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Forord

Regeringen har fra start styret efter fire konkrete mål 

For det første flere private arbejdspladser.  

Siden regeringsskiftet i 2015 er der skabt 130.000 flere private lønmodtagerjob. Det er flere mennesker, end 
der bor i hele Esbjerg Kommune.  

Og vi har høje ambitioner for fremtiden. Derfor har vi indgået vigtige aftaler om erhvervs- og 
iværksætterinitiativer, om Danmarks digitale vækst og en Teknologipagt. 

For det andet en stærkere kernevelfærd. Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund, 
men vi skal hele tiden gøre det endnu bedre.  

Siden sommeren 2015 er sundhedsvæsenet løftet med i alt 4,4 mia. kr. Og der er ansat tæt på 1000 ekstra 
læger på de offentlige sygehuse. 

For det tredje vil vi flytte tusinder ud af offentlig forsørgelse og ind i et aktivt liv. Vi har sæn-
ket skatten på arbejde, særligt for de laveste indkomster.   
Vi har nu det laveste antal offentligt forsørgede i de 11 år, Danmarks Statistik har opgjort det.  

For det fjerde en bedre balance i udlændingepolitikken. Vi har gennemført stramninger på 
udlændingeområdet, som sammen med en forstærket indsats i EU har bragt asyltallet ned. 

Antallet af asylansøgere i 2017 var det laveste i ni år. 

Regeringen lancerede i marts 2018 strategien Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 
2030. Jeg er glad for, at der her er indgået en række brede aftaler. 

Vi har taget vigtige skridt mod et rigere, friere og tryggere Danmark – og vi fortsætter arbejdet. 

Lars Løkke Rasmussen 
Statsminister 

Forord – lovgivning i folketingsåret 2017/18 

Statsministerens redegørelse i henhold til Grundlovens § 38 afgives i en mundtlig og en skrift-
lig del. 

I denne skriftlige del af redegørelsen gives en kortfattet omtale af de lovforslag og forslag til 
folketingsbeslutning, som regeringen ved begyndelsen af det nye folketingsår forventer at 
fremsætte i løbet af folketingsåret. Denne del af redegørelsen indeholder endvidere oplysnin-
ger om ministerredegørelser til Folketinget. 

*  *  *

Regeringen kan i dag præsentere et lovprogram for det kommende folketingsår, der på en lang 
række områder følger op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” 
fra november 2016. Det gælder bl.a. forslag på beskæftigelsesområdet, børne- og socialområ-
det, energiområdet, retsområdet, erhvervsområdet, skatteområdet og udlændingeområdet.  

Lovprogrammet indeholder bl.a. også opfølgning på en række indgåede politiske aftaler, her-
under om flere år på arbejdsmarkedet, udvikling af Nordsøen, bandepakke III, tryghed for 
boligejerne, stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet, pesticidstrategi 2017-21 og 
omlægning af bilafgifterne. 

Hertil kommer, at regeringen i august fremlagde sit udspil til en jobreform, der har særligt fo-
kus på at øge gevinsten ved at være i arbejde og yde en ekstra indsats, og et erhvervs- og 
iværksætterudspil, der bl.a. har til formål at styrke erhvervslivet og skabe en bedre iværksætter-
kultur for at understøtte fremtidens vækstvirksomheder og arbejdspladser. 

Lovopfølgningen på disse udspil er af hensyn til de politiske forhandlinger ikke indarbejdet i 
lovkataloget, men jeg forventer, at opfølgningen på udspillene også vil sætte sit præg på lov-
givningsarbejdet i denne samling. 

Regeringen ser frem til et godt samarbejde med Folketingets partier om det kommende folke-
tingsårs lovgivning. 

Lars Løkke Rasmussen 
Statsminister 
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En stærk økonomi 

En stærk økonomi i fremgang 
Dansk økonomi er inde i en periode med høj og stigende beskæftigelse og stabil vækst. I 2017 
var fremgangen i BNP 2,2 pct., og der er udsigt til fortsat fremgang i år. Der er et bredt 
fundament for fortsat fremgang i dansk økonomi. Husholdningerne er i god position til at øge 
forbruget yderligere, investeringsaktiviteten er på vej op, og virksomhedernes eksport-
muligheder nyder godt af en gunstig udvikling hos Danmarks samhandelspartnere. Samtidig 
bidrager allerede vedtagne reformer til øget arbejdsudbud i de kommende år. Opsvinget er 
imidlertid afhængig af en tilstrækkelig stor tilgang af arbejdskraft. Yderligere reformer, der øger 
arbejdsudbuddet, vil kunne forlænge opsvinget i de kommende år. 
 
Aftale om kommunernes økonomi for 2018   
Regeringen og KL indgik i juni 2017 aftale om kommunernes økonomi for 2018. Aftalen 
indebærer bl.a. et løft af den kommunale serviceramme med 800 mio. kr. i forhold til 
udgangspunktet til prioritering af borgernær kernevelfærd, herunder særligt til ældreområdet til 
at understøtte kommunernes arbejde med at yde værdig pleje og omsorg for ældre 
borgere. Som led i aftalen er regeringen og KL enige om, at der med det 
fælles moderniserings- og effektiviseringsprogram kan frigøres 1 mia. kr. i 2018. Det sker bl.a. 
gennem initiativer, der indebærer statslige regelforenklinger, øget effektiv drift i kommunerne 
samt bedre indkøb og øget digitalisering. 
 
Finansloven for 2018 
Regeringen indgik i december 2017 aftale med Dansk Folkeparti om finansloven for 2018. 
Aftalen er med til at løfte sundhedssektoren med 2 mia. kr. og ældrepleje med 2,7 mia. kr. i 
perioden 2018-2021, hvilket skal være med til at sikre en bedre og mere værdig behandling. 
Samtidig medfører aftalen, at antallet af betjente øges for at bekæmpe kriminalitet og terror. 
Herudover indeholder aftalen investeringer i en ny infrastruktur for at få Danmark til at hænge 
bedre sammen.  
 
Aftale om regionernes økonomi for 2018 
Regeringen indgik i juni 2017 aftale med Danske Regioner om regionernes økonomi for 2018, 
der sikrer rammerne for en forsat udvikling af sundhedsvæsenet og nytænkning af 
opgaveløsningen. Konkret har regionerne med aftalen bl.a. fået et løft på 0,5 mia. kr. i 2018 til 
en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet til gavn for patienterne samt medicin. 
 
Handlingsplan for fremme af danskere i EU 
Regeringen lancerede i december 2017 sin handlingsplan for fremme af danskere i EU. Med 
handlingsplanen styrker regeringen indsatsen for at få flere danskere ansat ved EU-
institutionerne. Handlingsplanen indeholder bl.a. udsendelse af flere nationale eksperter, 
målrettet information og kompetenceudvikling for ansatte i centraladministrationen og 
Bruxelles samt stipendiater ved Europa-Kollegiet. 
 
Eksamen i verdensmål 
Regeringen gennemførte i juli 2017 den første frivillige eksamen i verdensmål ved høj-
niveaumødet i FN’s hovedkvarter i New York. Her fremlagde regeringen Danmarks opfølg-
ning på implementeringen af verdensmålene sammen med en repræsentant fra civilsamfundet.  
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Aftale om PostNord 
Regeringen indgik i oktober 2017 en aftale med den svenske stat om håndteringen af den 
økonomiske situation. Aftalen indebærer en transformationsplan, der skal implementere en ny 
produktionsplan for udbringning af pakker og post, der skal sikre en økonomisk bæredygtig 
drift i virksomheden. 
 
Salg af statens aktiepost i Vestjysk Bank 
Regeringen besluttede i juni 2017 at sælge statens aktier i Vestjysk Bank til en investorgruppe 
af danske fonde og finansielle investorer for i alt 123 mio. kr. I forbindelse med handelen skød 
investorgruppen ny kapital i banken, og med de nye ejere er Vestjysk Bank sikret en holdbar 
og stabil fremtid.  
 
Kapitaludvidelse i SAS 
SAS rejste i november 2017 ca. 1 mia. kr. via en aktieemission særligt målrettet institutionelle 
investorer. Regeringen støttede selskabets forslag til gennemførsel af kapitaludvidelsen og 
foretog endvidere som led i emissionen opkøb af nye aktier for 138,3 mio. kr. med henblik på 
at fastholde statens ejerandel på 14,2 pct. i SAS. 
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Sammenhæng i den offentlige sektor 

Fair og lige konkurrence 
Regeringen indgik i april 2018 delaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale 
Venstre om fair og lige konkurrence. Delaftalen vil sikre fair prissætning ved offentlig er-
hvervsaktivitet, klarere regler for kontrolbud samt bedre klageadgang ved offentlig erhvervsak-
tivitet.  
 
Digitaliseringsklar lovgivning 
Regeringen præsenterede i oktober 2017 sit udspil til mere digitaliseringsklar lovgivning, ”Enk-
le regler, mindre bureaukrati – lovgivning i en digital virkelighed”. Som opfølgning indgik re-
geringen i januar 2018 en bred aftale med samtlige Folketingets partier om, at ny lovgivning 
skal være digitaliseringsklar fra 1. juli 2018.  
 
Den Sociale Investeringsfond  
Regeringen indgik i november 2017 satspuljeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at etablere Den Sociale Investe-
ringsfond. Fonden skal understøtte, at der sættes tidligere og mere forebyggende ind på de 
større velfærdsområder ved at forbedre rammerne for nye partnerskaber mellem den offentli-
ge, private og frivillige sektor. 
 
Lov om NemID 
Regeringens forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske 
personer og til medarbejdere i juridiske enheder blev vedtaget af Folketinget i april 2018. Lo-
ven har til formål at sikre klare juridiske rammer for administration og udstedelse af NemID. 
 
Én plan 
Regeringen fremsatte i april 2018 lovforslag om mulighed for at udarbejde en helhedsoriente-
ret plan til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Lovforslaget forventes vedta-
get i juni 2018. Lovforslaget bidrager til at styrke sammenhængen i indsatsen ved at give 
kommunerne bedre muligheder for at tilbyde én helhedsorienteret plan til borgere og familier 
med komplekse og sammensatte problemer. 
 
Bedre Balance II – Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder 
Regeringen lancerede i januar 2018 udspillet ”Bedre Balance II”, hvori der tages initiativ til at 
etablere mere end 4.000 statslige arbejdspladser og 10 nye uddannelsesstationer i 49 byer uden 
for hovedstadsområdet. Udspillet bygger videre på ”Bedre Balance I” fra 2015. Udspillet er 
med til at skabe et Danmark i bedre balance.  
 
Friinstitutioner 
Regeringen har igangsat forsøg med friinstitutioner, der i en forsøgsperiode bliver fritaget for 
dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx ople-
ver mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed. Kommuner og 
institutioner har kunnet søge om at være en del af forsøget, der blev igangsat i maj 2018. 
 
Et solidt it-fundament – strategi for it-styring i staten 
Regeringen præsenterede i november 2017 en ny strategi for it-styring i staten. Strategien skal 
sikre en mere systematisk tilgang til it-drift og -udvikling på tværs af de statslige myndigheder 
og dermed sætte en fælles retning for it-styringen i staten.  
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Hjemtagelse og konkurrenceudsættelse af juridiske ydelser 
Regeringen besluttede i december 2017 at hjemtage flere juridiske opgaver, som i dag vareta-
ges af Kammeradvokaten. Beslutningen omfatter retssager inden for Nævnenes Hus og en 
række rådgivningsopgaver inden for udbud og kontrakter, der fremover skal løses gennem en 
udvidet intern statslig rådgivning. Derudover besluttede regeringen i december 2017 at kon-
kurrenceudsætte konkurssager og generelt styrke Skatteministeriets leverandørstyring af 
Kammeradvokaten.  
 
Frit valg  
Regeringen lancerede i oktober 2017 udspillet ’Frit valg – bedre sammenhæng’ for at udvide 
det frie valg til nye områder og styrke eksisterende fritvalgsordninger på genoptrænings- og 
ældreområdet. Som led i aftalen om finansloven for 2018 blev initiativerne finansieret. Rege-
ringens lovforslag om indførsel af ret til frit valg efter syv dages ventetid på genoptræning i 
kommunerne er vedtaget i maj 2018. 
 
Overenskomstresultat for 180.000 statsansatte 
Innovationsministeren indgik på vegne af staten i april 2018 et overenskomstforlig for 180.000 
statsansatte med Centralorganisationernes Fællesudvalg og Akademikerne. Med forliget er 
medarbejderne bl.a. sikret pæne lønstigninger og tryghed om den betalte spisepause, samtidig 
med at lønudviklingen vil være samfundsøkonomisk ansvarlig. 
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Opgør med parallelsamfund 

Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030 
Regeringen lancerede i marts 2018 strategien Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 
2030 med en række markante og målrettede initiativer til at komme parallelsamfund til livs. 
Initiativerne skal bl.a. adressere problemerne med borgere, der ikke deltager aktivt i det danske 
samfund, og som ikke tager danske normer, værdier og sprog til sig. Regeringens strategi mod 
parallelsamfund er bl.a. udmøntet i en delaftale om finansieringen af indsatsen mod 
parallelsamfund og Landsbyggefondens rammer samt en række delaftaler på boligområdet, 
undervisningsområdet, børne- og socialområdet og beskæftigelsesområdet. Regeringen vil 
sammen med tre ghetto-repræsentanter systematisk følge op på aftalerne og overvåge indsat-
serne mod parallelsamfund. De tre ghetto-repræsentanter får til opgave at følge udviklingen på 
indsatsområderne i strategien og effekterne af initiativerne. 
 
Prioritering af Landsbyggefonden til udsatte boligområder 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti om finansieringen af den samlede indsats imod parallel-
samfund og prioritering af samlet 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden i perioden 2021-2026 til 
renoveringer, nedrivninger, infrastrukturforandringer og boligsociale indsatser i de udsatte 
boligområder. Samtidig blev det aftalt at gennemføre en analyse af renoveringsbehovet i hele 
den almene sektor frem mod udløbet af den nuværende boligaftale i 2020.  
 
Omdannelse af udsatte boligområder og strammere udlejningsregler   
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk 
Folkeparti om initiativer på boligområdet. Med aftalen stilles der krav om, at boligområder, 
der har stået på ghettolisten i fire år i træk, skal nedbringe andelen af almene familieboliger til 
højst 40 procent inden 2030. Det kan fx ske gennem fortætning, salg af almene boliger og 
grunde eller målrettet nedrivning af boligblokke. Samtidig strammes en række udlejningsregler 
for at få en mere blandet beboersammensætning. Boligministeren kan derudover med 
opbakning fra aftaleparterne, som udgør et flertal i Folketinget, beslutte at afvikle et eller flere 
af de hårde ghettoområder, som har optrådt på ghettolisten i de seneste fire år. Afviklingen 
kan ske ved påbud eller ved statslig overtagelse. Desuden blev ghettokriterierne med aftalen 
opdateret, så kriterierne er mere robuste og understøtter, at indsatserne rettes mod de rigtige 
områder.  
 
Sprogprøver i 0. klasse, styrket forældreansvar og sanktioner over for skoler med 
dårlige resultater  
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at der fra 
skoleåret 2019/2020 skal indføres sprogprøver i 0. klasse kombineret med intensiv støtte til at 
styrke elevernes sprog på grundskoler med en høj andel af børn fra udsatte boligområder. 
Partierne er også enige om at styrke forældreansvaret ved at indføre krav til, at børn deltager i 
undervisningen i folkeskolen, så manglende deltagelse kan medføre underretninger med 
henblik på at gribe tidligt ind over for fravær og efterfølgende bortfald af børnecheck. 
Derudover er der enighed om at indføre øgede sanktioner over for folkeskoler og ungdoms-
uddannelsesinstitutioner, der gennem længere tid har dårlige resultater.  
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Obligatorisk læringstilbud for 1-årige børn og skærpet straf for ledere ved pligtfor-
sømmelser  
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at alle 1-
årige børn fra udsatte boligområder skal have et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke går i 
dagtilbud. Læringstilbuddet skal understøtte børnenes danske sprog, trivsel og generelle 
læringsparathed. Parterne er endvidere enige om, at der skal ske en strafskærpelse i straffe-
loven i forhold til pligtforsømmelser begået af ledere i offentlig tjeneste eller hverv, herunder i 
forhold til underretningspligten. 
 
Bedre fordeling af børn i daginstitutioner  
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti om at sikre en bedre fordeling af børn i daginstitutioner. Med aftalen må der 
fremadrettet højst nyoptages 30 pct. børn fra udsatte boligområder om året i hver daginstitu-
tion. Parterne er enige om, at hvis kommunerne som led i opfyldelsen af pasningsgarantien 
ønsker at tilbyde de børn, som ikke har bopæl i udsatte boligområder, en plads i et dagtilbud i 
et udsat boligområde, så skal kommunerne også tilbyde en plads uden for et udsat bolig-
område. Det er den enkelte familie, der beslutter, hvilken af de tilbudte pladser, de vil tage 
imod. 
 
