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Risikoen for opbremsning eller fornyet tilbageslag i den internationale økonomi er øget hen 
over sommeren. Regeringen fremlægger derfor pakken ”Holdbar vækst” på i alt knap 11 mia. 
kr. for at skærme dansk økonomi bedst muligt. 
 
I den nyeste konjunkturvurdering fra august 2011 er skønnet for BNP-væksten i Danmark i 
2011 nedjusteret i forhold til majvurderingen. Det skyldes især en lavere vækst i privatforbru-
get i år og en nedgang i de internationale vækstudsigter. Derimod vil et lavere renteniveau og 
lidt lavere energipriser understøtte efterspørgslen. Det konkrete skøn for BNP-væksten i 
2012 er som udgangspunkt omtrent uændret.  
 
Imidlertid er risikoen for en periode med noget lavere vækst og stigende ledighed ind i 2012 
tiltaget efter de seneste ugers finansielle uro. En eventuel periode med økonomisk stilstand 
eller negativ vækst i USA og/eller euroområdet vil ikke kunne undgå at få afsmittende virk-
ninger på dansk økonomi i kraft af mindre eksport og svækket tillid.  
 
Gennem det seneste år er det især de eksportorienterede erhverv, som har bidraget til væk-
sten i Danmark. Derimod er privatforbruget vokset mindre end ventet de seneste 6-9 måne-
der, blandt andet på baggrund af stigende energipriser og et vigende boligmarked, som er 
præget af et stort udbud, men begrænset omsætning.  
 
Der er en risiko for, at den aktuelle uro på finansmarkederne gør boligkøbere mere tilbage-
holdende, og at det kan forstærke nedgangen på boligmarkedet. Det vil sammen med faldet i 
aktiekurserne svække privatforbruget yderligere. 
 
 

 

Baggrunden for ”Holdbar vækst”: 

 Risikoen for lavere vækst og stigende ledighed de næste år er øget bl.a. på grund af den finansielle 

uro. 

 Det skyldes risiko for lavere vækst på Danmarks eksportmarkeder og for yderligere svækkelse af bo-

ligmarkedet. 

 Regeringens økonomiske politik har sikret, at der er stor tillid til finanspolitikken i Danmark. Det betyder, 

at der er mulighed for en begrænset lempelse af finanspolitikken, uden at det fører til højere renter. 

 

 
Regeringen har gennemført en lang række initiativer til at understøtte den økonomiske vækst 
både på kort og lang sigt og til at sikre en holdbar udvikling i den offentlige økonomi. 

Holdbar vækst
Bolighandel. Privatforbrug. Offentlige investeringer. 
Nyt kapitel 
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I forbindelse med den internationale økonomiske krise fra 2008 gennemførte regeringen en 
betydelig lempelse af finanspolitikken i 2009 og 2010, som har bidraget til at holde hånden 
under beskæftigelsen i de svære kriseår. 
 
Med skattereformen i 2009 gennemførte regeringen en stor, fuldt finansieret omlægning af 
skattesystemet, som har øget befolkningens disponible indkomster på kort sigt og på lang 
sigt styrker væksten og økonomiens holdbarhed gennem et øget arbejdsudbud i kraft af lave-
re skatter på arbejdsindkomst.  
 
Med genopretningsaftalen fra 2010 gennemførte regeringen en nødvendig plan til at styrke 
de offentlige finanser og bremse stigningen i den offentlige gæld. Samtidig gennemførtes en 
dagpengereform, som ligeledes øger arbejdsudbuddet og dermed styrker væksten på lang 
sigt. 
 
I maj 2011 indgik regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre Aftale 
om senere tilbagetrækning, der skal forkorte efterlønsperioden og hæve tilbagetrækningsal-
deren, så danskerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Og med To streger under facit blev 
der blandt andet aftalt en SU-reform, som skal sikre, at unge gennemfører en uddannelse 
hurtigere. Med aftalerne om 2020-planen fra foråret er der således skabt politisk flertal for 
væsentlige reformer, som vil styrke arbejdsudbud og vækstmuligheder i dansk økonomi og 
sikre strukturel balance på de offentlige finanser frem mod 2020.  
 
Herudover er der iværksat en række andre initiativer, der skal styrke væksten på længere 
sigt. Med Aftale om Danmark som vækstnation blev der blandt andet aftalt en række initiati-
ver til at øge eksporten, tiltrække flere investeringer, gøre det nemmere at drive virksomhed, 
styrke offentlig-privat samarbejde mv. 
 
Tilliden til dansk finanspolitik er derfor høj. Statsrenterne er rekordlave, og Danmarks status 
med AAA-kreditværdighed er bekræftet af rating-bureauerne, blandt andet med henvisning til 
de reformer, der er fundet flertal for, senest med aftalerne om 2020-planen.  
 
De aftalte reformer af efterløn og dagpenge mv. skaber således troværdighed om finanspoli-
tikken og udviklingen i den offentlige gæld og sikrer dermed fundamentet under dansk øko-
nomi. Disse reformer er dermed også forudsætningen for, at der nu er visse – begrænsede – 
handlemuligheder i den økonomiske politik.  
 
Regeringens finanspolitiske pakke ”Holdbar vækst” ligger i forlængelse af regeringens tidlige-
re tiltag og omfatter målrettede initiativer i forhold til de identificerede økonomiske udfordrin-
ger.  
 
Pakken skal understøtte beskæftigelsen ved at skubbe gang i boligmarkedet og det private 
forbrug, ved at øge de private investeringer og boliginvesteringerne, ved at fremrykke offent-
lige investeringer samt ved en forstærket indsats mod ungdoms- og langtidsledighed. 
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Pakken ”Holdbar vækst” på 10,8 mia. kr. omfatter: 

 Gang i boligmarkedet og det private forbrug (i alt 1,6 mia. kr.) 

 Flere private investeringer og boliginvesteringer (i alt 5,8 mia. kr.) 

 Fremrykning af offentlige investeringer (i alt 3,2 mia. kr.)  

 Styrket indsats mod ungdoms- og langtidsledighed (i alt 0,3 mia. kr.) 

 

Pakken er fuldt finansieret over de følgende år, så den offentlige gæld er uændret i 2020. 

 

 
Fremrykning af offentlige og private investeringer vil bidrage til at øge aktiviteten i Danmark, 
men det kan ikke stå alene. Det er også vigtigt at få løsnet op på boligmarkedet og øge om-
sætningen i en situation, hvor potentielle købere ellers er tilbageholdende. Boligmarkedet 
spiller i Danmark en central rolle for privatforbruget, og øget omsætning vil medvirke til at un-
derstøtte boligpriserne, styrke mobiliteten på arbejdsmarkedet og forøge efterspørgslen efter 
bl.a. boligudstyr og istandsættelse mv. 
 
Initiativerne i ”Holdbar vækst” understøttes endvidere af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag i 
2012 som følge af Aftale om senere tilbagetrækning, som viser sig godt timet i forhold til kon-
junktursituationen. Det er vurderingen, at tilbagebetalingen af efterlønsbidrag til danskerne vil 
udgøre omkring 17 mia. kr., hvilket styrker husholdningernes disponible indkomster og der-
med det private forbrug. Regeringen vil sikre en hurtigere udbetaling af efterlønsbidrag end 
oprindeligt forudsat, så udbetalingen allerede kan ske fra januar 2012. 
 

