Digitalt Vækstpanel

Digitalt Vækstpanel afleverede 33 anbefalinger i maj 2017, der kan styrke den digitale vækst i erhvervslivet, under overskriften ”Danmark som digital frontløber”. Anbefalingerne vedrører fire områder: digitale
kompetencer til alle, attraktivt digitalt vækstmiljø, proaktive rammer for digitalisering og digital ansvarlighed og begejstring.
Iværksætterpanel

Regeringen har fokus på at sikre de bedste rammevilkår og vækstbetingelser for iværksættere og vækstvirksomheder. Regeringen har derfor nedsat Iværksætterpanelet, som sætter fokus på bl.a. adgang til kapital og talent. Regeringen etablerer også et såkaldt FinTech Lab i Finanstilsynet, der skal gøre det lettere
for iværksættere at navigere i den finansielle lovgivning.
Lovforslag om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet.
Lovforslaget medfører, at realkreditinstitutterne skal forklare sig bedre, når fx bidragssatserne øges. Derudover øges varslingsperioden for prisstigninger på realkreditlån fra tre til seks måneder, og det bliver
billigere at indfri sit realkreditlån i varslingsperioden. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Byrdestop og byrdelettelser

Regeringen har indført et byrdestop, der indebærer, at der ikke indføres ny lovgivning mv., som pålægger
virksomhederne økonomiske byrder, medmindre tvingende grunde taler for det. Byrdestoppet er kun fraveget tre gange. Pr. 1. januar 2017 er der samlet set realiseret lettelser for 1,4 mia. kr. siden 1. januar
2015. Regeringens mål er, at byrderne skal lettes med netto 6 mia. kr. frem mod 2025.
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Vækstteam for Det Blå Danmark

Vækstteamet for Det Blå Danmark afleverede 52 anbefalinger i april 2017 til regeringen. Anbefalingerne
har fokus på at sikre fremtidsrettede rammevilkår, udnyttelse af mulighederne i digitaliseringen og havets
ressourcer med henblik på at generere ny vækst i erhvervet.
Vækstteam for life science

Vækstteamet for life science præsenterede i marts 2017 sine anbefalinger til, hvordan regeringen kan
styrke life science i Danmark og fremtidssikre virksomhedernes vækstvilkår frem mod 2025.
Ny Hvidvasklov

Regeringen har fremsat et lovforslag om en ny hvidvasklov. Loven indfører nye tiltag, der styrker indsatsen mod kriminelle, der misbruger danske virksomheder og det finansielle system til hvidvask af penge
og terrorfinansiering. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Nævnenes Hus

Den 1. januar 2017 åbnede Nævnenes Hus i Viborg, som er en ny styrelse, der skal bidrage med sekretariatsbetjening af 16 nævn og en mere effektiv klagesagsbehandling til gavn for borgere og virksomheder.
Fælles ikrafttrædelsesdatoer

Regeringen har indført to årlige ikrafttrædelsesdatoer for ny erhvervsrettet regulering. Fra sommeren
2016 til januar 2017 trådte 88 pct. af al erhvervsrettet regulering i kraft på den fælles ikrafttrædelsesdato,
hvilket er markant højere end i sammenlignelige lande (Holland og UK) med samme ordning.
Virksomhedernes samfundsansvar og socialøkonomiske virksomheder

Regeringen har i samarbejde med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst udmøntet en pulje på 5
mio. kr. til forretningsudvikling og strategiske partnerskaber i socialøkonomiske virksomheder. Regeringen har desuden nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på behovet for at opdatere vejledninger på området
for virksomheders samfundsansvar.
Aftale om håndtering af danske kunder i Gable Insurance AG mv.

Regeringen indgik i december 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om håndtering af danske kunders forsikringsdækninger som følge af forsikringsselskabet, Gable Insurance AG’s konkurs. Enhedslisten og Alternativet har efterfølgende tilsluttet sig
aftalen. Aftalen er udmøntet i to lovforslag, der begge er vedtaget.
National strategi for dansk turisme

Regeringen arbejder, gennem den nationale strategi for dansk turisme, for at tiltrække en tredjedel flere
turister til Danmark frem mod 2025. Regeringen indgik i januar 2017 aftale med den kinesiske turismemyndighed om at gennemføre et dansk-kinesisk turismeår i 2017.
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Betalingstjenesteloven

Regeringen fremsatte i marts 2017 lovforslag om betalinger. Loven fremmer udviklingen af innovative
online og mobile betalingsløsninger bl.a. ved at sikre bedre muligheder for brug af betalingsdata. Samtidig øges sikkerheden om elektroniske betalinger og tilladelseskrav for små betalingstjenesteudbydere
lempes. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
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Bedre opgaveløsning i kommunerne mv.
Nedsættelse af færgetakster

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om yderligere nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra visse øer som opfølgning på aftale mellen V-regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om finansloven for 2017. Det blev aftalt at udvide det såkaldte landevejsprincip gradvist frem mod 2020 til at gælde hele året, bortset fra højsæsonen, dvs. skolernes sommerferie. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Regelforenklinger som opfølgning på Frikommuneforsøg I (2012-2015)

Regeringen har som opfølgning på Frikommuneforsøg I besluttet at omsætte 17 forsøg helt eller delvist til
generelle regelændringer. Det skal give alle landets kommuner mulighed for enklere og bedre opgaveløsning på en række områder. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017. Potentialet for at udbrede yderligere 18 forsøg undersøges, imens 17 forsøg allerede er helt eller delvist udbredt.
Frikommuneforsøg II (2016-2020)

V-regeringen udpegede i oktober 2016 otte temabaserede frikommunenetværk med i alt 44 frikommuner.
På den baggrund fremsatte regeringen i april 2017 lovforslag om frikommunenetværk. Formålet med
loven er at give frikommunerne mulighed for at gennemføre forsøg, der kan bidrage til en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i kommunerne.
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Ny særtilskudspulje til vanskeligt stillede kommuner

Regeringens lovforslag om at etablere en ny særtilskudspulje til kommuner med vanskelige økonomiske
vilkår er vedtaget i april 2017. Lovforslaget udmønter finanslovsaftalen for 2017. Den nye særtilskudspulje på 300 mio. kr. årligt målrettes kommuner, der har særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer og fordeles årligt til kommunerne på baggrund af nærmere fastsatte objektive
kriterier.
Oprettelse af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Regeringen fremsatte i februar 2017 lovforslag om sammenlægning af KORA - Det Nationale Institut for
Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd
som opfølgning på aftale mellem V-regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti samt
Dansk Folkeparti om finansloven for 2017. Den nye sammenlagte institution får navnet Det Nationale
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Aftale om partistøtte

Regeringen indgik i februar 2017 aftale med Socialdemokratiet om øget åbenhed om den private økonomiske støtte til de politiske partier. Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag, der udmønter de dele af
aftalen, der forudsætter en lovændring. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
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Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold og udviste udlændinge

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om at afskaffe valgret til kommunale og regionale valg samt
Europa-Parlamentsvalg for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt
udviste udlændinge mv. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
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Lavere skat
Et nyt skattevæsen

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre om en styrkelse af det danske skattevæsen.
Et nyt skattevæsen styrker kerneforretningsområderne inddrivelse, ejendomsvurderinger og told samt
fundamentet for opkrævning og kontrol af skatter og afgifter. Lovforslaget om forenkling af inddrivelseslovgivningen, der er et vigtigt skridt på vej til en effektiv inddrivelse, blev vedtaget i marts 2017.
Nyt ejendomsvurderingssystem

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om et nyt ejendomsvurderingssystem. Det nye
system vil give mere præcise, ensartede og gennemskuelige vurderinger af ejendomme og grunde til gavn
for boligejere i hele landet. Det nye system for ejendomsvurderinger vil første gang blive brugt til at foretage en vurdering af ejerboliger i Danmark i 2018. Vurderingerne udsendes til boligejerne i løbet af første
kvartal 2019.
Tryghed om boligbeskatningen

Regeringen indgik i maj 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om
fremtidens boligbeskatningssystem Tryghed om boligbeskatningen. Det nye boligbeskatningssystem skal
sikre, at de samlede boligskatter ikke stiger ved overgangen til og på grund af det nye ejendomsvurderingssystem. Det nye boligbeskatningssystem indføres med virkning fra 2021, når forliget om det nuværende boligskattestop udløber.
Fastfrysning af grundskylden i 2017

V-rgeringen har som led i finanslovsaftalen for 2017 med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti aftalt at fastfryse grundskylden i 2017 for både ejerboliger og erhvervsejendomme til gavn for ca. 1,2 mio. boligejere og mange tusinde lejere.
Lavere registreringsafgift

V-regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2017 med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti aftalt at øge grænsen for, hvornår registreringsafgiftens højeste sats skal betales. Med afgiftsnedsættelsen er det blevet billigere at købe en række mere familievenlige og trafiksikre
biler.
Lavere bo- og gaveafgift ved generationsskifte

V-regeringen har som led i finanslovsaftalen for 2016 med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti aftalt at sænke bo- og gaveafgiften fra 15 pct. til 5 pct. frem mod 2020 ved
generationsskifte. Nedsættelsen giver en markant lempelse til Danmarks familieejede virksomheder. Regeringen fremsatte i marts 2017 lovforslag herom. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
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Liberalisering af hestevæddemål og onlinebingo

Regeringen indgik i januar 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om at liberalisere en række nuværende monopolspil, så der fremover kan komme
flere udbydere. Det omfatter bl.a. hestevæddemål og onlinebingo, som Danske Spil i dag har monopol på.
Justering af elbilaftale fremmer salget af elbiler

Regeringen indgik i april 2017 en justeret elbilaftale med Socialdemokratiet og Radikale Venstre, der
lemper indfasningen af afgifter for elbiler, og som har til formål at sikre en større udbredelse af el- og
brændselscellebiler i Danmark.
Styrket indsats mod international skatteunddragelse

Regeringen indgik i maj 2017 aftale med samtlige Folketingets partier om at styrke indsatsen mod international skatteunddragelse. Bl.a. oprettes der et nyt center, som vil indeholde den samlede indsats på området.
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Infrastruktur og transport
Udvidelse af E45 mellem Skanderborg S og Aarhus S

V-regeringen indgik som led i aftalen om finansloven for 2017 med Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance samt Dansk Folkeparti aftale om at udvide motorvejsstrækningen mellem Skanderborg S og
Aarhus S fra 4 til 6 spor.
Undersøgelser af ny midtjysk motorvej og Hillerødmotorvejens forlængelse

Regeringen indgik i december 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om undersøgelser af vejprojekter. I relation til en ny midtjysk motorvej iværksættes en VVM-undersøgelse af Give-Billund-E20-Haderslev og en forundersøgelse af en nordlig korridor
mellem Hobro-Viborg-Rute 15-Give. Socialistisk Folkeparti er uden for disse dele af aftalen. Endvidere
iværksættes en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse mellem Allerød og Hillerød.
Linjeføring af motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede)

Regeringen indgik i april 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om linjeføring af en kommende motorvej mellem Næstved og Sydmotorvejen (Rønnede).
Forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel) i København

I april 2017 blev det offentliggjort, at staten, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøens Ejendomsselskab A/S i fællesskab gennemfører en forundersøgelse af en østlig ringvej (havnetunnel)
i København.
Udmøntning af midler til vejprojekter ved Haderup og Ribe mv.

