Status for gennemførelsen af
Vækst og udvikling i hele Danmark og efterfølgende politiske aftaler
Oktober 2016

1.
Bedre rammer for landbrugs- og fødevareerhvervet
1.1.
Fødevare- og landbrugspakken
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Ophævelse af randzoneloven

Gennemført
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Ophævelsen af lov om randzoner er trådt i kraft d. 29. januar 2016.

•

Ændre gødskningsloven så de reducerede
kvælstofnormer udfases, når det opdaterede faglige
grundlag foreligger samt arbejde for en ny målrettet
regulering, der er tilpasset i forhold til de reelle behov for
at beskytte miljøet.

Gennemført
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Plantedækkebekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. august 2016. De første
2/3 af normreduktionen blev fjernet i marts 2016, og den sidste 1/3 af
normreduktionen er fjernet d. 1. august 2016.

•

Ændre naturbeskyttelsesloven så forbuddet mod at
sprøjte og gødske § 3-beskyttede arealer tilbagerulles.

Gennemført
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Ændringen af naturbeskyttelsesloven er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Udføre flere målinger for at sikre bedre viden om, hvor
kvælstof udledes fra ”jord til fjord”.

I proces
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Den første målestation blev indviet d. 19. september 2016.
Målestationerne vil måle fra ultimo 2016, men data vil først være
”brugbare” efter 1 år.

•

Iværksætte initiativer og forsøgsprojekter med
virkemidler, der placeres væk fra de dyrkede marker. Det
omfatter bl.a. øget anvendelse af minivådområder og
etablering af fx muslingeproduktion eller stenrev som
udviklingsprojekter.

I proces
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Der er dialog med universiteter (primært Aarhus Universitet) om
køreplanen.

•

Undlade at gennemføre kravet om yderligere 60.000
hektar efterafgrøder.

Gennemført
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.

•

Arbejde for at hæve harmonikravet for slagtesvin fra 1,4
til 1,7 dyreenheder per hektar jord svarende til EU’s
grænse i forbindelse med en kommende revision af den
danske nitrathandlingsplan.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Der fremsættes lovforslag om ny husdyrregulering i 2016, så de nye
regler kan være i virkning fra august 2017.

•

Foretage en markant reduktion af antal kilometer
vandløb omfattet af vandplanlægningen.

I proces
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Nye kriterier for afgrænsning af vandløb er under udarbejdelse.
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Forventes ved udgangen af 2017.
•

Sikre det faglige og juridiske grundlag for at kunne
gennemføre en reformering af husdyrreguleringen.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Der fremsættes lovforslag om ny husdyrregulering i 2016, hvilket
indebærer en adskillelse af regulering af stald og mark.
Forventet ikrafttræden d. 1. marts 2017. Tilhørende bekendtgørelser
forventes at træde i kraft d. 1. august 2017

•

Styrke grundlaget for smidigere, hurtigere og mere
ensartet sagsbehandling i forbindelse med
miljøgodkendelse af husdyrbrug.

I proces
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Der forberedes it-løsninger for digitalt vejledningssystem og de øvrige
tiltag for en styrket vejledningsindsats udrulles løbende før, under og
efter ikrafttrædelsen af ny husdyrregulering. Dele af forbedringerne af
it-systemet husdyrgodkendelse.dk er allerede iværksat

•

Udarbejde en ny kontrolstrategi for fødevare- og
landbrugsområdet.

I proces
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Initiativet skal udrulles i 2016 og 2017. Analyse og kortlægning pågår.

•

Hæve tilskudsgrænsen fra 30.000 til 35.000
slagteenheder.

Gennemført
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Betalingsbekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. oktober 2016.

•

Gøre kødkontrollen billigere på de mellemstore
slagterier.

Gennemført
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Refusionsordningen er trådt i kraft d. 1. oktober 2016

•

Lancere en vækstplan for akvakultursektoren.

I proces
Del af Aftale om Fødevare- og landbrugspakke.
Der er lanceret en vækstplan den 30. juni. 2016. Lovforslag om
indfasning af kvælstof til akvakultursektoren er planlagt til fremsættelse
oktober 2017 og forventes at træde i kraft d. 1. januar 2018.

•

Afsat 24 mio. kr. til styrkede vækstmuligheder for fiskeri
og akvakultur.

Gennemført
Del af aftale om hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-17
Midlerne er udmøntet ultimo 2015 - primo 2016.

