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BESKÆFTIGELSESMINISTEREN

Bemærkninger

Ændring af lov om arbejdsmiljø (Omprioritering af
partsindsatsen) (Okt I)

Som led i aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om
genopretning af dansk økonomi er det aftalt at omprioritere
partsindsatsen på arbejdsmiljøområdet. I forbindelse hermed er
det aftalt, at midlerne til parternes arbejdsmiljøindsats
reduceres med 50,4 millioner kroner årligt.

Forslaget justerer rammerne for Arbejdsmiljørådets og
branchearbejdsmiljørådenes arbejdsmiljøindsats. Forslaget indgår i
regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk
økonomi.

Med forslaget lægges op til, at branchearbejdsmiljørådenes
(BAR) opgaver omprioriteres, så de fremover bliver mere
fokuseret på særlige virksomhedsrettede aktiviteter inden for
branchen, herunder udarbejdelse af branchevejledninger og
informationsmaterialer, som kan bruges direkte i
virksomhederne.
Danske Regioner har i høringssvar af 6. oktober 2010 givet
udtryk for, at det er Danske Regioners vurdering, at det
arbejde, der udføres i de eksisterende branchearbejdsmiljøråd,
som Danske Regioner har en aktiv rolle i, nemlig BAR SoSu
og BAR FOKA, har en stor og gavnlig indflydelse på de
regionale arbejdspladsers arbejdsmiljøindsatser. Danske
Regioner har derfor udtrykt betænkelighed i forhold til
konsekvensen af det fremsatte lovforslag.

Ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af
beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på
søgnehelligdage m.v.) (Okt I)

Kontaktperson: Malene Vestergaard Sørensen,
mvs@regioner.dk
Lovforslaget har endnu ikke været i høring i Danske Regioner.
Lovforslaget vil få økonomisk betydning for regionerne som
arbejdsgivere, og det skønnes at både ændringerne af
beskæftigelseskravet samt ophævelsen af retten til

Forslaget indebærer, at beskæftigelseskravet i forhold til kommunen
forlænges fra 13 uger og 120 timer til 26 uger og 240 timer, og at der
hverken i arbejdsgiverperioden eller senere er ret til sygedagpenge på
søgnehelligdage. Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj
2010 om genopretning af dansk økonomi.

Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om
fleksydelse og lov om seniorjob (Afskaffelse af feriedagpenge til
dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af
efterløn og fleksydelse m.v.) (Okt I)
Forslaget vedrører en afskaffelse af reglerne om dimittenders ret til
feriedagpenge og optjening af ret til feriedagpenge på baggrund af
udbetalt SVU og VEU. Det foreslås også at afvikle det statslige
tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse. Herudover
indeholder forslaget en række lovtekniske ændringer. Forslaget
indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af
dansk økonomi.
Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Omlægning af
tilskud til aktive tilbud til sygedagpengemodtagere) (Nov I)

sygedagpenge på søgnehelligdage medfører merudgifter for
regionerne. Dette er en følge af at regionerne i ovennævnte
tilfælde ikke vil kunne opnå sygedagpengerefusion, når der
udbetales løn under sygdom. De økonomiske konsekvenser
skal forhandles med staten.
Kontaktperson: Nicolaj Krogh Jensen, nkj@regioner.dk
Forslaget er en del af genopretningsaftalens budgetforbedringer på statens område. Forslaget indebærer
1) Afskaffelse af nyuddannedes ret til feriedagpenge i op til 30
dage uden forudgående optjening samt afskaffelse af
feriedagpenge til modtagere af uddannelsesstøtte under
voksen- og efteruddannelse.
2) Afskaffelse af statens 50 procents tilskud ved frivillig
indbetaling til ATP fra personer på efterløn og fleksydelse.
Forslaget vurderes ikke at have direkte betydning for
regionerne.
Kontaktperson: Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk
Det er endnu uvist hvilke eventuelle konsekvenser lovforslaget
vil have for regionerne.

Forslaget indebærer en midlertidig omlægning i 2011 af tilskuddet til
aktive tilbud til sygedagpengemodtagere Der forventes i
folketingsåret 2011/12 fremsat forslag om en permanent model for
den samlede økonomistyring på sygedagpengeområdet fra 2012.
Lovgivning om forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag til
arbejdsmarkedsformål m.v. (Nov I)

Kontaktperson: Nicolaj Krogh Jensen, nkj@regioner.dk

Det er uklart, hvilke typer af arbejdsgiverbidrag til
arbejdsmarkedsformål, der vil blive omfattet af forhøjelser.

Det fremgår af regeringens aftale med DF fra maj 2010 om
genopretning af dansk økonomi, at der skal ske en forhøjelse af
arbejdsgivernes bidrag til arbejdsmarkedsformål m.v. Der fremsættes
lovforslag, der udmønter denne forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag.

Af genopretningsplanen fremgår det, at forhøjelser af private
og offentlige arbejdsgiveres bidrag til arbejdsmarkedsformål
mv. skal skaffe et samlet provenu på ¾ milliarder kroner frem
mod 2013. Heri vil indgå en begrænsning af arbejdsgivernes

fradrag for faglige kontingenter i den skattepligtige indkomst.
For de offentlige arbejdsgivere vil det eventuelt kunne vedrøre
bidrag til AES.

Ændring af lov om ferie (Stikprøvekontrol) (Dec II)
Forslaget indebærer, at Arbejdsmarkedets Feriefond samt de private
feriefonde får mulighed for at udøve stikprøvekontrol med
arbejdsgivernes indbetaling af de uhævede feriepenge til fondene.
Forslaget indebærer endvidere forenklinger og tilpasninger som følge
af udviklingen på arbejdsmarkedet.