V-regeringen indgik i august 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til
vejprojekter ved Haderup og Ribe mv.
Modernisering af taxi-området

Regeringen indgik i februar 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om modernisering af taxiloven. Aftalen indeholder initiativer til at fremme konkurrencen til gavn for erhvervslivet og forbrugerne, herunder ophævelse af antalsbegrænsninger og geografiske begrænsninger for erhvervets tilladelser. Samtidig indføres skærpede krav til erhvervets forpligtigelser til dokumentation og til at dele denne dokumentation med myndighederne.
Afskaffelse af aldersgrænsen for kørekort til ældre

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om ophævelse af aldersgrænserne for kørekort til ældre. Med
forslaget ophæves reglerne om, at kørekort automatisk udløber ved det fyldte 75. år, hvilket vil gøre det
enklere og mindre bureaukratisk for ældre at have kørekort. Lovforslaget ventes vedtaget i juni 2017.
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Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og af alkolåsordningen

V-regeringen indgik i juni 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om
at lempe straffen for kørsel med hash (THC) i blodet. Regeringen fremsatte i februar 2017 lovforslag om
lempelse af straffen for kørsel i hashpåvirket tilstand og ændring af den frivillige alkolåsordning. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Klagenævn for parkeringsafgifter

Regeringens lovforslag om ændring af færdselsloven er vedtaget i maj 2017. Efter denne lov pålægges
parkeringsbranchen at oprette et uvildigt klagenævn, som skal behandle klager over udstedte kontrolafgifter på offentligt tilgængeligt privat område, fx indkøbscentre mv. Hermed styrkes bilisternes retssikkerhed markant, da eneste mulighed for at påklage den type kontrolafgifter indtil nu har været at indbringe
sagen for de almindelige domstole.
Omlægning af hastighedskontrollen til brug af ”stærekasser”

Regeringen besluttede i marts 2017 med støtte fra Dansk Folkeparti at iværksætte et pilotprojekt, hvor 20
af kameraerne fra politiets mobile fotovogne bruges til at opsætte 20 fastmonterede ATK-standere (”stærekasser”). Pilotprojektet er igangsat i forlængelse af arbejdsgrupperapport vedrørende mulighederne for
omlægning af den mobile hastighedskontrol til fastmonteret ATK. Et af hovedbudskaberne i rapporten er,
at den bedste fartkontrol formentlig opnås ved at kombinere brugen af mobile fotovogne med fastmonterede ”stærekasser” på særligt trafiksikkerhedsbelastede strækninger. Pilotprojektet skal bl.a. belyse de
færdselssikkerhedsmæssige effekter ved at benytte ”stærekasser” i Danmark. Vejdirektoratet har vurderet,
at pilotprojektet kan udrulles primo 2018.
Nationale cykelruter

Regeringen indgik i december 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udmøntning af midler til nationale cykelruter. Med aftalen sikres skiltning af
over 1.000 km national cykelrute.
Forsøg med selvkørende biler

Regeringen fremsatte i januar 2017 lovforslag om forsøg med selvkørende biler. Formålet med lovforslaget er at tillade forsøg med selvkørende motorkøretøjer i Danmark, når dette kan ske færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2017.
Task force til dronetestning

Regeringen præsenterede i maj 2017 resultatet af en task force, der har haft til formål at undersøge muligheder for avanceret dronetestning omkring HCA Airport på Fyn. Task forcens arbejde har bl.a. resulteret i
tildeling af et dedikeret luftrum til dronetestning og enklere adgang til myndighedsgodkendelse, hvilket
kan understøtte avancerede forsøg og test af droner og medvirke til at tiltrække internationale virksomheder til Danmark.
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En fokuseret og fremsynet udenrigspolitik
Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Strategi

Regeringen kommer med den første Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Strategi i juni 2017. Med strategien
leverer regeringen i opfølgning på udredningen om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra maj 2016
svar på de væsentligste eksterne udfordringer, som Danmark står over for netop nu. Strategien for 20172018 fokuserer på følgende emner: Migration, ustabilitet og terror; Sikkerhed i nærområdet; Brexit og
EU’s fremtid; Globaliseringen (økonomisk og teknologisk diplomati); og Arktis.
EU’s handelspolitik

Regeringen har ført en aktiv linje i udformningen af EU’s handelspolitik. EU’s frihandelsaftale med Canada (CETA) blev undertegnet af Danmark, øvrige EU-lande og Canada i oktober 2016 og efterfølgende
godkendt af Europa-Parlamentet. Danmark forventes at ratificere aftalen med Folketingets samtykke i
juni 2017. Desuden varetager Danmark i juni 2017 formandskabet for OECD’s årlige ministermøde, hvor
globaliseringens effekter er hovedtemaet.
Ukraine og sanktionspolitikken over for Rusland

Regeringen har opnået en ledende og dagsordenssættende rolle i EU-samarbejdet om støtte til reformprocessen i Ukraine, bl.a. demonstreret ved EU-kommissionens udvælgelse af Danmark til at gennemføre
EU’s store anti-korruptionsprogram i Ukraine. Regeringen har iværksat arbejdet med en ny strategisk
bistandsramme for Ukraine og Georgien på indikativt ca. 800 mio. kr. over en femårig periode. Regeringen har bidraget til at fastholde EU-enighed om en to-spors tilgang til et stadig mere selvhævdende og
aggressivt Rusland, som bygger på dels at opretholde EU’s pres på Rusland gennem ikke mindst sanktionspolitikken, dels dialog og selektivt engagement på områder med klare fælles interesser. Samme tilgang
forfølges i det bilaterale forhold til Rusland.
Indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien

Danmark har bidraget med kampfly, specialoperationsstyrker, transportfly samt kapacitetsopbygning af
irakiske sikkerhedsstyrker i den globale koalitions indsats mod ISIL. I oktober 2016 blev det besluttet at
forlænge det danske radarbidrag, der indgår i koalitionens indsats mod ISIL, med et år. I december 2016
besluttede regeringen at styrke det danske træningsbidrag i Irak med et ingeniør- og konstruktionshold,
mens specialoperationsstyrkebidraget i januar 2017 fik en udvidet bemyndigelse til såvel nye opgaver
som til at operere i det irakisk-syriske grænseområde. I perioden februar til maj 2017 var der indsat en
dansk fregat i en amerikansk hangarskibsgruppe. Fregatten bidrog til forsvaret af hangarskibsgruppen
samt til luftrumskoordination og -kontrol.
Bidrag til NATO

Regeringen har arbejdet for at fastholde Danmarks status som kerneland i NATO, bl.a. gennem markante
bidrag til NATO’s operationer og aktiviteter. Regeringens beslutningsforslag om at bidrage til NATO’s
fremskudte tilstedeværelse i Estland under den britiske ramme med 200 soldater i 2018 blev vedtaget i
maj 2017. Yderligere har regeringen besluttet i 2018 at bidrage til de stående flådestyrker med et kommandoskib og til Baltic Air Policing med fire F16-fly. Det danske bidrag understreger solidariteten med
NATO’s østlige medlemslande og Danmarks vilje til at stå ved artikel 5 forpligtigelsen i NATO-pagten.
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Danmark bidrog i perioden med ca. 100 personer til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan og
har derudover bidraget til NATO’s mission i Kosovo (KFOR).
Strategiske partnerskabsaftaler

Danmark indgik i april 2017 et strategisk partnerskab med Mexico. Aftalen indebærer bl.a. et styrket
myndighedssamarbejde inden for en række områder på det mexicanske marked, der matcher danske løsninger og teknologi. I maj 2017 blev det første samlede dansk-kinesiske arbejdsprogram vedtaget. Arbejdsprogrammet udbygger det strategiske partnerskab med Kina og sætter retningen for et styrket samarbejde for over 80 danske og kinesiske myndigheder og institutioner frem mod 2020. Med henblik på at
styrke Danmarks strategiske partnerskab med Sydkorea indgik Danmark i oktober 2016 en fælles handlingsplan med Sydkorea.
Politisk aftale om ny udviklingspolitisk og humanitær strategi

Regeringen indgik i januar 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi Verden 2030
for perioden 2017-2021. Regeringen har med den meget brede politiske aftale sikret de bedste betingelser
for, at Danmark fortsat kan skabe varige resultater i udviklingslandene og sætte vigtige fingeraftryk på
den globale udvikling. Det er også i Danmarks interesse. På finansloven for 2017 er der afsat 0,7 pct. af
BNI til Danmarks udviklingssamarbejde. Danmark vil fortsat være et af få lande i verden, der lever op til
FN’s 0,7 pct.-mål, som opgjort af OECD DAC.
Handlingsplan for opfølgning på FN’s verdensmål