Forbud mod at flytte ind i de hårdeste ghettoområder 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk 
Folkeparti om et forbud mod, at personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrati-
onsydelse må flytte til de hårdeste ghettoområder (områder, som har været på ghettolisten de 
seneste fire år). Aftalen skal bidrage til at ændre beboersammensætningen i de hårdeste ghet-
toområder, hvor alt for mange ikke har en tilknytning til arbejdsmarkedet og lever af offentlig 
forsørgelse. 
 
Hårdere kurs over for vold i hjemmet 
Regeringen fremsatte i april 2018 et lovforslag om hårdere kurs over for vold i hjemmet. Lov-
forslaget forventes vedtaget i juni 2018. Lovforslaget har til formål at udskyde forældelsesfri-
sterne for gentagen eller grov vold mod børn i hjemmet samt skærpe straffen for gentagen 
simpel vold i nære relationer. 
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Et velfungerende arbejdsmarked med høj beskæf-
tigelse 

Opkvalificering af ledige  
Regeringen indgik i november 2017 aftale med forligskredsen bag beskæftigelsesreformen 
(regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre) om en initiativpakke 
om opkvalificering af ledige. Med aftalen igangsættes en række initiativer, der kan modvirke 
mangel på arbejdskraft. Det skal bl.a. ske gennem målrettet opkvalificering af ledige med ingen 
eller meget lidt uddannelse. Derudover indgår et forsøg med en forenklet voksen-
lærlingeordning. 
 
Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsbetalinger 
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med Dansk Folkeparti om opholdskrav for ret til dag-
penge. Opholdskravet går ud på, at medlemmer af en a-kasse skal have opholdt sig lovligt i 
riget og/eller i et andet EU/EØS-land i 7 år inden for de seneste 8 år for at have ret til ar-
bejdsløshedsdagpenge. 
 
Ny ferielov i Danmark 
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternati-
vet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny ferielov. Med aftalen indføres fra 1. 
september 2020 samtidighedsferie, hvilket bl.a. indebærer, at lønmodtagere optjener og afvik-
ler ferie på samme tid. Aftalen betyder desuden, at nye på arbejdsmarkedet i fremtiden kan 
holde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse. Lovforslagene, der udmønter afta-
len, blev vedtaget i Folketinget i januar 2018. 
 
Indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet fortsætter 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
fortsætte den forstærkede indsats for ordnede forhold på arbejdsmarkedet. Der er afsat i alt ca. 
280 mio. kr. i 2018 og 2019 til indsatsen for ordnede forhold. Med aftalen videreføres den 
fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, der varetages i samarbejde mellem Arbejdstil-
synet, SKAT og politiet. Indsatsen indebærer målrettet kontrol med brancher, hvor der ofte 
ses brud på reglerne, fx i byggeriet og på det grønne område. Aftaleparterne vil samtidig vide-
reføre Arbejdstilsynets skærpede tilsynsindsats ved større infrastrukturprojekter. 
 
Et længere og godt seniorarbejdsliv 
Regeringen indgik i juni 2017 aftale med Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet. 
Det blev i den forbindelse aftalt, at der skal nedsættes en tænketank for et længere og godt 
seniorarbejdsliv. Der blev endvidere afsat 250 mio. kr. over perioden 2018-2025 til en pulje 
med initiativer, som skal styrke seniorers muligheder for at blive længere på arbejdsmarkedet. 
Begge dele udmøntes i første halvår 2018. 
 
Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere mv. 
Regeringens lovforslag om nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpenge-
modtagere m.v er vedtaget i december 2017 og udmønter den politiske aftale, som regeringen, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik i august 2017. Med de nye 
regler får dagpengemodtagere bl.a. nu mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en 
frivillig organisation i op til 44 timer om måneden uden fradrag i ydelsen, mens efterlønsmod-
tagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden.  
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Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked 
Regeringens lovforslag om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked er vedtaget i 
december  2017. Lovændringen gør dagpengesystemet mere fleksibelt og i stand til at håndtere 
nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer. Samtidig bliver dagpengesystemet i 
højere grad baseret på objektive, registerbaserede og kontrollerbare oplysninger, hvorved der 
bl.a. opnås større vished og forudsigelighed om rettigheder for selvstændige og atypisk 
beskæftigede. Endvidere harmoniseres reglerne for lønmodtagere og selvstændige erhvervs-
drivende i højere grad.  
 
Kontant og skattefri udbetaling af efterløn 
Regeringens lovforslag om  kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleks-
ydelsesbidrag er vedtaget den 20. december 2017. Med lovforslaget har personer med 
indbetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag mulighed for i de første 6 måneder at anmode om 
at få bidragene udbetalt kontant og skattefrit i 2018. 
 
Ændring af pensionsreglerne 
Regeringens lovforslag om skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, 
hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension mv. er vedtaget i april 2018. Med lovændringen  
skærpes  kravet for optjening af ret til fuld folkepension, ældrecheck og fuld førtidspension og  
reglerne for opgørelse af bopælstid for flygtninge ved tilkendelse af førtidspension harmoni-
seres med reglerne for danskere og andre udlændinge. Endelig indeholder lovændringen mere 
fleksible regler for udbetaling af tillæg for opsat pension. Ændringerne sker som led i Aftale 
mellem regeringen og Dansk Folkeparti om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. 
 
Præcisering af regler, så borgere ikke visiteres til ressourceforløb, hvis deres ar-
bejdsevne ikke kan udvikles 
Regeringens lovforslag om ressourceforløb og dokumentationskrav for tilkendelse af 
førtidspension er vedtaget den 24. maj 2018. Lovforslaget bidrager til, at dokumentations-
kravet for tilkendelse af førtidspension i visse tilfælde kan være opfyldt, uden at borgeren har 
deltaget i et ressourceforløb, og at det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at 
der kan peges på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage 
nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne. 
 
Styrket håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder  
Regeringens  lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere mv. (Styrket 
håndhævelse af RUT med mulighed for administrative tvangsbøder) er vedtaget i maj 2018. 
Lovforslaget følger op på finanslovsaftalen for 2018, hvor det blev aftalt, at der skal udstedes 
tvangsbøder til udenlandske virksomheder, der vedvarende nægter at efterleve anmeldelses-
pligten til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 
 
”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal med” – forenkling af beskæftigelsesind-
satsen 
Regeringen lancerede i november 2017 udspillet ”Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle skal 
med”, der har til formål at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Med udspillet får kommunerne 
mulighed for en mere fleksibel tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen med fokus på den 
enkelte borgers behov. Dermed kan ressourcerne bruges bedst muligt til at få flere i beskæfti-
gelse eller tættere på arbejdsmarkedet. 
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”Skærpede sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser” 
Regeringen lancerede i marts 2018 udspillet ”Skærpede sanktioner og styrket kontrol med of-
fentlige ydelser”. Udspillet indeholder 20 initiativer, som bl.a. skal forenkle sanktionsreglerne, 
så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne samt understøtte en mere effektiv og 
konsekvent sanktionering over for personer i kontanthjælpssystemet, der uden rimelig grund 
ikke står til rådighed. Med udspillet styrkes desuden kontrollen med udbetalingen af offentlige 
ydelser. 
 
Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks Fremtid 
Regeringen har afholdt syv møder i Disruptionrådet siden nedsættelsen i maj 2017, hvor rådet 
har drøftet de muligheder og udfordringer, som ny teknologi og globalisering giver med ud-
gangspunkt i fem temaer: Nye teknologier og forretningsmodeller, Fremtidens kompetencer, 
Frihandel og udenlandsk arbejdskraft, Rammevilkår for virksomhederne og Flexicurity 4.0. 
Regeringen har løbende præsenteret ny viden og forslag til politiske initiativer, som rådet har 
drøftet og givet input til. Rådets sidste planlagte møde er i 2. halvår 2018. Som opfølgning på 
arbejdet præsenterer regeringen en afsluttende rapport. 
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Virksomheder i vækst 

Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om er-
hvervs- og iværksætterinitiativer, som indeholder mere end 35 initiativer, der styrker iværksæt-
ter- og aktiekulturen, sænker en række afgifter samt styrker turismen og landdistrikterne. End-
videre styrkes virksomhedernes digitale omstilling, den cirkulære økonomi samt virksomhe-
dernes internationale konkurrencevilkår. Aftalens ramme er ca. 0,7 mia. kr. i 2018 stigende til 
ca. 2,2 mia. kr. i 2025. 
 
Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst  
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om 
initiativer for Danmarks digitale vækst. Med aftalen udmøntes 1 mia. kr. frem mod 2025 fra 
Aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer til initiativer, der skal bringe Danmark på 
forkant med den digitale udvikling, og skabe vækst og velstand til gavn for alle i samfundet.  
 
Teknologipagt 
Regeringen lancerede i april 2018 en Teknologipagt med et mål om, at 20 pct. flere skal gen-
nemføre en faglært eller videregående uddannelse over de næste 10 år indenfor teknologi, IT, 
naturvidenskab og matematik. Mere end 80 virksomheder, uddannelsesinstitutioner m.fl. er 
med i pagten. Der er afsat 95 mio. kr. over fem år til at understøtte pagten. 
 
Digital Hub Denmark 
Regeringen etablerede i maj 2018 Digital Hub Denmark sammen med DI, Dansk Erhverv og 
Finans Danmark for at styrke Danmarks digitale vækstmiljø inden for kommerciel anvendelse 
af nye teknologier som kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data. Hubben skal bl.a. 
fremme samarbejdet mellem etablerede virksomheder, iværksættere og andre aktører. Regerin-
gen har afsat 110 mio. kr. samlet i årene 2018-2022.  
 
SMV:Digital 
Regeringen har taget initiativ til at etablere et samlet tilbud – SMV:Digital – til danske små og 
mellemstore virksomheder, der skal understøtte deres digitale omstilling. Programmet tilbyder 
fx medfinansiering til virksomhedernes indkøb af rådgivning om digital omstilling og imple-
mentering af ny teknologi. Som del af indsatsen etableres et e-handelscenter. Regeringen har 
afsat 80 mio. kr. fra 2018-2021til programmet. 
 
Regulering der muliggør nye forretningsmodeller  
Regeringen indfører fem principper for agil lovgivning, der træder i kraft 1. juli 2018, og etab-
lerer én indgang for hurtig afklaring af, om nye teknologier og forretningsmodeller kan anven-
des inden for rammerne af eksisterende regulering. Formålet er, at regulering og myndighe-
dernes regelhåndhævelse skal gøre det enkelt at bruge nye teknologier og digitale forretnings-
modeller. Der er afsat 26 mio. kr. til indsatsen fra 2018-2021. 
 
Life science-aftale 
Regeringen indgik i april 2018 aftale om initiativer i vækstplan for life science med Dansk Fol-
keparti og Radikale Venstre. Med aftalen udmøntes en pulje på 30 mio. kr. årligt til at følge op 
på vækstteamet for life sciences anbefalinger. Disse initiativer spænder fra grundforskning 
over klinisk forskning, innovation og produktudvikling inden for life science til markedsføring 
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og eksport. Det overordnede ansvar for opfølgningen på vækstplanen forankres i Erhvervs-
ministeriets nye life science-enhed. 
 
Blå vækstplan 
Som svar på anbefalingerne fra vækstteamet for Det Blå Danmark blev vækstplanen for Det 
Blå Danmark offentliggjort den 22. januar 2018 med 36 konkrete initiativer.  Regeringen har 
sikret konkurrencedygtige rammevilkår ved at afskaffe registreringsafgiften for skibe, ligesom 
regeringen har udvidet nettolønsordningen i sømandsbeskatningsloven (DIS-ordningen).  
 
Aftale om mere robuste andelsboligforeninger 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 
Radikale Venstre om mere robuste andelsboligforeninger. Med aftalen gennemføres i alt 16 
initiativer, der skal skabe bedre rammer for, at der for fremtiden udelukkende stiftes 
levedygtige andelsboligforeninger, så det kan være trygt at være andelshaver. 
 
Eftersyn af den finansielle regulering 
Arbejdsgruppen om eftersyn af den finansielle regulering, med medlemmer fra Finans 
Danmark, Forsikring & Pension, Nationalbanken, forskerverdenen og myndigheder, 
offentliggjorde deres rapport i april 2018. I rapporten konkluderes det, at de seneste års 
stramninger af den finansielle lovgivning samlet har været nødvendige og bidrager til et mere 
velfungerende og robust finansielt system. Under hensyn til den finansielle stabilitet og gode 
vilkår for forbrugerne foreslår arbejdsgruppen i alt 56 konkrete initiativer, der potentielt kan 
lette administrative byrder for erhvervslivet på over 300 mio. kr. 
 
Skærpelse af hvidvaskreglerne 
Regeringen har gennemført en stramning af reglerne vedrørende fit & proper kravene til ledel-
sesmedlemmer i finansielle virksomheder, ligesom Finanstilsynet har fået mulighed for ved 
grove eller gentagne overtrædelser af hvidvasklovgivningen at inddrage en virksomheds tilla-
delse. Stramningerne følger op på aftalen om en styrket indsats mod hvidvask mv. i den finan-
sielle sektor mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti fra juni 2017. 
 
Aftale om Bedre vilkår for vækst og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøko-
nomien 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre om deleøkonomi. Med aftalen fremmes vilkår for vækst og innovation gennem dele-
økonomien, og danskerne gives større valgfrihed og nye muligheder for at tjene penge. Samti-
dig skabes der klare rammer for korttidsudlejning af helårsboliger, der giver borgerne ret til at 
udleje deres helårsbolig 70 dage om året, hvis der sker indberetning til skattemyndighederne. 
Den enkelte kommune kan hæve grænsen til 100 dage årligt. I forlængelse af forhøjelsen af 
fradraget for sommerhusudlejning gennemføres en kampagne, der skal få flere danskere til at 
leje deres sommerhus ud. Endelig nedsættes et deleøkonomisk råd, og der afsættes midler til 
boligkontrol. 
 
Et enklere og mere effektivt erhvervsfremmesystem 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Dansk Folkeparti om erhvervsfremme. Med aftalen 
øges kvaliteten i indsatsen over for virksomhederne, og overlap og administration reduceres. 
Aftalen følger op på regeringsgrundlagets ambition om at forenkle erhvervsfremmesystemet, 
så det bliver nemmere og mere overskueligt at anvende for iværksættere og virksomheder. 
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Bedre opgaveløsning i kommunerne mv. 

Aftale om strafskærpelser for chikane, trusler og hærværk mod lokalpolitikere mv. 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om strafskærpelser for chikane, trusler og hærværk 
mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, herunder lokalpolitikere. Med aftalen hæves 
strafniveauet for chikane og trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv og hærværk 
begået mod disse personer med en tredjedel. 
 
Neutralisering af virkninger af nye ejendomsvurderinger i udligningen 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale 
Venstre om neutralisering af virkninger for kommuners økonomi af det nye ejendoms-
vurderingssystem og boligskatteforliget. Med aftalen er der skabt ro om kommunernes vilkår, 
når det nye vurderingssystem træder i kraft. Kommunerne får sikkerhed for, at det ikke får 
effekt på deres økonomi frem til 2025. Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansierings-
udvalg får samtidig til opgave at se på, hvordan konsekvenserne minimeres for kommunerne 
efter 2025. 
 
Stramning af modregningsordningen for kommunale parkeringsindtægter  
Regeringen indgik i april 2018 aftale med Dansk Folkeparti om stramning af modregningen 
for kommunale parkeringsindtægter og fremsatte i maj 2018 lovforslag, der udmønter aftalen 
mhp. ikraftræden fra 2019. Formålet er at sikre, at kommunerne alene opkræver betaling for 
parkering af trafikale hensyn og ikke for at få flere penge i kommunekassen. Kommunerne vil 
med de nye regler kunne beholde 30 pct. af indtægterne fra såvel betalingsparkering som 
parkeringsafgifter. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2018. 
 
Aftale om bindende kommunale folkeafstemninger 
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om 
bindende kommunale folkeafstemninger. Regeringen fremsatte i marts 2018 det lovforslag, der 
udmønter aftalen, og som indebærer, at et flertal i en kommunalbestyrelse kan udskrive en 
bindende folkeafstemning om et kommunalt anliggende. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 
2018. 
 
