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Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013. Aftaleparterne er
enige om at gennemføre nye initiativer på følgende områder:














2

En ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats
Større indsats mod social dumping
Udvidelse af seniorjobordningen
Flere fleksjob
Styrket miljø og grønne arbejdspladser
Lavere afgifter for forbrugerne og mindre erhvervsstøtte
Styrket indsats over for økonomisk kriminalitet
Omsorg for udsatte grupper
Uddannelse og forskning er hovedvejen til fremgang
Bedre modtagelse af udenlandske borgere
Prioritering af kulturen
Målrettede forbedringer af borgernær service
Øvrige initiativer

Aftale om Finansloven for 2013

En ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats
Regeringen og Enhedslisten er enige om at igangsætte en ekstraordinær arbejdsmarkedsindsats, der skal styrke langtidsledige dagpengemodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet
og forbedre vilkårene for ledige.
Den internationale økonomiske krise har siden 2008 medført et betydeligt fald i både den private og offentlige beskæftigelse.
Overgangen til den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige periodeforlængelse med Aftale om Finansloven for 2012 samt de svage konjunkturer betyder samlet set, at der i første
halvår 2013 vil være flere ledige, der står til at opbruge dagpengeretten.
I lyset heraf har regeringen indgået aftale med en række centrale aktører på arbejdsmarkedet
om en akutpakke (beredskab med intensiveret jobsøgningsstøtte og jobformidling) målrettet
ledige dagpengemodtagere, som er i risiko for at opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli
2013. Herudover har regeringen indgået Aftale om akutjob med DA, KL og Danske Regioner,
som indebærer, at der skal opslås i alt 12.500 akutjob målrettet ledige, som er i risiko for at
opbruge dagpengeretten frem mod 1. juli 2013.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at finansiere aftalerne om en akutpakke og akutjob.
Der afsættes 90 mio. kr. i 2013 og 25 mio. kr. i 2014 til tilvejebringelse af akutjob, og der afsættes i alt 177 mio. kr. i 2012 og 155 mio. kr. i 2013 til udmøntning af akutpakken.
Som et yderligere initiativ er aftalepartierne enige om at give ledige, hvis dagpengeperiode er
opbrugt i første halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens udløb. Ledige ikke-forsørgere omfattet af ordningen får ret til forsørgelse på
60 pct. af de maksimale dagpenge og ledige forsørgere omfattet af ordningen får ret til 80
pct. af de maksimale dagpenge i 26 uger.
De sidste år er ungdomsarbejdsløsheden steget, og for mange unge har ikke fået en uddannelse eller fodfæste på arbejdsmarkedet. Derfor er regeringen og Enhedslisten enige om en
markant styrkelse af indsatsen for at få unge i beskæftigelse eller i uddannelse. Samtidig skal
ældre ledige have bedre muligheder for at komme i job.
Indsatsen for personer med nedsat arbejdsevne skal styrkes med henblik på at etablere op
mod 13.500 ekstra fleksjob frem mod 2016. Samtidig skal udbredelsen af socialøkonomiske
virksomheder understøttes bedre.
Det skal sikres, at arbejde i Danmark udføres på ordentlige vilkår gennem bekæmpelse af
social dumping og styrkelse af arbejdsmiljøet.

Uddannelsesløft for ledige
Et forhøjet antal forsikrede ledige er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første halvår
2013. Det skyldes dels den konkrete indfasning af den 2-årige dagpengeperiode i medfør af
genopretningsaftalen, dels den midlertidige periodeforlængelse på ½ år, som blev aftalt mellem regeringen og Enhedslisten i Aftale om finansloven for 2012.
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Parterne er på den baggrund enige om at give ledige, hvis dagpengeperiode udløber i første
halvår 2013, ret til at påbegynde en uddannelse eller opkvalificering ved dagpengeperiodens
udløb1. Retten til uddannelse og opkvalificering skal medvirke til at bringe langtidsledige dagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet.
Parterne er enige om, at retten til uddannelse eller opkvalificering for ovennævnte gruppe af
ledige gælder i 26 uger efter udløbet af dagpengeperioden. Retten til forsørgelse på 60 pct.
af den maksimale dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 pct. af den maksimale dagpengesats for forsørgere i de 26 uger er betinget af, at den ledige i perioden står til rådighed for job
og relevant uddannelse under ordningen, der øger mulighederne for beskæftigelse. Det indebærer, at ledige skal tage imod de job, som den enkelte tilbydes, herunder akutjob. Det er
således alene ledige, som ikke har været i stand til at opnå ordinær beskæftigelse, som kan
benytte ordningen. Retten til forsørgelse i 6 måneder efter dagpengeperiodens ophør gælder
også, hvis der ikke kan tilbydes relevant uddannelse, eller hvis uddannelsen ikke fører til beskæftigelse umiddelbart efter færdiggørelsen. Formue og ægtefælles indkomst modregnes
ikke i forsørgelsesydelsen.
Den ledige skal sikres et målrettet og sammenhængende kvalifikationsløft for dermed at styrke mulighederne for, at den pågældende efterfølgende kommer i job. Jobcentrene skal sikre,
at alle ledige, som ønsker at være omfattet af ordningen, tilbydes et relevant uddannelsesforløb med forsørgelse. Viften af uddannelser, der omfattes af ordningen, er meget bred, så alle
ledige i målgruppen – uanset deres uddannelsesmæssige baggrund – får mulighed for at påbegynde et uddannelsesforløb, der styrker de lediges jobperspektiv. De ledige i ordningen
friholdes for eventuel deltagerbetaling. Ved korte uddannelsesforløb af indtil 1 uges varighed
skal jobcentret stille krav om deltagelse i efterfølgende uddannelsestilbud senest hver 8. uge.
Forsørgelsesperioden omfatter eventuelle venteperioder indtil uddannelsen påbegyndes.
Jobcentrene skal sikre, at den ledige påbegynder et uddannelsesforløb så tidligt som muligt
efter ophør af dagpengeperioden.
Det forventes, at a-kasserne understøtter deres medlemmer i at finde relevante uddannelsestilbud, som kan bidrage til at øge de lediges muligheder for at komme i ordinært arbejde.
Parterne mødes umiddelbart før sommerferien og diskuterer udviklingen i langtidsledigheden.
Der afsættes i alt 480 mio. kr. til uddannelsesløft til ledige i 2013.

En særlig ungeindsats
En gruppe unge har ikke en uddannelse. Det er en udfordring for den enkelte og for samfundet, fordi personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse har en stærkere tilknyt-

I gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første halvår 2013, indgår personer med en
dagpengeret på 2½ - 4 år, hvilket skal ses i sammenhæng med den konkrete overgangsbestemmelse for afkortningen af dagpengeperioden fra 4 til 2 år i Genopretningsaftalen samt den midlertidige periodeforlængelse på finansloven for 2012. Dagpengeperioden samt de 26 uger med forsørgelse kan ikke samlet overstige 4 år.
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ning til arbejdsmarkedet og mindre risiko for ledighed. Desuden kan et øget uddannelsesniveau styrke produktiviteten og velstanden og bidrage til at reducere ledighedsrisikoen.
Manglende erhvervserfaring kan gøre det vanskeligt at finde et job for mange nyuddannede
unge, og de unge får dermed ikke udnyttet og styrket de kompetencer, som de har erhvervet
gennem deres uddannelse. Dermed kommer deres nyerhvervede kvalifikationer heller ikke
samfundet og virksomhederne til gavn.
Regeringen og Enhedslisten har derfor indgået Aftale om en ungepakke om en markant styrkelse af indsatsen for at nedbringe ledigheden blandt unge. Det skal ske ved, at flere unge
kommer i gang med en uddannelse. Desuden skal nyuddannede uden job have bedre muligheder for at tilegne sig konkret erhvervserfaring for derved at bringe dem tættere på et ordinært arbejde. Med aftalen afsættes i alt 46 mio. kr. i 2012, 185 mio. kr. i 2013, 218 mio. kr. i
2014, 113 mio. kr. i 2015 og 83 mio. kr. i 2016.
Aftalen indebærer, at der igangsættes følgende seks konkrete initiativer:







Brobygning til uddannelse
Praktikkonsulenter
Mere fleksibel voksenlærlingeordning for ledige
Oprettelse af en fagpilotordning
Styrket af jobrotationsordningen
Styrkelse af videnpilotordningen

Etablering af uddannelsespulje
Regeringen og Enhedslisten er enige om at etablere en særlig uddannelsespulje, der skal
anvendes til et uddannelsesløft for ufaglærte ledige og ledige med forældede uddannelser.
Uddannelsespuljen skal øge jobcentrenes tilskyndelse til at give tilbud om målrettet uddannelse i beskæftigelsesindsatsen, så flere ufaglærte ledige og faglærte ledige med forældede
uddannelser, der er motiveret til et uddannelsesløft, kan få de konkrete kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.
Jobcentrene kan via uddannelsespuljen få finansieret uddannelsestilbud til ufaglærte ledige
og ledige med forældede uddannelser.
Der afsættes 125 mio. kr. i 2014 og 150 mio. kr. 2015. Den nærmere udmøntning af puljen
aftales mellem parterne medio 2013, herunder sammenhængen mellem beskæftigelsessystemet og uddannelsesområdet.
Uddannelsesløftet for ledige, en styrket ungeindsats og etablering af en uddannelsespulje finansieres blandt andet gennem omprioriteringer på beskæftigelsesområdet i form af en reduktion af driftsloftet over de kommunale aktiveringsudgifter, reduktion af diverse puljer samt
mindreudgifter til forsørgelse som følge af en bedre voksenlærlingeordning og styrket jobrotation.
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Socialøkonomiske virksomheder
Regeringen og Enhedslisten vil støtte udviklingen af socialøkonomiske virksomheder, der løfter et socialt ansvar ikke mindst i forhold til det rummelige arbejdsmarked. Socialøkonomiske
virksomheder er virksomheder, hvis overordnede formål er almennyttige frem for at opnå profit til sine ejere eller partnere, og som hovedsageligt anvender sine overskud til sociale formål.
De nuværende selskabsretlige rammer er ikke hensigtsmæssige i forhold til at fremme socialøkonomiske virksomheder. Der nedsættes derfor et hurtigt arbejdende udvalg, der undersøger barrierer for etablering og udvikling af socialøkonomiske virksomheder og kommer
med anbefalinger, herunder udarbejder et konkret lovforslag til en ny særlig virksomhedsform
under navnet socialøkonomisk virksomhed. Udvalget vil – foruden de relevante ministerier –
bestå af eksterne eksperter og praktikere på området. Udvalget skal afrapportere medio 2013
med henblik på fremsættelse af lovforslag i folketingssamlingen 2013/2014.
Der skal til formålet opbygges viden og kompetencer i Erhvervs- og Vækstministeriet med
henblik på at gennemføre analyser og sikre den fornødne ekspertise til at fremme socialøkonomiske virksomheder.
Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 og 15 mio. kr. i 2014 til opbygning af den nødvendige ekspertise og opfølgning på udvalgets anbefalinger. Indsatsen samordnes med arbejdsmarkedsindsatsen under Beskæftigelsesministeriet.