Kontaktperson: Malene Vestergaard Sørensen,
mvs@regioner.dk
Lovforslaget er endnu ikke fremsat. Lovforslaget ventes at få
til formål at sikre, at uhævede feriepenge indbetales til
Arbejdsmarkedets Feriefond. Beskæftigelsesministeren har i et
svar til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg tilkendegivet, at
regeringen ønsker at drøfte lovforslaget med arbejdsmarkedets
parter, før forslaget fremsættes, blandt andet fordi håndteringen af uhævede feriepenge er reguleret i
overenskomsterne.
Et lovforslag om ændring af ferieloven vil potentielt også
indeholde et forslag om at ændre reglerne vedrørende sygdom
i forbindelse med ferie. EU-domstolen har i en række sager
udtalt, at personer der er syge under ferie, har ret til
erstatningsferie. Der skelnes i den sammenhæng ikke mellem
sygdom opstået før ferien og sygdom opstået under ferien.
Efter den nuværende ferielov gives der erstatningsferie for
sygdom opstået før ferie, men ikke for sygdom opstået under
ferie.
I regi af Implementeringsudvalget har en arbejdsgruppe
analyseret dommen. Gruppens arbejde har udmøntet sig i en
rapport, med analyser af dommen, forslag til forskellige
modeller for, hvordan et eventuelt. lovforslag kan udformes
samt (meget skønsmæssige) økonomiske beregninger af
omkostningerne ved de forskellige modeller. Arbejdsmarkedets parter kunne ikke nå til enighed om, hvorvidt en
lovændring overhovedet er nødvendig og ej heller om, hvilken

model, der er mest hensigtsmæssig. Rapporten er den 6.
oktober 2010 overdraget til beskæftigelsesministeren,
hvorefter regeringen må tage stilling til, hvilke lovinitiativer,
der skal iværksættes.

Ændring af lov om Europæiske samarbejdsudvalg
(Implementering af EU-direktiv) (Jan II)
Forslaget vedrører gennemførelse af EU-direktiv 2009/38/EF om
europæiske samarbejdsudvalg. Forslaget indebærer bl.a. tydelige og
mere tidssvarende definitioner af information og høring samt
forbedringer af arbejdsmarkedets parters rettigheder.

Kontaktperson: Louise Bøllingtoft, lob@regioner.dk
Loven om Europæiske Samarbejdsudvalg har til formål at
forbedre lønmodtageres ret til information og høring om
spørgsmål, der berører virksomheder i flere lande. Loven
finder anvendelse på virksomheder/koncerner, der har
afdelinger i flere EU-medlemsstater. Loven er en parallel til
lovgivningen om samarbejdsudvalg i Danmark.
Det oprindelige direktiv blev vedtaget i 1994 og er nu blevet
opdateret med nye definitioner mv. Lovforslaget om ændring
af lov om Europæiske Samarbejdsudvalget udarbejdes af en
arbejdsgruppe i regi af Implementeringsudvalget. Loven finder
ikke anvendelse for de danske regioner, og lovforslaget ventes
ikke at have betydning for regionernes virke.

Ændring af lov om arbejdsmiljø (En forebyggende indsats frem
mod 2020) (Feb II)
Regeringen fremlægger i efteråret 2010 en strategi for
arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020. Lovforslaget vedrører en
opfølgning på denne strategi og vedrører bl.a. Arbejdstilsynets
tilsynsindsats, differentierede bøder ved overtrædelse af
arbejdsmiljølovgivningen, samt justeringer af smiley- og
rådgivningsordningen.
Lovgivning vedrørende førtidspension og fleksjob (Feb II)

Kontaktperson: Louise Bøllingtoft, lob@regioner.dk
Regeringen har sendt et oplæg til en ny strategi 2020 i høring.
Strategien indeholder mål for blandt andet psykisk
arbejdsmiljø og muskelskeletbesvær og er suppleret med 18
forslag der skal understøtte planen. Der er høringsfrist den 28.
oktober 2010. Oplægget behandles også i Arbejdsmiljørådet.
Kontaktperson: Malene Vestergaard Sørensen,
mvs@regioner.dk

Forslaget vedrører en samlet reform af førtidspension og det
rummelige arbejdsmarked/fleksjob med det sigte, at færre skal
Det fremgår af regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark ”parkeres” i disse ordninger og flere skal opnå - og fastholdes i
2020 Viden > vækst > velstand > velfærd, at regeringen ønsker en
- ordinær beskæftigelse. Regionerne står over for en stor

reform af førtidspensionen og det rummelige arbejdsmarked.
Regeringen vil optage forhandlinger med partierne om et helt nyt
regime for førtidspension og fleksjob. Målet er, at langt flere skal
opnå og kunne fastholdes i ordinær beskæftigelse, og at langt færre
skal have tilkendt førtidspension og fleksjob. Regeringen ønsker
målrettet at styrke indsatsen for, at særligt unge ikke ender på
førtidspension som følge af psykiske lidelser, der i stadig stigende
grad kan behandles.
Ændring af lov om barseludligning (Evaluering) (Feb II)
Det er forudsat, at barselsudligningsloven revideres i folketingsåret
2010/2011. Der er igangsat en evaluering af loven, og der vil bl.a. på
denne baggrund blive taget nærmere stilling til indholdet af
lovforslaget.

udfordring med hensyn til at skaffe den nødvendige
arbejdskraft i fremtiden. Det vil i den forbindelse være i
regionernes interesse at følge området, herunder at sikre, at en
reform, navnlig i forhold til det rummelige arbejdsmarked, vil
give et øget og ikke et formindsket udbud af arbejdskraft.
Kontaktperson: Jane Marianne Ravn, jmr@regioner.dk
Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 blev der indgået
aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov.
Formålet med aftalen var at sikre økonomisk udligning mellem
samtlige arbejdspladser inden for kommunen eller regionen, så
udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og
adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.
Aftalen indebar, at der senest den 1. januar 2007 skulle være
etableret en barselsudligningsordning i de enkelte regioner.
Det er uklart, hvorvidt lovændringen vil få betydning for
aftalen.
Kontaktperson: Malene Vestergaard Sørensen,
mvs@regioner.dk

FORSVARSMINISTEREN
Forsvarsministeren vil give Folketinget redegørelse om:

Redegørelsen vil kunne indeholde emner af interesse for
beredskabet på sundhedsområdet.