Aftale om en reform af valgbarhedsområdet 
Regeringen indgik i december 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radi-
kale Venstre om en reform af valgbarhedsområdet. Efterfølgende har Socialistisk Folkeparti 
tilsluttet sig aftalen. Regeringen fremsatte i februar 2018 det lovforslag, der udmønter aftalen, 
og som indebærer, at Valgbarhedsnævnet nedlægges, og at der i stedet fastsættes objektive 
kriterier for fortabelse af valgbarhed på grund af straf til kommunale og regionale råd. Lov-
forslaget er vedtaget i marts 2018. 
 
Frikommuneforsøg II 
Regeringens lovforslag om forsøgshjemler for 2. ansøgningsrunde af Frikommuneforsøg II er 
vedtaget i december 2017. Regeringen fremsatte i april 2018 lovforslag om forsøgshjemler for 
3. og sidste ansøgningsrunde. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2018. Formålet med 
lovforslagene er at give frikommunerne mulighed for at gennemføre forsøg, der kan bidrage til 
en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne gennem kvalitetsudvikling, effektiviseringer, 
regelforenklinger og bedre styring i kommunerne. 
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Udvidet udfordringsret 
Regeringen har i samarbejde med KL og Danske Regioner indført en udvidet udfordringsret 
for perioden 2017-2021. Med udfordringsretten har alle offentligt ansatte og private 
leverandører mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og 
lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for selv at vise, at arbejdet kan indrettes på en 
smartere måde. Kommuner og regioner har siden den udvidede udfordringsret blev lanceret i 
september 2017 indsendt 27 ansøgninger til ministerierne. 
 
Udvidelse af særlig adressebeskyttelse i CPR-registeret 
Regeringen fremsatte i februar 2018 lovforslag om udvidelse af kredsen af personer, som kan 
tildeles særlig adressebeskyttelse. Formålet hermed er at sikre bedre beskyttelse ved, at de 
pågældendes faktiske adresse kommer så få personer til kendskab som muligt. Lovforslaget 
forventes vedtaget i maj 2018. Lovforslaget bidrager til at udmønte Bandepakke III – Bander 
bag tremmer. 
 
Afskaffelse af halvårsregnskaber i kommunerne 
Regeringens lovforslag om afskaffelse af halvårsregnskaber i kommunerne er vedtaget i 
februar 2018. Lovændringen indebærer, at kravet om udarbejdelse af et halvårsregnskab i 
kommunerne er blevet ophævet med virkning fra 1. maj 2018. Regelforenklingen giver 
kommunerne bedre muligheder for at prioritere ressourcerne dér, hvor de skaber størst værdi. 
 
Særlig beskyttelse af kommunale og regionale politikeres kommunikation  
Regeringens lovforslag om særlig beskyttelse af kommunalbestyrelses- og regionsråds-
medlemmers kommunikation som led i varetagelsen af deres hverv er vedtaget i december 
2017. Formålet er at sikre, at kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmer kan bruge de 
kommunikationstjenester – typisk mailkonto og mobiltelefon – som de får stillet til rådighed 
af kommunen eller regionen, uden at risikere, at kommunen eller regionen tilgår denne 
kommunikation.  
 
Bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed ved stemmeafgivning 
Der er i september 2017 udstedt bekendtgørelse om hjælpemidler, der skal stilles til rådighed 
ved stemmeafgivningen. Reglerne betyder, at flere får mulighed for at stemme uden hjælp fra 
andre ved landsdækkende valg og folkeafstemninger. 
 
Ændring af lov om Danmarks Statistik 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om Danmarks Statistik er vedtaget i februar 2018. 
Lovændringen sikrer, at lov om Danmarks Statistik er i fuld overensstemmelse med EU-
forordningen om europæiske statistikker, og gennemfører en generel opdatering af Danmarks 
Statistiks insitutionelle rammer. 
 
Ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber 
Regeringens lovforslag om ophævelse af godkendelseskravet for små kommunale fællesskaber 
er vedtaget i februar 2018. Lovændringen betyder, at Ankestyrelsen ikke længere skal 
godkende kommunernes aftaler om små kommunale fællesskaber efter § 60 i lov om 
kommunernes styrelse. Lovændringen gør det dermed mere enkelt og fleksibelt for 
kommunerne at indgå i disse samarbejder. 
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Lavere skat 

Lavere skat på arbejdsindkomst og pensionsindbetalinger 
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med Dansk Folkeparti om lavere skat på arbejde og 
større fradrag for pensionsindbetalinger, der letter skatter og afgifter med ca. 5 mia. kr. efter 
tilbageløb og adfærd frem mod 2025. Med aftalen bliver det mere attraktivt at spare op til 
pension, og alle i fuldtidsjob får en kontant skattelettelse. Ligeledes er det såkaldte 
samspilsproblem håndteret for langt de fleste fuldtidsbeskæftigede, som dermed får større 
tilskyndelse til at spare op til pensionen. Lovforslaget, der udmønter aftalen, forventes vedta-
get i juni 2018. 
 
Historisk stor investering i en genopbygning af skattevæsenet 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte 5,5 mia. kr. frem til 2021 til at styrke det nye skattevæsen, hvor SKAT erstattes af syv 
nye styrelser. Det er udtryk for, at det er en hovedprioritet for regeringen at gennemføre en 
omfattende genrejsning af skattevæsenet. 
 
Stærkere skattekontrol 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti, 
Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Alternativet og Socialistisk Folkeparti om at afsætte i alt 
480 mio. kr. i perioden 2018-2021 til en bedre og mere digital skattekontrol og vejlednings-
indsats i skattevæsenet for at modvirke fejl og snyd. 
 
Billigere at købe trafiksikre biler  
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Dansk Folkeparti om en omlægning af 
registreringsafgiften. Med aftalen sænkes bl.a. den lave registreringsafgiftssats til 85 pct., 
ligesom grænsen for, hvornår man betaler den høje sats, hæves til 185.000 kr. Dermed 
omfattes 90 pct. af nye biler af den lave sats. Derudover bliver der fremover lagt mere vægt på 
bilernes sikkerhed og energivenlighed. Lovforslaget, der udmønter aftalen, blev vedtaget i 
november 2017. 
 
Skatter og afgifter for erhvervsliv og iværksættere lempes for ca. 2 mia. kr. 
Aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer indeholder i alt 25 initiativer på skatteområdet. 
Samlet set indebærer initiativerne skatte- og afgiftslempelser på ca. 2 mia. kr. efter tilbageløb 
og adfærd i 2025. Derved bliver det billigere at være dansker, lettere at drive virksomhed og 
mindre attraktivt at grænsehandle. 
 
BoligJobordningen gøres permanent 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte ca. 445 mio. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd til at gøre BoligJobordningen 
permanent. Dermed kan danskerne også fremover få fradrag for bl.a. rengøring og håndværks-
ydelser til energirenovering. Lovforslaget, der udmønter aftalen, er vedtaget i april 2018. 
 
Lavere elregning til borgerne og øget fradrag for forskning i virksomhederne 
Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og SF blev i februar 2018 
enige om at fremrykke to lempelser fra Erhvervs- og iværksætteraftalen, jf. ovenfor. Dermed 
får mange borgere og virksomheder allerede fra den 1. maj 2018 en lavere elregning. Samtidig 
kan erhvervslivet i hele 2018 få et øget fradrag for investeringer i forskning og udvikling. 
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Regeringen vil lempe energiafgifterne 
Regeringen lancerede i april 2018 udspillet ”Energi – til et grønt Danmark”. Initiativerne er 
bl.a. afgiftslempelser for samlet set ca. 2,3 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd, når lempelserne 
er fuldt indfaset. Med udspillet fremmes den grønne omstilling, og de høje udgifter til el i 
danske husholdninger og virksomheder sænkes. 
 
Attraktive skattevilkår og korrekt skattebetaling i dele- og platformsøkonomien 
Regeringen har som led i aftalen om deleøkonomi lempet skattevilkårene for udlejning af 
sommerhus, helårsbolig, bil og båd betinget af, at udlejningen sker gennem deleøkonomiske 
platforme eller udlejningsbureauer, der indberetter lejeindtægterne til skattemyndighederne. 
Dermed sikres attraktive og gunstige skattevilkår for deleøkonomien, mens alle kommer til at 
betale den skat, de skal. Der udvikles en digital indberetningsløsning og afsættes midler til 
styrket skattevejledning og -kontrol. 
 
Regeringen vil stramme grebet om udlændinge med SU-gæld 
Regeringen lancerede i februar 2018 udspillet ”Stærkere indsats til inddrivelse af SU-gæld i 
udlandet”. 7 konkrete initiativer skal understøtte, at udenlandske statsborgere betaler deres 
SU-gæld. 
 
10 initiativer der forenkler inddrivelsen 
Regeringens lovforslag om 10 initiativer, der skal forenkle lovgivningen på inddrivelses-
området og give mere digitaliseringsklare regler, er vedtaget i maj 2018. Dermed kommer 
lovgivningen til at gå hånd i hånd med det nye inddrivelsessystem.  
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Infrastruktur og transport 

Billigere finansiering af lån i den almene boligsektor  
Regeringen indgik i november 2017 aftale med realkreditinstitutterne om en billigere låne-
model for almene boliger. Aftalen giver betydelige statslige besparelser, uden at huslejen for 
almene boliger forhøjes. 
 
Lettere og billigere at bygge i Danmark (forenkling af Bygningsreglementet mv.) 
Der er i december 2017 udstedt bekendtgørelse om ændring af Bygningsreglementet. Ændrin-
gerne forenkler reglerne for byggeri for at gøre det lettere for borgere og erhvervsliv at bygge i 
Danmark. 
 
25 pct. lavere takster på Storebælt 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
reducere Storebæltstaksterne med 15 pct. pr. 1. januar 2018 og gennemføre en yderligere takst-
nedsættelse pr. 1. januar 2023, så takstnedsættelsen samlet bliver 25 pct. i forhold til 2017. 
 
Udvidelse af motorvejen på Vestfyn 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
udvidelse af motorvejen på Vestfyn mellem Nr. Aaby og Odense V fra 4 til 6 spor. 
 
VVM-undersøgelser af en udvidelse af østjyske motorvej (E45)  
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
udarbejdelse af VVM-undersøgelser af udvidelser af E45 fra 4 til 6 spor mellem Randers og 
Vejle på nær strækningen mellem Aarhus og Skanderborg S, som allerede er ved at blive 
udvidet. 
 
Støjdæmpning langs motorveje og andre statsveje 
Regeringen indgik i januar 2018 aftale med Dansk Folkeparti om midler til støjbekæmpelse, 
som var afsat på finansloven for 2018. Med aftalen skabes der støjdæmpende foranstaltninger 
langs motorvej E20 syd om Odense, ved Taulov og langs Hillerødmotorvejen ved Bregnerød. 
Regeringen indgik derudover i februar 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om at etablere en støjskærm ved Bjæverskov i 
Køge og på Sønderjyske Motorvej E45 ved Tapsøre. 
 
Aftale om bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed 
Regeringen indgik i januar 2018 aftale med Dansk Folkeparti om udmøntning af midler til 
bedre fremkommelighed og trafiksikkerhed, som var afsat på finansloven for 2018. Med 
aftalen skabes bedre trafiksikkerhed i Struer, Ans, Vilsund og Tyvse og bedre fremkomme-
lighed på bl.a. Motorring 3, Hillerødmotorvejen, mellem Østjyske Motorvej og Djursland-
motorvejen og ved Fredericia S. Samtidig gennemføres tiltag, der gør det muligt at ændre 
hastigheden på en række motorvejsstrækninger til 120 km/t. 
 
Højere hastighedsgrænser på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
forhøjelse af hastighedsgrænserne på udvalgte landevejs- og motorvejsstrækninger fra 
henholdsvis 80 til 90 km/t (landevej) og fra 110 til 130 km/t (motorvej). Der gennemføres 
samtidig tiltag, så det er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at hæve hastighedsgrænserne. 
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Nye regler for differentierede hastighedsgrænser 
Der er i december 2017 udstedt bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser. Ændringen af 
reglerne betyder, at hastighedsgrænserne i højere grad kan tilpasses forholdene, så det er 
muligt at sætte hastighedsgrænsen ned i byer ved skoler, børnehaver mv. og op på udvalgte 
lande- og motortrafikveje, så der tages hensyn både til trafiksikkerheden og fremkommelig-
heden. 
 
Højere fart for campingbiler 
Der er i marts 2018 udstedt bekendtgørelse om at hæve hastighedsgrænsen for campingbiler til 
100 km/t på motorveje og 80 km/t på andre veje. Regelændringerne er gennemført med 
opbakning fra Dansk Folkeparti. Ændringen af reglerne betyder, at campingbilernes hastig-
hedsgrænse kommer til at følge busserne. Det skal sikre ensartede hastigheder til gavn for 
trafiksikkerheden og en forbedret fremkommelighed for campister.   
 
25-timers tidsbegrænset parkering for lastbiler på motorvejsrastepladser 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
indførelse af tidsbegrænset parkering for lastbiler på de statslige rastepladser på motor-
vejsnettet, og der er afsat midler til at gennemføre parkeringskontrol. Det er senere besluttet, 
at tidsbegrænsningen sættes til 25 timer, samt at Færdselsstyrelsen overtager ansvaret for 
parkeringskontrollen.  
 
Kørsel med håndholdt teleudstyr skal give klip i kørekortet 
Regeringen er i januar 2018 blevet enige med Dansk Folkeparti om at opdatere reglerne om 
brug af håndholdt teleudstyr i biler, så det fremadrettet giver et klip i kørekortet at anvende 
alle former for håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater (tablets, 
laptops, mobiltelefoner mv.), modsat i dag, hvor loven kun gælder mobiltelefoner.  
 
Fremtidssikrede regler for små motoriserede køretøjer i trafikken 
Regeringens lovforslag om en ændring af færdselsloven om små motoriserede køretøjer er 
vedtaget i december 2017. Med lovforslaget opdateres færdselsloven, så der kan laves forsøg 
med små motoriserede køretøjer som fx segboards, og motoriserede skateboards i trafikken, 
som indtil da har været ulovlige at anvende. 
 
Undersøgelse af fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg 
Regeringen har i samarbejde med de svenske myndigheder igangsat en indledende strategisk 
analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. En fast forbindelse kan øge 
tilgængeligheden og binde Øresundsregionens erhvervsliv og arbejdsmarkeder tættere 
sammen. 
 
Hurtigere tog i Jylland og elektrificering i Østjylland og på Nordvestbanen  
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
opgradering af banerne mellem Hobro-Aalborg og Aarhus-Langå, så togene kan køre 
hurtigere, og banerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg elektrificeres, så de kan 
anvendes til fremtidens eltog.  
 
Udbud af Fremtidens Tog 
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Alternativet om indkøbet af fremtidens eltog. De nye eltog 
erstatter DSB’s aldrende tog (IC3 og IR4 samt IC4). De første tog forventes at blive leveret fra 
årsskiftet 2023/2024. 
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Udbud af togtrafik i hovedstadsområdet 
Regeringen indgik i december 2017 aftale med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om 
udbud af togtrafikken i hovedstadsområdet. Aftalen indebærer, at der skal indføres automatisk 
S-togsdrift i forbindelse med indkøb af næste generation S-tog. Indkøbet skal ske i form af et 
offentligt-privat partnerskab (OPP), hvor den private part fremover som minimum skal stå for 
togdriften. Samtidig opdeles Øresundstrafikken, så DSB alene får ansvaret for trafikken på 
Kystbanen, mens togbetjeningen på strækningen Østerport-Malmø udbydes. 
 
Luftfartstrategi for Danmark 
Regeringen lancerede i juli 2017 en ny luftfartsstrategi for at styrke grundlaget for, at der bliver 
etableret flere flyruter og flere daglige afgange til og fra og internt i Danmark for at øge 
Danmarks tilgængelighed til gavn for sammenhængskraften mellem landsdelene og den 
økonomiske vækst.  
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En fokuseret og fremsynet udenrigspolitik 

Brexit 
Regeringen har i tråd med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2017-2018 styrket 
indsatsen for at sikre Danmarks samlede interesser i forhandlingerne om Storbritanniens ud-
træden af EU bl.a. ved at styrke Udenrigsministeriets Brexit-sekretariat, Danmarks Faste Re-
præsentation ved EU og ambassaderne i Berlin, Paris og London. Regeringen har ageret aktivt 
i EU27’s løbende forberedelser af forhandlingerne. Herudover har regeringen haft fokus på at 
kortlægge og forberede de nødvendige foranstaltninger, der må iværksættes, i tilfælde forhand-
lingerne med Storbritannien ender uden en aftale. 
 