 

Udbetaling af efterlønsbidrag for 17 mia. kr. i 2012 

Som en del af Aftale om senere tilbagetrækning fra maj 2011 gives der i en periode i 2012 mulighed for at få 

de tidligere indbetalte efterlønsbidrag tilbagebetalt skattefrit, hvilket skønnes at indebære en samlet udbeta-

ling på ca. 17 mia. kr. i 2012. Regeringen vil sikre en hurtigere udbetaling af efterlønsbidrag end oprindeligt 

forudsat, så udbetalingerne kan ske allerede fra 1. januar 2012. Den gennemsnitlige udbetaling skønnes at 

udgøre knap 40.000 kr. skattefrit. 

 

 
Initiativerne i ”Holdbar vækst” skønnes samlet set at forøge den økonomiske aktivitet i 2012 
og 2013 med ca. 0,3 pct. samt at understøtte beskæftigelsen svarende til 6-8.000 personer i 
2012 og 2013.  
 
Ved at styrke bl.a. boligmarkedet og dermed øge tilliden til den økonomiske udvikling gene-
relt kan effekterne af pakken blive større. 
 
Pakken ”Holdbar vækst” og finanspolitikken i øvrigt kan være med til at skærme dansk øko-
nomi i tilfælde af et fornyet internationalt tilbageslag.  
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Effekter af ”Holdbar vækst” på økonomien: 

 BNP i 2012 og 2013 styrkes med ca. 0,3 pct. 

 Beskæftigelsen styrkes med 6-8.000 personer i 2012 og 2013. 

 EU-henstillingen om en forbedring af den strukturelle saldo på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 opfyl-

des i 2013. 

 Den offentlige gæld i 2020 er uændret, idet pakken er fuldt finansieret. 

 Den strukturelle saldo i 2020 er uændret. 

 

 
Med virkningerne af ”Holdbar vækst” vil BNP-væksten i 2011 og 2012 under ét stort set være 
på niveau med den vækst, der var forudsat i konjunkturvurderingen fra maj.  
 
EU-henstillingen om en forbedring af den strukturelle saldo på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 
2013 opfyldes i 2013 trods en mindre stigning i det beregnede strukturelle underskud med 
ca. 0,1 pct. af BNP fra 2011 til 2012. Den strukturelle saldo styrkes i de efterfølgende år. 
 
”Holdbar vækst” og den samlede finanspolitik er således lagt til rette, så troværdigheden af 
den finanspolitiske genopretning ikke sættes over styr. 
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Initiativerne i ”Holdbar vækst” 
 
Initiativerne i ”Holdbar vækst”, som er fuldt finansierede, beløber sig til knap 11 mia. kr. i pe-
rioden 2011-2013, jf. tabel 1. Den finanspolitiske pakke består af en række initiativer på fire 
centrale indsatsområder, som uddybes nedenfor.  
 
 

Tabel 1 

Initiativerne i ”Holdbar vækst” august 2011 

Mia. kr. 2011 2012 2013 2011-13 

Fuldt finansieret pakke, i alt    3,7 6,4 0,7 10,8 

   

1. Gang i boligmarkedet og det private forbrug 0,2 1,4  1,6 

- Midlertidig suspension af tinglysningsafgift på skøder i 2011 og 
2012 0,2 0,7  0,9 

- Midlertidig suspension af ejendomsværdiskat ved boligkøb i 2011 
og 2012 0,3  0,3 

- Midlertidig suspension af grundskyld ved boligkøb i 2011 og 2012 0,4  0,4 

   

2. Flere private investeringer og boliginvesteringer 3,4 1,8 0,6 5,8 

- Udvidelse af BoligJobordningen til sommer- og fritidshuse samt 
  kolonihaver i 2011-13 0,3 0,5 0,5 1,3 

- Midlertidig forhøjelse af fradragsloft i BoligJobordningen fra 15.000 
til 20.000 kr. i 2011-12 0,5 1,0  1,5 

- Renovering af almene boliger 2,5  2,5 

- Styrkelse af ”kom i gang lån” 0,2  0,2 

- Styrkelse af biogasudbygningen i Danmark  0,1 0,1 0,2 

- Fremme af grønne vækstteknologier 0,2  0,2 

- Mere fleksibel finansieringsstruktur i eksportlån   - 

   

3. Fremrykning af offentlige investeringer  3,2  3,2 

 - Udvidelse af lånepulje til kommuner til kvalitetsfondsprojekter  1,6  1,6 

 - Vej- og baneprojekter samt kystbeskyttelse 1,6  1,6 

   

4. Styrket indsats mod ungdoms- og langtidsledighed  0,1 0,1 0,1 0,3 

- Forstærket indsats overfor langtidsledighed 0,0 0,1 0,1 0,2 

- Ambitiøs indsats for endnu flere praktikpladser  0,1 0,0 0,0 0,1 

   

  2011-20 

Finansiering   Ca. 11 
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Gang i boligmarkedet og det private forbrug  
Boligmarkedet er aktuelt præget af et stort udbud, men begrænset omsætning. Antallet af 
tinglyste salg af enfamiliehuse, ejerlejlligheder og sommerhuse i almindelig fri handel udgjor-
de i starten af 2011 ca. 53.000 (opregnet til helårsniveau), mens der i perioden 1992-2010 i 
gennemsnit har været 78.000 salg om året. 
 
For at understøtte boligmarkedet og det private forbrug foreslår regeringen en midlertidig sus-
pension af tinglysningsafgift, ejendomsværdiskat og grundskyld for ejerboliger, der skifter ejer 
frem til udgangen af 2012.  
 
Det betyder, at omkostningerne ved at handle en ejendom til fx 2 mio. kr. ved årsskiftet 
2011/12 i gennemsnit nedsættes med i alt 36.400 kr. Det vil øge omsætningen på boligmar-
kedet og dermed medvirke til at understøtte boligpriserne, styrke mobiliteten på arbejdsmar-
kedet og forøge efterspørgslen efter bl.a. boligudstyr og istandsættelse mv. 
 

 

Gang i boligmarkedet og det private forbrug 

 Midlertidig suspension af tinglysningsafgiften på skøder ved køb af ejerbolig fra 20. august 2011 til 

udgangen af 2012 (ca. 900 mio. kr.). 

 Midlertidig skattefrihed for ejendomsværdiskat for ejerboliger, der overtages fra 20. august 2011 til 

udgangen af 2012 (ca. 300 mio. kr.). 

 Midlertidig skattefrihed for kommunal grundskyld for ejerboliger, der overtages fra 20. august 2011 til 

udgangen af 2012 (ca. 350 mio. kr.). 

 

 
Ved bolighandel betales en tinglysningsafgift til staten på 1.400 kr. plus 0,6 pct. af salgs-
summen. For at gøre det billigere at handle boliger og dermed bidrage til at understøtte bo-
ligmarkedet i en periode, hvor antal handler er lavt og boligudbuddet er højt, foreslår regerin-
gen at suspendere tinglysningsafgiften på skøder for ejerboliger, der skifter ejer efter den 20. 
august 2011 og inden 1. januar 2013.  
 
En sådan midlertidig suspension af tinglysningsafgiften skønnes at indebære en mindreind-
tægt på godt 200 mio. kr. i 2011 og 700 mio. kr. i 2012. 
 