• Redegørelse om beredskabet (Maj II)
Kontaktperson: Kirsten Jørgensen, kj@regioner.dk
INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN

Ændring af lov om konkurrencemæssig ligestilling mellem
kommuners og regioners egenproduktion og køb af ydelser hos

Med lovforslaget nedlægges Momsfondet. Der er dog sikret
finansiering til DSI, AKF, KREVI samt de kommunale og

eksterne leverandører i relation til udgifter til merværdiafgift
m.v. samt om momsfondet (Nedlæggelse af momsfondet) (Okt I)
Forslaget indebærer en nedlæggelse af Det Kommunale Momsfond.
Visse af momsfondets hidtidige tilskud videreføres på finansloven.
Forslaget indgår i regeringens aftale med DF fra maj 2010 om
genopretning af dansk økonomi.

regionale lønningsnævn på Finansloven for 2011.
I forbindelse med afviklingen af Momsfondet etableres en toårig overgangsordning i årene 2011 og 2012. Momsfondets
bestyrelse skal i denne periode fortsætte med at disponere over
midlerne i overgangsordningen, som er de ikke anvendte frie
midler for 2010 samt eventuelle tilbageførte midler fra
afsluttede eller ikke afsluttede projekter. Bestyrelsen kan
dermed forvente at skulle fortsætte til og med 31. december
2012.
Lovforslaget om Momsfondets nedlæggelse forventes fremsat i
oktober 2010. Det har allerede været i høring i Danske
Regioner og KL.
Hovedtrækkene i overgangsordningen er at:
• Alle bestyrelsens bevillingsbeslutninger fastholdes og
respekteres. Det vil sige, at samtlige tilsagn givet fra
Momsfondets bestyrelse fastholdes.
• Tidligere tilsagn om flerårige bevillinger fastholdes
(EU-sekretariaterne og COK til og med 2012)
• Det
fælleskommunale
løndatakontor
(FLD)
(finansiering i 2011 og 2012, derefter drøftelse om delt
finansiering med KL)
• FOKUS videreføres til og med 2011
Administrationen i overgangsperioden varetages fortsat af KL

Ændring af lov om valg af danske medlemmer til EuropaParlamentet samt lov om kommunale og regionale valg (Valgret
til EU-diplomater) (Okt I)
Lovforslaget indebærer, at diplomater fra andre EU-lande fremover

Kontaktperson: Andreas Guoth Stefansen, ags@regioner.dk
Lovforslaget giver valgret og valgbarhed ved kommunale og
regionale valg samt til Europa-Parlamentet for EU-diplomater
og andet udsendt personale ved ambassader i Danmark og
udsendte embedsmænd fra andre EU-lande ved internationale
organisationer i Danmark. De skal være registreret i

efter anmodning kan optages på valglisten i deres bopælskommune
og derved kan udøve deres stemmeret og stille op til henholdsvis
kommunal- og regionalvalg samt Europa-Parlamentsvalg i Danmark.
Forslaget skal ses i sammenhæng med en henvendelse fra EuropaKommissionen fra december 2009.

Udenrigsministeriets protokol.
Danske Regioner har med brev af 10. september 2010 til
Indenrigs- og Sundhedsministeriet blandt andet gjort
opmærksom på, at det kan give problemer, at EU-diplomater
med diplomatisk immunitet bliver valgbare til regionsråd.
Indenrigs- og Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler
for at optage den omtalte personkreds på valglister og om at
anmelde fraflytning fra Danmark.

Ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig
behandling, diagnostik og forskning m.v. og sundhedsloven
(Egenbetaling i forbindelse med behandling med kunstig
befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige
sundhedsvæsen og ændring af egenbetalingsgrænsen for visse
lægemidler samt justering af regler om vurdering af
forældreegnethed i forbindelse med behandling med kunstig
befrugtning) (Okt II)
Forslaget indebærer, at der indføres egenbetaling for behandling med
kunstig befrugtning i det offentlige sundhedsvæsen. Forslaget
indebærer tillige egenbetaling for refertilisationer og sterilisationer i
det offentlige sygehusvæsen samt øget egenbetaling for lægemidler,
som anvendes til behandling mod ufrivillig barnløshed. Forslaget
indebærer tillige en justering af reglerne for vurdering af
forældreegnethed i forbindelse med kunstig befrugtning. Forslagene
vedrørende egenbetaling skal ses i sammenhæng med regeringens
aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.

Kontaktperson: Birgitte Sørensen, bis@regioner.dk
Lovforslaget vil få økonomiske og administrative
konsekvenser for regionerne. De økonomiske konsekvenser vil
blive drøftet og behandlet over lov- og cirkulæreprogrammet,
og der gennemføres i den forbindelse en økonomisk høring
(DUT-høring) efter de sædvanlige retningslinier herfor.
Lovforslaget lægger op til at der bliver trukket 200 millioner
kroner i regionernes bloktilskud fra og med 2011 svarende til
størrelsen af egenbetalingen. Lovforslaget vil modsat medføre
øgede administrative udgifter for regionerne.
Der udstedes en bekendtgørelse, der nærmere præciserer regler
for regionernes opkrævning af betaling, betalingens størrelse
mv.
Lovændringen kan forventes at medføre væsentlige
administrative udfordringer for regionerne til at håndtere
brugerbetalingen for kunstig befrugtning m.v. Danske Regioner har foreslået, at de administrative konsekvenser vurderes i
regi af VAKKS, som er en metode til at vurdere de
administrative konsekvenser for kommuner og regioner af
statslig regulering, så der tilstræbes færrest mulige admi-

nistrative omkostninger og der indhentes ideer og erfaringer til
at sikre den bedste administrative løsning.

Lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige
forskningsprojekter (Dec I)
Forslaget vedrører en revision af regelsættet om det videnskabsetiske
komitésystem og behandling af sundhedsvidenskabelige
forskningsprojekter. Lovforslaget vil bl.a. indebære en styrkelse af
behandlingen af ansøgninger om sundhedsvidenskabelige forsøg bl.a.
ved justeringer i komitésystemet, smidigere sagsbehandling og
sikring af større ensartethed.