Mere jobrotation i den private sektor
Regeringen og Enhedslisten er enige om at fremme brugen af jobrotation i den private sektor.
Jobrotation bruges i langt mindre omfang i private virksomheder end på offentlige arbejdspladser. I private virksomheder er der mange ufaglærte og faglærte med behov for efteruddannelse og opkvalificering. Samtidig viser undersøgelser, at chancerne for varig beskæftigelse efter at have været i støttet beskæftigelse er størst i private virksomheder.
For at fremme brugen af jobrotation i den private sektor er parterne derfor enige om midlertidigt at forhøje jobrotationsydelsen fra 160 pct. til 180 pct. af højeste dagpengesats for private
arbejdsgivere. En forhøjelse af jobrotationsydelsen vil skabe større tilskyndelse til at anvende
jobrotation i den private sektor.
Der afsættes 35 mio. kr. i 2013 og 12 mio. kr. i 2014 til mere jobrotation i den private sektor.

Styrkelse af varslingsindsatsen
Varslingspuljerne sikrer, at ansatte i forbindelse med større afskedigelser hurtigt kan få hjælp
til at komme tilbage i job. Varslingspuljerne har vist sig at være et meget brugt redskab til at
afbøde de negative virkninger af større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde.
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at varslingspuljerne permanent skal tilføres nye
midler. Der afsættes på den baggrund yderligere 15 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til varslingspuljerne.
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De ekstra midler til varslingspuljerne finansieres ved at stille krav om, at der ved anvendelse
af mentorstøtte fremover skal indgås en individuel aftale mellem personen og jobcentret. Individuelle aftaler om mentorstøtte vil modvirke en uhensigtsmæssig brug af ordningen, men
ikke forringe den nuværende mulighed for den enkelte ledige. Aftalen skal som minimum indeholde oplysninger om formålet med tilkendelsen, timetallet og varigheden af mentorstøtten,
navn på den person, der skal være mentor, og ankevejledning.

Bedre indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder
Regeringen og Enhedslisten er enige om at arbejde videre med at sikre en bedre indsats for
personer med læse-/skrivevanskeligheder. Den nuværende indsats over for målgruppen bærer præg af manglende systematik og er ofte uden et klart formål. Parterne er således enige
om, i løbet af det kommende år at drøfte, hvorledes jobcentrenes anvendelse af ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU) kan ske mere hensigtsmæssigt og om muligt handles herpå.

Målretning af Forebyggelsesfonden
Et godt arbejdsmiljø kan mindske både fysisk og psykisk nedslidning og give den enkelte en
bedre livskvalitet. Et godt arbejdsmiljø mindsker risikoen for ledighed og tidlig tilbagetrækning
fra arbejdsmarkedet. Og et godt arbejdsmiljø kan bidrage til, at danskerne bliver længere på
arbejdsmarkedet.
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at midlerne i Forebyggelsesfonden målrettes med
henblik på at sikre et nyt og markant fokus på forebyggelse af nedslidning via øget tilsyn og
rådgivning, så den eksisterende viden i arbejdsmiljøsystemet bliver omsat til konkrete handlinger i det daglige arbejde på virksomhederne. Som led i målretningen af fonden iværksættes blandt andet følgende initiativer:








Medfinansiering af arbejdsmiljørådgivning. Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher skal kunne få medfinansieret 50 pct. af deres udgifter til
rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere.
Forebyggelsespakker. Der afsættes midler til forebyggelsespakker til brug for private
og offentlige virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher. En forebyggelsespakke er en trin-for-trin-beskrivelse af, hvad en virksomhed kan gøre for at modvirke de typiske nedslidningsproblemer i branchen.
Handlingsplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Der udarbejdes
en handlingsplan for bedre forebyggelse af arbejdsulykker inden for bygge- og anlægsbranchen.
Bedre seniorarbejdsliv. Der igangsættes konkrete udviklingsprojekter, hvor virksomheder udvikler og afprøver en seniorpolitik. Virksomhederne tilbydes trin-for-trin beskrivelser af, hvordan ledelsen og medarbejderne sammen får afdækket behov, muligheder og
forventninger, som kan forbedre seniorernes arbejdsliv.

Med målretningen øges fokus på at fastholde fysisk og psykisk nedslidningstruede medarbejdere og på nye seniorinitiativer. Der afsættes 227 mio. kr. i 2012, 292 mio. kr. i 2013, 297
mio. kr. i 2014 og 227 mio. kr. i 2015.
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Barselsudligning for selvstændige
Selvstændige erhvervsdrivende er, i modsætning til private arbejdsgivere, ikke omfattet af en
barseludligningsordning. Derfor får selvstændige erhvervsdrivende ikke kompensation for tab
af indtægter på samme måde som private arbejdsgivere, der helt eller delvist kompenseres
for udgifter til løn under ansattes barsel.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at etablere en obligatorisk barselsudligningsordning for selvstændige. Ordningen indebærer, at personer, der kan dokumentere et vist indtægtstab som selvstændig erhvervsdrivende i forbindelse med deres barsel kan kompenseres helt eller delvist, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne for barselsdagpenge. Udgifterne til selvstændige på barsel vil blive betalt af bidrag fra de aktuelt aktive
selvstændige.
En barseludligningsordning for selvstændige vil sidestille selvstændige med arbejdsgivere på
det private arbejdsmarked. Samtidig gøres det mere attraktivt for kvinder at vælge iværksættervejen og etablere selvstændig virksomhed.
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Social dumping
Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked. Nogle udenlandske virksomheder er hverken korrekt registreret i Danmark eller i hjemlandet og søger bevidst at omgå
reglerne for at undlade at betale moms, skat, sociale bidrag mv. Endvidere er det vanskeligt
for danske myndigheder at opkræve bøder fra udenlandske virksomheder, der ikke opholder
sig i landet. Regeringen og Enhedslisten er enige om, at arbejde i Danmark skal udføres efter
reglerne på det danske arbejdsmarked.
Med Aftale om finansloven for 2012 er de første skridt taget til at modvirke social dumping.
Der er bl.a. gennemført en styrket indsats over for udenlandske virksomheder med særligt
fokus på øget myndighedssamarbejde, ligesom der er indført bedre kontrol med og skærpet
bødestraf for ulovlig cabotagekørsel. Herudover er der nedsat et tværministerielt udvalg om
modvirkning af social dumping med henblik på at vurdere mulighederne for, at der inden for
EU-rettens rammer kan iværksættes yderligere tiltag til at modvirke social dumping. Udvalget
har peget på en række muligheder for at modvirke social dumping.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at styrke indsatsen mod social
dumping med en række konkrete initiativer inden for følgende fem hovedområder.

Styrket anvendelse og håndhævelse af Registeret for udenlandske
tjenesteydere
Arbejdstilsynet gives hjemmel til at udstede administrative bødeforlæg. Samtidig forpligtes
bestillere af rengøringsydelser til at sikre, at udenlandske tjenesteydere har anmeldt lovpligtige oplysninger til RUT. Endvidere styrkes RUT-registret med flere og bedre tilgængelige oplysninger. Herudover forkortes fristen for registrering af ændringer om arbejdsforhold i RUT.
Samtidig undersøges det, om Arbejdstilsynet hensigtsmæssigt kan gøres til ansvarlig tilsynsmyndighed med hvervgiverpligten i forbindelse med anmeldelsespligten til RUT.

Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere
SKAT tilføres ressourcer til at føre bedre kontrol af, hvorvidt virksomheder reelt er etableret i hjemlandet. Samtidig undersøges mulighederne for at styrke informationsudvekslingen med andre

lande. Endvidere undersøges det, om arbejdsmarkedets parter kan gives adgang til EU’s nye
informationssystem på udstationeringsområdet mv. Herudover gennemføres en analyse af, hvor-

vidt der hensigtsmæssigt kan indføres et ID-kort, evt. kombineret med obligatorisk sikkerhedskursus, for personer, der arbejder på en byggeplads.