Regeringen foreslår endvidere midlertidigt at suspendere ejendomsværdiskatten samt den 
kommunale grundskyld for ejerboliger, der overtages fra den 20. august 2011 og inden 1. ja-
nuar 2013, med virkning fra overtagelsestidspunktet og frem til udgangen af 2012.  
 
Den midlertidige suspension af ejendomsværdiskatten skønnes at indebære en mindreind-
tægt på godt 300 mio. kr. i 2012, idet lempelsen udbetales som et særligt skattenedslag i 
statsskatten i 2012. Den midlertidige suspension af den kommunale grundskyld skønnes at 
indebære en mindreindtægt på 350 mio. kr. i 2012, som ligeledes udformes som et særligt 
nedslag i statsskatten. Nedslaget i ejendomsværdiskatten kan dog maksimalt udgøre 20.000 
kr. Ligeledes kan nedslaget i grundskylden maksimalt udgøre 20.000 kr. 
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For at undgå at skatterabatten fører til ikke-reelle handler med henblik på at spare ejendoms-
værdiskat og grundskyld, indføres der værnsregler, som sikrer mod utilsigtet anvendelse af 
rabatten. Det kan fx være handler, hvor der ikke er sket fraflytning eller indflytning, eller hvor 
ejendommen er handlet tilbage efter kort tid. Ægtefæller og samlevende holdes desuden ude 
af ordningen, så de ikke får skattelempelse ved hel eller delvis indbyrdes overdragelse af den 
bolig, hvor de bor sammen. 

En midlertidig lempelse af tinglysningsafgiften samt af ejendomsværdiskatten og grundskyl-
den skønnes at kunne medføre en stigning i antallet af handler på op mod 25 pct. svarende til 
i størrelsesordenen 15.000 handler. Størrelsesordenen af den øgede bolighandel afhænger 
dog af konjunkturudviklingen og forventningerne til markedet mv. og er derfor forbundet med 
betydelig usikkerhed. 
 
Eksempler på virkningen af initiativerne fremgår af boksen nedenfor. 
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Regneeksempel: Skatterabat ved bolighandel 

Når en bolig til 2 mio. kr. handles, opkræves der tinglysningsafgift af skødet svarende til 1.400 kr. plus 0,6 

pct. af de 2 mio. kr. eller i alt 1.400+12.000 = 13.400 kr. 

 

På en ejendom, der i dag er 2 mio. kr. værd, betales der typisk cirka 10.000 kr. årligt i ejendomsværdiskat, 

(svarende til 1 pct. af 2001-vurderingen tillagt 5 pct., som i gennemsnit er cirka halvdelen af den aktuelle 

værdi). Der er tale om en gennemsnitsbetragtning, der dækker over store geografiske forskelle i både 2001-

vurderingerne og udviklingen i ejendomspriserne siden 2001. Skatterabatten gælder fra det tidspunkt, hvor 

ejendommen overtages, og frem til udgangen af 2012. For en ejendom til 2 mio. kr., der overtages ved års-

skiftet 2011/12, svarer skatterabatten således til 12 måneders ejendomsværdiskat eller 10.000 kr. Hvis 

ejendomsværdiskatten i perioden fra overtagelse og frem til 31/12 2012 overstiger 20.000 kr., udgør ned-

slaget 20.000 kr. 

 

Nedslaget for grundskylden afhænger af, hvor ejendommen er beliggende, idet der er store geografiske for-

skelle i både grundpriser og grundskyldspromiller. Grundværdien udgør i gennemsnit omkring 1/3 af vurde-

ringen, men grundlaget for grundskylden er i mange tilfælde lavere på grund af den særlige stigningsbe-

grænsningsregel. Udgør grundlaget 1/4 af boligens pris, eller 500.000 kr. for en ejendom til 2 mio. kr., bliver 

nedslaget i grundskylden ved overtagelse af ejendommen ved årsskiftet 2011/12 13.000 kr. i en gennem-

snitskommune, hvor grundskyldspromillen er 26. Hvis grundskylden i perioden fra overtagelse og frem til 

31/12 2012 overstiger 20.000 kr., udgør nedslaget 20.000 kr. 

 

Alt i alt nedsættes omkostningerne ved at handle en ejendom til 2 mio. kr. ved årsskiftet 2011/12 dermed 

gennemsnitligt set med 36.400 kr. I tabellen er vist tilsvarende beregning for ejendomme med en salgspris 

på 1 og 3 mio. kr. 

 
 

Tabel a 

Skatterabat ved bolighandel når boligen overtages ved årsskiftet 2011/12 

 Ejendomspris  

Kr. 1 mio. kr. 2 mio. kr. 3 mio. kr.  

Skatterabat ved bortfald af tingslysningsafgift på skødet 7.400 13.400 19.400  

Skatterabat ved bortfald af ejendomsværdiskat i 12 måneder 5.000 10.000 15.000  

Skatterabat ved bortfald af grundskyld i 12 måneder 6.500 13.000 19.500  

Samlet skatterabat 18.900 36.400 53.900  

  

  

 
Når man køber bolig, er der typisk en lang række afledte udgifter til blandt andet istandsæt-
telse samt indkøb af gardiner, nye møbler mv., jf. boksen nedenfor.   
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Aktiviteter i forbindelse med boligkøb 

 

Når man køber ny bolig, følger der typisk en række afledte udgifter med. Nybolig (maj 2009) har skønnet, 

at de samlede udgifter til forbedringer og nye anskaffelser, en familie har, når de overtager en ny bolig, er 

knap 140.000 kr. 

 

Først og fremmest skal en boligkøber have hjælp til det juridiske af en advokat, og det praktiske under flyt-

ningen klarer et flyttefirma. Men det er blot begyndelsen.  

 

Mange ønsker nemlig at sætte deres nye hus eller lejlighed i stand, inden de flytter ind. Ruminddelingen 

skal måske ændres, gulvene slibes og lakeres, og køkkenet udskiftes. Boligkøberne vil typisk også anskaf-

fe en stribe nye forbrugsgoder som møbler, gardiner, husholdningsmaskiner, haveredskaber og planter, 

når de skal flytte ind i et nyt hus. 

 

Tag for eksempel en lille familie, som køber en 3-værelses ejerlejlighed i hovedstaden til 2 mio. kr. I forbin-

delse med ejerskiftet skal der betales tingslysningsafgift vedrørende skødet på 13.400 kr. En udgift, som 

spares med regeringens forslag. Derudover skal lånet tingslyses, og der skal betales en række gebyrer til 

realkreditinstituttet. Det løber samlet op i en udgift på 8.900 kr. 

 

Advokaten, som udarbejder skøde mv., koster omkring 8.000 kr. Dernæst kommer udgiften til flyttemæn-

dene på 3.000 kr. Der indkøbes også nye møbler, fx for i alt 20.000, blandt andet et nyt og større spisebord 

med tilhørende stole. 

 

Desuden har det været nødvendigt med et tjek af de nuværende el- og gasinstallationer. Håndværksudgif-

ter til elektriker og VVS-mand løber op i samlet 7.000 kr.  