1.2.
Bedre adgang til finansiering
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

I samarbejde med pensionsselskaberne søge at etablere
en investeringsfond, Dansk Landbrugskapital (DLK), hvor
staten vil indskyde 0,5 mia. kr. Fonden skal bidrage til
mere effektive enheder og en stærkere kapitalisering i
landbruget. Fonden kan på længere sigt få en egenkapital
på op til 2 mia. kr.

I proces
Finansudvalget har d. 10. december 2015 godkendt aktstykke om
statens indskud i Dansk Landbrugskapital (V, DF, K, LA, S). Det forventes,
at en model kan offentliggøres i løbet af efteråret.

•

Give Vækstfonden mulighed for i 2016-2017 at stille med
op til 70 pct. i gennemsnit af finansieringen af nye
aktiviteter i landbruget mod maksimalt 50 pct. i dag.

Gennemført
Finansudvalget tiltrådte d. 6. april 2016 aktstykke, hvor de foreslåede
ændringer indgik. Administrationsaftaler er underskrevet, så
Vækstfonden nu kan stille med op til 70 pct. i gennemsnit af
finansieringen af nye aktiviteter i landbruget.

•

Søge at opnå en garanti for låneordningen Etableringslån
til yngre landmænd i Den Europæiske Investeringsfond,
så flere får gavn af lånene, og der kan sættes gang i flere
ejerskifter rundt omkring i landet.

Gennemført
Der er indgået en aftale mellem Vækstfonden og Den Europæiske
Investeringsfond (EIF).
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2.
Gode vilkår for produktion og investeringer

2.1.
Lavere skatter og afgifter, færre byrder samt styrket tiltrækning af investeringer
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Udvide modtagerkredsen for de målrettede PSOlempelser, således at alle virksomheder, som kan
dokumentere, at de opfylder EU-Kommissionens kriterier
for støtte (handelsintensitet og el-intensitet), bliver
tilskudsberettigede. Til dette formål afsættes der med
aftale om vækst og udvikling i hele Danmark 10 mio. kr. i
2016. Det er regeringens mål, at en udvidelse af
modtagerkredsen kan træde i kraft i løbet af 2016.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Lovforslag L160: Forslag til lov om ændring af lov om statstilskud til
elintensive virksomheder er vedtaget d. 24. maj 2016. Loven skal
statsstøttegodkendes af Europa-Kommissionen inden ikrafttrædelse,
hvilket forventes at ske i anden halvdel af 2016.
Som led i 2025-planen: Vækst 2016 forslås det helt at afskaffe PSOafgiften, så systemet gradvist afskaffes fra 2017-2022.

•

Udmønte reserven på 100 mio. kr. årligt fra 2017-2020 til
at forhøje tilskudssatsen, så de målrettede PSO-lempelser
øges, hvorved virksomhedernes omkostninger reduceres
yderligere.

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Ændringen af lov om statstilskud til elintensive virksomheder træder i
kraft d. 1. januar 2017.

•

Nedsættelse af NOx-afgiften.

Gennemført
Del af aftale om finansloven for 2016.
Ændringen af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love er
trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Bedre vilkår for familieejede virksomheder og
generationsskifte (nedsættelse af bo- og gaveafgiften for
erhvervsvirksomheder og succession til erhvervsdrivende
fonde).

I proces
Del af aftale om finansloven for 2016 og indgår i regeringens 2025-plan:
Vækst 2016.
Lovforslaget om nedsættelse af bo- og gaveafgiften for
erhvervsvirksomheder forventes fremsat i december 2016. Vedr.
succession til erhvervsdrivende fonde nedsættes en arbejdsgruppe, der
skal komme med forslag til den konkrete model.

•

Mere enkel og konkurrencedygtig erhvervsbeskatning.

I proces
Regeringen har med 2025-planen lanceret en række
erhvervsbeskatningstiltag herunder ACE-fradraget.

•

Udvidelse af tonnageskatteordningen med mobile
borerigge.

I proces
Initiativet indgik som en del af aftale om finanslov for 2016, hvor det er
forudsat, at der tilvejebringes finansiering ved sanering af
erhvervsstøtten. Udvidelse af tonnageskatteordningen skal ske i
overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler og skal godkendes af
Kommissionen.

•

Forenkle brandreguleringen så al brandlovgivning om
indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt
hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven.
Derved reduceres bygherrers og rådgiveres
administrative omkostninger.

Gennemført
Ændringen af byggeloven er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Tilpasse de danske brandkrav til højlagre til niveauet i
vores nabolande ved ændring af bygningsreglementet.