Ændring af lov om lægemidler (Styrkelse af indsatsen mod
forfalskede lægemidler) (Jan II)
Forslaget indebærer en række ændringer af lægemiddelloven, som
skal styrke indsatsen mod ulovlige og forfalskede lægemidler,
herunder en styrkelse af Lægemiddelstyrelsens kontrol på området.
Ændring af lov om apoteksvirksomhed (Jan II)
Lovforslaget indeholder en række moderniseringer og forenklinger af
loven.
Ændring af sundhedsloven (Ny organisationsmodel for IT i
sundhedsvæsenet, udvidet adgang til indhentning af elektroniske
helbredsoplysninger m.v. samt kommunal adgang til oplysning
om deres borgeres sygehusbehandling m.v.) (Jan II)
Forslaget vedrører en ny organisationsmodel for IT i

Kontaktperson: Mette Ide Davidsen, mid@regioner.dk
Der indgår en mindretalsudtalelse fra regionerne i betænkningen om revision af det videnskabsetiske komitésystem med
henblik på en revision af lovgivningen på området.
Mindretalsudtalelsen vedrører blandt andet indstillingen af
medlemmer til den centrale komité, retssikkerheden og
rekruttering af medlemmer til de regionale komiteer.
Regionerne ønsker ikke detailregulering af arbejdsrutinerne i
de regionale sekretariater fra centralt hold. Regionerne kan
ikke tilslutte sig 13 af de 40 anbefalinger fra udvalget. På trods
af kravet i kommissoriet om udgiftsneutralitet vurderes det, at
en implementering af anbefalingerne vil påføre regionerne
væsentlige merudgifter.
Kontaktperson: Maj-Britt Juhl Poulsen, mjp@regioner.dk
Lovforslagets konkrete indhold kendes ikke på nuværende
tidspunkt. Det vil være positivt med en styrket indsats mod
ulovlige og forfalskede lægemidler.
Kontaktperson: Lisbeth Simper Elmstrøm, lse@regioner.dk
Indholdet af lovforslaget kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Kontaktperson: Lisbeth Simper Elmstrøm, lse@regioner.dk
Ny organisationsmodel for IT i sundhedsvæsnet
Lovforslagets konkrete indhold kendes endnu ikke. Det
formodes at omhandle etablering af en ny styrelse under
Indenrigs- og Sundhedsministeriet, som på baggrund af
økonomiaftalen for 2011 (herunder sundheds-it aftalen) får til
opgave at samordne it-opgaverne på ministeriets område i en

sundhedsvæsenet. Forslaget indebærer også en udvidelse af den
personkreds, der i henhold til sundhedsloven kan indhente
elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel
behandling af patienter. Forslaget giver endvidere kommunerne
adgang til oplysninger om borgeres sygehusbehandling med henblik
på at forbedre grundlaget for sammenhængende patientforløb m.v.
Forslaget indebærer endelig en række mindre justeringer. Den del af
lovforslaget, der vedrører en organisationsmodel for IT m.v., følger
op på aftalen om regionernes økonomi for 2011.

ny tværgående koncernorganisering. Den nye organisering skal
ifølge økonomiaftalen varetage udførende sundheds-it opgaver
i staten.
Det er væsentligt, at den nye styrelses opgaver afstemmes med
ordlyden i økonomiaftalen, og at det respekteres, at regionerne
har ansvaret for at konsolidere, udvikle og drive sundheds-it på
sygehusene, herunder de elektroniske patientjournaler.
Derudover har regionerne ansvar for det fællesregionale
samarbejde om at udvikle og investere i sundheds-it på
sygehusene. Dette varetages i regi af Regionernes Sundheds-It
(RSI).
Udvidet adgang til at indhente elektroniske helbredsoplysninger mv.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i juni 2010 sendt en
redegørelse i høring om erfaringerne med lovreglerne fra 2007
om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger. I
redegørelsen vurderer Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at
den personkreds, som kan indhente elektroniske helbredsoplysninger i forbindelse med patientbehandling, bør udvides.
I dag er det som udgangspunkt kun læger og sygehusansatte
tandlæger, som må indhente data.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i redegørelsen endvidere vurderet, at der med de gældende regler og den eksisterende kontrol af misbrug er skabt et tilstrækkeligt værn om
fortroligheden – også ved en eventuel fremtidig udvidelse af
personkredsen.
Danske Regioner har sit høringssvar oplyst, at regionerne er
enige i ministeriets vurdering. Danske Regioner har derudover
anført, at regionerne gerne går i dialog med ministeriet om den
nærmere fastlæggelse af den udvidede personkreds.

Kommunal adgang til oplysning om deres borgeres sygehusbehandling m.v.)
Indholdet af lovforslaget kendes ikke på nuværende tidspunkt.
Generelt er det positivt at fremme deling af data på tværs af
sektorer, da det vil understøtte borgernes patientforløb og
modvirke utilsigtede hændelser som følge af mangelfuld
information. Det gælder begge veje – det bør også sikres at
relevante data fra den kommunale hjemmesygepleje kan ses på
sygehusene.
Der vil være tekniske udfordringer forbundet med at give
personale i den kommunale hjemmesygepleje adgang, idet der
skal etableres foranstaltninger, som sikrer, at det pågældende
personale har en berettigede ankomst til at se borgerens data.

Ændring af lov om regionernes finansiering (Revision af vægte
ved beregningen af regionernes bloktilskud på
udviklingsområdet) (Feb II)
Forslaget følger op på en evaluering af de vægte, der indgår i
opgørelsen af regionernes såkaldte strukturelle kriterier. Opgørelsen
anvendes til fordeling af bloktilskuddet til regionerne på
udviklingsområdet.