 

Køkkenet i lejligheden er gammelt, og efter overtagelsen hyres et køkkenfirma til at installere et nyt køkken 

– samlet pris 80.000 kr. Med køkkeninstallationen løber de samlede udgifter til håndværkere op i 20.000 

kr., hvoraf 17.000 kr. er arbejdsløn, som er fradragsberettiget som følge af regeringens BoligJobplan. Det 

giver en skatterabat på 5.700 kr. 

 

Med initiativerne i ”Holdbar vækst” vil familien slippe for tinglysningsafgiften til skødet, hvortil kommer be-

sparelser på ejendomsværdiskat og grundskyld, som understøtter familiens økonomi i den første tid efter 

boligkøbet. Forhøjelsen af fradragsloftet i BoligJobordningen kan også give en ekstra besparelse, hvis fa-

milien har store udgifter til aflønning af håndværkere mv. 

 

 

Flere private investeringer og boliginvesteringer 
For at understøtte boliginvesteringerne foreslår regeringen at udvide BoligJobordningen, der 
blev indført i maj 2011, samt at fremrykke renovering af almene boliger. For at styrke de pri-
vate investeringer foreslår regeringen at styrke ordningen med Kom-i-gang-lån, styrke bio-
gasudbygningen i Danmark samt fremme grønne vækstteknologier. Desuden gennemføres 
en mere fleksibel finansieringsstruktur i eksportlån. 
 
Disse initiativer skal ses i sammenhæng med en række andre tiltag, der skal styrke væksten 
på længere sigt, herunder initiativerne i Aftale om Danmark som vækstnation fra maj 2011. 
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Heri indgår blandt andet et forslag om skattekreditter (negativ selskabsskat for forskning og 
udviklingsaktiviteter). Dette forslag giver virksomhederne mulighed for fra 2012 at få udbetalt 
negativ selskabsskat af den del af deres underskud, der stammer fra forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter (skattekreditter). Skattekreditter kan frigøre kapital til virksomheder, hvor forsk-
nings- og udviklingsindsatsen endnu ikke har givet tilstrækkeligt afkast til, at de betaler sel-
skabsskat. Ordningen vil således understøtte innovation – særligt i nyetablerede og små og 
mellemstore virksomheder. 
 

 

Flere private investeringer og boliginvesteringer 

 BoligJobordningen udvides til også at omfatte sommer- og fritidshuse samt kolonihaver (1,3 mia. kr.) 

 Fradragsloftet i BoligJobordningen forhøjes midlertidigt fra 15.000 til 20.000 kr. i 2011-12 (1,5 mia. kr.) 

 Fremrykket ramme for renovering af almene boliger (2½ mia. kr.) 

 Styrkelse af ”Kom i gang lån” (150 mio. kr.) 

 Styrkelse af biogasudbygningen i Danmark (200 mio. kr.) 

 Fremme af grønne vækstteknologier (150 mio. kr.) 

 Mere fleksibel finansieringsstruktur i eksportlån 

 

 
Udvidelse af BoligJobordningen og forhøjelse af fradragsloftet 
BoligJobordningen blev indført i maj 2011 som forsøgsordning, hvor der kan gives fradrag i 
skatten for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Der gives også fradrag for løn-
udgifter i forbindelse med installation af jordvarme og solceller/solfangere. 
 
Ordningen øger aktiviteten i serviceerhvervene og tilskynder samtidig til at købe tjenesteydel-
ser og boligreparation i stedet for at udføre aktiviteterne selv. Øget efterspørgsel efter ser-
viceydelser og boligreparationer er med til at styrke beskæftigelsen i service- og byggebran-
cen og begrænse sort arbejde. 
 
Regeringen vil derfor udvide ordningen til også at omfatte de i alt ca. 240.000 sommer- og fri-
tidshuse samt kolonihaver. Det skønnes at indebære en umiddelbar mindreindtægt på i alt 
ca. 1,3 mia. kr. i 2011-2013. Udvidelsen vil bidrage til, at ordningen i større omfang anvendes 
i udkantskommuner. 
 
Regeringen foreslår endvidere, at det maksimale fradrag sættes op fra 15.000 kr. til 20.000 
kr. pr. voksen i 2011 og 2012, hvilket indebærer en mindreindtægt på ca. 1,5 mia.kr. i 2011-
12. 
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Udvidelse af BoligJobordningen til også at omfatte sommer- og fritidshuse og kolonihaver samt  

midlertidig forhøjelse af fradragsloftet fra 15.000 til 20.000 kr. 

Gældende ordning: 

 Forsøg med skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet løber fra den 1. juni 

2011 til og med 2013. 

 BoligJobordningen giver husholdningerne bedre mulighed for at betale sig fra tidskrævende daglig-

dagsopgaver som fx rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde.  

 Ordningen giver også fradrag for lønudgifter til reparationer og udvendig vedligehold, som f.eks. ud-

skiftning af vinduer, tag, isoleringsarbejde mv. samt installation af jordvarme og solceller/solfangere. 

Dermed tilgodeser ordningen også behovet for bedre og mere energieffektive boliger.  

 Fradraget for lønudgifter udgør op til 15.000 kr. årligt pr. person og 30.000 kr. for en husstand på to 

voksne. 

Udvidelse af ordning: 

 Regeringen foreslår at udvide ordningen, så den også omfatter sommer- og fritidshuse samt koloni-

haver. 

 Regeringen foreslår endvidere at forhøje fradragsloftet midlertidigt i 2011 og 2012 fra 15.000 til 

20.000 kr. årligt pr. person og fra 30.000 til 40.000 kr. for en husstand på to voksne. 

 
 

 
Fremrykning af renovering af almene boliger 
Rammen til renovering af almene boliger er ekstraordinært forhøjet med 5 mia. kr. i årene 
2011-2013. Regeringen foreslår at fremrykke det ekstraordinære løft i renoveringsrammen, 
så det koncentreres i 2011. Det betyder yderligere tilsagn til renoveringer for 2,5 mia. kr. i 
2011.  
 
Renoveringerne omfatter eksempelvis facade- og tagrenovation, bekæmpelse af fugtproble-
mer, sammenlægning af lejligheder samt tilgængelighed for handicappede borgere. Energi-
renoveringer kan også støttes op til bygningsreglementets krav.  
 
Renoveringsprojekter har en tidshorisont på gennemsnitligt fire år blandt andet for at mindske 
udgifter til genhusning. Derfor ventes cirka 25 pct. af aktiviteten som følge af fremrykningen 
at finde sted i 2012, mens resten af aktiviteten vil ligge i de efterfølgende tre år. Fremryknin-
gen vil blive forhandlet med aftalepartierne. 
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Fremrykning af renovering af almene boliger 

 I boligaftalen fra efteråret 2010 blev der aftalt et ekstraordinært løft af Landsbyggefondens renove-

ringsramme på i alt 5 mia. kr. i perioden 2011-2013. 
 Det ekstraordinære løft af renoveringsrammen fremrykkes til 2011. Det betyder yderligere tilsagn til 

renoveringer for 2,5 mia. kr. i 2011. 
 Renoveringerne omfatter blandt andet facade- og tagrenovation, bekæmpelse af fugtproblemer, sam-

menlægning af lejligheder samt tilgængelighed for handicappede borgere.  
 Fremrykningen vil komme beboere i almene boliger i alle dele af landet til gode.  

 Hovedparten af den fremrykkede renoveringsramme vil kunne udmøntes i slutningen af 2011.  
 