Rusland og Ukraine  
Regeringen har sammen med allierede og partnere fastholdt en klar og robust tilgang over for 
Ruslands uacceptable adfærd – bl.a. med udvisningen af to russiske diplomater efter nervegift-
attentatet i Salisbury. Regeringen har fortsat sin to-sporstilgang, der bygger på både pres og 
sanktioner samt dialog og samarbejde. Samarbejdssporet kom bl.a. til udtryk ved afholdelsen 
for første gang i fem år af et møde i Det dansk-russiske Regeringsråd for økonomisk samar-
bejde i februar 2018. Regeringen har fastholdt og styrket Danmarks engagement og internati-
onalt dagsordenssættende rolle i relation til reformprocessen i Ukraine. Danmark er den 27. 
juni 2018 vært for en stor international Ukraine Reformkonference, som vil give ny fremdrift 
og genbekræfte det internationale samfunds støtte. Det nye danske naboskabsprogram til støt-
te for reformer i Ukraine og Georgien blev lanceret i november 2017 med en indikativ ramme 
på 860 mio. kr. over fem år.  
 
Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité 
Danmark varetog formandskabet for Europarådets Ministerkomité fra november 2017 til maj 
2018. Hovedprioriteten for Danmarks formandskab var reform af det europæiske menneske-
rettighedssystem med det formål at sikre et mere effektivt, fokuseret og balanceret europæisk 
menneskerettighedssystem. En politisk erklæring herom – København-erklæringen – blev 
enstemmigt vedtaget på et ministermøde i København i april 2018. Derudover havde for-
mandskabet fire øvrige prioriteter: 1) Ligestilling, 2) Børn og unge i demokratiet, 3) Flytning af 
fordomme og holdninger til personer med handicap og 4) Bekæmpelse af tortur. 
 
EU’s handelspolitik 
Regeringen har videreført sin aktive linje i udformningen af EU’s handelspolitik. EU har med 
dansk tilskyndelse nået en række vigtige resultater, når det gælder nye frihandelsaftaler. Aftalen 
med Canada trådte midlertidigt i kraft den 21. september 2017 til gavn for virksomheder og 
forbrugere. EU og Japan har færdigforhandlet en af de mest ambitiøse frihandelsaftaler no-
gensinde, og væsentlige danske eksportinteresser er blevet tilgodeset i aftalen. Desuden har 
EU opnået politisk enighed om en frihandelsaftale med Mexico, ligesom der har været gode 
fremskridt i forhandlinger med andre lande. 
 
Teknologisk diplomati (Techplomacy) 
Regeringen har i tråd med den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi for 2017-2018 lanceret 
en udenrigspolitisk satsning på TechPlomacy. Initiativet har til hensigt at sikre, at Danmark er 
på forkant med den digitale omstilling. Med initiativet udnævnte regeringen verdens første 
tech-ambassadør, der har til opgave at opbygge tættere højniveaurelationer til det globale tech-
miljø.  
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Migration og global ustabilitet 
Regeringen har arbejdet for at bidrage til at skabe fred og stabilitet i konfliktprægede områder 
med freds- og stabiliseringsindsatser i bl.a. Irak-Syrien, Afghanistan-Pakistan, Sahel-regionen, 
Guineabugten og Ukraine. Som en del af denne indsats besluttede regeringen i april 2018 bl.a. 
at støtte minerydningsindsatsen i Syrien. Danmark bidrager endvidere fortsat til EU’s grænse-
overvågningsindsats (Frontex) i Middelhavet, bl.a. i form af overvågning med et Challenger-
fly. Regeringen besluttede desuden i april 2018 at udsende et Challenger-fly i yderligere to pe-
rioder af én måneds varighed. Dertil bidrager Danmark med personel til Frontex svarende til 
ca. 40 årsværk i alt i 2018. Det danske personel udsendes fra Rigspolitiet og Forsvaret og bistår 
med registrering og modtagelse af flygtninge og migranter. 
 
Regeringens strategi for økonomisk diplomati 
Regeringen lancerede i marts 2018 en ny strategi for økonomisk diplomati. Strategien sætter 
øget fokus på internationalisering af dansk erhvervsliv og indeholder en bred vifte af instru-
menter på tværs af regeringen. Centralt i strategien er en styrket frihandelsindsats, styrket 
myndighedssamarbejde, fremme af danske styrkepositioner gennem indfrielse af Verdensmå-
lene samt bedre udnyttelse af potentialer inden for innovations- og tech-området.  
 
Strategiske partnerskabsaftaler 
Under statsministerens officielle besøg til Indonesien i november 2017 blev der indgået en 
fælleserklæring på regeringschefniveau om at styrke partnerskabet mellem Danmark og Indo-
nesien. Samtidig underskrev de to landes udenrigsministre en ambitiøs handlingsplan til ud-
møntning af partnerskabet. 2018 markerer tiåret for det omfattende strategiske partnerskab 
med Kina. Tiåret vil blive benyttet til at udbygge og styrke partnerskabet inden for danske 
prioritetsområder. Det strategiske partnerskab med Japan blev yderligere styrket med indgåelse 
af flere konkrete aftaler og det første bilaterale besøg nogensinde af en japansk premiermini-
ster i juli 2017. Kronprinsparret stod i spidsen for en stor erhvervsdelegation til Japan i okto-
ber 2017, hvor også udenrigsministeren deltog med efterfølgende besøg i Sydkorea. 
 
Indsats mod forfølgelse af religiøse minoriteter 
Regeringen lancerede i august 2017 en styrkelse af indsatsen til fremme af religions- og trosfri-
heden og mod forfølgelse af religiøse minoriteter, som følger fem hovedspor: Mobilisering af 
internationale partnere, fokus på religions- og trosfrihed og kvinders rettigheder, et geografisk 
fokus på landene i Danmarks nærområde, et bilateralt spor med fokus på Libanon, Indonesi-
en, Egypten og Iran samt udvalgte individuelle sager om krænkelser af religions- og trosfrihe-
den.  
 
Ny fase af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram  
I juni 2017 lancerede regeringen en ny fase af Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram 
(DAPP), som er en integreret del af dansk udenrigs- og udviklingspolitik i Mellemøsten og 
Nordafrika. Formålet er at fremme god regeringsførelse og økonomiske muligheder i regi-
onen og dermed bidrage til at skabe alternativer til radikalisering, voldelig ekstremisme og 
migration. Den nye fase af DAPP har et tværgående fokus på unge og ligestilling. Pro-
grammet fokuserer på fire lande: Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien. DAPP har et 
budget på 1 mia. kr. for programperioden fra 2017-2021. 
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National sikkerhed 

Forsvarsforlig 2018-2023 
Regeringen indgik i januar 2018 en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radika-
le Venstre om et nyt seksårigt forsvarsforlig, hvor partierne er enige om at give Forsvaret et 
substantielt løft og øge Forsvarets årlige bevilling med 20 pct. ved udgangen af forligsperio-
den. Aftalen styrker Danmarks bidrag til NATO’s kollektive afskrækkelse og forsvar, Forsva-
rets evne til internationale operationer og stabiliseringsindsatser samt Forsvarets bidrag til den 
nationale sikkerhed. Desuden styrkes værnepligt og mobiliseringsevnen og det statslige red-
ningsberedskab. Det stærke engagement i Arktis fortsættes og styrkes med en række nye initia-
tiver som f.eks. en ny civil beredskabsuddannelse i Grønland. Endelig indeholder aftalen en 
styrket beskyttelse af Danmark mod cyberangreb.  
 
Aktstykke for anskaffelse af nye kampfly 
Regeringen fik i december 2017 Finansudvalgets tilslutning til aktstykke om anskaffelse af nye 
kampfly. Aktstykket giver hjemmel til at foretage anskaffelsen af 27 F-35 kampfly til erstatning 
for Forsvarets aldrende F-16 kampfly. Anskaffelsen vil sikre, at Danmark fremadrettet kan 
udføre de samme opgaver nationalt og internationalt som hidtil. Anskaffelsen finansieres in-
den for Forsvarets økonomiske ramme. På den baggrund har Forsvarsministeriet underskrevet 
de første kontrakter i forbindelse med anskaffelsen af de nye kampfly. 
 
Forsvarets bistand til politiet 
Regeringens lovforslag om Forsvarets bistand til politiet er vedtaget i maj 2018. Med lov-
forslaget indføres en samlet lovregulering af, hvilke typer af opgaver politiet kan anmode For-
svaret om bistand til at løse, og hvilke beføjelser personale fra Forsvaret, herunder Hjemme-
værnet, kan tildeles i disse sammenhænge. Derudover udvides Den Uafhængige Politiklage-
myndigheds kompetenceområde, sådan at Politiklagemyndigheden fremover også skal be-
handle sager, der vedrører personale fra Forsvaret, når personalet bistår politiet. Endelig kan 
justitsministeren efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte regler om Forsvarets ad-
gang til at oprette midlertidige militære områder. 
 
National strategi for cyber- og informationssikkerhed 
Regeringen præsenterede i maj 2018 en ny national strategi for cyber- og informationssikker-
hed. Med strategien sættes en samlet retning for indsatsen for cyber- og informationssikker-
hedsarbejdet i Danmark de kommende fire år. Strategien sætter fokus på tre indsatsområder; 
henholdsvis tekniske, systemmæssige krav, kompetenceopbygning og stærkere styring og ko-
ordinering. 
 
Bidrag til NATO 
Regeringen har arbejdet for at fastholde Danmarks status som kerneland i NATO med særligt 
fokus på Østersøregionen. I 2018 blev et dansk bidrag på ca. 200 soldater udsendt til Estland 
som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse, ligesom Danmark i en periode har stillet 
fire F-16 fly til rådighed for NATO’s suverænitetshåndhævelse af de baltiske landes luftrum. 
Derudover varetager Danmark i hele 2018 kommandoen over en af NATO’s fregatgrupper. 
De danske bidrag understreger solidariteten med NATO’s østlige medlemslande, og Dan-
marks vilje til at stå ved artikel 5-forpligtigelsen i NATO-pagten. Derudover fik regeringen i 
oktober 2017 Folketingets opbakning til at udsende yderligere ca. 55 soldater til NATO’s mis-
sion i Afghanistan for at forstærke NATO’s træning og rådgivning af afghanske sikkerheds-
styrker. Desuden har Danmark i 2018 bidraget med specialoperationsstyrker til NATO’s mari-
time sikkerhedsoperation i Middelhavet.  
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Indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien 
Danmark deltager med betydelige militære og civile bidrag til den globale koalitions indsats 
mod ISIL. Det nuværende danske bidrag består af et kapacitetsopbygningsbidrag, specialope-
rationsstyrker, stabsofficerer og et radarbidrag. Danmarks mobile radarbidrag til koalitionen 
blev i november 2017 forlænget frem til udgangen af januar 2019. I januar 2018 blev regerin-
gens beslutningsforslag om udvidelsen af kapacitetsopbygningsbidraget på Al Asad-luftbasen 
med yderligere 30 sikringsstyrker, samt et transportfly med planlagt udsendelse senere i 2018, 
vedtaget.   
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Øget tryghed og en styrket indsats mod kriminali-
tet 

Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2018-2021 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om en 
flerårsaftale for kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021. Efterfølgende har Alternativet, 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tilsluttet sig aftalen. Med aftalen skabes rammerne 
for en moderne og stærk kriminalforsorg, som skal bidrage til, at Danmark er et trygt og 
sikkert samfund, ligesom aftalen sætter særligt fokus på styrket sikkerhed og tryghed for de 
ansatte i fængslerne – bl.a. gennem en stærkere indsats mod banderne - og en målretning af 
ressourcerne til de indsatte, som kan og vil et liv uden kriminalitet, ligesom der med aftale 
træffes beslutning om at opføre et nyt stort og moderne arresthus i nærheden af København. 
 
Styrkelse af politiet 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
styrke dansk politi markant. Med aftalen gennemføres et meroptag på i alt 300 politi-
studerende i 2018 og 2019, hvilket kommer oveni et meroptag på i alt 300 politistuderende i 
2016 og 2017. Derudover afsættes der med aftalen midler til at fastholde en del af den 
midlertidige stigning i civile kompetencer i politiet, så politibetjente fortsat kan friholdes til 
operativt politiarbejde. Ligeledes overdrages størstedelen af politiets arrestanttransporter til 
kriminalforsorgen, mens politiet fastholder de politiressourcer, som hidtil har været anvendt 
på opgaven. I alt styrker aftalen politiets operative kapacitet med ca. 1,3 mia. kr. i perioden 
2018-2021.  
 
Opholdsforbud til bandekriminelle 
Regeringens lovforslag om opholdsforbud for bandekriminelle er vedtaget i november 2017. 
Med lovforslaget kan domstolene som led i en straffedom forbyde en person, som dømmes 
for banderelateret kriminalitet, at færdes og opholde sig i et eller flere nærmere afgrænsede 
områder i en periode på 1 til 10 år. Lovforslaget er en udmøntning af regeringens aftale med 
Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fra marts 2017 om Bandepakke III – Bander bag tremmer. 
 
Retfærdighed for ofre 
Regeringens lovforslag, der gennemfører udspillet Retfærdighed for ofre, er vedtaget i februar 
2018. Med lovforslaget afskaffes forældelsesfristerne for gerningsmænds strafansvar i sager om 
seksuelt misbrug af børn. Samtidig afskaffes forældelsesfristerne for krav på erstatning og 
godtgørelse mod offentlige myndigheder, som har svigtet i sager om seksuelle overgreb mod 
børn, med tilbagevirkende kraft. Endvidere forhøjes niveauet for tortgodtgørelse i sager om 
seksuelle krænkelser, og 72-timers reglen i offererstatningsloven i sager om voldtægt, incest og 
seksuelt misbrug af børn afskaffes. 
 
Skærpet straf for digitale sexkrænkelser og blufærdighedskrænkelse 
Regeringens lovforslag om skærpelse af straffen for blufærdighedskrænkelse og digitale sex-
krænkelser er vedtaget i april 2018. Med lovforslaget skærpes straffen for privatlivskrænkelser, 
herunder for digitale sexkrænkelser, hvis overtrædelsen er begået under særligt skærpende om-
stændigheder. Desuden fordobles bødestraffen generelt for blufærdighedskrænkelse, herunder 
blotteri. Lovforslaget udmønter et af initiativerne i regeringens udspil Skærpet indsats mod digitale 
sexkrænkelser, der blev lanceret i februar 2017. Lovforslaget udmønter endvidere en del af aftale 
om finansloven for 2018, hvor der blev afsat 65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en række 
strafskærpelser. 
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Skærpet straf for grov vold 
Regeringens lovforslag om skærpelse af straffen for grov vold er vedtaget i april 2018. Med 
lovforslaget skærpes straffen for grov vold, kvindelig omskæring og særlig grov vold med en 
tredjedel i forhold til det nuværende strafniveau. Loven indebærer endvidere en yderligere 
skærpelse af straffen for de allergroveste tilfælde af vold og i alle sager om grov vold, hvor der 
er anvendt kniv. Lovforslaget udmønter en del af aftale om finansloven for 2018, hvor der 
blev afsat 65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en række strafskærpelser. 
 
Skærpet straf for indbrudstyveri i beboelse, hvor der har befundet sig en person 
Regeringens lovforslag om en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri er vedtaget i de-
cember 2017. Med lovforslaget indføres der en selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri i 
straffeloven samtidig med, at straffen for indbrud begået i beboelse, hvor der under indbrud-
det har befundet sig personer i hjemmet, forøges med en tredjedel i forhold til dagældende 
strafniveau. 
 
Tryghed for vidner 
Regeringens lovforslag om øget beskyttelse af vidner er vedtaget i maj 2018. Regeringen 
lancerede i november 2017 udspillet Tryghed for vidner, som navnlig i sager om banderelateret 
kriminalitet skal forbedre forholdene for vidner og skabe mere trygge forhold. Lovforslaget 
har til formål at gennemføre de dele af udspillet, der kræver lovgivning. 
 
Forbud mod videreførsel af forbudte eller opløste foreninger 
Regeringen fremsatte i marts 2018 lovforslag om retsvirkninger af et foreløbigt forbud mod 
eller en opløsning af en forening. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2018. Lovforslaget 
skal sikre, at det strafferetlige værn mod at fortsætte en forening, efter at den med hjemmel i 
grundloven foreløbig er forbudt eller opløst ved dom, er så effektivt som muligt. Baggrunden 
for lovforslaget er, at Justitsministeriet i 2017 anmodede Rigsadvokaten og Rigspolitiet om at 
vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag ved domstolene om opløsning af bande-
gruppen Loyal to Familia, og at Københavns Politi på den baggrund er ved at efterforske en 
sådan sag. 
 