Øget brug af arbejdsklausuler
Tærskelværdien på ca. 37,5 mio. kr. for brug af arbejdsklausuler for statslige bygge- og anlægsopgaver fjernes. Samtidig indføres der krav om, at flere statslige ordregivere (selskaber,
som fuldt ud er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal benytte arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge- og anlægsprojekter. Herudover vil regeringen
lægge op til en politisk forpligtende aftale om, at kommuner og regioner fremover i relevante
udbud i højere grad skal bruge arbejdsklausuler på samme måde som statslige ordregivere.
Endvidere skal det eksisterende regelsæt om arbejdsklausuler gøres mere gennemskueligt
og tilgængeligt, så det bliver lettere at håndhæve og kontrollere, hvorvidt der benyttes arbejdsklausuler, og der skal udarbejdes standardiserede skabeloner til offentlige myndigheder.
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Styrket indsats mod ulovlig cabotagekørsel
Indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel styrkes i 2013 med flere kontroller. Derudover vil vejledningen om cabotage blive evalueret i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Samtidig
vil der blive udarbejdet en kontrolvejledning til politiets operative brug. Herudover skal det
undersøges, om et fremtidigt GPS-baseret system for kørselsafgift for danske og udenlandske lastbiler hensigtsmæssigt kan anvendes til kontrol af cabotage. Endvidere vil muligheden
for yderligere tiltag til modvirkning af ulovlig cabotagekørsel blive undersøgt nærmere i et
særskilt cabotage-udvalg.

Forbedret information og vejledning
Der etableres en fælles serviceskranke for udenlandske virksomheder, så de kun behøver at
henvende sig ét sted.
Der afsættes i alt 25,0 mio. kr. i 2013, 25,0 mio. kr. i 2014, 24,2 mio. kr. i 2015 og 24,1 mio.
kr. i 2016 til aftalen om social dumping.

Styrkelse af Arbejdstilsynet
Der er fortsat betydelige problemer i forhold til udenlandske virksomheders overholdelse af
arbejdsmiljølovgivningen samt udenlandske virksomheders pligt til at anmelde sig til RUT.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afsætte yderligere 10 mio. kr. i
2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne for registrering i RUT.

Styrket myndighedsindsats
Med Aftaler om finansloven for 2012 er der iværksat en styrket myndighedsindsats til modvirkning af social dumping i 2012 og 2013. Der har generelt været gode erfaringer med den
styrkede indsats.
Regeringen og Enhedslisten er enige om i 2013 at drøfte en eventuel videreførelse af den
styrkede myndighedsindsats. For at sikre mod tilpasninger i Arbejdstilsynets økonomi, inden
der er taget stilling til initiativets eventuelle videreførelse, er parterne enige om at forlænge
myndighedsindsatsen i Arbejdstilsynet til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 mio. kr.
i 2014 hertil.
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Udvidelse af Seniorjobordningen
Seniorjobordningen er målrettet personer med ret til efterløn, der opbruger dagpengeretten,
og som maksimalt har fem år til efterlønsalderen. Ordningen udgør et vigtigt sikkerhedsnet,
hvis man som senior opbruger retten til dagpenge.
Tilbagetrækningsreformens forhøjelse af efterlønsalderen, herunder fremrykningen af forhøjelsen af efterlønsalderen pr. 1. januar 2012, har medført, at en række personer ikke længere
kan få et seniorjob i kommunen som forventet, fordi deres dagpengeret er udløbet mere end
5 år før efterlønsalderen. Herudover kan de aktuelt svage konjunkturer gøre det særligt vanskeligt for ældre ledige at finde beskæftigelse.
Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at indføre en overgangsordning
for de målgrupper, der umiddelbart får udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise
forhøjelse af efterlønsalderen.
Ved uændret efterlønsalder ville målgruppen have haft ret til et seniorjob i 2. halvår 2012.
Overgangsordningen indebærer, at retten til seniorjob bevares for personer, der fylder 55 år
eller mere i 2012, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen. Målgruppen omfatter personer, der
er født i perioden fra og med 2. halvår 1955 til og med 2. halvår 1957, og som pr. 1. januar
2012 havde modtaget arbejdsløshedsdagpenge i 3 år eller mere.
Med overgangsordningen bevares retten til seniorjob - uanset forhøjelsen af efterlønsalderen
- endvidere for personer, som er født i perioden fra 1. halvår 1956 til og med 2. halvår 1957,
og som mister retten til dagpenge inden udgangen af 1. halvår 2013.
Der afsættes 55 mio. kr. i 2013 og 65 mio. kr. årligt fra 2014 til udvidelsen af seniorjobordningen.
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Flere fleksjob
Personer med nedsat arbejdsevne skal så vidt muligt bevare kontakten til arbejdsmarkedet. I
den forbindelse er fleksjob et vigtigt redskab.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at prioritere 35 mio. kr. årligt i 2013-2015 fra Forebyggelsesfonden til et forsøg med en fleksjob-bonus til virksomheder, der ansætter en person
i et fleksjob i ti timer eller mindre om ugen. En bonus består i et engangstilskud på 25.000 kr.,
som bliver udbetalt, når medarbejderen har været ansat i seks måneder.
For at styrke mulighederne for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet for en større gruppe med
nedsat arbejdsevne og for at få den enkelte til at blive en del af fællesskabet på den enkelte
virksomhed er regeringen og Enhedslisten enige om at igangsætte en række yderligere initiativer. Initiativerne har et bredt fokus og er derfor ikke alene rettet mod at skabe fleksjob på få
timer om ugen. Der afsættes i alt 465 mio. kr. i 2013-2015 til indsatsen.

Fleksjobambassadører i kommunerne
Der igangsættes forsøg i alle landets kommuner med ansættelse af mindst to fleksjobambassadører i hver kommune. Fleksjobambassadørerne skal skabe en kontakt mellem virksomheder og ledige fleksjobbere og via opsøgende og oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også personer, der kun kan arbejde få timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob. Fleksjobambassadørerne ansættes til at løse opgaver der ligger ud over den
normale opgaveløsning i kommunerne. Der afsættes en pulje på 135 mio. kr. i 2013, 120 mio.
kr. i 2014 samt 70 mio. kr. i 2015 til forsøg med fleksjobambassadører.

Forsøg med kommunale fleksjobansættelser
Der etableres forsøg med en ny type kommunale fleksjob. Kommunen ansætter en person i
et fleksjob, hvorefter kommunen sørger for, at den ansatte i fleksjob kan indgå i konkrete job
på fx private virksomheder. Ordningen rettes mod fleksjobbere med meget begrænset arbejdsevne. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøget med kommunale fleksjobansættelser.

Rådgivning til virksomheder med fleksjobansatte med psykiske lidelser
For at forbedre muligheden for fleksjobansættelser for personer med psykiske lidelser etableres en ordning, der giver virksomheder mulighed for rådgivning om konkrete problemstillinger
og til generel bistand i forbindelse med ansættelse af mennesker i fleksjob med psykiske lidelser. Der indgås aftale med en relevant aktør, der har særlige kompetencer og kendskab til
målgruppen. Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og 2015.

Fleksjobværksteder
Der etableres et forsøg, hvor kommuner kan indgå samarbejdsaftaler med større virksomheder om at etablere fleksjobværksteder på virksomheden. Samarbejdsaftalen kan eventuelt
kombineres med en aftale om, at virksomheden ansætter et bestemt antal personer i fleksjob.
Der afsættes 10 mio. kr. i 2013 til forsøg med fleksjobværksteder.
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Fleksjob i den offentlige sektor
For at understøtte skabelsen af flere fleksjob hos offentlige arbejdsgivere nedsættes en arbejdsgruppe, som frem mod forhandlingerne om regionernes og kommunernes økonomi for
2014 og fremadrettet skal belyse mulighederne for at oprette yderligere fleksjob i den offentlige sektor. Arbejdsgruppen får desuden til opgave at gennemføre en intensiv opfølgning på
initiativerne, herunder løbende indrapportering fra de kommunale fleksjobambassadører.
Det skønnes, at initiativerne samlet set vil kunne medvirke til etableringen af op mod 13.500
ekstra fleksjob frem mod 2016.
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Styrket miljø og grønne arbejdspladser
Danmark er i gang med en ambitiøs grøn omstilling. Der er allerede igangsat omfattende indsatser på energiområdet, inden for klimatilpasning, grøn teknologi og i forhold til vandmiljø og
natur.
Med energiaftalen fra foråret 2012 er den mest omfattende og ambitiøse grønne omstilling af
energiforsyningen i verden igangsat. Aftalen sikrer, at den vedvarende energi udbygges
massivt med bl.a. store havvindmølleparker på Kriegers Flak og Horns Rev. Investeringerne
på energiområdet forventes at udgøre 90-150 mia. kr. frem mod 2020. Der afsættes 2,7 mia.
kr. på finansloven i 2013-16 til udmøntning af energiaftalen. Samtidig er der i 2013 afsat i alt
576 mio. kr. til forskning i fremtidens energisystemer.
Også med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2013 tages der store
skridt mod et grønnere Danmark. Investeringer i klimatilpasning for 2,5 mia. kr. og nye og
mere fleksible regler for klimatilpasning vil medvirke til at håndtere den fremtidige udfordring
fra kraftigere skybrud. Samtidig er der skabt bedre rammer for, at regionerne kan investere i
energiforbedringer i sygehusbyggerier via en lånepulje på 1 mia. kr. Desuden er der afsat i alt
318 mio. kr. i perioden 2013-2015 til kommunernes indsats for mere natur og bedre vandmiljø.
Den ambitiøse linje er tilsvarende båret igennem med udmøntningen af forskningsreserven
for 2013. Der er således afsat yderligere 180 mio. kr. til grønne forsknings- og udviklingsformål i 2013, herunder økologi.
Regeringen har nedsat Natur- og Landbrugskommissionen, som kommer med anbefalinger til
en bæredygtig grøn fødevaresektor samt en styrket natur-, vandmiljø- og klimaindsats. Desuden har regeringen nedsat et Ministerudvalg for ny Erhvervs- og Vækstpolitik, ligesom regeringen vil præsentere en klimaplan, der peger frem mod reduktion af udledningen af drivhusgasser med 40 pct. i 2020.
I forlængelse af disse ambitiøse grønne satsninger er regeringen og Enhedslisten enige om
at afsætte i alt 1,5 mia. kr. til initiativer, som bidrager til et bedre udbytte af vore grønne erhvervsmæssige styrker og potentialer, udbygning af en grøn kollektiv trafik og dermed til den
grønne omstilling. Indsatsen sigter på at styrke en grøn omstilling, der mindsker ressourcebelastningen, fremmer den økologiske omstilling, reducerer energiforbruget og skaber nye
grønne jobområder.
Danmark har stærke kompetencer inden for grøn teknologi, men vi skal blive bedre til at omsætte gode ideer og projekter til konkurrencedygtige løsninger og dermed arbejdspladser.
Det gælder fx den danske fødevaresektor, der indenfor økologi har et potentiale for øget produktion og eksport, samt grøn miljøteknologi med bedre ressourceudnyttelse, nye innovative
energiteknologier og økologisk byggeri. Samtidig vil en grønnere kollektiv trafik være mere attraktiv for brugerne, reducere forureningen samt bidrage til målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer.
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Grøn omstilling og beskæftigelse
De kommende år forventes stigende global efterspørgsel efter løsninger, der kan mindske
miljøbelastningen, reducere energiforbruget og sikre effektiv og bæredygtig ressourceudnyttelse. Danske virksomheder har stærke kompetencer på disse områder, ligesom den danske
fødevaresektor har en stærk position på de globale markeder og i international sammenhæng
er langt fremme i udviklingen af bæredygtige produktionsformer.