Regeringen præsenterede i marts 2017 en handlingsplan for opfølgningen på FN’s verdensmål. Handlingsplanen er fokuseret på fire prioriteter: vækst og velstand; mennesker; miljø og klima; fredelige og
trygge samfund. Handlingsplanen tager udgangspunkt i 37 konkrete målsætninger med tilhørende nationale indikatorer, som sikrer, at regeringen kan måle og følge op på handlingsplanen. Endelig vil regeringen fremover vurdere alle lovforslag og større tiltag i forhold til verdensmålene, i relevant omfang og
såfremt konsekvenserne er væsentlige.
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National sikkerhed
Nyt materiel til Forsvaret

Regeringen aftalte i marts 2017 med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre at anskaffe nyt artilleri, morterer og lastvogne til Forsvaret. Der anskaffes 15 stk. CAESAR artilleripjecer, 15 stk.
CARDOM 120 mm mortersystemer samt minimum 200 taktiske og 100 almindelige Scania lastvogne.
Beslutningen sikrer, at Forsvaret også fremover vil råde over nyt og moderne materiel.
Anskaffelse af nye kampfly

Der blev i juni 2016 indgået aftale om at anskaffe 27 F-35 kampfly til erstatning for de aldrende F-16 fly.
Bag aftalen står regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Anskaffelsen vil
sikre, at Danmark fremover kan udføre de samme opgaver nationalt og internationalt som hidtil. Anskaffelsen finansieres inden for Forsvarets økonomiske ramme.
Ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed

Regeringen igangsatte i december 2016 et arbejde med en ny national strategi, der skal styrke Danmarks
sikkerhed på det digitale område. Strategien tager udgangspunkt i, at truslerne på cyber- og informationssikkerhedsområdet påvirker på tværs af sektorer og retter sig mod både borgere, myndigheder og virksomheder.
Styrkelse af Forsvarets Efterretningstjenestes indsats

Regeringens lovforslag om Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til relevante passageroplysninger er
vedtaget i maj 2017. Lovforslaget giver tjenesten adgang til relevante oplysninger om udenlandske statsborgeres flyrejser til og fra Danmark. Adgang til oplysninger om rejser til bestemte destinationer og om
særlige rejsemønstre vil styrke efterretningstjenestens muligheder for at afdække fx fremmede statsmagters eller terrornetværks intentioner, der kan udgøre en trussel mod Danmark og danske interesser.
Indsatsen for danske veteraner

V-regeringen lancerede i september 2016 en række konkrete initiativer som følge af et servicetjek af den
danske veteranindsats for at sikre de bedst mulige vilkår for veteraner og deres pårørende. Som en del af
servicetjekket blev regeringens lovforslag om en jobordning for veteraner vedtaget af et enigt Folketing i
december 2016. Lovforslaget giver nye muligheder for veteraner, der har vanskeligt ved at bevare en fast
tilknytning til arbejdsmarkedet. Lovforslaget giver således mulighed for at tildele virksomheder, der ansætter en veteran, en jobpræmie på 50.000 kr., ligesom offentlige arbejdsgivere får mulighed for at give
veteraner fortrinsret til stillinger.
Militær rammeaftale med nordiske lande

Som afslutning på det danske formandskab for det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) indgik de
nordiske lande en militær rammeaftale om lettere adgang til hinandens territorier med militære kapaciteter
i fredstid. Aftalen ”Easy Access” omfatter Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island.
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En styrket indsats mod kriminalitet
Bandepakke III – Bander bag tremmer

Regeringen indgik i marts 2017 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om Bandepakke III –
Bander bag tremmer. Aftalen indeholder 35 initiativer, der skal styrke indsatsen mod rocker- og bandekriminalitet. Regeringen fremsatte i april 2017 to lovforslag om gennemførelse af store dele af aftalen.
Med det ene lovforslag foreslås en skærpelse af straffen, bl.a. for brug af skydevåben i det offentlige rum
og for systematisk afpresning, og der indføres skærpede regler for prøveløsladelse af personer dømt efter
straffelovens bandebestemmelse. Med det andet forslag indføres en ny lov, som giver kommunerne adgang til at nedlægge forbud mod, at en ejendom anvendes som samlingssted for fx en rocker- eller bandegruppe, hvis denne anvendelse er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende. Lovforslagene forventes vedtaget i juni 2017.
Aftale om Danmarks tilknytning til Europol efter 1. maj 2017

Regeringen indgik den 12. december 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten,
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Danmarks tilknytning til Europol efter den
1. maj 2017 på mellemstatslig basis. Efter godkendelse i Rådet samt vedtagelse af den nødvendige følgelovgivning indgik regeringen i april 2017 den danske særaftale med Europol.
Styrket indsats mod indbrud

Regeringen lancerede i februar 2017 tre nye indbrudsinitiativer, der skal sætte ind over for indbrud i
hjemmet. Det drejer sig om en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i straffeloven, en generel
forøgelse af straffen for indbrud begået, mens der har været nogen hjemme, og et særligt fokus hos politiet på indbrud og på indsatsen mod omrejsende kriminelle, herunder i forbindelse med indbrudskriminalitet.
Skærpede afsoningsforhold for udvisningsdømte indsatte

Regeringens lovforslag om skærpede afsoningsforhold for udvisningsdømte indsatte er vedtaget i april
2017. Med lovforslaget begrænses udvisningsdømte indsattes adgang til uddannelse, undervisning, programvirksomhed og sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug. Herudover afskaffes kriminalforsorgens
pligt til at udarbejde handleplaner for udvisningsdømte indsatte for tiden efter deres løsladelse.
Task force om sikkerhed i kriminalforsorgen

Regeringen nedsatte i februar 2017 en task force i kriminalforsorgen med henblik på at undersøge, hvilke
initiativer der kan sættes hurtigt i værk for at styrke sikkerheden for fængselsbetjente og forbedre den
personalemæssige situation i kriminalforsorgen. Task forcen afgav anbefalinger til initiativer i april 2017.
Fordobling af minimumsstraffen for ulovlig besiddelse af skydevåben

Regeringens lovforslag om gennemførelse af den forhøjelse af minimumsstraffen fra et års fængsel til to
års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse mv. under særligt skærpende omstændigheder, som blev aftalt i
forbindelse med finansloven for 2017, er vedtaget i maj 2017.
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Retfærdighed for ofre

Regeringen lancerede i december 2016 udspillet Retfærdighed for ofre. Med udspillet lægges op til at
afskaffe forældelsesfristerne for gerningsmænds strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og forældelsesfristerne for erstatningskrav mod offentlige myndigheder, som har svigtet i sager om seksuelle
overgreb mod børn. Endvidere lægges op til en forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse i sager om seksuelle krænkelser og en afskaffelse af 72-timers reglen i offererstatningsloven i sager om voldtægt, incest
og seksuelt misbrug af børn.
Fuldstændigt indendørs rygeforbud i kriminalforsorgens institutioner

Regeringens lovforslag om at indføre fuldstændigt indendørs rygeforbud i kriminalforsorgens institutioner er vedtaget i februar 2017. Overtrædelse af rygeforbuddet medfører disciplinærstraf for de indsatte.
Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Regeringen lancerede i februar 2017 udspillet Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser, der sætter ind
med en bred vifte af initiativer i kampen mod digitale sexkrænkelser. Initiativerne skal bl.a. styrke politiets behandling af sager om digitale sexkrænkelser, ligesom der lægges op til at skærpe straffen for overtrædelse af straffelovens § 264 d om privatlivskrænkelser under særligt skærpende omstændigheder. Med
udspillet styrkes desuden den forebyggende indsats og digitale dannelse blandt unge.
Styrkelse af politiets analyse- og videnbaserede indsats

Regeringen fremsatte i marts 2017 lovforslag om politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber.
Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017. Med lovforslaget tilvejebringes de retlige rammer for politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber på tværs af politiets virksomhed som forudsat i evalueringsrapporten om terrorhændelserne i København i februar 2015 og i den politiske flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i perioden 2016-2019.
Større fokus på politiets indsats mod dyrevelfærdskrænkelser

Som en del af udmøntningen af flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019
har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Fødevarestyrelsen (som tillige
repræsenterede Miljø- og Fødevareministeriet) og Justitsministeriet udarbejdet en rapport om politiets
indsats mod dyrevelfærdskrænkelser. Rapporten indeholder en beskrivelse af en række allerede planlagte
myndighedsinitiativer og anbefalinger til yderligere initiativer på området.
Bredspektret indsats til forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til
fremmedkrigere. Lovforslaget indeholder en ny bestemmelse i retsplejeloven, der gør det muligt at blokere hjemmesider, som bruges til nærmere bestemte overtrædelser af straffeloven. Herudover ændres lovgivningen, så fremmedkrigere ikke fremover kan finansiere deres ophold i konfliktområder med offentlige midler. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017. Lovforslaget er en udmøntning af den nationale
handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering fra oktober 2016. I handlingsplanen er der bl.a. fokus på at imødegå truslen fra online-radikalisering, styrke indsatsen mod radikalisering i fængsler og sætte hårdt ind over for fremmedkrigere.
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Skærpede straffe for vold og chikane mod offentligt ansatte

Lovforslag om skærpede straffe for vold og chikane mod offentligt ansatte er vedtaget i december 2016.
Formålet med lovforslaget er at øge respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer
i offentlig tjeneste. Lovforslaget udmønter aftale fra maj 2016 mellem V-regeringen, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om Respektpakke I.
Ny medarbejdergruppe i politiet til bevogtning mv. (politikadetter)

V-regeringen indgik i forbindelse med Aftale om finansloven for 2017 i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om at etablere en ny uniformeret
medarbejdergruppe i politiet – såkaldte politikadetter – som målrettes og uddannes til opgaver forbundet
med bl.a. grænsekontrol, bevogtning samt transport- og udsendelsesopgaver. Der planlægges efter et optag på i alt 345 politikadetter i 2017 og 2018.
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En fortsat stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik
Mulighed for afvisning af asylansøgere ved grænsen i en krisesituation
(nødbremse)