Indførelse af et tildækningsforbud 
Regeringen fremsatte i april 2018 lovforslag om et tildækningsforbud – det vil sige et forbud 
imod på offentligt sted at bære beklædningsgenstande, der skjuler ansigtet. Lovforslaget for-
ventes vedtaget i maj 2018. Lovforslaget bidrager til at fremme og lette den sociale interaktion 
og sameksistens, der er afgørende i et samfund, ved at bidrage til, at man i Danmark møder 
hinanden på en ordentlig måde – ansigt til ansigt. 
 
Ytringsfrihedskommission 
Regeringen har i december 2017 nedsat Ytringsfrihedskommissionen, der skal vurdere ytrings-
frihedens rammer og generelle vilkår. Kommissionens arbejde skal danne grundlag for en poli-
tisk debat om ytringsfrihedens udfoldelse. 
 
Reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet 
Regeringen lancerede i oktober 2017 udspillet Alle handlinger har konsekvenser. Med udspillet 
introducerer regeringen en ny ungelavalder på 12 år, som skal sikre, at unge kriminelle ned til 
12 år mødes af en konsekvent og tidlig reaktion. Samtidig vil regeringen oprette et ungdoms-
kriminalitetsnævn, som skal sikre, at den unge hurtigt mødes med målrettede, kriminalitetsfo-
rebyggende reaktioner, som er skræddersyet til den unges situation. Regeringen vil desuden 
oprette en ny ungekriminalforsorg, som skal sørge for konsekvent opfølgning og sikre, at den 



29 
 

unge følger nævnets afgørelse. Udspillet indeholder herudover en række initiativer, der samlet 
skal styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. 
 
Trygheden tilbage til gaderne – 12 initiativer mod bandekriminalitet 
Regeringen lancerede i august 2017 Trygheden tilbage til gaderne, som indeholder 12 initiativer 
mod bandekriminalitet. Med initiativerne har regeringen blandt andet sikret politiet ressourcer 
til at ansætte i alt 50 ekstra specialister i behandling af digitale spor og forebyggende medar-
bejdere, der skal arbejde med udsatte unge. Der er desuden sikret midler til indkøb af nyt 
overvågningsudstyr og strafskærpelser for trusler mod vidner og hærværk mod bl.a. overvåg-
ningskameraer i udsatte boligområder. Regeringens lovforslag om skærpelse af straffen for 
vidnetrusler og visse former for hærværk er vedtaget i februar 2018. Med aftale om 
finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til de 12 initiativer mod 
bandekriminalitet. 
 
Udspil om hurtigere behandling af straffesager 
Regeringen lancerede i januar 2018 udspillet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel, der har til for-
mål at nedbringe den tid, der går, fra en person anmelder en forbrydelse, til gerningsmanden 
starter på at afsone sin straf. Initiativerne i udspillet indebærer bl.a., at forsvarsadvokaters for 
travle kalendere ikke unødigt må forsinke straffesager, og at sigtede, der ikke møder op i ret-
ten, selv skal betale omkostningerne ved, at retsmødet udsættes. Med udspillet styrkes desuden 
bl.a. politiets indsats i forhold til sigtede, som udebliver fra retsmøder, så færre sigtede udebli-
ver fra retsmødet og der kan afsiges dom. Der er i marts 2018 fremsat lovforslag om de initia-
tiver, som kræver lovændring. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. 
 
København-erklæringen 
Som led i det danske formandskab for Europarådet blev der på en justitsministerkonference i 
København i april 2018 indgået en politisk aftale mellem Europarådets 47 lande om reform af 
det europæiske menneskerettighedssystem (den såkaldte ”København-erklæring”). Med aftalen 
sikres et mere balanceret, fokuseret og effektivt europæisk menneskerettighedssystem. Aftalen 
slår bl.a. fast, at udviklingen af menneskerettighederne skal være demokratisk forankret, og at 
der skal være et politisk spillerum til de lande, som fx Danmark, der tager menneskerettighe-
derne alvorligt. 
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En fortsat stram, konsekvent og realistisk udlæn-
dingepolitik 

Nye ægtefællesammenføringsregler 
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om 
stramme, afbalancerede og realistiske regler for ægtefællesammenføring, hvor integrationen er 
i centrum. Formålet med aftalen er bl.a. at finde en bredere og mere varig løsning i forhold til 
de udlandsdanskere, der på grund af tilknytningskravet ikke længere kan vende hjem til Dan-
mark med deres udenlandske familie og bidrage aktivt til det danske samfund. Med aftalen 
indføres bl.a. et nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet. Herudover skærpes bolig-
kravet, kravet om økonomisk sikkerhedsstillelse, danskkravet til den nytilkomne ægtefælle 
samt de overførte betingelser for permanent opholdstilladelse, således reglerne for ægtefælle-
sammenføring afspejler de gældende regler for permanent opholdstilladelse. Regeringen frem-
satte i april 2018 det lovforslag, der udmønter aftalen. Lovforslaget forventes vedtaget senest i 
juni 2018. 
 
Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge  
Regeringens lovforslag om skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge er vedtaget 
i maj 2018. Med lovændringen fastlægges retningslinjer for, under hvilke omstændigheder kri-
minelle udlændinge i almindelighed kan udvises, uden at det er i strid Danmarks internationale 
forpligtelser. Desuden indføres i stedet for den nuværende ordning med betinget udvisning en 
advarselsordning, hvor en advarsel skal have virkning også ud over den periode, der fastsættes 
som en prøvetid for betinget udvisning. Endelig indføres hjemmel til at meddele indrejsefor-
bud for en kortere periode, hvis det indebærer, at der i så fald kan ske udvisning i tilfælde, 
hvor dette ellers vil være i strid med Danmarks internationale forpligtigelser.   
 
Krav om beskæftigelse for at opnå adgang til uddannelses- eller kontanthjælp  
Regeringen indgik i forbindelse med Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fra-
drag for pensionsindbetalinger af februar 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at skærpe det 
nuværende opholdskrav fra 7 ud af 8 år til 9 ud af 10 år og om at indføre et supplerende krav 
om 2½ års beskæftigelse inden for de seneste 10 år for at opnå adgang til uddannelses- eller 
kontanthjælp i stedet for integrationsydelse. Med aftalen sendes et klart signal om, at forud-
sætningen for at få adgang til uddannelses- eller kontanthjælp er, at man har bidraget aktivt til 
det danske samfund. Regeringen fremsatte i maj 2018 lovforslag om beskæftigelseskrav og det 
nye opholdskrav. Lovforslaget forventes vedtaget i juni 2018.  
 
Fokus på tilbagevenden til hjemlandet  
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
styrke den nuværende repatrieringsordning ved at anvende en del af provenuet fra den reduce-
rede integrationsydelse, jf. Aftale om flere år på arbejdsmarkedet af juni 2017. Styrkelsen ind-
bærer bl.a. lempligere krav for støtte til erhvervsudstyr og dækning af udgifter til anskaffelse af 
nationalitetspas. Regeringen fremsatte i marts  2018 det lovforslag, der udmønter de dele af 
initiativet, som gør det lettere og mindre omkostningsfuldt at vende tilbage til hjemlandet samt 
forpligter kommunerne til systematisk at vejlede udlændinge om repatrieringsmulighederne i 
forbindelse med integrations- og beskæftigelsesindsatsen. Lovforslaget forventes at træde i 
kraft 1. juli 2018.  
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Ny kvoteordning  
Regeringens lovforslag om en ny kvoteordning er vedtaget i februar 2018. Med lovforslaget 
har regeringen revideret kvoteordningen således, at antallet af kvoteflygtninge, der årligt gen-
bosættes i Danmark, fremover fastsættes fleksibelt af udlændinge- og integrationsministeren 
under hensyntagen til den sociale og økonomiske kapacitet i samfundet. I vurderingen vil der 
bl.a. blive lagt vægt på, hvor mange spontanasylansøgere mv. der kommer til Danmark, og 
hvordan de udlændinge, der allerede befinder sig i Danmark, er integreret.  
 
Bedre og mere effektiv udsendelse  
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
en række initiativer, der skal sikre en bedre og mere effektiv udsendelse. Regeringen har såle-
des fortsat fokus på at styrke indsatsen på udsendelsesområdet. Med aftalen er bl.a. vilkårene 
for afviste asylansøgere skærpet ved at etablere et hjemrejsecenter.  
 
Fokus på beskæftigelse og forebyggelse af rekruttering til bander 
Regeringen indgik som led i satspuljeaftalen for 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at afsætte i alt ca. 250 
mio. kr. i perioden 2018-2021 på integrationsområdet. Aftalen indeholder bl.a. kommunale 
integrations- og beskæftigelsesambassadører, etablering af en bande task force, der skal fore-
bygge rekruttering af børn og unge til bandekriminalitet samt en styrket indsats til resocialise-
ring af rockere og bandemedlemmer.   
 
Øget kontrol på udlændingeområdet 
Regeringens lovforslag om øget kontrol på udlændingeområdet er vedtaget i februar 2018. 
Med lovforslaget har regeringen yderligere styrket sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlæn-
dingeområdet, herunder ikke mindst med fokus på fastlæggelse af udlændinges identitet samt 
bekæmpelse af identitetsmisbrug og svig. Som en del af aftale om finansloven for 2018 skær-
pes indsatsen mod svig. Med aftalen er der afsat midler til en styrket kontrol- og sikkerheds-
indsats på udlændingeområdet, herunder i asylsagsbehandlingen og i forhold til spørgsmål om 
identitet og dokumentægthed samt øget brug af biometri. 
 
Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse 
Regeringenens lovforslag om at øge kontrollen med de udlændinge, der ansøger om opholds-
tilladelse her i landet, er vedtaget i december 2017. Med lovændringen begrænses muligheden 
for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afkla-
ringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet, med-
mindre der foreligger ganske særlige grunde.  
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Etablering af Nationalt ID-center 
Regeringens lovforslag om etableringen af Nationalt ID-center er vedtaget i december 2017. 
Med lovforslaget udmøntes de dele af aftale om finansloven for 2017, som vedrører etablerin-
gen af en national ID-enhed. For at styrke sikkerheds- og kontrolindsatsen på udlændingeom-
rådet er der således pr. 1. januar 2018 etableret en ny uafhængig myndighed, Nationalt ID-
center, med ekspertise inden for identitets- og dokumentkontrol mv. Nationalt ID-center spil-
ler en central rolle i forhold til at sikre et kvalitets- og ressourcemæssigt løft af kontrolindsat-
sen på udlændingeområdet. 
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Styrket sundhed 

Sundhed, hvor du er og 200 mio. kr. til bedre læge- og sundhedshuse 
Regeringen offentliggjorde i december 2017 udspillet ”Sundhed, hvor du er” med en række 
initiativer, som skal styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, tæt på borgerne. 
Der er i maj 2018 blevet uddelt 200 mio. kr. for 2018 til flere og bedre læge- og sundhedshuse 
over hele landet. 
 
Satspuljeaftale. Ca. 500 mio. kr. til bl.a. børn og unge med psykiske lidelser 
Regeringen indgik i november 2017 en satspuljeaftale, der udmønter ca. 500 mio. kr. i 2018-
2021 til en styrket indsats for bl.a. mennesker med psykiske lidelser og mennesker med kroni-
ske sygdomme. En betydelig del af pengene går til et løft af indsatsen over for børn og unge 
med psykiske lidelser. 
 
Lovforslag om frit valg til genoptræning  
Regeringens lovforslag om frit valg til genoptræning er vedtaget i maj 2018. Lovforslaget giver 
fra 1. juli 2018 patienten mulighed for at vælge en privat leverandør, hvis kommunen ikke kan 
tilbyde opstart af genoptræning inden for syv dage, efter patienten er udskrevet fra sygehuset 
med en genoptræningsplan. 
 
Aftale om suspension af produktivitetskravet  
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Dansk Folkeparti om at suspendere produktivi-
tetskravet i sundhedsvæsnet i 2018 samtidig med, at der udvikles en ny styringsmodel. 
 
Lovforslag om øget selvbestemmelse ved fravalg af sundhedsfaglig behandling 
I marts 2018 blev der vedtaget en lovændring, der slår fast, at patienter kan afvise at modtage 
behandling, og beslutte, at behandling, der er sat i gang, skal afbrydes. Med lovændringen ind-
føres også en behandlingstestamenteordning med mere selvbestemmelse for patienten i for-
hold til evt. fremtidig behandling. 
 
Lovforslag om fredning af udbetalte patienterstatninger 
Regeringen har sammen med alle Folketingets partier vedtaget, at udbetalte patienterstatninger 
fredes, så patienter ikke længere kan blive mødt med et krav om at skulle tilbagebetale erstat-
ninger, som allerede er blevet udbetalt og ikke er anket inden for fristen. 
 
Styrket indsats for mennesker med diabetes 
Regeringen offentliggjorde i november 2017 sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folke-
parti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny national diabeteshand-
lingsplan til 65 mio. kr. i perioden 2017-2020, der bl.a. skal medvirke til, at færre udvikler dia-
betes, og at behandlingen forbedres.  
 
Aftale om særlig tilskudsordning til forsøgsordningen med medicinsk cannabis 
Regeringen indgik i marts 2018 aftale med Dansk Folkeparti om en særlig tilskudsordning til 
cannabisprodukter omfattet af forsøgsordningen med medicinsk cannabis, der bl.a. skaber 
bedre rammer for, at patienter har reel adgang til et lovligt alternativ. 
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Lovforslag om oprettelse af Nationalt Genom Center mv.  
Regeringen fremsatte i februar 2018 lovforslag om oprettelse af Nationalt Genom Center. 
Centeret skal understøtte udviklingen af personlig medicin, der målretter behandlingen mere 
til den enkelte. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. 
 
Antibiotikahandlingsplan og sammenlægning af veterinære og humane beredskab 
Regeringen lancerede i juli 2017 en national handlingsplan for antibiotika til mennesker, som 
opstiller mål for en reduktion i forbruget af antibiotika. Der blev med aftale om finansloven 
for 2018 afsat i alt 48 mio. kr. i 2018-2021 og 16 mio. kr. årligt herefter til at styrke indsatsen 
mod antibiotikaresistens. Samtidig overtager Københavns Universitet og Statens Serum Insti-
tut med virkning fra 2020 det veterinære beredskab. Dermed understøttes sammenhæng på 
tværs af sektorer og en reel One-Health tilgang. 
 
Bedre og trygge rammer til børn med livstruende sygdom 
Regeringen lancerede i oktober 2017 udspillet ”Bedre og trygge rammer til børn med livstru-
ende sygdom”, der skal løfte den lindrende (palliative) indsats målrettet børn med livstruende 
sygdom og deres familier. Med aftale om finansloven for 2018 afsatte regeringen og Dansk 
Folkeparti samlet 76 mio. kr. i perioden 2018-2021 til udspillets initiativer. 
 
En god og sikker start på livet – målsætninger for fremtidens fødselsindsats 
Regeringen lancerede i januar 2018 udspillet ”En god og sikker start på livet – målsætninger 
for fremtidens fødselsindsats”, der sætter en samlet retning for fremtidens fødselsindsats. Med 
udspillet opstilles fire målsætninger for fødselsområdet om skræddersyede forløb for den en-
kelte, gode fødesteder, sundt arbejdsmiljø og bedre digital tilgængelighed.  
 
Strategi for digital sundhed 2018-2022 
Regeringen lancerede i januar 2018 udspillet ”Ét sikkert og sammenhængende sundhedsnet-
værk for alle”, der skal understøtte et helhedsorienteret sundhedsvæsen med borgeren i cen-
trum. Initiativerne skal bl.a. hjælpe hospitaler, kommuner og praksissektoren til at samarbejde 
mere, bedre og lettere om behandlingen af patienter ved brug af digitale løsninger. 
 
Aftale om nye rammer for voksentandplejen  
Regeringen indgik i februar 2018 aftale med alle Folketingets partier om at igangsætte et mo-
delarbejde for voksentandplejen, som skal munde ud i forslag til ny organisering af voksen-
tandplejen primo 2019. Arbejdet skal understøtte den tværfaglige forebyggelsesindsats, bedre 
overgange i tandplejen, social lighed i tandsundhed samt lavere og mere rimelige priser i vok-
sentandplejen. 
 
Lovforslag om strammere krav til fremmedsprogstolkning i sundhedsvæsnet  
Regeringen fremsatte i marts 2018 som opfølgning på aftale om finansloven for 2018 et 
lovforslag om indførelse af et gebyr for fremmedsprogstolkningen i sundhedsvæsnet for 
personer, som har været bosat i Danmark i mere end tre år, samt personer, der afviser den 
tilbudte tolk. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. 
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Bedre ældrepleje 

Satspuljeaftale for ældreområdet 2018-2021 
Regeringen indgik i oktober 2017 en satspuljeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om at afsætte 326,6 mio. kr. i 
aftaleperioden 2018–2021 til indsatser, der skal understøtte værdighed og omsorg for de sva-
geste ældre. Det drejer sig bl.a. om etablering af Videnscenter for en værdig ældrepleje, en styrket 
rehabiliteringsindsats for de svageste ældre, mere hjemlighed på plejehjem, indsats mod en-
somhed hos hjemmehjælpsmodtagere samt forsøgsordning med befordring af mennesker med 
en demensdiagnose. 
 