Regeringen og Enhedslisten er enige om at gøre en aktiv indsats for at omsætte disse danske styrkepositioner til fremgang og nye arbejdspladser. Samlet afsættes 220 mio. kr. i 2013:









Der afsættes i alt 85 mio. kr. i 2013 til en særlig, offensiv indsats for at få del i de voksende globale markeder for grønne løsninger. Indsatsen målrettes udvikling, demonstration og eksport på områder med danske styrkepositioner. Det kunne fx være miljørenovering af skibe, bedre udnyttelse af affaldsressourcer samt udvikling af vandteknologi.
Der afsættes 40 mio. kr. i 2013 til etablering af en grøn omstillingsfond, der kan understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter.
Der afsættes 60 mio. kr. i 2013 til understøttelse af fremgang og grøn omstilling i fødevaresektoren. Puljen skal bidrage til fremdrift i udviklingen af bl.a. nye bæredygtige produktionsformer og –teknologier, fx økologi og dyrevelfærd.
Der afsættes 15 mio. kr. til at yde tilskud til et grønt iværksætterhus, der skal medvirke
til, at iværksættere kan overkomme udfordringer, der er forbundet med at starte virksomheder indenfor bæredygtig produktion.
Der afsættes 20 mio. kr. til bl.a. lokalt forankrede samarbejdsprojekter, der understøtter
oplysning om og formidling af viden om grøn omstilling mv. samt etablering af et bedre
vidensgrundlag.

Mere og bedre grøn teknologi
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke forskning og udvikling af teknologier, der
kan medvirke til at skabe danske teknologivirksomheder på det grønne område. De nye teknologier kan samtidig bidrage til fx lavere miljøbelastning, reduceret energiforbrug og bedre
ressourceudnyttelse samt fremme omstilling til vedvarende energi og grønne arbejdspladser.
Samlet afsættes 145 mio. kr. i 2013:




Der afsættes yderligere 65 mio. kr. i 2013 til styrkelse af miljøteknologier i regi af Miljøministeriets teknologiindsatser, herunder 20 mio. kr. til økologisk byggeri.
Der afsættes 50 mio. kr. i 2013 til en særlig målrettet forsknings- og teknologi indsats for
bæredygtig fødevareproduktion.
Der afsættes 30 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier i regi af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets teknologiindsatser, herunder 25 mio. kr. til solceller og brint.

Herudover afsættes 25 mio. kr. til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffekiv transport. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningråd og
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram. Indsatsen finansieres med
15 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til finanslov for 2013 til Det Strategiske Forskningsråds
program vedrørende fremtidens energisystemer og 10 mio. kr. fra bevillingen på forslaget til
finanslov for 2013 til Det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram.
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I sammenhæng med udmøntningen af forskningsreserven betyder det, at indsatsen for grøn
forskning og teknologiudvikling på miljø-, fødevare- og energiområdet styrkes markant.

Flere energibesparelser
Regeringen og Enhedslisten er enige om at understøtte gennemførelse af energirenoveringsprojekter i den offentlige bygningsmasse og den almene boligsektor. Projekterne mindsker energiforbruget og giver dermed også lavere energiomkostninger. Samlet afsættes 45
mio. kr. i 2013.







Der afsættes 15 mio. kr. i 2013 til energirenovering af offentlige kontorejendomme med
de laveste energistandarder. Det forventes, at der i forlængelse heraf vil kunne iværksættes yderligere brugerfinansierede rentable energiinvesteringer på 5 mio. kr.
Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i 2013 med henblik på at analysere erfaringer med
anvendelsen af ESCO og udbrede kendskabet til modellen. Modellen kan bidrage til at
overvinde barrierer for gennemførelse af rentable energirenoveringsprojekter, fx som
følge af manglende information eller kapital.
Der afsættes 5 mio. kr. til erfaringsopsamling og formidling om energi.
Der afsættes 20 mio. kr. til en særlig energisparepulje målrettet den almene boligsektor.
Med puljen kan boligorganisationer og -afdelinger søge støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner og til forsøgsprojekter vedr. nye måder til at opnå energiforbedringer.

Grønne kautioner
Pengeinstitutterne har siden finanskrisen strammet kreditgivningen, og der er eksempler på,
at det kan være vanskeligt at få finansieret investeringsprojekter. Det gælder særligt for små
og nystartede virksomheder og ikke mindst på det grønne område.
Regeringen og Enhedslisten vil skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders finansiering af nye grønne investeringer. Det gælder både for virksomheder, der ønsker at investere i fx udvikling og produktion af grøn teknologi, men også for virksomheder, der ønsker
at integrere og anvende grøn teknologi i deres produktion.
Der etableres inden for en ramme på 50 mio. kr. en særlig grøn kautionsordning. Bevillingen
vil muliggøre grønne investeringer for i alt 250-300 mio. kr.
Der resterer midler på 150 mio. kr. i 2014 og 30 mio. kr. i 2015 til senere udmøntning på det
grønne område efter aftale mellem regeringen og Enhedslisten.

Grønnere kollektiv transport
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at den kollektive transport skal gøres grønnere og
være et bedre alternativ til individuel transport. Der skal gennemføres en særlig indsats for at
forbedre tilgængeligheden af tog og stationer samt øge elektrificering af jernbaneinfrastrukturen.
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strækning fra København over Køge til Ringsted forbedres den kollektive transport mellem København og en række byer på Midt- og Sydsjælland markant.
Der afsættes 25 mio. kr. til forbedring af tilgængeligheden på togstationer ved etablering
af elevatorer og andre initiativer, der øger togtrafikkens tilgængelighed.

Initiativerne vil medvirke til at skabe bedre vilkår for togrejsende og bidrager til at gøre den
kollektive trafik mere attraktiv.
Initiativerne skal ses i sammenhæng med Transportministeriets strategiske analyser om bl.a.
bedre mobilitet i hovedstadsområdet samt Trængselskommissionens arbejde.

Pulje til grøn omstilling og beskæftigelse
Der afsættes en pulje på i alt 200 mio. kr. fordelt med 100 mio. kr. i 2013 og 100 mio. kr. i
2014. Midlerne i puljen målrettes indsatser, der understøtter den grønne omstilling og fremmer beskæftigelsen. Puljen udmøntes af aftaleparterne bag Finansloven for 2013.

Mere dyrevelfærd
Regeringen og Enhedslisten er enige om at gøre en ekstra indsats for foreningsarbejdet for
dyrevelfærd med henblik på at fremme dyrevelfærd for både kæledyr og herreløse dyr.
Der afsættes yderligere 3,5 mio. kr. årligt i 2013-2016 til Dyrevelfærdspuljen.
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Lavere afgifter for forbrugerne og mindre erhvervsstøtte
Et holdbart velfærdssamfund bygger på et selvbærende erhvervsliv. Derfor er regeringen og
Enhedslisten enige om at sanere erhvervsstøtten, så der frigøres ressourcer til mere velfærd.
Samtidig reduceres en række afgifter på el og fødevarer til gavn for forbrugerne, og virksomhedernes administrative omkostninger reduceres.
Med aftalen om at øge og fremrykke erhvervsinvesteringer i juni 2012 mellem regeringen,
Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti får
danske virksomheder endvidere en rabat, når de investerer i ny driftsteknologi, apparatur,
maskiner mv. Det vil understøtte beskæftigelsen.

Lavere afgift på elvarme
Afgiften på elvarme er væsentlig højere end afgifterne på brændsler som fx olie og naturgas.
Der anvendes mere og mere vedvarende energi til fremstilling af el, og et større forbrug af el
til varme vil være til gavn for indpasning af el fra vindmøller i energiforsyningen. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at lempe afgiften på elvarme, så den svarer til de øvrige
energiafgifter.