V-regeringen indgik i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2017 i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om, at Danmark i en krisesituation,
hvor Dublinsamarbejdet formelt set stadig gælder, men hvor samarbejdet efter den danske regerings opfattelse i realiteten er ophørt med at fungere, skal kunne afvise asylansøgere direkte ved grænsen. Regeringens lovforslag herom er vedtaget i maj 2017.
Skærpet fokus på religiøse forkyndere

Regeringen har ved flere lovforslag udmøntet den politiske aftale om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser (forkynderaftalen), der blev indgået mellem V-regeringen, Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i maj 2016. Lovforslaget om indførelse af en offentlig sanktionsliste over
udenlandske religiøse forkyndere, som kan udelukkes fra at indrejse, blev vedtaget i december 2016. Lovforslaget om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven blev ligeledes vedtaget i december 2016.
Lovforslaget om at indføre et obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse
forkyndere blev vedtaget i marts 2017.
Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste

Regeringen har udmøntet den politiske aftale om strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og
kriminelle udviste, der blev indgået mellem V-regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet i juni 2016, ved bl.a. et lovforslag, der blev vedtaget i februar 2017. Med
lovforslaget er der bl.a. indført en underretningspligt for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste,
straffen for manglende overholdelse af opholds-, melde - og underretningspligten er blevet skærpet, og
der er indført afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling.
Integration med fokus på beskæftigelsesindsatsen

V-regeringen og regeringen implementerer topartsaftalen, som blev indgået mellem V-regeringen og KL,
og trepartsaftalen indgået mellem V-regeringen og arbejdsmarkedets parter i marts 2016. Med aftalerne er
der gennemført et markant skift i integrationsindsatsen for nyankomne udlændinge. Integrationsprogrammet har fået et entydigt virksomhedsrettet fokus, og der er en væsentligt højere andel flygtninge, som
nu erklæres jobparate, når de kommer ud i kommunerne. Herudover er der bl.a. indført en ny integrationsgrunduddannelse. I november 2016 indgik V-regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti aftale om at
forenkle og effektivisere danskuddannelsen til voksne udlændinge, så den bl.a. gøres mere beskæftigelsesrettet. Lovforslag om en beskæftigelsesrettet danskuddannelse forventes vedtaget i juni 2017.
Styrket udsendelsesindsats over for afviste asylansøgere

V-regeringen indgik i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2017 i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om at styrke udsendelsesindsatsen
over for afviste asylansøgere. Med aftalen styrkes myndighedernes udsendelsesindsats, og der sættes fokus på frivillige hjemrejser og samarbejdet med hjemlandene om tilbagetagelse af egne statsborgere.
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Ro og orden i asylindkvarteringen

V-regeringen indgik i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2017 i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om initiativer, der skal sikre ro og
orden i asylindkvarteringen. Med aftalen gives myndighederne en række redskaber til bedre at håndtere
situationen på børneasylcentrene mv., ligesom politiet skal være til stede døgnet rundt på Kærshovedgård,
hvor bl.a. udlændinge på tålt ophold skal være. Regeringens lovforslag om ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge forventes vedtaget i juni 2017.
Strammere regler for ophold i Danmark, øget kontrol og styrket sikkerhed

V-regeringen indgik i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2017 i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om strammere regler for ophold i
Danmark og øget kontrol på udlændingeområdet. Med aftalen indføres skærpede krav til at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse. Lovforslag herom er vedtaget i maj 2017. Med aftalen er der desuden afsat
midler til en styrket kontrol- og sikkerhedsindsats på udlændingeområdet, herunder i asylsagsbehandlingen og i forhold til spørgsmål om identitet og dokumentægthed samt øget brug af biometri. Aftalen giver
desuden efterretningstjenesterne direkte elektronisk adgang til udlændingemyndighedernes registre og
systemer. Lovforslag om PET’s og FE’s adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer mv.
er vedtaget i maj 2017. Lovforslag om øget brug af biometri mv. forventes vedtaget i juni 2017.
Tilskyndelse til frivillig hjemrejse (repatriering)

V-regeringen indgik i forbindelse med Aftale om Finansloven for 2017 i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om tilskyndelse til frivillig hjemrejse
(repatriering) for udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark, ved at øge støtten til sygeforsikring
ved repatriering til lande med ringe eller ingen offentlige sundhedssystemer, indføre økonomisk støtte til
at fortsætte skolegang i hjemlandet og ved at hæve reintegrationsbistanden til visse grupper af ældre udlændinge. Desuden indføres resultattilskud til kommunerne for hver udlænding, der repatrierer. Med aftalen indføres også et absolut tilbagebetalingskrav, hvis en udlænding fortryder og vender tilbage til Danmark. Lovforslag om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven, der skal udmønte de dele af
aftalen, der kræver lovændring, forventes vedtaget i juni 2017.
Styrket forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering

V-regeringen indgik i november 2016 satspuljeaftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at afsætte i alt
ca. 90 mio. kr. i 2017-2020 til at forebygge og bekæmpe ekstremisme og radikalisering. Der er bl.a. etableret et nationalt videns- og rådgivningscenter for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering, så den
danske forebyggelsesindsats styrkes. Der er afsat midler til at styrke den kommunale indsats på området,
ligesom der er afsat midler til at forebygge online radikalisering og bekæmpe ekstremistisk propaganda
og til at forebygge i dagtilbud og skoler mv.
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Bedre forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

V-regeringen indgik i november 2016 satspuljeaftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at afsætte i alt
ca. 73 mio. kr. i 2017-2020 til at forebygge æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Midlerne
er bl.a. afsat til styrkede exitforanstaltninger for børn, unge og voksne, der er udsat for æresrelaterede
konflikter, en styrkelse af kommuner og fagfolks kompetencer på området samt et opgør med berøringsangsten via yderligere oplysning og en styrket videns- og dokumentationsindsats.
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Styrket sundhed og bedre ældrepleje
Satspuljeaftale 2017-2020

V-regeringen indgik i november 2016 satspuljeaftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen prioriteres ca. 770 mio. kr. på sundheds- og ældreområdet, som bl.a. styrker indsatserne
over for børn i sårbare familier, kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre.
Et markant løft af kræftområdet med Kræftplan IV

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Dansk Folkeparti om finansloven for 2017. Finanslovsaftalen giver et markant løft af kræftbehandlingen i
form af kræftplan IV. Med øvrige kræfttiltag tilføres området samlet set 2,2 mia. kr. over de næste fire år
og skal øge overlevelsen blandt kræftpatienter samt understøtte, at man som kræftpatient oplever hurtige,
sammenhængende og trygge forløb med plads til egne ønsker. Med Kræftplan IV forbedres og fremtidssikres kræftbehandlingen, så sundhedsvæsnet er rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter,
som forventes de kommende år, i takt med at befolkningen bliver ældre.
Større selvbestemmelse og bedre mad til ældre

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Dansk Folkeparti om finansloven for 2017. Med finanslovsaftalen tilføres ældreområdet ekstra 2 mia. kr.
fra 2017-2020. Hovedparten af pengene – 1,5 mia. kr. – skal gå til en ny klippekortsordning, der skal
være med til at give plejehjemsbeboere øget livskvalitet og selvbestemmelse. Desuden afsættes 450 mio.
kr. til at give de ældre bedre mad og bedre madoplevelser tættere på ældre medborgere. Pengene skal bl.a.
gå til, at der kan etableres eller genetableres nye køkkener på plejehjemmene.
Et trygt og værdigt liv med demens

Regeringen indgik i december 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om initiativerne i den nationale demenshandlingsplan 2025 Et
trygt og værdigt liv med demens. I aftalen udmøntes 470 mio. kr. frem mod 2025, og der præsenteres tre
overordnede mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af 23 konkrete initiativer. Et af
målene er en opfordring til, at alle kommuner i Danmark bliver demensvenlige kommuner, der bl.a. beskriver indsatsen over for pårørende, pleje- og behandlingsindsatsen over for mennesker med demens og
udbuddet af demensvenlige boliger.
Bedre lægedækning i alle dele af landet

Regeringen indgik i februar 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket lægedækning. Med aftalen bakker partierne
op om anbefalingerne fra Lægedækningsudvalgets afrapportering i januar 2017.
Bedre sundhed gennem en moderne og sikker brug af data

Regeringen indgik i februar 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om principperne for brugen af sundhedsdata. Principperne skal sætte retning og rammer for, hvordan sundhedsvæsnet i årene fremover skal arbejde hen imod
partiernes fælles mål om at skabe bedre sundhed gennem en moderne og sikker brug af data.
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En velfungerende apotekervagttjeneste og bedre mulighed for selvvalg af håndkøbslægemidler

Regeringens lovforslag om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler er vedtaget i
december 2016. Lovforslaget skal sikre bedre tilgængelighed til lægemidler ved at etablere apotekernes
vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler med henblik på at gøre det muligt for detailhandlen og
apotekerne at have visse håndkøbslægemidler i butiksarealet og dermed ikke alene bag disken.
Målretning af den kommunale medfinansiering mhp. at skabe større sammenhæng

Regeringens lovforslag om ændret kommunal medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er vedtaget i december 2016. Med lovforslaget skabes større sammenhæng mellem kommunernes hjemmepleje
mv. og det regionale sundhedsvæsen. Konkret differentieres ordningen efter alder, så betalingen varierer
og afspejler de kommunale muligheder for forebyggelse der, hvor de i forvejen har kontakt og fokus via
blandt andet sundheds- og hjemmepleje.
150 pladser på nye psykiatriske afdelinger