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet 
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedsli-
sten, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om forebyggelse af konkur-
ser på hjemmehjælpsområdet. I maj 2018 vedtog et enigt Folketing et lovforslag, der forpligter 
kommunalbestyrelsen til at arbejde mere systematisk for at undgå konkurser hos private leve-
randører af personlig pleje og praktisk hjælp samt at have det nødvendige beredskab, hvis en 
konkurs indtræffer. 
 
Bedre bemanding i ældreplejen 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte 500 mio. kr. årligt til at styrke bemandingen i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecen-
tre og friplejeboliger. Midlerne skal anvendes til at ansætte nye medarbejdere eller opjustere 
arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. 
 
En værdig død 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte 60 mio. kr. årligt til at understøtte kommunerne i deres opgave med at sikre ældre dø-
ende på plejehjem og i hjemmeplejen en god og værdig afslutning på livet. 
 
Hjælp og aflastning til pårørende 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte 60 mio. kr. årligt til, at kommunerne kan forbedre hjælpen til pårørende. Som led i 
initiativet ændres Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen, så kommunerne forpligtes til 
i deres værdighedspolitikker at beskrive, hvorledes kommunerne understøtter pårørende. 
 
Styrket frit valg på ældreområdet 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte 25 mio. kr. årligt i perioden 2018–2021 til en forsøgsordning, der systematisk skal af-
prøve, hvordan man kan understøtte en øget inddragelse af private leverandører til at udføre 
rehabiliteringsforløb samt udvidet brug af fritvalgbeviser til madservice. 
 
Forenkling af regler og dokumentationskrav i ældreplejen 
Regeringen har fokus på at forenkle regler og dokumentationskrav i ældreplejen. En fælles 
arbejdsgruppe nedsat af ældreministeren og KL afrapporterede i januar 2018 og fremlagde 14 
konkrete anbefalinger til afbureaukratisering på ældreområdet.  
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Plejehjemsoversigt 
Regeringens lovforslag om en plejehjemsoversigt er vedtaget i maj 2018. Forslaget om at etab-
lere en plejehjemsoversigt indgik i den satspuljeaftale, som regeringen i oktober 2017 indgik 
med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk 
Folkeparti. Plejehjemsoversigten skal gøre det nemmere for de ældre og deres pårørende at 
træffe et oplyst valg om, hvilket plejehjem de ønsker at bo på. 
 
Styrket tilsyn på ældreområdet 
Regeringens lovforslag om i en forsøgsperiode på 3½ år at føre et risikobaseret tilsyn med den 
social- og plejefaglige indsats på plejecentre, midlertidige pladser og hjemmeplejeenheder, er 
vedtaget i maj 2018. Forslaget om at styrke tilsynet indgik i den satspuljeaftale, som regeringen 
i oktober 2017 indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti. Formålet er at udvikle og afprøve et uafhængigt og risiko-
baseret tilsyn med den sociale og plejefaglige indsats. 
 
Værdighed i ældreplejen – en hjertesag 
Regeringen lancerede i marts 2018 udspillet ”Værdighed i ældreplejen – en hjertesag”. Udspil-
let samler politiske initiativer på ældreområdet, og sætter retning for fremtidens ældrepolitik. 
Der opstilles bl.a. fire klare pejlemærker for, hvad regeringen vil opnå med initiativerne på 
ældreområdet: 1) Styrkelse af de ældres selvbestemmelse, 2) Bedre plads til de pårørende, 3) 
Adgang til fællesskabet for alle og 4) Mere nærvær ved livets afslutning. 
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Alle børn skal med i fællesskabet 

Aftale om udmøntning af satspuljen for 2018-2021 på børne- og socialområdet 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 på 
børne- og socialområdet på godt 1,1 mia. kr. Aftalen indeholder bl.a. en handlingsplan til be-
kæmpelse af hjemløshed, en indsats til mere kvalitet i plejefamilier, en strategi for et stærkere 
civilsamfund samt en børnerettighedspakke. Desuden indeholder aftalen en række initiativer til 
bedre indsatser og styrket retssikkerhed for børn, unge og voksne med handicap. 
 
Aftale om ét samlet familieretligt system 
Regeringen indgik i marts 2018 stemmeaftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, En-
hedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ét samlet familieretligt 
system. Med aftalen skabes nye rammer for samlede løsninger i et system med fokus på bar-
nets trivsel, og hvor familierne mødes af en helhedsorienteret tilgang med tilbud, der passer til 
den enkelte families behov. 
 
Aftale om indsatsen mod proformaægteskaber 
Regeringen indgik i maj 2018 stemmeaftale med Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, 
Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsatsen mod proformaægteskaber. Med afta-
len indføres et forbud mod indgåelse af proformaægteskaber med henblik på at opnå ophold i 
Danmark og andre EU/EØS-lande, og der oprettes en specialiseret enhed, der skal sikre, at 
forbuddet håndhæves effektivt. Der tages med aftalen samtidigt hensyn til bryllupsturismen. 
  
Lovforslag om ændring af servicelov mv. om udvidelse af muligheder for forsøg på 
det sociale område og forenklinger af regler om indgåelse af rammeaftaler 
Regeringens forslag om ændring af lov om social service, lov om almene boliger mv. og lov 
om psykologer mv. er vedtaget i december 2017. Med lovforslaget er foretaget en række æn-
dringer af serviceloven, herunder udvidelse af mulighederne for gennemførelse af forsøg på 
det sociale område, forenklinger af reglerne om kommuner og regioners indgåelse af rammeaf-
taler på det sociale område og det almene ældreboligområde samt klarere regler om Socialsty-
relsens stikprøvekontrol med oplysningerne i Tilbudsportalen. 
 
Lovforslag om yderligere indgrebsmuligheder i boformer med sikrede afdelinger  
Regeringens lovforslag om yderligere indgrebsmuligheder i boformer med sikrede afdelinger 
blev vedtaget i marts 2018. Loven bidrager til at opretholde orden og sikkerhed i boformer 
med sikrede afdelinger samt til at forebygge og forhindre ny kriminalitet. 
 
Lovforslag til udmøntning af handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehand-
lingen på handicapområdet 
Regeringen fremsatte i februar 2018 lovforslag om sagsbehandlingsfrister for hjemviste sager 
og pligt til tydelig offentliggørelse af sagsbehandlingsfrister på kommunens hjemmeside og til 
at behandle danmarkskortet over omgørelsesprocenter på et møde i kommunalbestyrelsen. 
Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. Lovforslaget udmønter en del af den samlede 
handlingsplan til styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på handicapområdet, som skal være 
med til at styrke borgernes retssikkerhed. 
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Lovforslag om lov om forsøg med socialt frikort 
Regeringen fremsatte i februar 2018 lovforslag om forsøg med socialt frikort, der er aftalt i 
regi af udmøntning af satspuljen for 2018. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. Lov-
forslaget skal i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 give borgere med særlige sociale problemer 
mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit årligt ved arbejde for virksomheder, offentlige 
myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstaf-
hængige offentlige ydelser. Hensigten er desuden, at det sociale frikort tilskynder virksomhe-
der til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.  
 
Lovforslag til ændring af dagtilbudsloven 
Regeringens lovforslag om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre 
mv. er vedtaget i maj 2018. Lovforslaget bidrager til øget frit valg på dagtilbudsområdet, øget 
mulighed for at opnå bedre balance mellem familie- og arbejdsliv, samt styrket kvalitet i dag-
tilbud gennem blandt andet en styrket pædagogisk læreplan. Lovforslaget udmønter store dele 
af Aftale om ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ indgået mellem regeringen, 
Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre i juni 2017.  
 
Lovforslag om forbud mod forskelsbehandling 
Regeringen fremsatte i april 2018 lovforslag om forbud mod forskelsbehandling på grund af 
handicap. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. Formålet med lovforslaget er at forhin-
dre forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ligebehandling af mennesker med 
handicap. 
 
Debat om opdragelse 
Regeringen nedsatte i januar 2018 ”Opdragelsespanelet”. Panelet har til formål at gøre debat-
ten om børneopdragelse og familieliv mere nuanceret, oplyst og konstruktiv. Debatpanelet 
består af meningsdannere og eksperter og afgiver i juni 2018 deres perspektiver på børneop-
dragelse i Danmark anno 2018.  
 
Socialpolitisk Redegørelse 2017   
Regeringen præsenterede i juni 2017 Socialpolitisk Redegørelse, der årligt gør status for rege-
ringens ti mål for social mobilitet og giver et samlet overblik over den socialpolitiske indsats i 
Danmark. Med redegørelsen blev der foretaget en afdækning af omfanget af dokumenteret 
virksomme metoder på socialområdet, herunder i hvilken udstrækning metoderne anvendes i 
kommunerne i dag. Samtidig bidrager analyserne i redegørelsen med ny viden, der kan pege i 
retning af, hvordan man kan give socialt udsatte og mennesker med handicap en bedre hjælp 
og støtte.  
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Alle unge skal have et godt afsæt 

Aftale om bedre veje til uddannelse og job (forberedende grunduddannelse) 
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk 
Folkeparti, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten om bedre veje til uddannelse og 
job. Med aftalen etableres en ny forberedende grunduddannelse (fgu) til unge under 25 år, der 
har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en 
ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Regeringens lovforslag, der udmønter 
aftalen, forventes vedtaget i maj 2018. 
 
Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse 
Regeringen indgik i oktober 2017 en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter om styrket og 
mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Med aftalen får medarbejdere og 
virksomheder adgang til et mere målrettet, overskueligt og fleksibelt voksen-, efter-, og 
videreuddannelsessystem. Aftalen løber over en periode på fire år og indeholder initiativer for 
i alt 2,5 mia. kr. Bl.a. afsættes ca. 400 mio. kr. til en fond målrettet opkvalificering og sporskifte 
af ufaglærte og faglærte, så de er rustet til fremtidens arbejdsmarked.  
 
Aftale om styrket tilsyn med frie grundskoler 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, 
Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om at styrke tilsynet med de frie grundskoler. Med 
aftalen indføres blandt andet en midlertidig godkendelsesordning for nye frie grundskoler, 
hvor skolerne skal redegøre for, hvordan de vil overholde friskolelovens krav om frihed og 
folkestyre. Regeringens lovforslag, der udmønter aftalen, er vedtaget i april 2018. 
 
Forhøjelse af tilskuddet til de frie grundskoler 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
forhøjelse af tilskudsprocenten til de frie grundskoler fra 75 pct. til 76 pct. Forhøjelsen er 
øremærket til elever med særlige behov. 
 
Initiativer til erhvervsuddannelserne 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om 
en række initiativer for erhvervsuddannelserne, bl.a. at afsætte en ekstraordinær kvalitets-
udviklingspulje til 170 mio. kr. samt en forhøjelse af investeringsrammen med 250 mio. kr. i 
2018 målrettet erhvervsuddannelserne. Der er enighed om at følge udviklingen på erhvervs-
uddannelsesområdet tæt i lyset af den stagnerende søgning til erhvervsuddannelserne. 
 
Forhøjelse af produktionsskoleydelsen  
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
hæve produktionsskoleydelsen med virkning fra den 1. januar 2018 til niveauet for skole-
ydelsen for ikke-forsørgere på den kommende forberedende grunduddannelse. Regeringens 
lovforslag, der udmønter aftalen, er vedtaget i marts 2018. 
 
Naturvidenskabsstrategi 
Regeringen lancerede i marts 2018 en ny naturvidenskabsstrategi, der skal styrke naturviden-
skabsfagene i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Med strategien afsættes ca. 180 mio. 
kr. i årene 2018-2024, der blandt andet skal gå til at styrke lærerkompetencer, understøtte ele-
vers adgang til virtuelle laboratorier, en ny kandidatuddannelse målrettet naturfaglige lærere 
samt bedre vilkår for særligt talentfulde elever. 
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Lovforslag om en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen 
Regeringens lovforslag om indførelse af en praksisfaglig dimension i uddannelsesparatheds-
vurderingen er vedtaget i februar 2018. Lovforslaget har baggrund i aftale mellem regeringen 
og Dansk Folkeparti om en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen fra 
februar 2017. Med lovforslaget tydeliggøres og fremhæves elevernes kompetencer på det 
praksisfaglige område, bl.a. med henblik på at udfordre nogle af de elever, som alene er 
orienterede mod gymnasiale uddannelser. 
 
Lovforslag om lempelse af bindingerne i Fælles Mål 
Regeringens lovforslag om lempelse af bindingerne i regelsættet om Fælles Mål er vedtaget i 
december 2017. Lovændringen muliggør en reduktion i antallet af lovgivningsmæssigt 
bindende mål for undervisningen. Med lovændringen fastholdes 215 overordnede bindende 
kompetencemål for, hvad eleverne skal kunne, mens de 3.170 underliggende færdigheds- og 
vidensmål gøres vejledende. 
 
Forsøgsprogram om teknologiforståelse  
I regeringens Strategi for digital vækst er der lanceret et forsøgsprogram for teknologi-
forståelse, som skal afprøve forskellige modeller for, hvordan teknologiforståelse kan styrkes i 
folkeskolen. Der er i aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst mellem regeringen, 
Dansk Folkeparti og Radikale Venstre fra februar 2018 afsat 68 mio. kr. til forsøgsprogram-
met. Forsøgsprogrammet gennemføres i 2018-2021 og skal danne grundlag for stillingtagen til, 
hvordan teknologiforståelse kan styrkes i folkeskolen, fx via et selvstændigt fag og/eller 
integration i udvalgte eksisterende fag. 
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Uddannelse og forskning 

Aftale om fordeling af forskningsreserven 
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af i alt 1.010 mio. kr. fra forskningsreserven i 
2018. 
 
Beslutningsforslag om langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald 
Regeringens beslutningsforslag om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald er 
enstemmigt vedtaget i maj 2018. Beslutningen betyder, at det radioaktive affald fortsat vil 
kunne lagres sikkert, indtil affaldet til sin tid kan anbringes i et slutdepot.  
 
Erhvervskandidatordningen 
Regeringens lovforslag om erhvervskandidatuddannelse er vedtaget i november 2017. Lov-
forslaget giver mulighed for erhvervskandidatuddannelser, hvor studerende læser på deltid, 
mens de har sideløbende beskæftigelse. Konkret oprettes 23 nye udbud fra 2018 og 2019, der 
giver mulighed for at uddanne sig til bl.a. jurist, datalog, revisor og erhvervsøkonom på deltid.  
 
Oprettelse af Studievalg Danmark 
Regeringens lovforslag om Studievalg Danmark er vedtaget i april 2018. Med lovforslaget ska-
bes en ny samlet struktur for vejledning om valg af videregående uddannelse og beskæftigel-
sesmuligheder. Vejledningen skal fra den 1. august 2018 varetages af en nyoprettet institution 
under Uddannelses- og Forskningsministeriet – Studievalg Danmark.
 
Nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med alle Folketingets partier om et nyt bevillingssy-
stem for de videregående uddannelser. Det nye bevillingssystem træder i kraft 1. januar 2019 
og skal i højere grad understøtte kvalitet i uddannelserne og de nyuddannedes overgang til 
beskæftigelse i hele landet. 
 
Udvalg om bedre universitetsuddannelser 
Regeringen nedsatte i april 2017 Udvalg om bedre universitetsuddannelser. Udvalget afrap-
porterede i marts 2018 med 37 anbefalinger til, hvordan uddannelsernes kvalitet kan øges, og 
hvordan de nyuddannedes kompetencer bedst muligt kan imødekomme arbejdsmarkedets 
behov.  
 
Forsknings- og innovationspolitisk strategi 
Regeringen lancerede i december 2017 sin forsknings- og innovationspolitiske strategi ”Dan-
mark – klar til fremtiden”, der fremlægger regeringens mål og pejlemærker for fremtidens forsk-
ning og innovation. De 28 initiativer skal fremme kvaliteten i dansk forskning og understøtte, 
at Danmark får mest mulig gavn af de meget store investeringer i forskning. Regeringen fast-
holder samtidig, at der årligt afsættes mindst 1 pct. af bruttonationalproduktet (BNP) til forsk-
ning og udvikling. 
 