Gennemført
Ændringen af bygningsreglementet er trådt i kraft d. 1. juli 2016.
Bekendtgørelsen om tekniske forskrifter for højlagre er ophævet d. 1.
juli 2016.
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•

Samle og forenkle brandkrav til lagerbygninger med oplag
af emballerede brændbare produkter i byggeloven.
Derved sikres et sammenhængende
brandsikkerhedsniveau for lagerbygninger i Danmark, og
at det kun er én myndighed, der stiller brandkrav til disse
bygninger.

Gennemført
Ændringen af bygningsreglementet er trådt i kraft d. 1. juli 2016.
Ændringerne på Forsvarsministeriets område er trådt i kraft d. 1. juli
2016.

•

Modernisere den tekniske byggesagsbehandling ved at
indføre en certificeringsordning, hvor certificerede
virksomheder skal indestå for, at bygningsreglementets
regler vedrørende tekniske forhold er overholdt ved det
konkrete byggeri. Derved skal kommunerne ikke længere
varetage den tekniske byggesagsbehandling.

I proces
Ændringen af byggeloven er trådt i kraft d. 1. juli 2016.
De nærmere regler for certificeringsordningen fastsættes efterfølgende i
en bekendtgørelse, som forventes at træde i kraft d. 1. juli 2017.

•

Gøre det frivilligt for bygherrer af udlejningsejendomme,
om man vil tegne byggeskadeforsikring, samt give
mulighed for færre obligatoriske rapporter efter 1- og 5
års eftersyn.

Gennemført
Ændringen af byggeloven er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Modernisere anerkendelsesordningen for statikere ved at
ændre ordningen til en certificeringsordning.

I proces
Ændringen af byggeloven er trådt i kraft d. 1. juli 2016.
Den udmøntende bekendtgørelse forventes at træde i kraft d. 1. juli
2017.

•

Ændre arbejdsmiljøreglerne, så virksomhederne fra
ultimo 2016 har mulighed for at anvendenye
filterteknologier, hvis det ikke forringer arbejdsmiljøet.

I proces
Bekendtgørelsesændringen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2017.

•

Nedlægge den obligatoriske eftersynsordning for store
ventilations- og klimaanlæg i starten af 2016 og erstatte
den af en række frivillige tiltag, der udarbejdes i
samarbejde med branchen.

Gennemført
Ophævelsen af ordningen er trådt i kraft d. 1. januar 2016 med virkning
for alle de tidligere omfattede virksomheder.

•

Privat NemID til virksomheder og til erhverv i NemKonto.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 2 mio. kr. årligt i 2016-2018 samt 1 mio. kr. i
2019 til at udarbejde en række tekniske muligheder. Initiativet forventes
at træde i kraft primo februar 2017.

•

Udarbejde en analyse af mulighederne for etablering af
en platform for digital udveksling af oplysninger over
nedgravet infrastruktur.

Gennemført
Indgår i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Analysen blev
afsluttet i marts 2016. Beslutningsgrundlaget blev efterfølgende spillet
ind i strategien marts/april 2016.

•

Udarbejde en luftfartspolitisk strategi, som bl.a. vil
inddrage mulighederne for at tiltrække yderligere trafik til
de danske lufthavne for derved både at tiltrække og
styrke virksomheder i hele landets konkurrenceevne.

I proces
Strategien forventes færdiggjort primo 2017

2.2.
Vækstkapital til nye og mindre virksomheder
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

I proces
Aktstykket om Dansk Vækstkapital II blev tiltrådt d. 27. november 2015.
Fonden er efterfølgende etableret og bestyrelsen udpeget.
Første investeringer forventes realiseret inden udgangen af 2016.

I samarbejde med danske pensionsselskaber og
Vækstfonden etablere Dansk Vækstkapital II, der bygger
på erfaringerne med Dansk Vækstkapital. DVK II skal især
stille risikovillig kapital til rådighed for nye samt mindre
virksomheder med særligt vækstpotentiale.
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•

I starten af 2016 etablere en Business Angel
matchingfacilitet. Vækstfonden afsætter i alt 100 mio. kr.
til at matche investeringer i danske virksomheder fra
danske og udenlandske business angels.

I proces
Vækstfonden har etableret Business Angel matchingfaciliteten. Første
matchede investeringer forventes gennemført inden udgangen af 2016.

•

Etablere et offentligt-privat erhvervs- og
iværksætternetværk ”DenmarkBridge” som i Silicon
Valley skal hjælpe danske iværksættere med at rejse
kapital fra udenlandske investorer og samtidig bidrage til,
at større danske virksomheder og danske iværksættere
knytter tættere kontakt til investorer og
teknologiudviklingen i Silicon Valley. DenmarkBridge skal
komplementere Innovationscentret i Silicon Valleys
øvrige tilbud.