Regeringen fremsatte i maj 2017 lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Lovforslaget åbner for at etablere en ny type rehabiliterende psykiatriske afdelinger, som skal kunne rumme
nogle af de mest udsatte patienter med svære psykiske lidelser, et samtidigt misbrug og en udadreagerende adfærd. Lovforslaget følger op på V-regeringens aftale med Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fra oktober 2016 om en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud.
Frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen samt
afskaffelse af kontaktpersonordningen på sygehusene

Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om ændring af sundhedsloven. Med lovforslaget udvides
borgernes frie valg af sundhedsydelser, så børn under 16 år samt brugere af omsorgstandplejen på ny vil
have ret til frit at vælge det tandplejetilbud, der passer bedst til patientens specifikke ønsker og behov.
Lovforslaget indebærer også en afvikling af kontaktpersonordningen som led i V-regeringens aftale med
Danske Regioner om regionernes økonomi for 2017. Med ordningen skal patienterne i det danske sundhedsvæsen opleve, at de har én læge, som tager ansvar for deres behandlingsforløb, og som udgør en reel
forskel for patienternes oplevelse af sammenhæng, kontinuitet og tryghed.
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Alle børn skal med i fællesskabet
Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

V-regeringen indgik i oktober 2016 delaftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017-2020, hvori der afsættes 400,8 mio. kr., herunder 79,8 mio. kr. årligt i
permanent finansiering, til en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Handlingsplanen indeholder såvel en specialiseret indsats til en mindre, særligt udsat gruppe af borgere med svære psykiske
lidelser som en generel voldsforebyggende indsats på landets botilbud.
Aftale om satspuljen for 2017 på socialområdet

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2017 for social- og indenrigsområdet på i alt 943,3 mio. kr. Aftalen indeholder
bl.a. et udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet, en styrket indsats over for sårbare og udsatte børn og unge, en samlet indsats mod vold i nære relationer samt en effektiv støtte til udsatte grønlændere. Dertil blev der afsat permanent finansiering til de tre senfølgecentre (CSM).
Udspil om stærke dagtilbud

Regeringen præsenterede i april 2017 udspillet Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet, som
skal understøtte stærke vuggestuer, børnehaver og dagplejer for børnene og bedre valgmuligheder for
forældrene. Udspillet er et forslag til udmøntning af de i alt 580 mio. kr. over fire år, som V-regeringen
afsatte med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti på finansloven for
2017 til at udvikle de danske dagtilbud og et varigt løft på 120 mio. kr. årligt.
Fremtidsfuldmagter på det sociale område

Regeringens lovforslag om at indføre fremtidsfuldmagter på det sociale område er vedtaget i december
2016. Med ændringen gives borgeren mulighed for at udpege en fremtidsfuldmægtig, som i fremtiden,
hvis borgeren rammes af fx demens, kan træffe beslutning om borgerens flytning til et botilbud. Med
forslaget gives endvidere mulighed for hurtigere flytning af fx en dement borger fra sygehus til et relevant
botilbud, når kommune og pårørende er enige om, at det er den bedste løsning.
Opfølgning på socialtilsynsreformen

Regeringens lovforslag om opfølgning på socialtilsynsreformen, som udmønter stemmeaftale om opfølgning på socialtilsynsreformen fra juni 2016, er vedtaget enstemmigt i december 2016. Ændringerne har til
formål at fremme effektiviteten og kvaliteten i socialtilsynet, bl.a. ved at justere lov om socialtilsyns anvendelsesområde, så de tilbud, der indholdsmæssigt kan sidstilles med tilbud, der allerede var omfattet af
socialtilsynet, fremover også bliver omfattet af socialtilsynet. Hertil er gennemført en forenkling og målretning af tilsynet med tilbuddenes økonomi.
Mindreårige kan ikke indgå ægteskab i Danmark, og udenlandske ægteskaber, der
er indgået af mindreårige, anerkendes ikke

Regeringens lovforslag om ændring af ægteskabsloven er vedtaget i januar 2017. Det overordnede formål
med ændringen er at sikre, at dansk ret ikke understøtter, at mindreårige indgår ægteskab. Muligheden for

31

at dispensere fra alderskravet ved indgåelse af ægteskab er derfor afskaffet. Det betyder, at aldersgrænsen
for indgåelse af ægteskab er 18 år. Samtidig følger det af ændringen, at ægteskaber, der er indgået i udlandet af mindreårige, ikke anerkendes i Danmark, medmindre der foreligger tvingende grunde herfor, og
parterne ellers vil blive stillet i en urimelig situation.
Bekæmpelse af parallelsamfund og social kontrol på dagtilbudsområdet

Regeringens lovforslag om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning er vedtaget i april 2017. Lovforslaget indebærer bl.a., at flere treårige tosprogede børn med
sproglige vanskeligheder kommer i dagtilbud, ligesom der stilles krav om, at dansk skal være hovedsprog
i private pasningsordninger og at pasningen skal give børn forståelse for demokrati mv. Lovforslaget er
en del af udmøntningen af finansloven for 2017.
Styrket pædagogisk læreplan

Regeringen har, med inddragelse af alle parterne på dagtilbudsområdet, præsenteret forslag til en ny
ramme for den pædagogiske læreplan i dagtilbud. Forslaget tager udgangspunkt i en bred forståelse af de
0-6-årige børns læring, ligesom dagtilbuddenes læringsmiljøer vil være et centralt begreb. Forslaget er en
del af regeringens dagtilbudsudspil.
Udviklings- og investeringsprogram på voksenområdet

Regeringen indgik i maj 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntningen af en kvart milliard afsat i satspuljeaftalen for 20172020 over fire år samt 67,4 mio. kr. i permanente midler til at opnå bedre resultater af kommunernes indsats for socialt udsatte voksne gennem et nyt, socialt udviklings- og investeringsprogram. Med aftalen
igangsættes der i 2017-2020 en række initiativer, der skal understøtte udvikling og forankring af lovende
praksis, herunder udvikling og test af nye bostøtteforløb, investering i efterværn til unge og udbredelse af
virksomme bostøttemetoder.
Modernisering af reglerne om ægtefællers økonomiske forhold

Regeringens lovforslag om ægtefællers økonomiske forhold er vedtaget i maj 2017. Formålet med lovforslaget er at modernisere reglerne i lov om ægteskabets retsvirkninger (retsvirkningsloven). Et af hovedprincipperne for moderniseringen er, at reglerne skal være enkle, tydelige og skrives i et klart sprog,
så ægtefæller kan forstå deres retsstilling. Med lovforslaget samles alle materielle bestemmelser om ægtefællers økonomiske forhold i en ny lov, navnlig bestemmelser om deling af ægtefællers formuer.
Revision af servicelovens voksenbestemmelser

Regeringen fremsatte i marts 2017 lovforslag om revision af servicelovens voksenbestemmelser, der bl.a.
indebærer en udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter
serviceloven, en forenkling af merudgiftsydelsens udmålingssystem og indførelse af varsel ved afgørelser
om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter serviceloven. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Lovforslaget bidrager til at understøtte, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats,
der modsvarer hjælpebehovet, at medvirke til, at hjælpen så vidt muligt skal hjælpe borgeren til positiv
udvikling og til at gennemføre regelforenkling og afbureaukratisering.
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Alle unge skal have et godt afsæt
Pulje til løft af de fagligt svageste elever i folkeskolen

Regeringen afsatte i april 2017 500 mio. kr. over tre år til at løfte fagligt svage elever i folkeskolen. Puljen er målrettet skoler fordelt over landet, der har de største andele af elever med prøvekarakterer i dansk
og matematik under 4 ved 9. klasseprøverne.
Lovforslag om opfølgning på folkeskolereformen

Regeringens lovforslag om opfølgning på folkeskolereformen mv. er vedtaget i februar 2017. Lovændringen indebærer bl.a. opfølgning på inklusionseftersynet, mulighed for skolebestyrelsen for at udtale sig om
skolens skemaer og udvidet mulighed for at anvende eksterne undervisere fra det omgivende samfund i
folkeskolens undervisning.
Løsning af bindingerne for folkeskolens Fælles Mål

Regeringen aftalte i maj 2017 i regi af folkeskoleforligskredsen, som udover regeringspartierne består af
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, at tydeliggøre hierarkiet og at løsne på bindingerne for de Fælles Mål i folkeskolen.
Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen

Regeringen har givet op til 50 skoler mulighed for at deltage i et rammeforsøg med mulighed for at erstatte dele af den understøttende undervisning med andre typer af faglige forløb. Den understøttende undervisning kan som led i forsøget fx konverteres til særlige turboforløb for fagligt svage elever eller særlige
talentforløb for de fagligt dygtige elever. Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18.
Forsøget evalueres efter to år.
Forhøjelse af tilskuddet til de frie grundskoler

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Dansk Folkeparti om finansloven for 2017. Med finanslovsaftalen blev tilskudsprocenten til de frie
grundskoler forhøjet fra 73 pct. til 75 pct. svarende til en tilskudsforhøjelse på ca. 135 mio. kr. årligt fra
2017 og frem.
Reform af de gymnasiale uddannelser

V-regeringen indgik i juni 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser. Regeringens lovforslag om de gymnasiale uddannelser er vedtaget i december 2016.
Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser

V-regeringen indgik i august 2016 trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om tilstrækkelig arbejdskraft i hele Danmark, der styrker erhvervsuddannelserne og øger fokus på at oprette flere praktikpladser
på erhvervsuddannelserne. Aftalen omfatter bl.a. en belønning af virksomheder, der bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, mens virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne faglært
arbejdskraft, pålægges et større ansvar for den samlede finansiering af praktikordningerne. V-regeringen
fremsatte lovforslag i november 2016 om initiativer som opfølgning på trepartsaftalen, der blev vedtaget i
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december 2016. Regeringen fremsatte i april 2017 lovforslag om den endelige implementering af opfølgningen på trepartsaftalen. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Udspil til en reform af de forberedende tilbud