Afskaffelse af fedt og sukkerafgifterne mv.
Fedtafgiften og udvidelsen af den såkaldte sukkerafgift er blevet kritiseret for at forhøje forbrugerpriserne, forøge virksomhedernes administrative omkostninger og bringe danske arbejdspladser i fare. Samtidig har erhvervslivet givet udtryk for, at det bliver vanskeligt for de
danske virksomheder at få danske medarbejdere til at arbejde i udlandet i en periode, hvis
den vedtagne stramning af beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst gennemføres.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at annullere den planlagte udvidelse sukkerafgiften og afskaffe fedtafgiften. Afgifterne på fedt og sukker vejer tungere i budgettet hos de
lavere indkomster. Derfor vil en afskaffelse af afgifterne også bidrage til en bedre social profil.
Samtidig føres beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske arbejdsindkomst tilbage til
de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i udlandet i mindst 6 måneder.
Afskaffelsen af fedt og sukkerafgifterne mv. og den lavere afgift på elvarme vil samlet set
sænke virksomhedernes administrative omkostninger. Med aftalen lempes afgifterne i alt
med 2,4 mia. kr. i varig virkning. Aftaleparterne er enige om at afgiftslempelserne finansieres
fuldt ud ved dels en sænkning af personfradraget med 900 kr. (700 kr. for børn og unge under 18 år) og dels en stigning i bundskatten på 0,19 pct.-point. Som følge af stigningen i
bundskatten gennemføres en tilsvarende forhøjelse af det skrå skatteloft for personlig indkomst fra 51,5 pct. til 51,7 pct.
Afskaffelsen af fedt og sukkerafgifterne og den lavere afgift på elvarme forventes at reducere
indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten med ca. 0,03 pct.-point. Inklusiv sænkningen
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af personfradraget og stigningen i bundskatten skønnes indkomstforskellene målt ved Ginikoefficienten at blive reduceret med ca. 0,02 pct.-point.
Hertil kommer virkningen af den supplerende grønne check, som blev indført som kompensation til lavindkomstgrupperne for afgiftsstigningerne på finansloven for 2012. Den supplerende grønne check får virkning fra 2013 og fastholdes uændret, selvom sukkerafgiften fjernes.
Dermed kan den samlede virkning på indkomstfordelingen opgøres til et fald på 0,05 pct.point målt ved gini-koefficienten, hvilket medfører mere økonomisk lighed i samfundet.

Mindre erhvervsstøtte
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at gennemføre den på finanslovforslaget indbudgetterede reduktion af erhvervsstøtten.
Det muliggør blandt andet, at der kan prioriteres 240 mio. kr. til universiteternes og sektorforskningsinstitutionernes basismidler. Omprioriteringen er central for at sikre grundforskning
og udbud af uddannelser på et højt internationalt niveau til fordel for danske virksomheder.

Grunddata
Det offentlige registrerer en lang række oplysninger om borgere, virksomheder, fast ejendom,
bygninger, veje, landkort osv. En del af disse oplysninger – de såkaldte grunddata – bruges
igen og igen på tværs af hele den offentlige sektor. Bedre grunddata, der er frit tilgængelige
for den private sektor, kan være en kilde til nye forretningsmuligheder og arbejdspladser.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre og forbinde de offentlige registre med
grunddata, og samtidig stille oplysninger til rådighed for private fra 2013 og frem. Grunddataprogrammet er en del af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.
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Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er behov for at styrke indsatsen over for
økonomisk kriminalitet. Navnlig den systematiske og organiserede økonomiske kriminalitet
udgør et væsentligt samfundsmæssigt problem, og aftaleparterne vil derfor sætte markant ind
over for denne form for kriminalitet. Det skal ikke accepteres, at økonomiske svindlere går fri,
mens almindelige, hårdtarbejdende danskere trækker læsset.
På den baggrund er regeringen og Enhedslisten enige om at skærpe indsatsen mod systematisk konkursrytteri ved at indføre regler om konkurskarantæne i forlængelse af Konkursrådets betænkning herom. Der afsættes 10 mio. kr. i 2013, 17 mio. kr. i 2014 og 15 mio. kr. årligt fra 2015 til gennemførelsen af initiativet. Initiativet vil indebære, at personer der går konkurs med virksomheder og i den forbindelse har bedrevet groft uforsvarlig forretningsførelse
får forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed medmindre den pågældende hæfter
personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Initiativet indebærer endvidere, at
domstolene kan træffe afgørelse om, at konkurskarantænen kan udvides til også at omfatte
forbud mod deltagelse i ledelsen af virksomheder, hvor personen hæfter personligt for virksomheden.
Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at det er væsentligt, at politiet har effektive redskaber til at efterforske økonomisk kriminalitet. Aftaleparterne er derfor enige om i indeværende folketingssamling at gennemføre lovgivning, der muliggør, at politiet med én retskendelse kan følge en transaktion gennem flere banker mv. (”kendelse på transaktion”).
Dermed får politiet og anklagemyndigheden lettere ved at følge pengestrømme, så risikoen
for, at et beløb forsvinder ud af syne, mindskes. Endvidere vil aftaleparterne gennemføre lovgivning, der hæver strafferammerne for kursmanipulation og insiderhandel fra 4 års fængsel
til 6 års fængsel. Det vil give mulighed for, at der i sådanne alvorlige sager kan anvendes telefonaflytning mv., når betingelserne i øvrigt er opfyldt. Lovgivningsinitiativerne vil blive fremsat i Folketingsåret 2012/2013.
Aftaleparterne noterer sig i øvrigt med tilfredshed, at et udvalg under Social- og Integrationsministeriet i øjeblikket ser nærmere på reglerne om ægteskabets retsvirkninger. I dette arbejde indgår også overvejelser om behovet for yderligere beskyttelse af kreditorerne, når ægtefæller forsøger at unddrage aktiver for kreditorerne ved at overføre disse som en gave eller
sælge dem til den anden ægtefælle til en kunstig lav pris – den såkaldte ”kone-finte”. Udvalget skal ifølge sit kommissorium færdiggøre arbejdet senest ved udgangen af 2013.

20

Aftale om Finansloven for 2013

Omsorg for udsatte grupper
Mere tandsundhed – mindre ulighed
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte i alt 180 mio. kr. årligt fra 2013 og frem til
at styrke tandsundheden hos økonomisk vanskeligt stillede.
Derfor indføres en ret til et ekstra tilskud til personer, der modtager de laveste ydelser efter
lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.
Tilskuddet afgrænses til modtagere af de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik,
blandt andet kontanthjælpsmodtagere, modtagere af ressourceforløbsydelse og andre ydelser på kontanthjælpsniveau.
Tandsundheden senere i livet påvirkes af indsatsen i de unge år. Derfor indføres et tilskud til
unge under 25 år, som er på de laveste ydelser, på 100 pct. af den egenbetaling for tandpleje, som overstiger 600 kr. årligt. Tilsvarende indføres der for personer på 25 år eller derover
på de laveste ydelser et tilskud på 65 pct. af den egenbetaling, der ligger udover en årlig
egenbetaling på 800 kr.
Dermed er tilskuddet målrettet økonomisk vanskeligt stillede personer med høje udgifter til
tandpleje.
Kommunerne skal forhåndsgodkende udgifter til et samlet behandlingsforløb på over 10.000
kr.
Det målrettede tilskud til tandpleje vil både forbedre tandsundheden og reducere den sociale
ulighed i sundhed.
Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at der gennemføres et serviceeftersyn af
sundhedslovens krav til indholdet af den kommunale omsorgstandpleje med henblik på, at de
relevante målgrupper benytter ordningen, samt at undersøge behovet for at brugerne får behandling ved en klinik frem for i hjemmet.
Regeringen og Enhedslisten er endvidere enige om, at lade epilepsipatienter blive omfattet af
den eksisterende ordning efter sundhedslovens § 135, hvorefter ulykkesbetingede skader
behandles vederlagsfrit.

Initiativer mod udsættelser af lejere
Der har over en årrække været et stigende antal lejere, der er blevet sat ud af deres bolig. I
første halvår af 2012 er der dog sket et fald i antallet af udsættelser.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at støtte op om den positive udvikling med følgende
initiativer:


Kommunerne skal have bedre muligheder for at yde hjælp til huslejebetaling, hvis det
kan forebygge en udsættelse. Hjælpen kan gives i en midlertidig periode, og det vil være
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op til den enkelte kommune at vurdere, hvornår denne form for hjælp kan være hensigtsmæssig.
Boligorganisationerne skal underrette kommunerne tidligere, når en anvist lejer ikke har
betalt sin husleje. Samtidig er aftaleparterne enige om at forpligte kommunerne til at
holde opfølgningssamtaler med anviste borgere med restanceproblemer.

Der afsættes i alt 7 mio. kr. årligt til initiativerne.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at følge udviklingen i antallet af udsættelser, herunder drøfte SFIs kommende rapport om udsættelser.

Nyt socialtilsyn
Sociale døgntilbud skal bidrage til at skabe en reel og positiv forskel for de mennesker, der
bor der. De sociale tilbud skal have en højere kvalitet. Regeringen har derfor indgået en aftale med alle partierne i Folketinget om grundlæggende ændringer i godkendelsen af og tilsynet med sociale døgntilbud. Socialtilsynet reformeres, så der sikres en større faglighed, en
mere professionel og systematisk tilgang til tilsynsopgaven og større uafhængighed i tilsynet.
Et centralt element i reformen er, at der oprettes fem socialtilsyn – et i hver af de geografiske
regioner. Socialtilsynet forankres i fem kommuner, der får ansvaret for at godkende og føre
driftsorienteret tilsyn med tilbuddene i regionen.
Der afsættes 21 mio. kr. i 2013, 42 mio. kr. i 2014 og 2015 og 35 mio. kr. i 2016 og frem.

Styrkelse af Rådet for Social Udsatte
Regeringen og Enhedslisten er enige om at øge driftsbevillingen til Rådet for Socialt Udsatte
med 1 mio. kr. årligt for at styrke rådets funktion som talerør for udsatte grupper.

Landsforeningen Hjælp Voldsofre
Landsforeningen Hjælp Voldsofre har til formål at hjælpe ofre for vold, voldtægt, røveri og incest. Foreningen arbejder for at forbedre ofres retsstilling og deltager i forebyggende arbejde.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte yderligere 1 mio. kr. årligt i 2013-2016
som forhøjelse af tilskuddet til Landsforeningen Hjælp Voldsofre, således at tilskuddet til foreningen samlet vil være 2 mio. kr. svarende til niveauet i perioden 2008-2012.