 
Styrkelse af ”Kom i gang lån” 
Nye virksomheder har stor betydning for jobskabelsen i Danmark. Derfor er det vigtigt, at nye 
virksomheder har gode vækstvilkår. Der er allerede gennemført en række initiativer, der un-
derstøtter vækstvilkårene for iværksættere samt små og mellemstore virksomheder, herunder 
styrket marked for risikovillig kapital mv.  
 
Regeringen vil, som en ekstraordinær indsats, styrke og forlænge Kom-i-gang-lån til iværk-
sættere med 150 mio. kr. til udlån i 2012 til i alt yderligere ca. 300 virksomheder. Kom-i-gang-
lån gør det lettere for iværksættere at skaffe kapital.  
 
 

 

”Kom i gang lån” 

Kom-i-gang-lån blev oprettet i 2005, og der har i forbindelse med krisen været et stort træk på ordningen. 

Der blev derfor med Erhvervspakken for små og mellemstore virksomheder samt opfølgning på Erhvervs-

pakken i 2010 afsat en kautionsramme på i alt 200 mio. kr. Regeringen vil nu forlænge og styrke ordningen 

med yderligere 150 mio. kr. til udlån i 2012.  

 

Ordningen kan benyttes af virksomheder, hvis CVR-nummer er mindre end tre år gammelt. Siden 2005 har 

mere end 1.000 virksomheder optaget lån gennem ordningen. I gennemsnit låner en virksomhed 570.000 

kr. Hvert fjerde Kom-i-gang-lån udgør mindre end 250.000 kr.  

 

Kom-i-gang-lån benyttes af virksomheder i hele Danmark. Over 75 pct. af Kom-i-gang-lån udstedt i perioden 

april 2008 til juni 2011 gik til virksomheder vest for Storebælt. I samme periode er over halvdelen af lånene 

givet til virksomheder inden for brancherne detailhandel, reparationsvirksomhed, hoteller og restauranter 

samt engroshandel. 

 

84 pct. af de iværksættere, der har fået bevilget Kom-i-gang-lån, er stadig aktive efter tre år, mens det for 

iværksættere generelt kun er 55 pct. Ordningen indebærer, at virksomheden kreditvurderes grundigt af 

pengeinstitutterne og modtager rådgivning i virksomhedsstart. Der er i øjeblikket ni pengeinstitutter, der til-

byder Kom-i-gang-lån, herunder Nordea og Danske Bank. Det er bankerne selv, der bevilger lånene, og 

som bærer 25 pct. af risikoen. 
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Styrkelse af biogasudbygningen i Danmark 
Der skal gang i biogasudbygningen i Danmark. Det vil skabe vækst, bidrage til omstillingen 
fra fossile brændsler og medvirke til at reducere de miljøeffekter, der er knyttet navnlig til 
husdyrgødning. 
 
Regeringen vil styrke rammebetingelserne for biogas. Tilskudsniveauet hæves markant og 
bredes ud til flere anvendelser af biogas end i dag.  
 
Blandt andet vil der blive skabt en økonomisk tilskyndelse til at anvende biogas som proces-
energi i industrien og som brændsel i transportsektoren, ligesom at biogassen kan sendes ud 
i naturgasnettet. Det vil skabe det økonomiske grundlag for at opføre nye biogasanlæg over 
hele landet.  
 
Udover at ændre tilskudssystemet vil det bl.a. også blive muligt at få et tilskud svarende til 30 
pct. af investeringsudgiften fra den eksisterende anlægspulje frem for i dag 20 pct. Dette gi-
ver også et stærkt incitament til at igangsætte etableringen af nye biogasanlæg. 
 
 

 

Udbygning af biogas i Danmark 

Regeringen foreslår en forøgelse, omlægning og udbredelse af støtten til biogas, der betyder, at biogas bli-

ver billigere og konkurrencedygtig for langt flere forbrugere af biogas end i dag. Det betyder, at der kommer 

gang i etableringen af nye biogasanlæg til gavn for væksten på kort sigt, og understøtter visionen om 50 

pct.’s udnyttelse af husdyrgødningen i 2020. Konkret foreslår regeringen at: 

 

 Biogas baseret på husdyrgødning vil få et forøget tilskud svarende til 22 kr./GJ. 

 Fremover får alle producenter af biogas et tilskud på 27 kr./GJ, uanset hvordan biogassen efterføl-

gende anvendes. 

 Derudover vil der blive givet yderligere tilskud eller være en afgiftsfordel, alt efter om biogassen an-

vendes til kraftvarmeproduktion, til proces i industrien, som brændsel i transportsektoren eller sendes 

ud i naturgasnettet. Formålet er alt i alt at sikre, at biogas bliver konkurrencedygtig i forhold til 

brændsler, der i dag anvendes i de forskellige sektorer. 

 For at give en yderligere tilskyndelse til at få igangsat de første projekter kan tilskuddet fra den eksi-

sterende anlægspulje udgøre op til 30 pct. af anlægsomkostningen mod i dag 20 pct. 

 Der afsættes en pulje på 25 mio. kr., der kan yde tilskud til etablering af ny biogasinfrastruktur i form 

af fx rørledning, der tilslutter eksisterende biogasanlæg til naturgasnettet.  

 Det gøres frivilligt for rene biogasbaserede kraftvarmeværker, om de vil overgå fra fast elafregning til 

el-pristillæg. 

 

Efter det oplyste er der projekter under overvejelse i en række kommuner, herunder i Tønder, Ringkøbing-

Skjern, Syddjurs, Norddjurs, Varde, Faaborg-Midtfyns, Assens, Nordfyns, Frederikshavn, Lejre, Vesthim-

merland, Viborg, Esbjerg, Herning, Vejen, Ikast-Brande, Fredericia, Hjørring, Guldborgsund, Horsens, Hol-

stebro, Rebild, Skive, Sønderborg, Haderslev, Thisted, Vejle, Lolland og Brønderslev.  Et typisk biogasan-

læg vurderes at udgøre en investering på 100-150 mio. kr. 
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Fremme af grønne vækstteknologier 
Mange danske virksomheder er med helt fremme, når det gælder nye grønne vækstteknolo-
gier indenfor energi, miljø mv. Det er afgørende, at disse teknologier kan blive færdigudviklet 
og demonstreret, så Danmark får den størst mulige andel af den forventede globale vækst i 
efterspørgslen efter grønne løsninger. Det er i disse år, at mange af fremtidens succeshisto-
rier bliver skabt.  
 
Regeringen vil derfor styrke indsatsen i forhold til udvikling og demonstration af lovende tek-
nologier inden for bl.a. energi og miljø ved at tilføre området i alt 150 mio. kr. i indeværende 
år. Det vil gavne væksten på både kort og langt sigt og samtidig bidrage til, at vækst i stadig 
mindre grad sker på bekostning af miljø og natur. 
 

 

Øget satsning på grønne teknologier 

Mange danske energi- og miljøteknologiske virksomheder arbejder med teknologier, der er tæt på at være 

klar til kommerciel markedsføring. Ud over den umiddelbare aktivitetseffekt er det forventningen, at en ræk-

ke projekter hurtigt vil kunne skabe grundlag for en produktion af de nye teknologier og dermed bidrage til 

væksten på mellemlang sigt.  