Ændring af lov om regionernes finansiering (Ændret kommunal
medfinansiering) (Feb II)

Kontaktperson: Martin Thor Hansen, mth@regioner.dk
Ifølge lov om regionernes finansiering skal en revision af
kriteriernes vægte i udregningen af bloktilskuddet på
udviklingsområdet fremlægges for Folketinget i 2010-11.
Danske Regioners bestyrelse har foreslået Indenrigs- og
Sundhedsministeriet, at revisionen udvides til også at
indbefatte indretningen af et kriterium. Indtil videre har
Danske Regioner modtaget udkast fra Finansieringsudvalget,
som gennemgår de økonomiske rammer for udviklingsområdet
samt kommer med en række anbefalinger. Udkastet vil blive
behandlet på næstkommende møde i Finansieringsudvalget
med henblik på fremlæggelse i Folketinget ultimo 2010.
Kontaktperson: Henrik Vinther, hvi@regioner.dk
I økonomiaftalen for 2009 og 2010 blev det aftalt, at et udvalg
bestående af repræsentanter fra Finansministeriet, Indenrigsog Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner skulle

Forslaget vil følge op på et analysearbejde vedrørende den
vurdere muligheden for at styrke kommunernes generelle
kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Forslaget følger op incitament gennem
ændringer i den kommunale
på regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden medfinansiering.
> vækst > velstand > velfærd.
Udvalgsarbejdet blev påbegyndt i januar 2009, men forinden
havde regeringen i sundhedspakken meldt ud, at de ønskede at
konvertere det kommunale grundbidrag til aktivitetsbestemt
kommunal medfinansiering. Forslaget blev efterfølgende
bakket op i regeringsgrundlaget fra februar 2009. Udvalgets
opgave blev derfor, at se på, hvordan den aktivitetsbestemte
kommunale medfinansiering kunne øges ved at inddrage det
kommunale grundbidrag. Herudover analyserede udvalget
konsekvenserne og baggrunden for den kommunale
medfinansiering. Der foreligger et rapportudkast, som dags
dato ikke er blevet offentliggjort.
En højere aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering
betyder,
at
regionernes
finansiering
bliver
mere
aktivitetsafhængig. Danske Regioner har flere gange fremført,
at det signal der ligger i denne ændring, ikke stemmer overens
med de øvrige signaler om, at der skal mindre fokus på
aktivitet, men der i stedet skal være en afdæmpet og prioriteret
aktivitetsvækst. Hertil kommer, at den kommunale
medfinansiering har medført øget bureaukrati, som ikke bliver
mindre af, at den aktivitetsbestemte medfinansiering bliver
højere.
Kontaktperson: Anne Marie Lei, ama@regioner.dk
Indenrigs- og sundhedsministeren vil give Folketinget redegørelse Landdistriktsredegørelse 2011
Landdistriktsredegørelsen kommer hvert andet år og er en
om:
oversigt over udviklingen i Danmarks landdistrikter samt et
• Landdistriktsredegørelse 2011 (Apr II)
overblik over de nationale initiativer på området. De regionale
og kommunale landdistriktsindsatser forventes også nævnt.
• Regionalpolitisk redegørelse 2011 (Apr II)
Initiativerne fra regeringens oplæg til ’Danmark i Balance i en

global verden’ vil sandsynligvis blive medtaget i redegørelsen.
Kontaktperson: Anette Prilow, apr@regioner.dk
Regionalpolitisk redegørelse 2011
Regionalpolitisk redegørelse udgives hvert år og indeholder
blandt andet socioøkonomiske beskrivelser af regionerne.
Desuden indeholder den typisk en vurdering af de regionale
konsekvenser af statslige tiltag samt en oversigt over de
initiativer af regionalpolitisk karakter, som regeringen har
taget i det forgangne år.
Kontaktperson: Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk
JUSTITSMINISTEREN
Offentlighedslov (Nov II)
Forslaget vedrører en ny samlet offentlighedslov på baggrund af den
betænkning, som Offentlighedskommissionen afgav i november
2009. Det overordnede sigte med den nye lov vil være at udbygge
lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokratisk kontrol
med den offentlige forvaltning og i den forbindelse tilpasse loven til
nutidens forhold, herunder i forhold til statslige selskaber,
udlicitering, digitalisering samt nye og ændrede samarbejdsstrukturer
i forvaltningen.
Ændringer af forvaltningsloven, retsplejeloven og lov om
behandling af personoplysninger (Ændringer i lyset af
offentlighedsloven) (Nov II)
Der foreslås i lyset af den nye offentlighedslov ændring af en række
bestemmelser om aktindsigt m.v. i forvaltningsloven, retsplejeloven
og persondataloven med henblik på i fornødent omfang at skabe
overensstemmelse mellem de nævnte loves regler om aktindsigt m.v.

Lovforslaget har ikke været i høring og det nøjagtige indhold
kendes derfor ikke, men forventes i vidt omfang at følge
forslaget
i
Offentlighedskommissionens
betænkning.
Lovforslagets anvendelsesområde vil blive udvidet og blandt
andet omfatte offentligt ejede selskaber. Der indføres ret til
dataudtræk, tema kan angives som grundlag for aktindsigt, nye
klageregler indføjes og der gives aktindsigt i endelige faglige
vurderinger.
Kontaktperson: Birgitte Sørensen, bis@regioner.dk
Justitsministeriet har sendt lovforslaget i høring med svarfrist
den 20. oktober 2010. Danske Regioner har videresendt
lovforslaget til kommentering i regionerne.
Ændringerne i forvaltningsloven skyldes nye bestemmelser i
lovforslag til ny offentlighedslov. Det er dog ikke alle nye
bestemmelser, der overføres til forvaltningsloven. Navnlig
bliver forvaltningslovens anvendelsesområde ikke udvidet som
i offentlighedsloven. Offentligt ejede selskaber mv. vil således

ikke blive omfattet af forvaltningsloven.

Ændring af forskellige lovbestemmelser om aktindsigt m.v.
(Konsekvensændringer i lyset af offentlighedsloven og ændringer
i forvaltningsloven) (Nov II)
Der foreslås i lyset af den nye offentlighedslov og ændringerne af
forvaltningsloven konsekvensændringer i en række andre love, der
indeholder henvisninger til den gældende offentlighedslov og
forvaltningslov.
Ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet for ophør af
krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste) (Dec I)

Kontaktperson: Birgitte Sørensen, bis@regioner.dk
Lovforslaget er ikke sendt i høring endnu og det konkrete
indhold kendes ikke, men lovforslaget forventes kun at
indeholde egentlige konsekvensændringer.
Kontaktperson: Birgitte Sørensen, bis@regioner.dk

Det nærmere indhold af lovforslaget kendes endnu ikke.