Forskning i uventede dødsfald i psykiatrien
Aftaleparterne er enige om, at afsætte 4 mio. kr. i 2013 til at undersøge pludselige og uventede dødsfald i psykiatrien. Midlerne udmøntes til det retsmedicinske forskningsprojekt SURVIVE, som tidligere har modtaget en bevilling fra satspuljen.
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Viden og uddannelse
Uddannelse og faglige kvalifikationer har vidtrækkende betydning både for den enkelte og for
samfundet. For den enkelte kan det give større selvværd og bedre muligheder for et aktivt
samfundsliv. Uddannelse og kvalifikationer giver samtidig bedre jobmuligheder og højere løn.
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at så mange unge som muligt skal have en uddannelse, der ruster dem til at klare sig på arbejdsmarkedet og til at møde nye udfordringer.
Samtidig skal uddannelsessystemet levere tilbud af en høj kvalitet.

Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti
Erhvervsuddannelser af høj kvalitet og med dygtige elever er en væsentlig forudsætning for
at fastholde produktionsarbejdspladser i Danmark. Erhvervsuddannelserne står imidlertid
over for væsentlige udfordringer: Frafaldet er fortsat højt og udgør ca. 46 pct., stadig færre
elever vælger en erhvervsuddannelse efter 9. og 10. klasse, og ca. 3.600 elever har i dag
hverken en praktikplads i en virksomhed eller en skolepraktikplads.
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har på
den baggrund d. 8. november 2012 indgået Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket
uddannelsesgaranti. Med aftalen afsættes 3,1 mia. kr. i perioden 2013-2016 til at sikre bedre
kvalitet i erhvervsuddannelserne og samtidig styrke uddannelsesgarantien, så elever ikke risikerer at falde fra deres uddannelse, fordi de mangler en praktikplads.
Aftalen indebærer, at der iværksættes 12 initiativer, der styrker uddannelsesgarantien og forbedrer indsatsen for at skaffe almindelige praktikpladser til flest muligt. Derudover indeholder
aftalen nye initiativer og en videreførelse af hidtidige initiativer, der sikrer øget kvalitet i erhvervsuddannelserne, herunder lektieværksteder, differentieret undervisning og efteruddannelse af lærere og ledere.
Med aftalen foretages endvidere en etårig videreførelse af Aftale om flere unge i uddannelse
og job (Ungepakke II), som understøtter, at alle unge 15-17-årige er i enten uddannelse eller
job. Endelig videreføres VEU-centrene med aftalen i perioden 2013-2016, hvilket bidrager til
en målrettet og effektiv opfyldelse af elevernes behov på det grundlæggende erhvervsrettede
og almene voksen- og efteruddannelsesområde.

Øget brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser
For at sikre brug af sociale klausuler om uddannelses- og praktikpladser i offentlige udbud er
regeringen og Enhedslisten enige om følgende:





Statslige ordregivere (herunder selskaber, som fuldt ud er ejet af offentlige myndigheder
og ikke er i konkurrence) forpligtes til fremover i relevante udbud efter ”følg- eller forklarprincippet” at overveje brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler.
Ved relevante udbud er der fx tale om bygge- og anlægsprojekter såsom hospitalsbyggeri, infrastrukturprojekter mv.
Ved forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2014 vil regeringen
lægge op til en aftale om, at kommuner og regioner på samme måde som statslige or-

23

Aftale om Finansloven for 2013



dregivere fremover i relevante udbud efter ”følg eller forklar-princippet” skal overveje
brugen af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler. Regeringen vil i givet fald
vejlede om, hvordan man som offentlig myndighed gør dette som en integreret del af
ens udbudsovervejelser, men myndighederne forpligtes ikke. Det er en forudsætning for,
at der indgås en aftale med kommuner og regioner, at der ikke bliver tale om DUTregulering.
Regeringen vil samtidig iværksætte en øget vejledningsindsats for at tilvejebringe større
videngrundlag for ordregivere og bidrage til øget anvendelse af sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i relevante udbud. Vejledningsindsatsen vil hjælpe ordregivere med at vurdere, hvor klausulerne mest hensigtsmæssigt kan anvendes, og vil bl.a.
bestå i offentliggørelse af en vejledning og gratis gå-hjem-møder, fx i regi af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Øget taxametertilskud til AMU
Der er i dag underskud hos mange af AMU-udbyderne. Det skyldes bl.a. en stor aktivitetsnedgang, hvor mange AMU-udbydere formentlig har haft vanskeligt ved at tilpasse deres
omkostninger på kort sigt. Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om at afsætte 11,5
mio. kr. i 2013 til forhøjelse af fællesudgiftstaksterne til AMU med henblik på at støtte institutionerne i overgangsperioden.

Videreførelse af taxameterløft
I forbindelse med fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling for perioden
2010-2012 blev taxametertilskuddene på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne forhøjet til og med 2012.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 250 mio. kr. i 2013, 254 mio. kr. i 2014
og 256 mio. kr. i 2015 til at videreføre det forhøjede taxametertilskud.

Afskaffelse af deltagerbetaling på suppleringskurser
Studerende med en bachelorgrad skal i nogle tilfælde følge et suppleringskursus, hvis de vil
videreuddanne sig på en kandidatuddannelse. Indtil 2012 skulle de studerende selv betale
for suppleringskurset.
Regeringen besluttede derfor på finansloven for 2012 at etablere en midlertidig overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurserne i 2012.
Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 9 mio. kr. til at videreføre den midlertidige overgangsordning, der fjerner deltagerbetalingen på suppleringskurserne i 2013.

Annullering af besparelse på husholdnings- og håndarbejdsskolerne
Husholdnings- og håndarbejdsskolerne gør en målrettet indsats for at få flere ikke-fagligt
stærke elever ind på og igennem de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Derfor er regeringen og Enhedslisten enige om at tilbagerulle besparelsen på skolernes driftstilskud, som
blev gennemført som led i Aftale om genopretning af dansk økonomi, svarende til 7 mio. kr. i
2013 og 6 mio. kr. årligt i 2014-2016.
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Elevrådgivning
Regeringen og Enhedslisten er enige om at prioritere 2 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til Elevrådgivning.
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Udmøntning af forskningsreserven
Regeringen har indgået aftale med Enhedslisten og Liberal Alliance om udmøntning af forskningsreserven på 770 mio. kr. i 2013. Dermed styrkes forskningen på en række områder, der
har betydning for den langsigtede fremgang og beskæftigelse. Der satses især på følgende
områder:







Strategiske investeringer i forskning
Forskningsinfrastruktur
Innovation og entreprenørskab
Styrket europæisk og internationalt forskningssamarbejde
Fri forskning og forskningsformidling mv.
Terrorforskning

Med udmøntningen vil de offentlige forskningsbevillinger blive på godt 20 mia. kr. i alt i 2013.
Det svarer til 1,07 pct. af BNP, hvilket er mere end forskningsmålet på 1 pct.
Der har i en årrække været stigende udgifter til høreapparater. Samtidig bliver høreapparaterne af stadig bedre kvalitet, og det offentlige har opnået betydelige prisreduktioner ved det
seneste udbud. Dette forventes også at slå igennem for de private forhandlere.
Tilskud til håndkøbslægemidler målrettes pensionister og øvrige borgere, som egen læge
vurderer har behov for håndkøbslægemidler på grund af sygdom. En betydelig andel af pensionisterne vil forsat kunne få hjælp til køb af håndkøbslægemidler - enten på grund af konkret sygdom eller efter reglerne i sociallovgivningen.
Aftalepartierne er samtidig enige om at dæmpe stigningen i de offentlige udgifter til høreapparater og til håndkøbsmedicin med 169 mio. kr. i 2013 stigende til 214 mio. kr. i 2016.
Endvidere har partierne aftalt at flytte 65 mio. kr. fra finanslovsforslagets midler til fremtidens
energisystemer i Det Strategiske Forskningsråd, som fordeles med 45 mio. kr. til Højteknologifonden og 20 mio. kr. til fødevareforskning i Det Strategiske Forskningsråd. Endelig er partierne enige om at fastholde bevillingsniveauet fra 2012 for lektoratordningen ved intern omprioritering inden for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers
ramme.
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Bedre modtagelse af udenlandske borgere
Regeringen og Enhedslisten er enige om, at udlændinge skal have en bedre modtagelse, når
de kommer til Danmark. Det gælder ikke mindst de mest udsatte grupper af flygtninge og udlændinge.
Derfor styrkes indsatsen for særligt udsatte grupper. Aftaleparterne ønsker samtidig at sikre
en hurtig og effektiv sagsbehandling og modtagelse for personer, der skal have ophold i
Danmark.

Annullering af besparelse på danskuddannelserne
Regeringen og Enhedslisten er enige om ikke at gennemføre den forudsatte besparelse på
danskuddannelserne for voksne udlændinge.

Styrket integration af flygtninge og familiesammenførte
En god modtagelse og integrationsindsats har afgørende betydning for en god start og dermed en vellykket integration i det danske samfund.
Der er i modtagelsen af nyankomne flygtninge og familiesammenførte brug for en bredspektret indsats, der tager højde for hele familiens forhold og sikrer, at de forskellige indsatser om
bl.a. beskæftigelse, social støtte, sundhedstilbud og skole og uddannelse i højere grad er
sammentænkte og understøtter hinanden. Desuden er der behov for en tidlig indsats over for
flygtninge med sundhedsmæssige problemer. Aftaleparterne er på den baggrund enige om at
styrke modtagelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte:






Kommunerne forpligtes til at tilbyde alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte, en bredspektret, individuel integrationsplan.
Der skal gennemføres en sundhedsmæssig screening, herunder for tortur, af alle nyankomne udlændinge, der har fået opholdstilladelse som flygtninge eller som familiesammenførte til flygtninge.
Der sker en opkvalificering af den kommunale opgavevaretagelse på integrationsområdet ved efteruddannelsesinitiativer over for kommunale medarbejdere og en styrket vidensformidling og erfaringsudveksling.