Regeringen fremlagde i maj 2017 udspil til en omfattende reform, hvor seks statslige og kommunale forberedende tilbud bliver til en samlet forberedende uddannelse på kommunale institutioner. Målet er at
forenkle og styrke indsatsen over for de unge, som ikke følger den lige vej fra grundskolen eller 10. klasse og videre til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse.
Praksisfaglig uddannelsesparathedsvurdering

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i februar 2017 aftale om, at uddannelsesparathedsvurderingen,
som gennemføres i 8. og 9. klasse, skal indeholde en praksisfaglig dimension. Det følger af aftalen, at der
skal fremsættes lovforslag herom. Sigtet er, at alle elevens kompetencer – dvs. ikke alene de snævert boglige – skal komme i spil ved vurderingen af, hvorvidt eleven er parat til en ungdomsuddannelse.
Antimobbetiltag

Regeringens lovforslag om tiltag til at understøtte elever i grundskoler og på ungdomsuddannelser en
skolegang uden problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller.lignende er vedtaget i marts 2017. Med lovændringen indføres krav om, at alle uddannelsessteder med grundskoleundervisning og ungdomsuddannelser fastsætter en antimobbestrategi, herunder om digital mobning. Ved konkrete tilfælde skal skolen udarbejde en handlingsplan for at bringe problemerne til ophør. Der er endvidere for perioden indtil juli 2022 indført mulighed for at klage til Dansk Center for Undervisningsmiljø over
skolernes indsats. Lovforslaget bygger på V-regeringens stemmeaftale af 12. november 2016 med Det
Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at oprette en national klageinstans.
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Uddannelse og forskning
Aftale om fordeling af forskningsreserven

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af i alt 555 mio. kr. fra forskningsreserven i 2017.
Begrænsning af dobbeltuddannelse

V-regeringens lovforslag om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser er vedtaget i december 2016. Lovforslaget er en opfølgning på den aftalte finansiering af aftalen om et tryggere
dagpengesystem mellem V-regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra maj 2016. Forslaget
indebærer, at personer, der allerede har gennemført én eller flere videregående uddannelser, som udgangspunkt kun kan optages på en ny, fuldt statsfinansieret videregående uddannelse, hvis uddannelsen er
på et højere niveau end den allerede gennemførte uddannelse. Regeringen aftalte i januar 2017 med aftalepartierne at justere i aftalen, så det fremover er muligt at søge optag på en ny, fuldt statsfinansieret videregående uddannelse på samme eller lavere niveau efter seks år.
Bedre rammer for ledelse på universiteterne

Regeringen indgik i april 2017 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om bedre rammer for
ledelse på universiteterne. Der er på den baggrund fremsat lovforslag, hvormed bestyrelsernes rolle og
ansvar tydeliggøres, rammerne for udpegning af eksterne medlemmer af bestyrelsen tilpasses, og bestyrelsernes dialog med uddannelses- og forskningsministeren styrkes. Derudover erstattes de nuværende
udviklingskontrakter med strategiske rammekontrakter. De styrkede rammer skal mindske behovet for
detailreguleringen af universiteterne.
Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser

Regeringen offentliggjorde i maj 2017 udspil til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.
Regeringen foreslår et nyt bevillingssystem, der i højere grad understøtter kvalitet i uddannelserne og et
øget fokus på de nyuddannedes overgang til beskæftigelse i hele landet. Forslaget til nyt bevillingssystem
er samtidig enkelt, gennemsigtigt og understøtter et styrket ledelsesrum og en løbende strategisk prioritering på institutionerne.
Nedsættelse af Udvalg om bedre universitetsuddannelser

Regeringen nedsatte i april 2017 et udvalg, der bl.a. skal se på, hvordan universitetsuddannelserne bedst
kan indrettes fremadrettet, og hvordan de studerende opnår kvalifikationer, som er relevante for et arbejdsmarked i hastig teknologisk forandring. Udvalget skal afrapportere omkring årsskiftet 2017/2018.
Ny lov om videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis

Regeringens lovforslag om videnskabelig uredelighed mv. er vedtaget i april 2017. Loven skal styrke
troværdigheden og integriteten i dansk forskning med mere tidssvarende rammer for håndtering af videnskabelig uredelighed og tvivlsom forskningspraksis.

35

Ny lov om Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd og Danmarks Frie
Forskningsfond

Regeringens lovforslag om en ny samlet regulering af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
og Danmarks Frie Forskningsfond er vedtaget i april 2017.
Mulighed for løn i projektorienterede forløb og for erkendtlighed

Regeringens lovforslag om lønnede projektorienterede forløb og erkendtlighed er vedtaget i maj 2017.
Loven følger op på Tysklandsstrategien fra februar 2016. Loven gør det endvidere muligt for virksomheder i Danmark og udlandet at give studerende i projektorienterede forløb eller ulønnet praktik op til 3.000
kroner om måneden ved siden af deres SU som en erkendtlighed.
Opbremsning i optaget af studerende på engelsksprogede uddannelser

Regeringen nedjusterede i marts 2017 i samarbejde med institutionerne optaget på engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Optaget begrænses med cirka 25 pct. i 2017 svarende til cirka 1.600 færre nye studerende sammenlignet med 2015.
Investeringsrammer på selvejeområdet

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og det Konservative Folkeparti samt
Dansk Folkeparti om at indføre investeringsrammer for de statsfinansierede, selvejende uddannelsesinstitutioner fra 2018. Der er fremover behov for at kunne foretage en samlet, tværgående prioritering af de
offentlige investeringer. Investeringsrammerne indebærer, at der årligt på finansloven fastsættes et samlet,
flerårigt investeringsniveau for uddannelsesinstitutionerne under henholdsvis Undervisningsministeriet og
Uddannelses- og Forskningsministeriet.
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En bæredygtig grøn omstilling
Aftale om afskaffelse af PSO-afgiften

V-regeringen indgik i november 2016 aftale med Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at afskaffe PSOafgiften. Med aftalen flyttes udgifterne gradvist over på finansloven fra 2017. Udgifterne er fuldt indfaset
på finansloven i 2022. PSO-afgiften afskaffes tilsvarende gradvist fra 2017 og er fuldt udfaset fra 2022.
Aftalen løser EU-Kommissionens kritik af PSO-systemet.
Minimering af omkostninger på solområdet m.v.

Regeringen suspenderede i december 2016 sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti overgangsordningen for solcelleanlæg fra 2015 om pristillæg til sol
(60-40-ordningen) og husstandsmøller (250-150-ordningen). Ordningen blev ved hastelovgivning suspenderet med henblik på at minimere risikoen for en betydelig omkostning til støtteudgifter.
Aftale om Nordsøen

Regeringen indgik i marts 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og
Socialistisk Folkeparti om udvikling af Nordsøen. Herunder indføres et investeringsvindue fra 2017-2025
med henblik på at styrke investeringsvilkårene ved produktion af olie og gas i Nordsøen i en midlertidig
periode. Regeringen indgik samtidig i marts 2017 aftale med DUC om en fuld genopbygning af Tyraanlæggene. Med aftalen sikres en fortsat udvikling af Nordsøen og bedre muligheder for tredjeparters adgang til central infrastruktur.
Eksportstrategi for energiområdet

Regeringen lancerede i marts 2017 en eksportstrategi for energiområdet for at maksimere den danske
andel af det større marked efter Parisaftalen. Målet er mindst en fordobling af eksporten i 2030 til 140
mia. kr. Det skal bl.a. nås gennem en styrket indsats i Tyskland, Storbritannien og USA.
Energikommissionens afrapportering

Energikommissionen, nedsat i marts 2016, afrapporterede med anbefalinger i april 2017. Energikommissionen peger på, at energipolitikken i højere grad skal være markedsbaseret og teknologineutral, at støtten
til vedvarende energi skal udfases i takt med, at den bliver konkurrencedygtig, og at et fleksibelt energisystem skal sikre, at vi kan integrere vedvarende energi i energisystemet samt opretholde en høj forsyningssikkerhed. Hertil anbefaler Energikommissionen, at Danmarks rolle som energiteknologisk foregangsland fastholdes til gavn for dansk vækst, beskæftigelse og eksport. Energikommissionens arbejde vil
indgå i forberedelserne af regeringens energiudspil, der vil blive lanceret i efteråret 2017.
Aftale om energiselskabernes energispareindsats

Regeringen indgik i december 2016 aftale med net- og distributionsselskaberne om energiselskabernes
energispareindsats for årene 2016-2020. Aftalen forpligter selskaberne til et årligt energisparemål på 10,1
PJ og skærper krav til selskabernes egenkontrol og dokumentation af energibesparelser. Aftalen bidrager
dermed til at fremme omkostningseffektive besparelser til gavn for forbrugere, virksomheder og samfundet.
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Styrket tilsyn med energispareordningen

Regeringen besluttede i april 2017 at tilføre myndighedstilsynet med energiselskabernes energispareindsats yderligere 115 mio. kr. frem mod 2021. Net- og distributionsselskaberne er under den gældende aftale om energibesparelser forpligtede til et årligt sparemål på 10,1 PJ, hvilket svarer til det årlige energiforbrug i ca. 110.000 gennemsnitlige danske parcelhuse.
Lovforslag om it-beredskab i el- og naturgassektorerne

Regeringens lovforslag om it-beredskab i el- og naturgassektorerne er vedtaget i december 2016. Med
lovgivningen indføres regulering af el- og gassektorernes it-beredskab. Lovgivningen er en del af udmøntningen af Den Nationale Strategi for Cyber- og Informationssikkerhed.
Vedtagelse af iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer

Regeringens lovforslag om ændring af lov om bæredygtige biobrændstoffer er vedtaget i december 2016.
Hermed blev der indført et iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer på 0,9 pct. i brændstoffer solgt
til transportsektoren, gældende fra 2020. Iblandingskravet kan være med til at skabe grundlaget for en
dansk produktion og dermed flere grønne arbejdspladser i landdistrikterne. Vedtagelsen af iblandingskravet opfylder samtidig Danmarks forpligtigelse over for EU om iblanding af avancerede biobrændstoffer.
Bredbåndspuljen