Bedre muligheder for uddannelse flere steder i landet 
Regeringen lancerede i januar 2018 udspillet ”Bedre Balance II. Statslige arbejdspladser tættere 
på borgere og virksomheder”. Med udspillet etableres 10 såkaldte uddannelsesstationer i byer 
rundt om i landet efter aftale med de respektive uddannelsesinstitutioner.  
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Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet 
Regeringen lancerede i november 2017 en sprogstrategi, der skal bidrage til, at flere elever og 
studerende opnår solide sprogkompetencer til gavn for både den enkelte, arbejdsmarkedet og 
samfundet generelt. Strategien rummer syv initiativer, bl.a. et nationalt center for fremmed-
sprog og nedsættelse af et småfagsråd, der skal nytænke småfagsordningen.  
 
Nye uddannelsespolitiske målsætninger 
Regeringen offentliggjorde i marts 2018 nye målsætninger og en række målelige indikatorer, 
der skal fungere som langsigtede sigtelinjer for de videregående uddannelser. Målsætningerne 
har fokus på uddannelsernes faglige niveau, de studerendes læringsudbytte og uddannelsernes 
relevans i forhold til samfundets kompetencebehov samt en fremtidig veluddannet befolkning. 
 
Flere studiepladser på medicinuddannelserne 
Regeringen har i april 2018 besluttet at justere dimensioneringen af medicinuddannelsen, der 
bl.a. betyder, at der fra 2019 oprettes flere studiepladser på bacheloruddannelsen i medicin. 
Den ændrede dimensionering skal bidrage til at understøtte en bedre lægedækning i yderområ-
derne og den private sektors efterspørgsel efter sundhedsvidenskabelig arbejdskraft. 
 
Aftale om almen dannelse i læreruddannelsen 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti om almen dannelse og kristendomskundskab/livsoplys-
ning/medborgerskab i læreruddannelsen. Med aftalen tilkendegiver forligskredsen bag lærer-
uddannelsen, at den ønsker af styrke dannelse i læreruddannelsen.  
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En bæredygtig grøn omstilling og fremtidens tele-
politik 

Energiudspil – Energi til et grønt Danmark  
Regeringen lancerede i april 2018 udspillet Energi til et grønt Danmark. Udspillet har to overord-
nede målsætninger, som er, at mindst 50 pct. af det danske energiforbrug i 2030 skal være 
dækket af vedvarende energi, og at der skal være billigere energi til den enkelte og fællesskabet. 
Udspillet indeholder bl.a. danmarkshistoriens største havvindmøllepark, en ambitiøs grøn re-
form af energiafgifterne, hvor afgifter på el og elvarme lempes, konkurrenceudsættelse af både 
energispareindsats og støtte til vedvarende energi samt modernisering af varmesektoren. 
 
Lovforslag om teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018-2019 
Regeringens lovforslag om teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018-2019 er vedtaget i 
maj 2018. Lovforslaget udmønter aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om 
teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018-2019 fra september 2017, hvor teknologierne 
for første gang nogensinde i Danmark skal konkurrere om at levere mest mulig grøn strøm til 
danskerne. Med aftalen er der allokeret i alt ca. 1,2 mia. kr. til udbygningen med vind og sol i 
2018 og 2019, herunder også forsøgsmøller. Lovforslaget forventes vedtaget i maj 2018. 
 
Nyt teleforlig 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om ”Bredbånd og mobil i digital 
topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”. Aftalen styrker mobil- og bredbånds-
dækningen i hele Danmark og fastholder de hidtidige principper om markedsbaseret udrulning 
og teknologineutral regulering på teleområdet.  
 
Bredbåndspuljen 2017 
I 2017 forøgede regeringen sammen med Dansk Folkeparti bredbåndspuljen med 60 mio. kr., 
således at der i slutningen af 2017 kunne udmøntes ca. 100 mio. kr. i tilskud til etablering af 
hurtigt bredbånd til i alt ca. 4.000 boliger, virksomheder og sommerhuse. 
 
Beslutning om stop for efterforskning af olie og gas på land og i indre farvande  
Regeringen besluttede i februar 2018 at sætte et stop for efterforskning og boringer efter olie, 
gas og skifergas på land og i de indre farvande i Danmark. Beslutningen implementeres ved 
lov i 2019. 
 
Stop for kul i elproduktionen inden 2030 
Regeringen tilsluttede sig under COP23 i Tyskland en koalition af ambitiøse klimalande med 
det formål at udfase kul i elproduktionen inden 2030 i OECD-kredsen af lande og i resten af 
verden inden 2050. Koalitionen har opbakning fra over 60 lande, delstater og byer samt en 
række private virksomheder. 
 
Olie- og gasstrategi 
Regeringen lancerede i juli 2017 en ny strategi for olie og gas i Nordsøen, udarbejdet i tæt 
samarbejde med branchen. Strategien viser, at der endnu er et betydeligt potentiale for olie- og 
gasindvinding i den danske del af Nordsøen, samt at det er nødvendigt at udnytte 
infrastrukturen i Nordsøen bedre, og at der er behov for flere investeringer i efterforskning og 
ny teknologi for at kunne udnytte potentialet. 
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Fremtidssikret regulering af Energinet 
Regeringen indgik i maj 2018 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en fremtidssikret økonomisk regulering af Energinet. 
Aftalen indebærer styrkede incitamenter til effektiv drift og investeringer til gavn for 
forbrugere og virksomheder. Samtidig banes vejen for en effektiv indpasning af vedvarende 
energi og grøn omstilling. Aftalen er et led i implementeringen af Forsyningsstrategien – 
Forsyning for fremtiden.  
 
Et stærkt Forsyningstilsyn 
Regeringen indgik i oktober 2017 aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti om et stærkt Forsyningstilsyn. Aftalen indebærer, at Energitilsynet 
nedlægges og erstattes af et nyt Forsyningstilsyn, der skal varetage forbrugernes interesser i el-, 
gas- og varmesektoren ved at arbejde for høj effektivitet, lave priser, sikker forsyning samt en 
omkostningseffektiv teknologiudvikling og omkostningseffektiv grøn omstilling. Aftalen er et 
led i implementeringen af Forsyningsstrategien – Forsyning for fremtiden. 
 
Økonomisk regulering af fjernvarmesektoren 
Regeringen indgik i juni 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren. 
Aftalen indebærer en effektivisering af fjernvarmesektoren svarende til et potentiale på 2,3 
mia. kr. i 2025 gennem styrket forbrugerbeskyttelse og bedre incitamenter til effektiv drift og 
investeringer. Folketinget vedtog i december 2017 det første lovforslag i implementeringen af 
aftalen, som har til formål at standardisere regnskabsføring og indhente data til brug for udvik-
lingen af den nye økonomiske regulering. Aftalen er et led i implementeringen af regeringens 
Forsyningsstrategi – Forsyning for Fremtiden. 
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Natur, miljø og fødevarer 

Aftale om ny fælles kemiindsats  
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny fælles kemiindsats for 
perioden 2018-2021. Med aftalen afsættes 285 mio. kr. over perioden. Aftalen danner ram-
merne om en ambitiøs politik på kemiområdet 2018-2021 med vægt på oplyste forbrugere, fair 
vilkår for virksomhederne, reduktion af sundheds- og miljøbelastningen og styr på den mest 
skadelige kemi. Aftalen har særligt fokus på de sårbare grupper som ufødte, børn og unge og 
dækker som noget nyt også kemi i fødevarer. 
 
Aftale om veterinærforlig III  
Regeringen indgik i december 2017 aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enheds-
listen, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om Veterinærforlig III for 
perioden 2018-2021. Der er i alt afsat godt 300 mio. kr. med ”sunde husdyr” som overordnet 
tema. Det er grundlaget for et lavt antibiotikaforbrug og resistensforebyggelse, et væsentligt 
bidrag til god dyrevelfærd, en forudsætning for en ressourceeffektiv og bæredygtig produktion 
samt god produktionsøkonomi og vækst i eksporten. 
 
Aftale om målrettet regulering 
Regeringen indgik i januar 2018 aftale med Dansk Folkeparti om fremtidens miljøregulering af 
landbruget. Målrettet miljøregulering har i flere år været et ønske fra både landbrugserhvervet 
og grønne organisationer. Aftalen indeholder konkrete planer for målrettet regulering frem til 
2021, og en retning for reguleringsmodellen, som skal udvikles. Lovforslag om målrettet 
regulering i 2019 forventes vedtaget i maj 2018.    
 
Aftale om styrket indsats mod afrikansk svinepest 
Regeringen indgik i marts 2018 aftale med Dansk Folkeparti om en styrket indsats mod 
afrikansk svinepest. Aftalen indeholder både veterinære initaitiver, der skal forebygge, at 
afrikansk svinepest kommer til Danmark, og initiativer, der har til formål at udrydde vildsvin i 
naturen. Regeringen har som opfølgning på aftalen fremsat en lovpakke, herunder om 
strafskærpelse og anlæg af et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Lovforslagene 
forventes vedtaget i juni 2018.  
 
Kystbeskyttelse 
Regeringen har som opfølgning på aftale om kommunernes økonomi for 2018 fremsat et 
lovforslag, der sikrer, at grundejere kan kystbeskytte i flere tilfælde og med øget metodefrihed, 
så længe det ikke flytter problemet videre til naboen. Lovforslaget blev vedtaget i januar 2018. 
Endvidere har regeringen fremsat lovforslag om, at beslutningskompetencen samles hos 
kommunerne, så bl.a. sagsprocessen for kommunale fællesprojekter forenkles. Der ændres 
ikke på, hvilke hensyn, der skal tages ved behandling af ansøgninger om kystbeskyttelse. 
Lovforslaget blev vedtaget i maj 2018. 
 
Lovkompas 
Regeringen præsenterede i december 2017 et forslag til en ny lovstruktur på Miljø- og Fødeva-
reministeriets område. Forslaget var udarbejdet af et ekspertpanel. Med forslaget blev der lagt 
op til en halvering af antallet af love – fra 95 til 43. Forslaget styrker retssikkerheden ved at 
gøre det nemmere for borgere og virksomheder at orientere sig i lovgivningen. Samtidig vil 
forslaget gøre det lettere for myndighederne at administrere reglerne. 



46 
 

Vækstplan for økologi 
Regeringen og Dansk Folkeparti blev i april 2018 enige om at afsætte mere end 1 mia. kr. til 
økologisk arealtilskud i 2018 og 2019 samt en ”Vækstplan for dansk økologi”, der indeholder 
initiativer, der skal videreudvikle økologien og gøre det lettere at være økolog. Vækstplanen 
skal styrke en konkurrencedygtig og markedsdrevet økologisk sektor. 
 
Team Gastro 
Regeringen har i juni 2017 udpeget Team Gastro, der består af et bredt udsnit af interessenter 
fra fødevareerhvervet og den danske gastronomi-sektor. Team Gastro fik til opgave at formu-
lere en vision for udvikling af gastronomiens fulde potentiale i Danmark. Regeringen modtog 
februar 2018 anbefalinger om, hvordan udviklingen kan understøttes og sikre også fremtidig 
vækst i den gastronomiske sektor og dens tilstødende sektorer, til gavn for eksport, turisme, 
madspild og måltidsvaner. 
 
Advisory Board for Mad, Måltider og Sundhed 
Regeringen har i oktober 2017 nedsat et advisory board for mad, måltider og sundhed, der har 
til opgave at fremsætte anbefalinger om, hvordan oplysning og adfærdsændring kan understøt-
tes med henblik på at fremme danskernes kostvaner og overordnede sundhedstilstand. Advi-
sory Board for mad, måltider og sundhed lancerede i april 2018 sine anbefalinger, der bidrager 
med en helhedsorienteret og tværsektoriel tilgang til, hvordan danskernes madvaner kan løftes 
på tværs af fødevare-, sundheds-, ældre-, undervisnings-, børne- og socialområdet. 
 
Vækstteam for Ingrediensbranchen 
Regeringen har i marts 2018 nedsat et vækstteam for ingrediensbranchen, der skal komme 
med anbefalinger til, hvordan regeringen kan være med til at sikre udviklingen i ingrediens-
branchen frem mod 2030. Teamet består af repræsentanter fra ingrediensbranchen og forsk-
ningsinstitutioner. Teamets formand er Bjarne Larsen, CEO, Danish Crown Ingredients. 
 
Aftale om tiltag mod kvotekoncentration i dansk fiskeri 
Regeringen indgik i november 2017 aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enheds-
listen, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om indsats mod kvotekon-
centration i dansk fiskeri. Aftalen sikrer strammere regler og større gennemsigthed i fiskerier-
hvervet og har til hensigt at begrænse kvotekoncentrationen.   
 
Styrket fiskerikontrol i Skagerrak og Nordsøen 
Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti blev i februar 2018 enige om en indsats-
plan for styrket fiskerikontrol i Skagerrak og Nordsøen. Målsætningen med indsatsplanen er at 
sikre ens regler for danske og udenlandske fiskere i og omkring Skagerrak og styrke især fiske-
rikontrollen til havs i området. Indsatsplanen skal bidrage til at styrke samarbejdet og sikre en 
tættere dialog mellem nederlandske og danske fiskerimyndigheder. 
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Kultur, foreningsliv og medier 

Aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicens 
Regeringen indgik i marts 2018 aftale med Dansk Folkeparti om fokusering af DR og gradvis 
afskaffelse af medielicensen. Med aftalen reduceres DR med 20 pct. over perioden 2019-2023 i 
forhold til forventet licenstilførsel i 2023, og licensen afskaffes fuldt fra 2022. 
 
Udspil til ny medieaftale 2019-2023 
Regeringen lancerede i april 2018 udspillet ”Nye medier, nye vaner, nye tider”. Med udspillet 
lægges bl.a. op til at øge Public Service-Puljen gradvist fra 35 til 230 mio. kr. årligt, sælge 40 
procent af TV 2, udbyde en ny tv-kanal og en ny DAB-radiokanal med fokus på kulturformid-
ling, øge støtten til nye medier og momsfritage digitale nyhedsmedier, når det EU-retlige lov-
grundlag herfor foreligger. Initiativerne skal bl.a. sikre balance mellem den ældre og yngre ge-
nerations medieforbrug, mellem statsejede og private medier, mellem gamle og nye medier og 
mellem landsdækkende og regionale samt lokale medier. 
 
Talentindsats for kunstarterne 
Regeringen lancerede i april 2018 en talentindsats for kunstarterne. Der er afsat 8,5 mio. kr. til 
at styrke eksisterende eller oprette nye talentmiljøer rundt om i landet, hvor en kommune kan 
opnå status som talentkommune. Herudover er der ved aftale om finansloven for 2018 afsat 4 
mio. kr. årligt til et karriereprogram for unge kunstnere med et internationalt potentiale, hvor 
der er fokus på kunstnernes forretningsmæssige kompetencer. 
 
Kend dit land 
Regeringen lancerede i december 2017 initiativet ”Kend dit land”, der via busture skal give 
børn og unge kendskab til kultur, natur og historie i de egne af landet, som de normalt ikke 
ser. Bag initiativet står kulturministeren, undervisningsministeren, miljø- og fødevareministe-
ren og børne- og socialministeren. Initiativets første fase er et pilotprojekt med et mindre antal 
kommuner, som i efteråret 2018 sender deres 4. klasses-elever af sted på 10 konkrete ruter. På 
baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet vil der blive truffet beslutning om en evt. anden 
fase med udbredelse af projektet til flere af landets kommuner.  
 
Ny udlodningsmodel 
Regeringens lovforslag om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (Udlodningsloven) er 
vedtaget i december 2017. Med loven ændres principperne for fordelingen af overskud fra 
Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S. Samtidig påtager staten sig en 
større del af ansvaret ved udsving i det opnåede overskud og udbytte. Med loven løftes og 
skabes en større økonomisk sikkerhed for en lang række foreninger og organisationer, der 
arbejder med idræt og foreningslivet.  
 
Beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt 
Regeringens lovforslag om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt er vedtaget 
i april 2018. Med loven skabes grundlag for, at Danmark kan tiltræde 2. protokol af 26. marts 
1999 til UNESCO-konventionen af 14. maj 1954 om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af 
væbnet konflikt. Hermed skabes lovgivningsmæssigt grundlag for, at Danmark kan retsforføl-
ge eller udlevere personer, der har gjort sig skyldige i visse overtrædelser rettet mod kulturvær-
dier under væbnet konflikt, herunder angreb, ødelæggelse, tyveri, plyndring, hærværk, uret-
mæssig anvendelse mv. 
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Lovændring om differentieret tilgang til fredede bygninger 
Regeringens lovforslag om ændring af bygningsfredningsloven er vedtaget i december 2017. 
Med lovændringen skabes mulighed for en differentieret fredning, så ejere af bestemte, frede-
de bygninger, hvor fredningsværdierne knytter sig til bygningens ydre og dens hovedstruktur, 
kan ombygge i bygningens indre uden forudgående tilladelse. Slots- og Kulturstyrelsen udpe-
ger de pågældende bygninger og tinglyser ændringen på de enkelte bygninger. Lovændringen 
har skabt afbureaukratisering ved at give ejere af disse bygninger nemmere og mere fleksibel 
adgang til at renovere eller modernisere i bygningernes indre og ved at lette byggesagsbehand-
lingen hos fredningsmyndigheden. 
 