Der afsættes 5,7 mio. kr. i 2013 og 12,3 mio. kr. årligt herefter til styrkelsen af modtagelsesindsatsen.

Bedre forhold for handlede personer
Aftaleparterne vil sikre bedre forhold for ofre for menneskehandel.
Når politiet antræffer udlændinge i prostitutionsmiljøet, vil de pågældende ofte være underlagt en kortvarig indledende frihedsberøvelse efter udlændingelovens regler, indtil Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt der er tale om en handlet person. Aftaleparterne lægger vægt på, at de pågældende også i den periode mødes på en måde, der skaber tillid, og som tager hensyn til, at der er tale om et potentielt offer for menneskehandel. Det er
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endvidere helt centralt, at denne type sager håndteres hurtigst muligt af politiet og udlændingestyrelsen.
Aftaleparterne har derfor besluttet, at Center Mod Menneskehandel skal styrkes yderligere
med henblik på en særlig tillidsskabende indsats i den periode, hvor der sker frihedsberøvelse, indtil Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt der er tale om et offer for
menneskehandel. Den forstærkede indsats vil betyde, at den pågældende skal tilbydes en
længere indledende samtale end i dag og daglige besøg for at skabe den nødvendige tillid.
Aftaleparterne er endvidere enige om, at Udlændingestyrelsens afgørelse som altovervejende hovedregel skal træffes inden tre dage, og at Styrelsens statistiksystem ændres således
at det bliver muligt at følge afgørelsestiden.
Der afsættes 1,0 mio. kr. i 2013 og 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til Center Mod Menneskehandel. Der afsættes 0,3 mio. kr. til statistiktilpasninger i Udlændingestyrelsen.
Aftaleparterne vil samtidig sikre de bedst mulige forhold og vilkår for de ofre for menneskehandel, der vender hjem til deres oprindelsesland, så de har mulighed for at komme godt videre med deres liv uafhængig af bagmænd mv..
Aftaleparterne er enige om at give yderligere støtte til handlede personers reintegration i
hjemlandet. Derfor udvides reintegrationsperioden fra 3 til 6 måneder, og støtteordningen gøres mere fleksibel, så den enkelte får større mulighed for omprioritering af indsatsen, og der
åbnes for at midlerne kan bruges til en bredere vifte af aktiviteter fx skolepenge, uddannelsesforløb, børnepasning mv.
Gennemførelsen af den forberedte hjemsendelse vil fortsat skulle varetages af International
Organization for Migration (IOM). Med henblik på at styrke indsatsen og koordineringen skal
der dog ske tilpasninger af den nuværende model. Således skal bl.a. kontakten mellem IOM,
Center mod Menneskehandel og de handlede udlændinge styrkes, og IOM skal i det omfang
det er relevant, inddrage lokale NGO´er. Endvidere skal IOM i højere grad forpligtes til at give
løbende tilbagemeldinger om reintegrationsforløbene bl.a. til Udlændingestyrelsen og Center
mod Menneskehandel. Aftaleparterne er enige om at undersøge nabolandes og Hope Now’s
erfaringer med direkte samarbejde med lokale ngo’er med henblik på at drøfte spørgsmålet i
aftalekredsen.
I forlængelse heraf er aftaleparterne endvidere enige om at udvide den såkaldte refleksionsperiode fra de nuværende 100 dage til 120 dage. I refleksionsperioden kan den handlede udlænding opholde sig i Danmark og få hjælp til restitution, og den pågældendes tilbagevenden
til hjemlandet kan forberedes, herunder fx gennem kompetenceudviklingsforløb mv..
Der afsættes i alt 2,0 mio. kr. årligt fra 2013 til at sikre bedre forberedelse og reintegration i
forbindelse med handlede udlændinges hjemrejse til oprindelseslandet.
Aftaleparterne er derudover enige om, at der skal gennemføres en kampagne mod menneskehandel i 2013 og 2014 med særlig fokus på efterspørgslen. Der afsættes i alt 0,5 mio. kr.
hertil i 2013 og 2,2 mio. kr. i 2014.
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Forbedret service og hurtigere sagsbehandling på
familiesammenføringsområdet
Der har over sommeren været et usædvanligt stort ansøgerpres på Udlændingestyrelsen –
både i form af personlige og telefoniske henvendelser. Tilsvarende har servicemålene på familiesammenføringsområdet været under pres.
Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2013 og 3,0 mio. kr. årligt i 2014 og frem til udvidelse af åbningstiden og øget bemanding i spidsbelastningsperioder. Endvidere afsættes 2,0 mio. kr. i
2013 og 5,0 mio. kr. i 2014 til at nedbringe sagsbehandlingstiden i de komplekse 1. instanssager om familiesammenføring fra 7 til 5 måneder.

Udenlandske hjemløse
Der er igennem en årrække afsat midler fra satspuljen til den såkaldte nødovernatningspulje,
der har til formål at sikre overnatningsmuligheder for bl.a. gadesovende udenlandske hjemløse i vintermånederne, hvor det kan være forbundet med sundhedsmæssig risiko at overnatte
udendørs.
Herudover gør frivillige og private væresteder en stor indsats for at hjælpe bl.a. udenlandske
hjemløse. Natcafeen på Nørrebro, som er drevet af Kirkens Korshær, har eksempelvis en betragtelig andel udenlandske hjemløse blandt sine brugere.
Natcaféens nuværende bevilling udløber i 2012, og det har ikke været muligt at opnå opbakning i satspuljekredsen til en fortsat finansiering.
Aftaleparterne er på den baggrund enige om at afsætte 3,7 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til
Natcafeen på Nørrebro. Det vil sikre caféens fortsatte eksistens og vil samtidig give bedre tid
til at finde en mere permanent forankring af tilbuddet.

Tilpasning af optjeningsprincippet for familieydelser
Aftaleparterne er enige om at undtage flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark fra optjeningsprincippet for ret til børne- og ungeydelsen og børnetilskud, der trådte i kraft den 1.
januar 2012.
Med undtagelsen kan flygtninge få fuld børne- og ungeydelse og børnetilskud fra den dag,
hvor de har fået opholdstilladelse, hvis de opfylder de øvrige betingelser for at modtage ydelserne.
Desuden ændres reglerne om optjening således, at bopælsperioder og beskæftigelse i Grønland og Færøerne sidestilles med bopæl og beskæftigelse i Danmark. Der med følges den
samme praksis, som er gældende i forhold til optjeningsprincippet for folkepension og førtidspension.
Dermed videreføres de regler, der var gældende indtil 1. januar 2012.
Der afsættes i alt 12,5 mio. kr. i 2013 og 14,0 mio. kr. årligt herefter til merudgifter til børneog ungeydelsen samt børnetilskud i forbindelse med justeringerne af optjeningsprincipperne.
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Prioritering af kulturen
Regeringen og Enhedslisten er enige om følgende tiltag, der styrker den danske kulturarv og
sikre, at flest mulig får glæde af den.

Opretholdelse af gratisadgang på Statens Museum for Kunst
Statens Museum for Kunst har til opgave at belyse den danske og udenlandske billedkunst.
For at sikre, at museet kan fortsætte sit arbejde med at sikre en bred formidling af den nationale kunsthistoriske arv og fortsat bidrage til at tiltrække nye brugergrupper til museet opretholdes gratis adgang på museet. I den forbindelse øges bevillingen til museet med 10,4 mio.
kr. årligt i 2013-2016.

Fregatten Jylland
Aftaleparterne er enige om at forhøje tilskuddet til Fregatten Jylland med 1,7 mio. kr. årligt i
2013-2016 for at sikre mulighed for at opretholde en fortsat vedligeholdelsesindsats, som sikrer skibet for eftertiden. Bevillingen skal anvendes til at etablere en varig løsning på skibets
bevaringstilstand.

Styrkelse af Den Gamle By
Den Gamle By har over en årrække med succes opnået høje besøgstal og udviklet museet til
en attraktion på nationalt niveau. Der afsættes derfor årligt 3 mio. kr. i 2013-2016 til museet,
som kan bidrage til, at det bl.a. kan videreudvikle og drive Den Moderne By og dermed nytænke det traditionelle frilandsmuseum ved at sætte fokus på bygninger mv. fra vores egen
tid.

Gl. Estrup
Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. i 2013-2016 til Gl. Estrup Herregårdsmuseum for at sikre den
løbende vedligeholdelse af herregårdsmuseets bygninger.

Arbejdermuseet
Der afsættes årligt 0,8 mio. kr. i 2013-2016 til Arbejdermuseet for at styrke museets formidling i forhold til at skildre danske arbejderes dagligdag fra 1870 til i dag.

Maritim kulturarv
Der afsættes 1,8 mio. kr. årligt i 2013-2016 til Skibsbevaringsfonden med henblik på at understøtte fondens arbejde for bevaringen af den maritime kulturarv.