 

Energipolitisk udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) har inden for den eksisterende bevilling måttet 

afvise mange kvalificerede ansøgninger. Ud over at kunne bidrage til øget aktivitet og vækst vil ekstrabevil-

lingen på længere sigt kunne mindske omkostningerne ved at gøre dansk økonomi uafhængig af fossile 

brændsler. 

 

Også ordninger, der yder tilskud til forskning, udvikling og demonstration af andre miljø og grønne teknolo-

gier, oplever stor efterspørgsel og må afvise mange gode ansøgninger. Det gælder Tilskudsordningen til 

fremme af miljøeffektiv teknologi, Fornyelsesfonden, der yder støtte til at bringe grønne teknologier fra de-

monstrationsfasen og ud på markedet, samt ordningen under landdistriktsprogrammet, der yder tilskud til 

miljøvenlige teknologier i fødevareerhvervet.  

 

Regeringen foreslår derfor en styrket indsats på 150 mio. kr. inden for grønne teknologier i 2011. Heraf an-

vendes 75 mio. kr. til EUDP, og 75 mio. kr. vil blive fordelt mellem forskellige ordninger, der støtter udviklin-

gen af andre grønne teknologier. 

 
Mio. kr. 2011 

Energipolitisk udviklings- og demonstrationsprogram (EUDP) 75 

Miljøteknologi og grønne løsninger 75 

  

 
Mere fleksibel finansieringsstruktur i eksportlån  
Eksportlåneordningen hjælper virksomhederne med at gennemføre sunde eksportforretnin-
ger, som banker ikke kan give lån til på grund af den aktuelle økonomiske situation. Eksport-
låneordningen blev indført i 2009 og forlænget frem til 2015 som led i Aftale om Danmark 
som Vækstnation fra maj 2011. Der er afsat en ramme på 20 mia. kr. til ordningen.  
 
Der er gode erfaringer med, at eksportlåneordningen styrker danske virksomheders mulighe-
der på de globale markeder. Men der er potentiale for et endnu større afkast, hvis fleksibilite-
ten i ordningen øges. Derfor justeres ordningen, så det bliver nemmere for virksomhederne at 
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indfri eksportlånene før tid. Det forventes, at justeringen kan bidrage til udlån af yderligere 15 
mia. kr. inden for den afsatte ramme.   
 

Fremrykning af offentlige investeringer 
For at understøtte den økonomiske vækst og beskæftigelsen foreslår regeringen at fremrykke 
planlagte offentlige investeringer for i alt 3,2 mia. kr. 
 

 

Fremrykning af offentlige investeringer  

 Fremrykning af kommunale investeringer gennem udvidelse af lånepuljen til kvalitetsfondsområderne i 

2012 (1,6 mia. kr.) 

 Fremrykning af investeringer i vej- og baneprojekter og kystbeskyttelse (1,6 mia. kr.) 

 

 
Erfaringerne viser, at fremrykning af offentlige investeringer er langt vanskeligere, end det ly-
der. Der er ofte tale om store komplicerede projekter, hvor der skal foretages VVM-
undersøgelser og udbud og indgås kontrakter mv. Derfor kan der ofte gå lang tid, før projek-
terne reelt kan igangsættes. 
 
Det er centralt for regeringen, at de fremrykkede investeringsprojekter rent faktisk kan reali-
seres inden for den angivne tidshorisont. Derfor har regeringen valgt at identificere konkrete 
offentlige investeringer, der reelt kan fremrykkes og virke allerede i 2011 og 2012. Der er tale 
om kommunale investeringer i daginstitutioner, skoler mv. (kvalitetsfondsområderne) og om 
konkrete vej- og jernbaneprojekter. 
 
Initiativerne skal ses i sammenhæng med, at de offentlige investeringer i forvejen ventes at 
stige med godt 7 pct. i år, og at det offentlige investeringsniveau er det højeste i flere årtier. 
Hertil kommer de store infrastrukturprojekter, som er sat i gang. Inklusive investeringerne i 
Femern-bæltforbindelsen, Metrocity-ringen og banenettet ventes investeringerne at vokse 
med 15 pct. i år.   
 
Fremrykkede kommunale investeringer 
Med henblik på at fremrykke og øge de offentlige investeringer i 2012 foreslår regeringen at 
imødekomme samtlige af kommunernes ansøgninger om låneadgang til kvalitetsfondsprojek-
ter for 2012. Dermed øges det samlede finansierede investeringsniveau i kommunerne i 2012 
med ca. 1,6 mia. kr. fra 15,5 mia. kr. til i alt ca. 17,1 mia. kr. 
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Kommunale investeringer i 2012 

Med kommuneaftalen for 2012 er der aftalt og finansieret et kommunalt investeringsniveau i 2012 på 15,5 

mia. kr. Det er samtidig aftalt, at kommunerne skal investere 7 mia. kr. inden for dagtilbud, folkeskole og 

ældreområdet (kvalitetsfondsområderne). 

 

Kommunernes samlede ansøgninger til den afsatte lånepulje på 600 mio. kr. til kvalitetsfondsprojekter i 

kommuneaftalen for 2012 udgør ca. 2,2 mia. kr. og overstiger dermed puljen med 1,6 mia. kr. Med henblik 

på at fremrykke offentlige investeringer foreslår regeringen at imødekomme alle kommunernes ansøgninger 

til kvalitetsfondsprojekter og dermed udvide lånepuljen med ca. 1,6 mia. kr. i 2012. Det vil indebære, at det 

finansierede investeringsniveau i kommunerne i 2012 løftes fra 15,5 mia. kr. til ca. 17,1 mia. kr. 

 

70 kommuner får bevilget låneadgang til kvalitetsfondsprojekter. Omkring 2/3 af den ansøgte låneadgang, 

dvs. ca. 1,5 mia. kr., vedrører investeringer på folkeskoleområdet samt idrætsfaciliteter målrettet børn og 

unge. De resterende ansøgninger er nogenlunde ligeligt fordelt mellem dagtilbudsområdet og ældreområ-

det.  

 

Kommunernes ansøgninger om låneadgang til kvalitetsfondsprojekter omfatter eksempelvis: 

  

 Låneadgang til 256 projekter på skoleområdet, som retter sig mod ca. 140 konkrete skoler. 

 Renoveringer af skoler og daginstitutioner, herunder energirenoveringer og renoveringer som følge af 

slid, skimmelsvamp, PCB mv. 

 Forbedring og sikring af legepladser ved daginstitutioner. 

 Investeringer i velfærdsteknologi på ældreområdet (fx robotstøvsugere, taleteknologi og PDA'er i hjem-

meplejen). 

 

Udvidelsen af lånepuljen muliggør således et betydeligt løft i investeringerne på disse områder. 

 

 
Fremrykning af investeringer i vej- og baneprojekter og kystbeskyttelse 
En række planlagte statslige investeringer i vej- og baneprojekter samt kystbeskyttelse for i 
alt 1,6 mia. kr. fremrykkes til 2012.  
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Fremrykning af investeringer i vej- og baneprojekter og kystbeskyttelse  

Der fremrykkes investeringer for i alt 850 mio. kr. til følgende vejanlægsprojekter: 

 Fløng-Roskilde (udvidelse af Holbæk-motorvejen ml. Fløng og Roskilde) 

 Holbæk-Vig (motorvej/motortrafikvej fra Tuse N til Vig (2. og 3. etape)) 

 Riis-Ølholm-Vejle (anlæg af motorvej ml. Ølholm og Vejle og udbygning af motortrafikvejen ml. Riis-

Ølholm til motorvej) 

 Slagelse omfartsvej (2-sporet landevej vest om Slagelse) 

 Skærup-Vejle (udvidelse af Den Østjyske Motorvej ml. Skærup og Vejle). 