Kontaktperson: Nikolaj Krogh Jensen, nkj@regioner.dk
Justitsministeren overvejer for tiden visse spørgsmål om samspillet
mellem reglerne om tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab
henholdsvis i tilfælde, hvor vedkommende er blevet udsat for en
arbejdsskade, og i tilfælde, hvor vedkommende uden for sit arbejde er
blevet udsat for en skade. Når disse overvejelser er færdiggjort, vil
der blive taget stilling til behovet for at foreslå ændringer af
erstatningsansvarsloven.
De forhold, som berøres i redegørelsen, vil omfatte blandt
Justitsministeren vil give Folketinget redegørelse om:
andet tvangsindgreb i psykiatrien og magtanvendelse efter
• Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter
serviceloven, og redegørelsen vil derfor have interesse for
uden for strafferetsplejen (Feb II)
regionerne.
Kontaktperson: Mikkel Lambach, mla@regioner.dk
KLIMA- OG ENERGIMINISTEREN
Klima- og energiministeren vil give Folketinget redegørelse om:
• Energipolitisk redegørelse 2011 (Apr II)
• Klimapolitisk redegørelse 2011 (Apr II)

Klimakommissionen er i september 2010 kommet med en
række anbefalinger om, hvordan Danmark kan omstilles til at
blive uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Anbefalingerne
danner grundlag for politiske drøftelser senere i efteråret 2010
om en opfølgning på det gældende energipolitiske forlig, der

dækker perioden 2008-2011. Det kan ventes, at der som led i
dette forlig vil blive sat rammer op for at opfylde
klimamålsætninger for de ikke-kvotebelagte områder – det vil
sige transport, landbrug og bygninger.
Dette kan have betydning for den fælles regionale politik på
klima- og energiområdet, navnlig med hensyn til kollektiv
trafik og energieffektivisering.
Såvel Energipolitisk som Klimapolitisk redegørelse kan ventes
at forholde sig konkret til Klimakommissionens anbefalinger
samt til indholdet af et nyt energipolitisk forlig.
Kontaktperson: Ole Ravnholt Sørensen, ors@regioner.dk
KULTURMINISTEREN
Ændring af lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale (Jan Det konkrete indhold af lovforslaget kendes ikke. Umiddelbart
synes lovforslaget at være velbegrundet.
I)
Lovforslaget vedrører muligheden for at isolere personfølsomme
oplysninger i Netarkivet – der indeholder elektronisk pligtafleveret
materiale – således at der kan gives adgang til arkivet til andre formål
end forskning. Forslaget fremsættes på baggrund af en
revisionsbestemmelse.
Ændring af ophavsretsloven (Bekæmpelse af ulovlig fildeling)
(Feb II)
Formålet med lovforslaget er at følge op på det af kulturministeren
nedsatte udvalg om ophavsrettigheder på internettet, som forventes at
offentliggøre sin rapport i efteråret 2010.

Det bør undersøges, om isolering af personfølsomme data i
Netarkivet stiller krav til de systemer, som arkiverer data i
Netarkivet. Hvis der alene er tale om ændringer i selve
Netarkivet, vil det formentlig ikke være tilfældet.
Kontaktperson: Martin Thor Hansen, mth@regioner.dk
Det konkrete indhold af lovforslaget, herunder rapporten fra
udvalget om ophavsrettigheder, kendes ikke. Lovforslaget
vurderes ikke at være centralt for regionernes
opgavevaretagelse, men vil blive fulgt løbende af Danske
Regioner.
Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk

MINISTEREN FOR LIGESTILLING

Ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Dec I)
Der foreslås en ophævelse af lovens revisionsbestemmelse, da det
skønnes, at de gældende regler virker efter hensigten.

Ministeren for ligestilling vil give Folketinget redegørelse om:
• Redegørelse om ligestilling (Feb II)

Danske Regioner har ved høringssvar af 21. september 2010
tilkendegivet, at foreningen ikke har bemærkninger til
forslaget.
Kontaktperson: Malene Vestergaard Sørensen,
mvs@regioner.dk
Der udarbejdes en redegørelse på baggrund af de oplysninger,
der indhentes fra blandt andet regionerne. Efter ligestillingsloven skal alle kommuner, regioner, ministerielle departementer samt statslige styrelser, institutioner og virksomheder
med mere end 50 ansatte udarbejde ligestillingsredegørelser i
ulige år.
Kontaktperson: Malene Vestergaard Sørensen,
mvs@regioner.dk

MINISTEREN FOR VIDENSKAB, TEKNOLOGI OG
UDVIKLING
Lov om elektroniske kommunikationsnet og –tjenester (Nov I)
Forslaget vedrører dels ændringer som følge af den nyeste EUregulering på teleområdet og dels en generel modernisering og
fremtidssikring af lovgivningen.

Indholdet af lovforslaget er kendt, og det vurderes ikke at være
centralt for regionernes opgavevaretagelse.
Revisionen har således primært bestået i at sikre gennemførelse af EU-direktiverne og at loven er fremtidssikret. Den
nye lov bygger i lighed med den nuværende lov på det
gældende teleforlig.
Eksempler på indhold i lovforslaget er for det første, at
teleloven foreslås ændret, så indhold og omfang af de
forpligtelser, der pålægges en udbyder med stærk
markedsposition, i højere grad sker i de konkrete
markedsafgørelser, som IT- og Telestyrelsen træffer, frem for i
selve loven. For det andet styrkes kundernes mulighed for at
skifte teleoperatør fra dag til dag. Og for det tredje ændres
fordelingen af omkostninger mellem udbydere, hvor flere

tjenester samtidig anvender et net.

Lov om den statslige varslingstjeneste for internettruslers
behandling af personoplysninger (Dec I)
Forslaget giver hjemmel for den statslige varslingstjeneste for
internetstruslers (GovCERT – Government Computer Emergency
Response Team) indsamling, behandling og videregivelse af data,
herunder personoplysninger.

Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk
Det konkrete indhold af lovforslaget kendes endnu ikke. Det
forventes at lovforslaget vil styrke GovCERTs (Government
Computer Emergency Response Team) mulighed for at agere i
retning af, hvad andre europæiske lande tillader.
Regeringen har i maj 2009 besluttet at etablere en statslig
varslingstjeneste for internettrusler, en såkaldt GovCERT.
Formålet er at sikre, at der i staten er overblik over trusler og
sårbarheder i produkter, net og it-systemer. Varslingstjenesten
skal løbende vurdere it-sikkerheden og advare statslige
myndigheder om it-sikkerhedsmæssige hændelser og trusler på
internettet. Den er nu i en etableringsfase og forventes at være
fuldt funktionsdygtig i løbet af 2010. I november 2009 er det
besluttet, at den også skal overvåge og informere om truslerne
mod kritisk infrastruktur på internettet.
Forslaget indebærer, at varslingstjenesten kan indsamle,
behandle og videregive data, herunder person-oplysninger.

Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling vil give
Folketinget redegørelse om:

Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk
De emner, som vil blive behandlet, kendes ikke på nuværende
tidspunkt, men redegørelsen vil blive fulgt med interesse af
Danske Regioner.

• It- og telepolitisk redegørelse 2011 (Mar II)
Kontaktperson: Kristoffer Lange, kla@regioner.dk
SOCIALMINISTEREN
Ændring af lov om social service og lov om almene boliger
(Revision af reglerne om rammeaftaler) (Nov II)
Formålet med forslaget er at sikre, at rammeaftalerne mellem

Forslaget betyder, at kommunerne fremover får ansvaret for at
koordinere de sociale rammeaftaler. Den opgave er hidtil
blevet varetaget af regionerne. Det er besluttet som led i
økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

kommunerne og regionerne på det sociale område og det almene
ældreboligområde i højere grad bliver et redskab til at styre den
faglige udvikling, kapacitet og økonomi. Forslaget indebærer bl.a., at
rammeaftalerne forenkles, og at koordineringen af aftalerne flyttes fra
regionerne til kommunerne. Forslaget skal samtidig understøtte
kommunerne i rollen som købere af pladser i sociale tilbud og almene
ældreboliger. Forslaget indgår i aftalen om kommunernes økonomi
for 2011.

Den hidtidige erfaring med rammeaftalerne er, at de er et godt
redskab til en tæt dialog mellem kommuner og regioner. Men
der er efter Danske Regioners vurdering behov for en række
ændringer, hvis rammeaftalerne fremover skal være et velegnet
redskab til at sikre en langsigtet og faglig tilstrækkelig
udvikling af de specialiserede tilbud. Erfaringen er blandt
andet, at aftalerne har en for kortsigtet planlægningshorisont,
at de giver meget bureaukrati og at de ikke understøtter
etableringen af nye tilbud med et højt specialiseringsniveau
eller tilbud til de mest udsatte borgere. Herudover giver
aftalerne ikke et totalt overblik over tilbud til de forskellige
brugergrupper.
Med afsæt i de regionale tilbud bør regionerne fortsat spille en
central rolle i forbindelse med at koordinere tilbuddene på det
specialiserede område.
Kontaktperson: Mette Holm Sørensen, mhs@regioner.dk

TRANSPORTMINISTEREN
Ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig
servicetrafik m.v.) (Okt II)

Lovforslaget indebærer, at kommunerne – efter høring af
regionerne – kan bestemme antallet af EP-tilladelser. En
begrænsning af antallet og dermed mere flextrafik-kørsel på
Lovforslaget indebærer bl.a., at reguleringen af visse tilladelser, der i taxibevilling vil medføre øgede udgifter for regionerne til
dag administreres efter busloven, flyttes til taxiloven. Det drejer sig
patienttransport. KL og Danske Regioner har derfor ikke
om de såkaldte EP-tilladelser (EP henviser til erhvervsmæssig
kunne støtte lovforslaget og finder, at taxibranchens eventuelle
persontransport). Ændringen er begrundet i ønsket om i højere grad at problemer skal løses uden at inddrage EP-tilladelserne.
skabe konkurrencemæssig ligestilling mellem kørsel udført på
Desuden medfører lovforslaget, at visse regler for EPgrundlag af EP-tilladelser og taxikørsel.
tilladelser og for flextrafikkørsel, blandt andet miljøkrav, ligestilles.
Ændring af lov om trafikselskaber (Ændringer som følge af

Kontaktperson: Johan Nielsen, jon@regioner.dk
Lovforslaget afventer, at loven om trafikselskaber er blevet

evaluering af loven) (Feb II)
Der gennemføres frem til efteråret 2010 en evaluering af lov om
trafikselskaber. Der forventes på denne baggrund fremsat forslag til
en række præciseringer og justeringer af loven.

evalueret. På baggrund af meldingerne i Redegørelse om
Kollektiv Trafik fra 2010 kan lovforslaget forventes at
indebære ændret ansvarsfordeling mellem kommuner og
regioner i Hovedstadsområdet – konkret at administrationsomkostninger ikke længere skal finansieres af regionerne
alene. Det er usikkert, i hvilket omfang lovforslaget kan ventes
at lægge op til ændret fordeling af regionale og kommunale
ruter i Hovedstadsområdet, samt om definitionen af regionale
og kommunale ruter i resten af landet skal præciseres.
Danske Regioner deltager sammen med KL og
Transportministeriet i et udvalgsarbejde, der skal give et input
til evalueringen. Her er der foreløbig enighed med KL om at
sikre, at der lokalt indgås et forpligtende samarbejde om
kollektiv busdrift på strategisk niveau mellem kommuner og
region, at sikre en model i Hovedstadsområdet, der i højere
grad ligner resten af landet og at sikre incitamenter til
udvikling og effektiv drift i trafikselskaberne. Der lægges i
dette arbejde ikke op til en ændret definition af regionale og
kommunale ruter uden for Hovedstadsområdet.
Kontaktperson: Uffe Nielsen, uni@regioner.dk

UNDERVISNINGSMINISTEREN
Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion (Pris- og
lønregulering af arbejdsgiverbidrag til VEU-godtgørelse m.v.)
(Okt I)
Lovforslaget indfører regulering for pris- og lønudviklingen af
arbejdsgivernes årlige bidrag pr. fuldtidsbeskæftiget til
Arbejdsgivernes Elevrefusion til hel eller delvis finansiering af
godtgørelse vedrørende deltagelse i erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse (VEU-godtgørelse). Forslaget indgår i regeringens
aftale med DF fra maj 2010 om genopretning af dansk økonomi.