Ny-cirkusuddannelse
Ny-cirkus er en scenekunstform, der kombinerer klassiske cirkusdiscipliner med moderne
scenisk arbejde og fx inddragelse af lys-, lyd- og multimedieeffekter. Ny-cirkus er et af de
scenekunstneriske udtryk, der udvikler scenekunsten mest markant lige nu - internationalt og
i Danmark. Samtidigt har ny-cirkus potentiale til at blive et markant vækstområde inden for
oplevelsesøkonomien. Aftaleparterne er derfor enige om at afsætte 1,5 mio. kr. årligt i 20132016 til et 4-årigt forsøg med en ny-cirkus uddannelse.
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Bevilling til Kvindemuseet
Kvindemuseet beskæftiger sig med nyere tids kulturhistorie med fokus på kvinders liv og virke i Danmark. Regeringen og Enhedslisten er enige om at afsætte 1 mio. kr. årligt i 20132016 til museet for at styrke dets forskning og formidling.
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Målrettede forbedringer af borgernær service
Regeringen og Enhedslisten er enige om at forbedre den borgernære service gennem følgende initiativer:

National lægehelikopterordning
Regeringen og Enhedslisten er enige om at prioritere en styrket tryghed og hurtig behandling
på sundhedsområdet. I takt med etableringen af den nye sygehusstruktur, der betyder bedre
kvalitet i behandlingen ved at samle den specialiserede behandling på færre akutsygehuse,
styrkes den præhospitale indsats i regionerne, så der sikres en samlet struktur med hurtig
hjælp, også i områder med langt til nærmeste akutsygehus.
Som led i styrkelsen prioriteres 41,4 mio.kr. i 2013 og 126,7 mio.kr. fra 2014 til etablering af
en national lægehelikopterordning med 3 døgnbemandede lægehelikoptere. Denne prioritering sker med afsæt i anbefalingerne fra regeringens akutudvalg, der udover stat, regioner og
kommuner har deltagelse af sundhedsfaglige repræsentanter (Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA og 3F).
Evalueringer af de to aktuelle forsøgsordninger med lægehelikoptere viser, at lægehelikopteren medfører tidsbesparelser for nogle patientgrupper og for nogle geografiske områder.
Tidsbesparelsen betyder for nogle patientgrupper bedre overlevelse, og evalueringen viser,
at helikopteren skaber større tryghed i befolkningen.
National lægehelikopterordning

Tre døgnbemandede akutlægehelikoptere giver den bedste dækning af landet, med ens
dækning hele døgnet. De tre helikoptere placeres med base i henholdsvis Skive, Billund samt
i Ringsted. Ved placeringen af basen for de tre helikoptere er det tillagt vægt at sikre hurtig
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responstid i særligt de dele af landet, som med den nye sygehusstruktur får længere til specialiseret behandling.
For at styrke akutindsatsen yderligere er regeringen og Enhedslisten endvidere enige om at
prioritere de afsatte midler på 16,6 mio.kr. i 2012 og 16,8 mio.kr. årligt 2013-2014 som en ansøgningspulje til en styrket akutindsats i de områder af landet, hvor der pga. helikopternes
placering vil være relativt lang responstid med lægehelikopter. Midlerne kan bl.a. anvendes til
støtte til akutbiler og akutlægebiler. Den endelige udmøntning af midlerne til konkrete projekter drøftes mellem aftaleparterne.
Den nationale lægehelikopterordning forudsættes administreret af regionerne, som en integreret del af regionernes samlede præhospitale indsats med ambulancer og akutbiler mv.
Etableringen af den nationale helikopterordning forudsætter en udbudsproces. På den baggrund forventes en varig ordning at kunne gå i drift fra medio 2014. De to nuværende forsøgsordninger i Karup og Ringsted forudsættes derfor forlænget indtil den varige ordning går
i drift.

SAR-helikoptere
Regeringen og Enhedslisten er enige om at sikre et helikopterberedskab i Grønland til eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR-operationer). Der afsættes 27,3 mio. kr. hertil i henholdsvis 2013 og 2014.

Forenkling af reglerne om frit valg på hjemmehjælpsområdet
Kommunerne skal sørge for, at borgerne, der er visiteret til hjemmehjælp efter serviceloven,
har frit valg af leverandør.
Borgerne er generelt tilfredse med den hjemmehjælp, de modtager, både hos kommunale og
private leverandører. Imidlertid er regelsættet på området ofte kritiseret for at være komplekst
og bureaukratisk.
Det er regeringens og Enhedslistens opfattelse, at den enkelte kommune skal have mere
fleksibilitet til at tilrettelægge det frie valg og hjemmehjælpen på den måde, der lokalt vurderes at være mest hensigtsmæssig. De komplicerede særregler i serviceloven skal erstattes
med et enkelt krav om, at kommunerne fortsat skal tilbyde borgerne frit valg af leverandør.
Det skal understøtte bedre kommunal ressourceudnyttelse og bedre service til borgerne.
Forslaget skønnes således at frigøre godt 130 mio. kr. i kommunerne, som kommunerne kan
anvende til borgernær service.

Normeringer i dagtilbud
Med aftale om Finansloven for 2012 prioriterede regeringen og Enhedslisten 500 mio. kr. til
bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Midlerne blev udmøntet i forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for 2013 til højere kvalitet i dagtilbud.
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Regeringen og Enhedslisten er enige om, at der er behov for at udvikle en ny metode til at
opgøre normeringer. Aftaleparterne konstaterer på den baggrund, at regeringen har igangsat
et udredningsarbejde, der skal resultere i en ny opgørelsesmetode for normeringer i dagtilbud.
Udredningsarbejdet forventes afsluttet inden udgangen af 2013 med henblik på, at der snarest muligt herefter som erstatning for den nuværende opgørelse kan etableres en retvisende
årsstatistik for normeringer i dagtilbud. Kommunernes Landsforening og de faglige organisationer inddrages i udarbejdelsen af grundlaget for opgørelsen af normeringerne.
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Øvrige initiativer
Særligt børnetilskud til alle enlige forsørgere
Eneadoptanter og enlige kvinder, der er blevet kunstigt befrugtet, har i dag ikke ret til særligt
børnetilskud på lige fod med andre eneforsørgere. Fremover skal personer, som selv har
valgt eneforsørgerrollen sidestilles med andre eneforsørgere.
Det særlige børnetilskud giver et økonomisk sikkerhedsnet til børn, der kun har en forsørger.
Det bør gælde alle børn, som kun har en forsørger uanset, hvad der ligger til grund herfor.
Regeringen og Enhedslisten er derfor enige om igen at give personer, som selv har valgt
eneforsørgerrollen ret til særligt børnetilskud fra den 1. januar 2014. Dermed ligestilles selvvalgt enlige forsørgere med andre enlige forsørgere. Udvidelsen af retten til særligt børnetilskud indebærer offentlige merudgifter på 64 mio. kr. i 2014, 75 mio. kr. i 2015 og 86 mio. kr. i
2016. Fuldt indfaset indebærer udvidelsen af retten til særligt børnetilskud offentlige merudgifter for godt 200 mio. kr.

Styrkelse af ligestillingsindsatsen
Regeringen og Enhedslisten er enige om at styrke ligestillingsindsatsen, herunder bl.a. gennem støtte, tilskud mv. til konkrete projekter på ligestillingsområdet, herunder fx en mulig
nordisk event ”Nordisk Forum 2014” i regi af Kvinderådet, konkrete debatskabende aktiviteter
om mænd og ligestilling samt styrket arbejdet med kønsmainstreaming bl.a. i de borgerrettede ydelser mv.
Aftaleparterne er enige om, at der afsættes 2 mio. kr. årligt i 2013 0g 2014 og 1 mio. kr. årligt
i i 2015 og 2016 til en styrkelse af ligestillingsindsatsen.

Ny struktur for statsforvaltningerne
Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance er enige om en ny struktur for udførelse af
statsforvaltningernes opgaver, jf. Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne.
I den forbindelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at der i 2013 og frem afsættes 8
mio. kr., herunder til fastholdelse af et center i Ringsted og til inddragelse af lægmænd i klagesager.
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Bilag 1. Grøn omstilling og grønne arbejdspladser
Tabel 1
Grøn pakke

Mio. kr. 2013-pl

2013

2014

2015

2013-15

2013-18

Grøn omstilling og beskæftigelse

484,0

154,0

34,0

672,0

676,0

Grøn omstilling og erhvervspolitik

224,0

-

-

224,0

-

Fremme og eksport af grønne løsninger

85,0

-

-

85,0

-

Grøn omstillingsfond

40,0

-

-

40,0

-

Grøn fødevaresektor som jobskaber

60,0

-

-

60,0

-

Viden, lokal forankring og iværksætterhus

39,0

4,0

4,0

47,0

51,0

Mere og bedre grøn teknologi

165,0

-

-

165,0

-

Styrkelse af miljøteknologier og økologisk byggeri

65,0

-

-

65,0

-

Særlig indsats for bæredygtig fødevareproduktion

50,0

-

-

50,0

-

Innovative og effektive energiteknologier

50,0

-

-

50,0

-

Flere energibesparelser

45,0

-

-

45,0

-

Flere energibesparelser i offentlige bygninger

15,0

-

-

15,0

-

Energisparepulje til den almene boligsektor

20,0

-

-

20,0

-

ESCO, erfaringsopsamling og formidling

10,0

-

-

10,0

-

Nye kautioner for grønne investeringer

50,0

-

-

50,0

-

Grønnere kollektiv transport

40,0

50,0

270,0

360,0

675,0

Tilgængelighed på stationer

25,0

-

-

25,0

Elektrificering af jernbanestrækning

15,0

50,0

270,0

335,0

Pulje til grøn omstilling og beskæftigelse

100,0

100,0

I alt

624,0

304,0

304,0

1.232,0

200,0

1)

650,0

200,0
1.551,0

Anm.: 1) Indsatsen for elektrificering af jernbanestrækning strækker sig over perioden 2013-2018.

Initiativerne under styrket miljø, grøn omstilling og grønne arbejdspladser finansieres ved generelle prioriteringer på finansloven samt ved omprioriteringer på 90 mio. kr. fra natur- og miljøordninger på Miljø- og Fødevareministeriets områder, hvor forbruget hidtil har været lavere
end forventet, og omprioriteringer indenfor Erhvervs- og Vækstministeriets område på 20
mio. kr. samt 20 mio. kr. på Klima-, Energi- og Bygningsministeriets område.

36