 

Der fremrykkes investeringer for 200 mio. kr. til vejvedligeholdelse. Det vedrører primært udskiftning af as-

faltbelægninger på bl.a. følgende strækninger: 

 Syd-motorvejen mellem Lellinge og Dyrehavehus 

 Den Fynske Motorvej mellem Langeskov og Nyborg 

 Frederikshavns-motorvejen mellem Vodskov og Hjallerup 

 Den Østjyske Motorvej ved Aarhus. 

 

En ny jernbane mellem København og Ringsted forventes klar til åbning i 2018. Der fremrykkes aktiviteter 

til 2012 svarende til ca. 200 mio. kr. 

 

Der fremrykkes investeringer for 300 mio. kr. til jernbanevedligeholdelse. Det vedrører sporombygningen 

på strækningen Struer-Langå. 

 

Til kystbeskyttelsesaktivitet på den jyske vestkyst fremrykkes 50 mio. kr. 

 

Den samlede fremrykning af investeringer i vej- og baneprojekter samt kystbeskyttelse udgør 1,6 mia. kr. i 

2012 og modsvares af tilsvarende lavere aktivitet i de følgende år. 

 

 

Styrket indsats mod ungdoms- og langtidsledighed 
For at øge unges og lediges jobmuligheder på arbejdsmarkedet og mindske deres ledigheds-
risiko foreslår regeringen dels at styrke indsatsen over for langtidsledighed, dels at sikre flere 
praktikpladser.  
 

 

Flere unge og ledige i job og uddannelse 

 Forstærket indsats overfor langtidsledighed (ca. 200 mio. kr.) 

 Ambitiøs indsats for endnu flere praktikpladser (ca. 120 mio. kr.) 

 

 
Forstærket indsats overfor langtidsledighed 
Stigningen i langtidsledigheden efter den internationale finanskrise er bremset op, og lang-
tidsledigheden er siden årsskiftet stabiliseret på ca. 60.000 fuldtidspersoner. Dermed er den 
aktuelle langtidsledighed lavere end på noget tidspunkt i 1990’erne. 
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Den seneste uro på de finansielle markeder og de moderate vækstudsigter i den internatio-
nale økonomi kan imidlertid svække beskæftigelsesmulighederne for ledige fremadrettet og 
øge risikoen for højere langtidsledighed. 
 
Regeringen vil derfor igangsætte en række nye initiativer til forebyggelse af langtidsledighed. 
Initiativerne er samlet set neutrale for de offentlige finanser i 2012 og 2013 under ét. 
 
 

 

Nye initiativer til forebyggelse af langtidsledighed 

Jobrettet indsats for langtidsledige. For at styrke indsatsen mod langtidsledighed skal forsikrede ledige 

fremover have ret til et job med løntilskud i de sidste 6 måneder af dagpengeperioden.  

 

Forlængelse af virksomhedsrettet praktik fra 4 til 13 uger. Ledige har stor gavn af virksomhedsrettet ak-

tivering, der giver kontaktnetværk og brugbar erhvervserfaring. Tidsbegrænsningen for virksomhedspraktik 

skal derfor ændres fra 4 til 13 uger for modtagere af dagpenge og for de arbejdsmarkedsparate kontant-

hjælpsmodtagere, der i dag kun har ret til 4 ugers praktik. Initiativet indebærer mindreudgifter til aktivering, 

som medgår til at finansiere de andre initiativer mod langtidsledighed. 

 

Tidligere mulighed for jobrotation. Jobrotationsordningen giver ledige mulighed for at få konkret er-

hvervserfaring samtidig med, at personer, der allerede er i job, får mulighed for efteruddannelse. For at gøre 

ordningen mere fleksibel skal ledige kunne komme i jobrotation allerede efter 1 måneds ledighed.  

 

Ret til ”opkvalificeringsjob”. Forsøgsordning med ”opkvalificeringsjob” giver mulighed for, at ledige ufag-

lærte og faglærte samt ledige med forældede uddannelser kan få tilskud til uddannelse i op til 6 uger i for-

bindelse med en ansættelse. Ordningen udvides til at gælde alle ledige med minimum 3 måneders ledighed 

(1 måned for unge under 30 år) uanset forudgående uddannelse.  

 

Bedre muligheder for uddannelse for ufaglærte ledige. Uddannelse kan være en vej til mere varig be-

skæftigelse, særligt for de grupper af ledige, som mangler relevante erhvervskompetencer. Derfor skal et 

midlertidigt forsøg, hvor ufaglærte ledige kan få tilbud fra jobcentret om uddannelse i første ledighedsperio-

de, forlænges til udgangen af 2013.  

 

Uddannelsesplaner til alle ledige unge uden uddannelse. Unge uden uddannelse har større risiko for at 

ende i langtidsledighed. Unge ledige under 30 år uden uddannelse kan fremover få udarbejdet en ”uddan-

nelsesplan”, som sætter mål for, hvordan den unge kan opnå varig beskæftigelse gennem relevant studie- 

eller erhvervskompetencegivende uddannelse.  

 

Varslingsindsatsen forlænges og styrkes. Varslingsindsatsen har vist sig at være et meget brugt red-

skab til at afbøde de negative virkninger af større afskedigelser. For at forebygge langtidsledighed tilføres 

varslingsindsatsen yderligere 43 mio. kr. i 2012. Ordningen kan finansiere op til 2 ugers jobsøgningskurser 

og op til 8 ugers opkvalificering, efter- og videreuddannelse. 

 

 
Ambitiøs indsats for endnu flere praktikpladser 
Regeringen har siden 2009 taget en række initiativer, som har sikret flere praktikpladser til 
elever på de erhvervsfaglige uddannelser.  
 
Antallet af elever i praktik er således vokset gennem det seneste år. Alligevel har over 3.000 
elever i dag hverken en almindelig praktikplads eller en skolepraktikplads og kan derfor ikke 
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få opfyldt deres ønske om uddannelse. Regeringen vil derfor tage en række initiativer, der 
skal sikre flere praktikpladser både på kort og på længere sigt. 
 
Regeringen vil fastholde et stærkt fokus på at skabe flere almindelige praktikpladser, som for 
de fleste elever giver den bedste og mest virkelighedsnære læring. Regeringen ønsker der-
for, at almindelige praktikpladser også fremover skal være hovedsporet på praktikpladsområ-
det. 
 
Regeringen vil forbedre skolepraktikken via forsøg med en ny klyngemodel, der vil betyde, at 
elever i skolepraktik får bedre muligheder for at komme ud i rigtige virksomheder.  
 
I den nuværende situation med stor mangel på praktikpladser vil regeringen desuden anven-
de klausuler om praktikpladser (uddannelsesklausuler) ved indgåelse af store kontrakter i 
forbindelse med flerårige, større offentlige anlægsprojekter som den faste forbindelse over 
Femern Bælt og de kommende byggerier af supersygehuse. Regeringen vil lægge vægt på 
at undgå unødigt bureaukrati for virksomheder, der ønsker at være leverandører til det offent-
lige. 
 