Lovforslag om ændring af lov om ophavsret 
Regeringen fremsatte i april 2018 et lovforslag om ændring af lov om ophavsret. Lovforslaget 
forventes vedtaget i juni 2018. Lovforslaget har til formål at forbedre adgangen til litteratur 
mv. for personer med syns- eller læsehandicap. Lovforslaget giver mulighed for, at personer 
med syns- og læsehandicap, Nota, landets grundskoler mv. kan fremstille bøger og lydbøger 
mv. i tilgængelige formater. De kan endvidere distribuere de tilgængelige formater til lignende 
organisationer eller direkte til personer med syns- eller læsehandicap – også over grænserne. 
Endelig sikres rettighedshaverne en kompensation, når de nye regler anvendes. 
 
Bekendtgørelse om biblioteksafgift 
Kulturministeren udstedte i november 2017 en bekendtgørelse om biblioteksafgift, der trådte i 
kraft 1. januar 2018. Ændringen af reglerne udmønter principperne i den nye lov om biblio-
teksafgift, som gør det muligt at få biblioteksafgift for e-bøger og netlydbøger. Der oprettes 
også en særlig pulje for indlæsere af netlydbøger. Samtidig gennemføres en række administrati-
ve ændringer, herunder at Udvalget til fordeling af rådighedsbeløbet for Billedkunst nedlægges, 
og at fordelingen fremover foretages af Slots- og Kulturstyrelsen.   
 
Ny struktur for Folkeuniversitetet 
Regeringens lovforslag om ændring af folkeoplysningsloven (Ny struktur for Folkeuniver-
sitetet) er vedtaget i april 2018. Lovændringen gør Folkeuniversitetets struktur mere decentral 
og enkel for at understøtte Folkeuniversitetets formål bedst muligt.  
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Udviklingssamarbejde 

Øget nærområdeindsats 
Regeringen har foretaget en betydelig forøgelse af indsatsen i flygtningenes nærområder, her-
under gennem øget sammenhæng mellem humanitær assistance og langsigtede udviklingsind-
satser. Med aftale om finansloven for 2018 er der afsat 2,5 mia. kr. - det største beløb nogen-
sinde - til humanitære indsatser. Samtidig blev størstedelen af de 2,1 mia. kr., der sidst i 2017 
blev tilført Udenrigsministeriet grundet mindreudgifter til flygtningemodtagelse, anvendt til 
flygtninge og migrationsrelaterede indsatser i nærområderne.   
 
Styrket indsats for håndtering af migration og hjemsendelse 
Regeringen har gennem sin udviklingspolitik og diplomatiske indsats fortsat det styrkede fokus 
på håndtering af migration og hjemsendelse. Baseret på princippet om noget-for-noget har 
regeringen over udviklingsbistanden afsat 50 mio. kr. i 2017 og 75 mio. kr. i 2018 til at fremme 
udsendelser. Regeringen har siden 2017 indgået projektaftaler med en række lande, der under-
støtter et styrket samarbejde om til-bagetagelse. Hertil kommer udnævnelsen af en udsendel-
sesambassadør, en udsendelsesrådgiver samt udstationering af udlændingeattachéer, hvis antal 
med aftale om finansloven for 2018 vil blive øget i det kommende år. Endvidere er der sat 
yderligere fokus på at håndtere migrationsudfordringerne bl.a. gennem bidrag på 30 mio. kr. til 
EU’s Trust Fund for Afrika og udpegelsen af en særlig repræsentant for Sahel/Maghreb. 
 
Lancering af P4G initiativ 
Regeringen lancerede i september 2017 Partnering for Green Growth and the Global Goals 
(P4G), der har til formål at fremme Verdensmålene. Initiativet vil gennem konkrete partner-
skaber facilitere samarbejde blandt erhvervsliv, lokale myndigheder, organisationer m.fl. og 
samtidig skabe nye bæredygtige forrentningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Det første P4G 
topmøde afholdes i Danmark 19.-20. oktober 2018. 
 
Igangsættelse af Verdensmålsfonden 
Regeringen har gennem IFU opnået tilsagn om mindst 2 mia. kr. fra institutionelle investorer 
til Verdensmålsfonden, som Regeringen lancerede i 2016. Fondens arbejde blev igangsat pri-
mo juni 2018. Fonden forventes at få et samlet kapitalgrundlag på 5-6 mia. kr., hvoraf 60 pct. 
tilvejebringes af private institutionelle investorer.  
 
Konkurrenceudsættelse og tættere strategisk samarbejde med danske NGO’er 
Som resultat af regeringens konkurrenceudsættelse af civilsamfundsstøtten og den humanitære 
støtte til danske NGO’er, blev der i januar 2018 givet tilsagn på i alt 1,2 mia. kr. årligt til 17 
nye strategiske partnere. De nye partnere indgår i et styrket partnerskab om gennemførelsen af 
fælles humanitære og udviklingspolitiske prioriteter.  
 
Opprioriteret indsats for kvinder og pigers rettigheder og muligheder 
Regeringen har kraftigt udbygget arbejdet for at sikre piger og kvinders økonomiske mulighe-
der og retten til at bestemme over egen krop, herunder om, hvornår og hvor mange børn hun 
vil have. Danmark har bl.a. indtaget ledende rolle i opbygningen af ”SheDecides” bevægelsen 
for at modstå presset fra religiøse og konservative kræfter globalt. Endvidere har regeringen 
været medstifter af Verdensbanksinitiativet We Fi, der har til formål at hjælpe kvindelige 
iværksættere i udviklingslande. Med aftale om finansloven for 2018 fordobles det beløb, der 
sættes af til globale indsatser på området, og der er sat særligt fokus på at styrke kvinders be-
skyttelse og rettigheder i humanitære kriser. Som konkret eksempel herpå har regeringen i 
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2018 indgået aftale med FN’s fødevareprogram om oprettelse af en særlig fond for at styrke 
kvinders seksuelle og reproduktive rettigheder i humanitære kriser.  
 
Revideret direktiv for DAC-rapportering af flygtningemodtagelsesudgifter 
Regeringen har deltaget aktivt i arbejdet med et præciseret direktiv for DAC-rapportering af 
flygtningemodtagelsesudgifter. Det præciserede direktiv, som blev godkendt i OCED/DAC i 
oktober 2017, betyder, at der nu er skabt enighed, forøget sammenlignelighed og transparens 
om, hvilke udgifter til flygtningemodtagelse, OECD-landene kan rapportere som en del af 
udviklingsbistanden.
 
40 år med 0,7 pct.  
På finansloven for 2018 er der afsat 0,7 pct. af BNI til udviklingssamarbejdet. Danmark har i 
40 år i træk været et af kun meget få lande i verden, der lever op til FN’s 0,7 pct.-målsætning, 
som opgjort af OECD DAC. Finansloven for 2018 viderefører den strategiske re-orientering 
og nybrud fra den udviklingspolitiske og humanitære strategi, Verden2030, som et bredt flertal 
af Folketingets partier står bag. 
 
 
  



51 
 

Ligestilling 

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 
Regeringen indgik som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 i november 2017 
aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti om en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel. Handlings-
planen bygger videre på erfaringerne fra de tidligere handlingsplaner. Den sætter bl.a. fokus 
på, at indsatsen er fleksibel og tilpasset det enkelte offers behov, og at de relevante aktører er 
parate til at møde nye udviklingstendenser og udnyttelsesformer. Derudover sætter planen 
fokus på, at de aktører, der allerede har eller kan komme i kontakt med målgruppen, kender 
tegn og signaler på menneskehandel og dermed kan bidrage til at forebygge menneskehandel 
og indgå i det opsøgende arbejde. Med satspuljeaftalen er der afsat 63,0 mio. kr. i alt til 
bekæmpelse af menneskehandel i 2019-2021. 
 
Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer  
Regeringen indgik som led i aftale om udmøntning af satspuljen for 2018 i november 2017 
aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og 
Socialistisk Folkeparti om at afsætte 25 mio. kr. i alt i 2018-2021 til  initiativer, der styrker 
indsatsen for at øge tryghed, trivsel og lige muligheder for lesbiske, bøsser, biseksuelle, 
transkønnede og interkønnede. Initiativerne styrker bl.a. støtten og rådgivning til LGBTI-
personer, herunder til LGBTI-personer med etnisk minoritetsbaggrund, fremmer åbenhed og 
inklusion på arbejdsmarkedet og i uddannelse, bekæmper homofobi og transfobi i det offent-
lige rum, sport og idræt, styrker den forebyggende indsats i sundhedsvæsenet samt viden og 
rådgivning til transkønnede og interkønnede mv. Initiativerne vil indgå i en samlet 
handlingsplan, som forventes offentliggjort i juni 2018.  
 
Koordinerende funktion på LGBTI-området hos ministeren for ligestilling 
Regeringen besluttede i august 2017 at etablere en koordinerende funktion på LGBTI-
området (lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og interkønnede) hos ministeren for 
ligestilling. Med aftale om finansloven for 2018 blev der afsat 3,0 mio. kr. årligt i 2018-2021 til 
den koordinerende funktion i Udenrigsministeriet, som skal koordinere regeringens indsats på 
LGBTI-området og understøtte arbejdet med en handlingsplan for LGBTI-området.  
 
Forebyggelse af seksuel chikane på arbejdspladsen 
Regeringen har i januar til april 2018 igangsat en række initiativer, som sætter fokus på 
håndtering og forebyggelse af seksuel chikane. Der er bl.a. afholdt en offentlig høring om 
seksuel chikane på arbejdspladsen med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, og der er sendt 
en henvendelse til landets virksomheder og offentlige arbejdspladser med opfordring til at 
bryde tabuet om seksuel chikane og at tale om respekt og god tone på arbejdspladsen.  
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Folkekirken og religiøse samfund 

Lov om trossamfund uden for folkekirken 
Regeringens lovforslag om trossamfund uden for folkekirken er vedtaget i december 2017. 
Formålet med loven er at skabe klare regler for en sammenhængende lovregulering af 
trossamfundenes forhold for derved at skabe et bedre overblik og en større gennemsigtighed 
om trossamfundenes forhold. Trossamfundsloven udmønter dele af den politiske aftale i 2016 
om religiøse forkyndere der vedrører krav til vielsesbemyndigede forkyndere om kursus i 
dansk familieret, frihed og folkestyre. Kurset er nu reguleret i en bekendtgørelse fra marts 
2018. 
 
Ændring af lov om valg til menighedsråd 
Regeringens lovforslag om ændring af lov om valg til menighedsråd er vedtaget i april 2018. 
Formålet med lovændringen er at styrke rammerne for de kommende menighedsrådsvalg og 
dermed sikre menighedsrådenes legitimitet. Lovændringen gør valgforsamling til menigheds-
råd til den formelle hovedregel i modsætning til afstemningsvalg, som tidligere har været den 
formelle hovedregel. Ved valgforsamlingen bliver menighedsrådet valgt på et møde efter 
dialog og debat mellem de opstillede kandidater og menigheden. 
 
Forsøg i Folkekirken  
Regeringen har i marts 2018 udbudt 3 nye forsøgsrammer om flytning af opgaver, ansvar og 
finansiering fra menighedsråd til stiftet, fælles udvalg med beslutningskompetence på tværs af 
menighedsråd og samarbejde mellem kontaktpersoner på tværs af menighedsråd. Det sker i 
forlængelse af lovforslag om forsøg i folkekirken, som blev vedtaget i maj 2017. Loven har til 
formål at afprøve rammerne for organisering af menighedsrådenes opgaver med henblik på at 
lette menighedsrådenes arbejde og skabe bedre mulighed for, at menighedsrådene kan organi-
sere sig individuelt.  
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Rigsfællesskabet 

Arktis som udenrigspolitisk prioritet  
Regeringen har arbejdet på at sikre, at Kongeriget aktivt øver indflydelse på den internationale 
arktiske dagsorden. Den første Arktiske Dialog i november 2017 bragte repræsentanter for de 
centrale myndigheder i Danmark, Grønland og Færøerne sammen for i fællesskab at 
formulere indspil til Arktisk Råds strategi frem til 2030. Højniveau-konferencen ”The SDGs 
in the Arctic” samlede i december 2017 internationale nøgleaktører fra den offentlige og 
private sektor for at drøfte, hvordan FN’s Verdensmål kan anvendes til at fremme en 
bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis. Den 22.-23. maj 2018 blev 10-året for Ilulissat-
erklæringen på Danmarks og Grønlands fælles initiativ markeret i Ilulissat gennem en officiel 
genbekræftelse af den erklæring, der sammen med Arktisk Råd udgør de hovedhjørnesten, 
som fortsat lavspænding i Arktis bygger på. De arktiske staters møde i Ilulissat markerede 
samtidig ikrafttrædelsen af den arktiske forskningsaftale, som Danmark er depositar for. 
 
Styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Arktis  
Regeringen indgik i forbindelse med forsvarsforliget for perioden 2018-2023 aftale med for-
ligsparterne om, at der fortsat afsættes 120 mio. kr. årligt, i alt 720 mio. kr., i en seksårig perio-
de til udmøntning af Arktis-aftalen fra december 2016, der styrker overvågning, kommando, 
kontrol og kommunikation samt operative indsatser i Arktis. Herudover afsættes der i perio-
den 55 mio. kr. bl.a. til materiel til forureningsbekæmpelse i farvandene omkring Grønland, 
etablering af en beredskabsuddannelse i Grønland mv. 
 
Oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse  
Regeringen indgik i januar 2018 aftale med Naalakkersuisut om oprydning efter tidligere ame-
rikansk militær tilstedeværelse i Grønland på lokaliteter, som ikke længere er i anvendelse, og 
som ikke er overdraget til andre eller omfattet af øvrige aftaler. Der er i forsvarsforliget for 
2018-2023 afsat i alt 180 mio. kr. til oprydningen. 
 
Nødradio i Grønland 
Regeringen har i januar 2018 besluttet at anvende yderligere 62 mio. kr. de næste 10 år til at 
vedligeholde og opgradere Grønlands maritime nødradio. Det bringer det samlede budget op 
på 414 mio. kr. i perioden 2018-2027.  
 
Undersøgelse af risiko for fjeldskred  
Regeringen har i august 2017 afsat 10 mio. kr. til en screeningsundersøgelse af risikoen for 
alvorlige fjeldskred i Grønland efter fjeldskreddet i juni 2017 ved Karratfjorden i Vestgrøn-
land. Undersøgelsen gennemføres af GEUS i samarbejde med grønlandske myndigheder. 
 
Moderniseret istjeneste  
Regeringen har i december 2017 iværksat en modernisering af DMI’s Istjeneste, så iskort alene 
udarbejdes ved hjælp af satellitdata, der sikrer en højere kvalitet og regularitet samt højner 
sejladssikkerheden i Grønland. 
 
Retspuljen 
Regeringen indgik som led i aftale om finansloven for 2018 aftale med Dansk Folkeparti om at 
afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til justitsområdet i Grønland. Belø-
bet skal ses som en særlig indsats rettet mod det grønlandske retsvæsen. Udmøntningen af 
puljen sker i samarbejde med Naalakkersuisut. 
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Tilskud til pasning af egne børn  
Regeringens lovforslag om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre 
mv. er vedtaget i maj 2018. Med loven løses en grænsehindring inden for rigsfællesskabet, idet 
ophold i Grønland og på Færøerne bliver sidestillet med ophold i Danmark, når det gælder 
optjening af ret til tilskud til pasning af egne børn. 
 
Klinisk basisuddannelse  
Regeringen har i april 2018 besluttet at oprette en ny særordning for de kliniske basisuddan-
nelsesforløb (KBU) på Færøerne, som giver færøske læger mulighed for at søge forløbene 
forud for den ordinære KBU-runde. Lægerne udvælges på baggrund af en række fastsatte kri-
terier, herunder at lægen kan det færøske sprog i skrift og tale. Det skal bidrage til at sikre, at 
færøske læger tidligst muligt kan etablere sig på Færøerne. 
 
Ny havmiljølovgivning  
Regeringens lovforslag om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone (3-200 
sømil fra kysten) ved Grønland er vedtaget i december 2017. Loven sikrer en bedre beskyttelse 
af havmiljøet ved Grønland. 
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