Lovforslaget indebærer merudgifter for regionerne, idet prisog lønreguleringen af VEU-delen af AER-bidraget, der hidtil
har udgjort et fast beløb på 530 kr., overvæltes i
arbejdsgivernes lovpligtige indbetalinger til AER. Danske
Regioner har i høringssvaret til Undervisningsministeriet rejst
krav om DUT-kompensation (kompensation over lov- og
cirkulæreprogrammet). Alternativt at sagen håndteres på en
måde som giver den samme sikkerhed som håndtering i DUT.
Kontaktperson: Lone Lund Pedersen, lop@regioner.dk

Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og
voksenuddannelser (Nov II)
Forslaget er en opfølgning på regeringens udspil fra september 2010
”Danmark i balance i en global verden” med henblik på at fjerne
barrierer for samarbejde mellem ungdoms- og
voksenuddannelsesinstitutioner, herunder ved fusioner eller
campusser. Forslaget er endvidere en opfølgning af rapporten
”Selvejende institutioner – styring, regulering og effektivitet” fra
april 2009.

Den nye lov skal harmonisere regelsættet for
ungdomsuddannelserne for på den måde at gøre fusioner,
samarbejder, fælles lokalisering af udbud mv. lettere.
Lovforslaget vil have stor bevågenhed fra Danske Regioner, da
regionerne ønsker at styrke deres nuværende rolle med at
koordinere indsatsen og sikre et sammenhængende regionalt
uddannelsesudbud. Et øget uddannelsesniveau er en
forudsætning for regional vækst.
Regionernes koordinerende rolle er ikke beskrevet i rapporten
fra april 2009 om selvejende institutioners styring, regulering
og effektivitet.

Ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og lov om
erhvervsuddannelser (Nov II)
Forslaget vedrører den videre indsats på praktikpladsområdet.
Forslaget følger op på regeringens aftale fra november 2009 med S,
DF og RV om forstærket indsats for flere praktikpladser samt
regeringens arbejdsprogram fra februar 2010 Danmark 2020 Viden >
vækst > velstand > velfærd.

Kontaktperson: Anja Storgaard, ast@regioner.dk
Det er endnu uklart, hvad det nærmere indhold i lovforslaget
vil være, idet en eventuel fornyelse af praktikpladsaftalen fra
november 2009 indgår i finanslovforhandlingerne for 2011.
Men det fremgår af regeringens arbejdsprogram fra februar
2010, at regeringen ønsker at forlænge den aftale, der blev
indgået som led i sidste års finanslovsaftale, hvor der via AERordningen udbetales en bonus til arbejdsgiverne på 50.000
kroner til nye praktikpladser.
Af statsministerens åbningstale fremgår det videre, at
ordningen foreslås ændret, så der fremadrettet udbetales
70.000 kroner til nye lange praktikpladsforløb. I et udspil til
praktikpladsforhandlinger med globaliseringspartierne er
regeringens forslag uddybet således:
•
•

Arbejdsgiverne kan fremadrettet til og med 2011 modtage
op til 70.000 kroner pr. nyindgået uddannelsesaftale.
Kun uddannelsesaftaler af en vis varighed vil kunne udløse
det fulde beløb på 70.000 kroner.

•

AER-bidraget hæves midlertidigt i 2011-2013 med 290
kroner pr. bidragsudløsende ansat.

Forslaget skal bidrage til, at flere elever får en praktikplads og
medvirke til at øge omfordelingen mellem de virksomheder,
der løfter praktikpladsindsatsen, og de virksomheder der ikke
gør det.
Fastsættelse af et eventuelt. måltal for ekstra elever i 2011 for
regionerne forudsætter en ny aftale herom, da der med den
politisk aftale for 2010 mellem regeringen, KL og Danske
Regioner var tale om et engangsløft (330 ekstra elever i
regionerne)
Kontaktperson: Lone Lund Pedersen, lop@regioner.dk
ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN
Ændring af lov om varmeforsyning, lov om vandforsyning m.v.,
lov om miljøbeskyttelse og lov om jordforurening (Hjemmel til
implementering af DIADEM) (Okt II)

Formålet med loven er at understørre mulighederne for digital
behandling af så mange transaktioner vedrørende ejendomme
som muligt. Loven giver hjemmel til, at der kan stilles krav om
digital indberetning af oplysninger om ejendomme. For
Forslaget skaber hjemmel til, at kommunerne registrerer og ajourfører regionernes vedkommende handler det om indberetning af
oplysninger vedrørende miljøsager og varmeplaner på en given
jordforureninger. Loven forventes ikke at få større betydning
ejendom i digitale registre. Oplysningerne kan herefter
for regionerne, da en udmøntning forventes at hvile på
Miljøportalens DK-jord register, som regionerne i forvejen
videreformidles digitalt sammen med øvrige offentlige oplysninger,
indberetter til, når det er implementeret. Implementeringen er i
som skal oplyses i forbindelse med en ejendomshandel.
gang.

Økonomi- og erhvervsministeren vil give Folketinget redegørelse
om:
• Redegørelse om erhvervsstøtte 2011 (Mar II)

Kontaktperson: Leo Ellgaard, le@regioner.dk
Redegørelse om erhvervsstøtte
Den årlige redegørelse om erhvervsstøtte giver et overblik over
de erhvervsstøtteordninger, som Folketinget direkte har
indflydelse på gennem finanslov, skattelovgivning og øvrig
dansk lovgivning. I 2010 blev omfanget af erhvervsstøtten

• Regionalpolitisk vækstredegørelse 2010 (Maj II)

opgjort til 23,6 milliarder kroner, heraf 13,3 milliarder kroner
gennem skattesystemet. Redegørelsen behandler normalt ikke
kommunale, regionale og EU-erhvervsstøtteordninger.
Regionalpolitisk vækstredegørelse
Den årlige regionalpolitiske vækstredegørelse indeholder
hovedtal for den regionale vækst og vækstvilkår, når det
gælder iværksætteri, uddannelse og innovation. Den sætter
desuden fokus på udvalgte politiske initiativer. I 2010 var det
regeringens erhvervspakke for små og mellemstore
virksomheder, Fornyelsesfonden, grøn vækst og den regionale
indsats for at afbøde krisen.
Kontaktperson: Lone Vingtoft, lvi@regioner.dk