Regeringen vil endvidere oprette yderligere 1.000 ekstra skolepraktikpladser i 2011 for hurtigt 
at afhjælpe manglen på praktikpladser. 
 
Til efteråret vil regeringen drøfte en videreførelse i 2012 af Aftale om flere praktikpladser med 
Folketingets partier. 
 
Endelig vil regeringen som et led i sit kommende 360 graders eftersyn af de erhvervsrettede 
grunduddannelser finde langsigtede løsninger, der varigt kan sikre almindelige praktikpladser 
til endnu flere elever. 
 
. 
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Initiativer til at skabe endnu flere praktikpladser 

Ny klyngemodel, der sikrer en mere virkelighedsnær skolepraktik. Regeringen vil iværksætte forsøg 

med en ny klyngemodel, som gør det muligt for skolepraktikelever at komme på praktikophold i flere virk-

somheder efter en forud fastlagt plan, hvor skolen har ansvaret for elevens samlede uddannelse. Med mo-

dellen skal de enkelte skoler stå for at oprette klynger af virksomheder, som vil bidrage med korterevarende 

praktikophold for skolepraktikelever. Skolen skal også stå for koordineringen af praktik i de forskellige virk-

somheder i klyngen, kombineret med skolepraktik. Skolen får desuden ansvaret for, at de deltagende elever 

når de fastsatte mål for den samlede uddannelse. Klyngemodellen vil skabe en mere virkelighedsnær sko-

lepraktik. Modellen vil samtidig bidrage til en bedre udnyttelse af virksomhedernes kapacitet til at skabe 

praktikpladser. 

 

Uddannelsesklausuler ved flerårige, større offentlige anlægsprojekter. I den nuværende situation med 

fortsat mangel på praktikpladser ønsker regeringen at anvende muligheden for at stille krav til leverandører 

til det offentlige om at tage elever. Regeringen vil konkret arbejde for, at der bliver anvendt klausuler om 

praktikpladser (uddannelsesklausuler) ved indgåelse af store kontrakter i forbindelse med flerårige, større 

offentlige byggerier som den faste forbindelse over Femern Bælt og de nye supersygehuse.  

 

Langsigtede løsninger på manglen på praktikpladser. Almindelige praktikpladser, hvor den enkelte elev 

har uddannelsesaftale med en eller flere virksomheder om sin samlede erhvervsuddannelse, skal fortsat 

være den mest udbredte form for praktik. Den er fagligt udbytterig og bringer eleverne i nærkontakt med ar-

bejdsmarkedet. Regeringen vil foretage et 360 graders eftersyn af de erhvervsrettede grunduddannelser. I 

den forbindelse skal det undersøges, hvordan der varigt kan sikres almindelige praktikpladser til endnu flere 

elever. 

 

1.000 ekstra skolepraktikpladser i 2011. Regeringen vil målrette de 1.000 ekstra skolepraktikpladser mod 

skoler med akut behov for flere pladser. Der skal desuden tages højde for udfordringer i udkantsområder og 

særlige praktikpladsforsøg. De 1.000 nye pladser i 2011 kommer oven i de 1.500 ekstra skolepraktikpladser 

på uddannelser med adgangsbegrænsning til skolepraktik, som blev oprettet med Aftale om flere praktik-

pladser i 2011. Dermed bliver der i alt 2.500 ekstra skolepraktikpladser i 2011.  

 

 

Finansiering af ”Holdbar vækst” 
 
De finanspolitiske lempelser på knap 11 mia.kr. i pakken ”Holdbar vækst” er midlertidige og 
finansieres fuldt ud gennem tilsvarende finanspolitiske stramninger de følgende år. Det er så-
ledes afgørende ikke at øge den offentlige gæld unødigt, navnlig i den aktuelle situation, hvor 
der er stort fokus på landenes håndtering af de finanspolitiske udfordringer. Danmark har i 
forvejen store underskud på de offentlige finanser.  
 
Der er tilstrækkelig stor tillid til den danske finanspolitik til, at pakken isoleret set ikke vil med-
føre højere renter. Når denne handlemulighed i den økonomiske politik nu er til stede, skyl-
des det de reformer af efterløn, dagpenge mv., der er aftalt indenfor det seneste år. Disse re-
former, herunder senest aftalerne om 2020-planen fra foråret, vil således styrke arbejdsud-
buddet og vækstmulighederne i dansk økonomi og sikre strukturel balance på de offentlige 
finanser frem mod 2020. 
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Finansiering for ca. 11 mia. kr. i 2011-2020 

 Varig finansiering af den midlertidige BoligJobordning (4,5 mia. kr.)  

 Reduktion i rammen til renovering af almene boliger i 2012 og 2013 (2,5 mia. kr.) 

 Låneramme til ”Kom i gang lån” (150 mio. kr.) 

 Finansiering af styrkelse af biogasudbygningen i kommende energiaftale (200 mio. kr.) 

 Mindreforbrug vedr. køb af JI/CDM kreditter (150 mio. kr.) 

 Reduktion i de offentlige investeringsrammer 2014-2020 (3,2 mia.kr.) 

 Styrket indsats over for langtidsledighed – mindreudgifter (200 mio. kr.) 

 Omprioritering inden for Undervisningsministeriets ramme (120 mio. kr.) 

 

 
BoligJobordningen med fradrag for serviceydelser i hjemmet løber som et forsøg fra 1. juni 
2011 til og med 2013. Ordningen er midlertidig, men der indgår varige elementer i finansie-
ringen af ordningen. Der tilvejebringes 4½ mia. kr. fra de varige finansieringselementer, idet 
en eventuel videreførelse af ordningen efter 2013 skal ske ved ny finansiering. 
  
Fremrykningen af rammen for renoveringen af almene boliger med 2½ mia.kr. til 2011 mod-
svares af en tilsvarende reduktion af renoveringsrammen på 1½ mia. kr. i 2012 og 1 mia. kr. i 
2013.  
 
Lånerammen til ”kom i gang lån” på 150 mio. kr. vedrører private udlån, og den afsatte stats-
lige tabskaution på 25 mio. kr. finansieres inden for rammerne af den samlede pakke. 
 
Finansieringen af Biogaspakken vil indgå i den kommende energiaftale, mens den øgede 
indsats vedr. fremme af grønne vækstteknologier finansieres af 150 mio. kr., der er afsat til 
køb af såkaldte JI/CDM-kreditter med henblik på opfyldelse af Danmarks klimaforpligtelser, 
idet behovet har vist sig mindre end hidtil antaget. 

 
Fremrykning af kommunale investeringer for 1,6 mia.kr. og fremrykningen af vej- og banepro-
jekter for 1,6 mia. kr. modsvares af en tilsvarende reduktion af de offentlige investeringsram-
mer i årene fremover. 
 
Initiativerne vedrørende en forstærket indsats mod langtidsledighed finansieres ved min-
dreudgifter til aktiveringstilbud, herunder vejledning og opkvalificering som følge af mulighe-
den for virksomhedspraktik i op til 13 uger. Endvidere finansieres udgiften til ekstra skole-
praktikpladser på 120 mio. kr. ved omprioriteringer inden for Undervisningsministeriets ram-
mer. 
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