I 2016 blev der udmøntet 80 mio. kr. fra den statslige bredbåndspulje med henblik på at give adgang til
hurtigt bredbånd i lokalområder med dårlig dækning, og hvor der ikke er udsigt til, at markedet vil sørge
for bedre dækning inden for en overskuelig fremtid. Der blev givet tilsagn om støtte fra puljen til 31 lokale bredbåndsprojekter i 21 kommuner. Støtten giver bedre bredbåndsdækning til godt 3.700 adresser rundt
om i landet.
Aftale om økonomisk regulering af elnetvirksomhederne

Regeringen fremsatte i marts 2017 lovforslag om ny økonomisk regulering af elnetvirksomheder, skærpelse af elnetvirksomhedernes særskilte identitet mv. Lovforslaget bidrager til, at der opnås effektiviseringer i elnetvirksomhederne på op mod 600 mio. kr. i 2020 til gavn for husholdninger og virksomheder.
Med den nye økonomiske regulering vurderes det endvidere, at en betydelig del af elsektorens effektiviseringspotentiale fra regeringens Forsyningsstrategi vil kunne indhentes. Ved indhentning af effektiviseringspotentialet skønnes det, at strukturelt BNP på længere sigt vil øges, og at forøgelsen frem mod 2025
vil være i størrelsesordenen 0,7 mia. kr. (2017-niveau). Lovforslaget er en udmøntning af aftale fra november 2016 mellem V-regeringen og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om den økonomiske regulering af elnetvirksomhederne.
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Natur, miljø og fødevarer
Aftale om ny Pesticidstrategi 2017-2021

Regeringen indgik i april 2017 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny pesticidstrategi for 2017-2021. Med aftalen fastholdes mål om, at belastningen fra pesticider skal mindskes, og at beskyttelsen af grundvandet styrkes. Samtidig skærpes kontrollen med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug for at stoppe salg og brug af ulovlige pesticider.
Aftale om udmøntning af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2020

Regeringen indgik i maj 2017 bred politisk aftale med alle Folketingets partier om fordelingen af midler
fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet for 2018-2020. I alt er der afsat 972 mio. kr. til en række tilskudsordninger, der skal fremme dansk fiskeri og akvakultur. Med aftalen afsættes der bl.a. flere midler
til investeringer i fartøjer, der kan give fiskere tilskud til fx nye redskaber eller ombygninger ombord.
Som noget nyt bliver det også muligt at søge om støtte til investeringer i arbejdsmiljø.
Nyt nævn for klager over afgørelser på Miljø- og Fødevareministeriets område

Regeringens lovforslag om sammenlægning af Miljø- og Fødevareministeriets øverste klageinstanser,
henholdsvis Natur- og Miljøklagenævnet og Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, til ét nyt
uafhængigt nævn er vedtaget i december 2016. Formålet med lovforslaget er, at modernisere, forenkle og
ensarte den gældende retstilstand. Det nye nævn dækker hele Miljø- og Fødevareministeriets sagsområde.
Enklere og hurtigere proces for kystbeskyttelse

Regeringens lovforslag om en enklere og hurtigere proces for kystbeskyttelse er vedtaget i december
2016. Herved ændres klageadgangen, så der alene kan klages over kommunalbestyrelsens endelige afgørelser. Herudover gives mulighed for at bede Kystdirektoratet om sagkyndig bistand tidligere i processen.
Ændringen er en opfølgning på kystanalysen, der blev offentliggjort i september 2016.
Vurdering af vandløb i vandområdeplaner med opland på under 10 km2.

Regeringens lovforslag om vurdering af vandløb i vandområdeplaner er vedtaget i december 2016. Det
medfører, at vandløbene vurderes efter nye opdaterede faglige kriterier. Lovforslaget lægger op til, at
vurderingen af, hvilke vandløb der udtages, skal foretages af kommunerne under inddragelse af lokale
vandråd. Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem V-regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om en fødevare- og landbrugspakke fra december 2015.
Kortere sagsbehandlingstid og øget fleksibilitet i miljøgodkendelse af husdyrbrug

Regeringens lovforslag om kortere sagsbehandlingstid og øget fleksibilitet i miljøgodkendelse af husdyr
er vedtaget i februar 2017. Formålet med lovforslaget er at skabe større fleksibilitet og administrative
forenklinger for husdyrproducenterne under hensyntagen til natur og miljø. Herudover sikres kortere
sagsbehandlingstider for tilladelser og miljøgodkendelser af husdyrbrug. Loven adskiller reguleringen af
anlæg fra reguleringer af areal. Anlægsreguleringen kommer til at ske efter en stipladsmodel frem for
producerede dyreenheder. Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem V-regeringen, Liberal Alliance
og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om en fødevare- og landbrugspakke fra december
2015.
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Forsvarlig skibsophugning

Regeringens lovforslag om forsvarlig skibsophugning er vedtaget i maj 2017. Der er med lovforslaget
tilvejebragt hjemmelsgrundlag til, at Danmark kan tiltræde Hong Kong-konventionen om sikker og miljømæssig forsvarlig ophugning af skibe. Formålet er at forhindre, reducere, minimere og, så vidt det er
praktisk muligt, eliminere ulykker, skader og andre negative virkninger på menneskers sundhed og miljøet, der forårsages af skibsophugning. Regeringen forventer at kunne tiltræde konventionen i juni 2017.
Øge incitamenter til at udlægge ny og eller mere natur

Regeringens lovforslag om at øge incitamenter til at udlægge ny og eller mere natur er vedtaget i maj
2017. Lovforslaget indebærer en udvidelse af den nuværende 15-årige tidsbegrænsning for genopdyrkningsretten til en permanent ret for anmeldte jorder, jf. driftslovens § 6. Lovforslaget skal bidrage til at
øge jordbrugernes incitament til at udlægge ny og mere natur. Lovforslaget er en del af udmøntningen af
Aftale om Naturpakke indgået i maj 2016 mellem V-regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti samt Dansk Folkeparti.
Bemyndigelse til fastsættelse af regler om obligatorisk hygiejnekursus

Regeringens lovforslag om bemyndigelse til at fastsætte regler om obligatorisk hygiejnekursus er vedtaget i maj 2017. Med lovforslaget bemyndiges miljø- og fødevareministeren til administrativt at fastsætte
regler om, at kursus i hygiejne er obligatorisk for visse personer, der håndterer svin.
Nedsættelse af MRSA ekspertudvalg

Regeringen nedsatte i december 2016 en bredt sammensat ekspertgruppe, der fik i opdrag at undersøge
effekten af den eksisterende MRSA-handlingsplan fra 2015 og komme med nye anbefalinger i forhold til
bekæmpelse af husdyr-MRSA. Ekspertgruppen forventes at afrapportere i juni 2017.
Mindre bureaukrati og nye muligheder i klitfrednings- og strandbeskyttelseslinjen

Regeringen fremsatte i januar 2017 lovforslag om mindre bureaukrati og nye muligheder i klitfredningsog strandbeskyttelseslinjen. Med lovforslaget får bl.a. husejere, klubber, foreninger, institutioner og turismevirksomheder nye muligheder for at etablere visse anlæg og indretninger inden for klitfrednings- og
strandbeskyttelseslinjen. Lovforslaget fremsættes som en udmøntning af Aftale om Danmark i bedre balance mellem V-regeringen og Det Konservative Folkeparti samt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti
fra juni 2016. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2017.
Mulighed for godkendelse af havbrug med kompenserende marine virkemidler

Regeringen fremsatte i december 2016 lovforslag om mulighed for at godkende havbrug med kompenserende marine virkemidler. Lovforslaget skaber mulighed for at godkende etablering af nye havbrug eller
udvidelse af eksisterende havbrug, hvor ansøgning om miljøgodkendelse ellers måtte afslås under henvisning til lovgivning om vandplanlægning eller havstrategi. Lovforslaget skaber hjemmel i miljøbeskyttelsesloven til at fastsætte regler om, at havbrug kan godkendes med vilkår om kompenserende marine virkemidler. Lovforslaget udmønter en del af aftalen mellem V-regeringen, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti samt Dansk Folkeparti om en fødevare- og landbrugspakke fra december 2015 og den
efterfølgende indgåede aftale fra juni 2016 om Dansk akvakultur i vækst. Lovforslaget forventes vedtaget
i juni 2017.
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Kultur, foreningsliv og medier
Udlodningsmodel

Regeringen indgik i januar 2017 stemmeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ændring af udlodningsmodellen. Aftalen styrker økonomien for det frie
foreningsliv og giver budgetsikkerhed for såvel det frie foreningsliv som en række selvejende institutioner. Med aftalen tilføres der 12 mio. kr. årligt samtidig med, at staten fremover påtager sig 60 pct. af risikoen og gevinsten ved udsving i overskuddet fra Danske Lotteri Spil A/S og Klasselotteriet A/S.
Styrket adgang til klassisk orkestermusik i hele landet

Regeringen besluttede i april 2017 at styrke borgernes adgang til levende fremført klassisk musik i hele
landet. Styrkelsen vil ske på finansloven gennem en mere ligelig fordeling af den statslige støtte på landsdelsorkesterområdet, som skaber stabile økonomiske rammer i perioden 2018-2021 for landsdelsorkestrene vest for Storebælt.
Ny strategi for Danmarks internationale kulturudveksling

Regeringen vedtog i december 2016 en ny strategi for international kulturudveksling 2017-2020. Strategien understøtter arbejdet med kulturudveksling på tværs af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet, herunder de udøvende kunstnere, design og filmerhvervet og de danske ambassader,
der løbende iværksætter kulturelle projekter. I strategien prioriteres Det nære Europa (Norden og Østersøen, Storbritannien, Frankrig og Tyskland), Asien (Kina, Japan og Sydkorea) og USA.
Tillægsaftale til medieaftalen 2015-2018

Regeringen indgik i januar 2017 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om tillægsaftale nr. 2 til Medieaftalen 2015-2018. Aftalen omfatter
anvendelse af et engangsbeløb fra overskydende licensmidler fra 2015. Midlerne går bl.a. til at forøge
Public Service-Puljen, til DR til at styrke dansk børne-/ungedrama med fokus på talentudvikling og til de
regionale TV 2-virksomheder til at styrke børn og unges deltagelse i den demokratiske debat og øge
stemmeprocenten blandt unge ved kommunalvalget.
Biblioteksafgift til e-bøger og netlydbøger

Regeringens lovforslag om at indføre biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger og ændre biblioteksafgiftens undergrænse er vedtaget i maj 2017. Loven har for det første til formål at gøre det muligt for forfattere m.fl. at modtage biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. En del af den samlede biblioteksafgiftspulje øremærkes dermed fremover til e-bøger og netlydbøger i form af en digital pulje. Loven har for
det andet til formål at nedsætte biblioteksafgiftens undergrænse.
Nedsættelse af Blankmedieudvalget

Med det formål at komme med anbefalinger til en modernisering af den ophavsretlige blankmedieordning
blev Blankmedieudvalget nedsat i marts 2017. Blankmedieudvalget har til opgave at vurdere, hvilke
blanke lagringsmedier der skal omfattes af ordningen, samt niveauet for kompensationen til rettighedshaverne. På baggrund af udvalgets vurdering skal udvalget afgive anbefalinger herom til regeringen.
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Ændring af lov om mediestøtte (støtte til Flensborg Avis)

Regeringens lovforslag om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) er
vedtaget i maj 2017. Der er hermed indført mulighed for, at nyhedsmedier, der henvender sig til henholdsvis det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Sønderjylland, kan modtage mediestøtte – uanset omfanget af anden offentlig finansiering. Loven træder i kraft 1. juli 2017.
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Ligestilling
Styrket indsats mod menneskehandel

Med satspuljeaftalen for 2017 mellem V-regeringen, Liberal Alliance, og Det Konservative Folkeparti
samt Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre, og Socialistisk Folkeparti er
der afsat i alt 9,4 mio. kr. i 2017-2020 til at styrke indsatsen mod menneskehandel yderligere. Der iværksættes opsøgende arbejde over for mulige mindreårige ofre for menneskehandel i asylsystemet, og det
opsøgende arbejde over for potentielle ofre for menneskehandel i Region Syddanmark styrkes. Endvidere
skal en informationsindsats rettet mod bl.a. NGO’er og ofre for menneskehandel øge fokus på det at vidne
samt retsforfølgelse af bagmænd.
Styrket indsats mod vold i nære relationer - National enhed om vold

På baggrund af satspuljeaftalen for 2017 er der etableret en national enhed mod vold i nære relationer,
som skal drive den nationale hotline og juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd mv., og
som skal stå for vidensindsamling og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet samt drive efterværnsaktiviteter til voldsudsatte på krisecenter i form af sociale netværk og en
central oversigt over pladser på krisecentre. Med satspuljeaftalen afsættes endvidere midler til at styrke de
eksisterende ambulante behandlingstilbud til personer, der lever med vold i nære relationer.
Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser

Regeringen lancerede i februar 2017 en række initiativer, der sætter ind over for digitale sexkrænkelser.
Det gælder både den deling af intime billeder og videoer, som foregår i nogle ungdomsmiljøer, og den
mere organiserede udnyttelse af private nøgenbilleder. Med udspillet lægger regeringen op til at skærpe
straffen, og politiets behandling af konkrete sager bliver styrket. Viden og information styrkes, og på
ungdomsuddannelserne styrkes den forebyggende indsats, og trivselsmålinger skal bruges til at holde øje
med, om piger og drenge krænkes på nettet.
Kampagne om fædres orlov

Der er i satspuljeaftalen for 2017 afsat 4,5 mio. kr. til at fremme fædres brug af orlov til en kampagne
Aktion Fars Orlov, som udvikles i samarbejde med virksomheder, organisationer mv. samt faglige organisationer. Kampagnen skal gennem debat, oplysning og inspirationsmateriale til virksomheder mv. bidrage til at fremme fædres brug af orlov.
Støtte til dansk værtsskab for World Pride og Eurogames i 2021

Regeringen sendte i april støtteerklæringer til Pan Idræt og Copenhagen Pride’s kandidatur til afholdelse
af World Pride og Eurogames i København i 2021 under titlen Copenhagen 2021.
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Folkekirken og religiøse samfund
Betænkning fra Trossamfundsudvalget

Betænkning om en samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken fra Trossamfundsudvalget
blev i marts 2017 offentliggjort og sendt i høring. Høringsfasen er nu afsluttet, og der vil blive indledt
politiske drøftelser med henblik på fremsættelse af lovforslag i efteråret 2017.
Forsøg i folkekirken

Regeringens lovforslag om forsøg i folkekirken er vedtaget i maj 2017. Lovforslaget har til formål at afprøve rammerne for organisering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at lette menighedsrådenes
arbejde. Kirkeministeren har i maj 2017 i forbindelse med lovforslagets ikrafttræden udbudt en række
forsøgsrammer, som menighedsrådene kan ansøge om at deltage i. Der vil pågå en proces også ind i efteråret med information om forsøg mv.
Betænkning fra Udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform

Betænkning om en fremtidig valgform til menighedsrådsvalg i folkekirken fra Udvalget om meningsråd
og fremtidig valgform blev i maj 2017 offentliggjort og sendt i høring. Udvalget har foretaget en analyse
af de data og erfaringer, der foreligger, og er på den baggrund kommet med forslag til, hvordan valg til
menighedsråd kan afvikles fremover. Regeringen vil på baggrund af bemærkninger hertil vurdere, om der
skal udarbejdes et konkret lovforslag, som i givet fald sendes i selvstændig høring.
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Rigsfælleskabet
Færøernes overtagelse af sagsområdet person-, familie- og arveretten

Regeringen erklærede i december 2016 sammen med det færøske landsstyre, at forhandlingerne i forbindelse med det færøske landsstyres beslutning om at fremsætte forslag til lagtingslov om overtagelse af
sagsområdet ”person-, familie- og arveretten” med ikrafttræden den 29. juli 2018 er afsluttet. Regeringen
og det færøske landsstyre er enige om, at der efter overtagelsen skal opretholdes et tæt samarbejde om
sagsområdet. Lagtinget har den 11. maj 2017 besluttet, at sagsområdet skal overtages. Der er indgået en
aftale om samarbejde mellem færøske og danske myndigheder efter Færøernes overtagelse af sagsområdet person-, familie- og arveretten.
Forbedret patientsikkerhed for færøske patienter

Regeringen har godkendt ansøgning fra Region Hovedstaden om adgang til at tildele administrative personnumre til de færøske patienter, der skal behandles i Danmark. Et administrativt personnummer vil
tilgodese behovet for at sikre, at patientoplysninger om samme person registreres på ét personnummer,
hvilket kan have betydning for patientsikkerheden, da læger på Færøerne ikke automatisk har adgang til
supplerende oplysninger om laboratorieundersøgelser samt fx patologi- og mikrobiologisvar.
Styrkelse af Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis

Regeringen indgik i december 2016 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre
om en styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis. Aftalen bygger på en analyse med anbefalinger til at styrke opgaveløsningen i Arktis, som V-regeringen præsenterede i juni 2016. Aftalepartierne
er enige om at implementere analysens anbefalinger, og at der inden for rammerne af forsvarsforliget
afsættes 120 mio. kr. årligt til implementering.
Principaftale om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland

Regeringen indgik i marts 2017 en principaftale med Naalakkersuisut (landsstyret) om forureningsbekæmpelse i farvandene ved Grønland. Principaftalen indebærer bl.a., at Danmark i tilfælde af omfattende
forureninger i søterritoriet ved Grønland bistår Grønland med forureningsbekæmpelse og betaler omkostningerne hertil.
Camp Century

Regeringen har besluttet at gennemføre en række undersøgelser og projekter vedrørende Camp Century.
Disse omfatter et undersøgelsesprogram om de klimamæssige aspekter, en miljømæssig kortlægning af
det efterladte affald, miljøfaglige vurderinger af forureningens omfang og mulige fremtidige miljø- og
sundhedspåvirkning, nye målinger og vurderinger af radioaktiviteten samt en juridisk udredning af, om
der som følge af forsvarsaftalerne og tillægsaftalerne evt. kan pålægges USA et folkeretligt ansvar for
oprydning. Det er aftalt med Naalakkersuisut (landsstyret) at igangsætte disse tiltag, og der er dialog med
de grønlandske myndigheder om den nærmere tilrettelæggelse heraf.
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Udpegning af landsforsvarer for Grønland

Med henblik på at styrke retssikkerheden udpegede regeringen i april 2017 en landsforsvarer for Grønland. Landsforsvareren har til opgave at varetage hensynet til et effektivt forsvar i kriminalsager og skal i
den forbindelse navnlig sikre, at de autoriserede forsvarere i Grønland har et tilstrækkeligt uddannelsesniveau, at de modtager rådgivning og vejledning, og at der føres tilsyn med dem.
Arktisk samarbejde

Regeringen har bidraget til lavspænding i Arktis og en samarbejdende dagsorden gennem konkrete resultater i navnlig Arktisk Råd og i et tæt samarbejde i rigsfællesskabet. Der har været fokus på at sikre miljøet såvel som de arktiske folks ret til en bæredygtig økonomisk udvikling. Danmark har i kraft af sit
medformandskab af Task Force om telekommunikation i Arktis bl.a. ydet en indsats for fremadrettet at
kunne styrke den digitale infrastruktur, som udgør en væsentlig forudsætning for den økonomiske og
samfundsmæssige udvikling af de arktiske regioner. Herudover blev der som afslutning på det amerikanske formandskab for Arktisk Råd ved ministermødet i maj 2017 indgået en juridisk forpligtende aftale om
styrket internationalt forskningssamarbejde i og om Arktis.
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