Gennemført
Vækstfonden har i april 2016 etableret den private forening Denmark
Bridge. Netværkets venturesagkyndige er installeret på
innovationscenteret i Silicon Valley.

•

Sænke minimumsstørrelsen for Vækstlån og Vækstlån til
iværksættere i Vækstfonden fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr.

Gennemført
Finansudvalget tiltrådte d. 6. april 2016 aktstykke, hvor de foreslåede
ændringer indgik. Administrationsaftaler er underskrevet, så
minimumsstørrelsen for Vækstlån og Vækstlån til iværksættere nu er 1
mio. kr.

•

Løfte tabsdækningen i vækstkautionsordningen fra 15 til
20 pct. på pengeinstitutternes samlede låneportefølje.
Derved får pengeinstitutterne en større tilskyndelse til at
yde lån under ordningen.

Gennemført
Finansudvalget tiltrådte d. 6. april 2016 aktstykke, hvor de foreslåede
ændringer indgik. Administrationsaftaler er underskrevet, så
tabsdækningen er løftet fra 15 til 20 pct..

•

Udvide ordningen Vækstlån for iværksættere, så der også
kan udstedes garantier og ikke kun lån.

Gennemført
Finansudvalget tiltrådte d. 6. april 2016 aktstykke, hvor de foreslåede
ændringer indgik. Administrationsaftaler er underskrevet, så der under
ordningen Vækstlån for iværksættere også kan udstedes garantier og
ikke kun lån.

2.3.
Attraktive uddannelser og mere kvalificeret arbejdskraft
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Iværksætte initiativer med henblik på at nedbryde
barrierer for, at uddannelsesinstitutioner kan indgå i
campusdannelser.

I proces
Det indgår i Aftale om styrkede gymnasiale uddannelser, at der skal
udarbejdes et samlet campusudspil med konkrete forslag til, hvordan
institutionerne får bedre mulighed for at indgå i et campussamarbejde.
Der er med gymnasieaftalen afsat en pulje til at understøtte etablering
af campus og campussamarbejde.

•

Understøtte, at erhvervsskoler opretter
grundforløbsafdelinger i områder med svag
uddannelsesdækning.

I proces
Del af aftale om vækst og udvikling i hele Danmark. Med aftalen
afsættes der 7,5 mio. kr. i en forsøgspulje.
Udmøntning af forsøgspulje har afventet fordelingen af udbud af
erhvervsuddannelser. Denne proces er afsluttet ultimo september 2016,
hvor det geografiske udbud af erhvervsuddanneler generelt er
forbedret. Der forventes igangsat en ansøgningsrunde til
forsøgsordningen i løbet af oktober/november 2016.

•

I løbet af 2016 undersøge, hvordan større dele af en
videregående uddannelse kan gennemføres andre steder
end det geografiske udbudssted. Fx i form af forlagt
undervisning eksempelvis på relevante erhvervscentre
eller som e-læringstilbud, men også indeholdt i en
decentral uddannelsesinstitutionsstruktur.

I proces
Initiativ er igangsat, og forventes implementeret i løbet af 2017.
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•

Give mulighed for, at erhvervsuddannelseselever i
virksomhedspraktik kan blive indkvarteret med tilskud på
erhvervsskolers kostafdelinger i tyndt befolkede områder.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 4,5 mio. kr. årligt i 2016-2017 og 5,5 mio. kr.
årligt i 2018-2019, hvilket årligt forventes at understøtte 125 elevers
praktik. Der forventes igangsat en ansøgningsrunde til forsøgsordning i
oktober/november 2016.

•

Give elever på erhvervsuddannelser i det dansk-tyske
grænseland og Lolland og Falster bedre mulighed for at få
dækning til boligudgifter mv. ved praktik i det tyske
nærområde.

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 7 mio. kr. til en forsøgsordning i 2016-2019,
som forventes at understøtte praktik for minimum 50-65 elever årligt.
Ordningen er implementeret.

•

Etablere en landdistriktsvækstpilotordning, der giver
mulighed for at yde op til 2-årig støtte til ansættelse af
højtuddannede vækstpiloter til innovationsprojekter i
små og mindre virksomheder i landdistriktskommuner.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der samlet afsat 10 mio. kr. årligt i 2016-2019 til
ordningen. Offentliggøres i starten af oktober 2016 og midler kan søges
fra d. 6. oktober 2016.

•

Arbejde for tiltag, der styrker lediges mobilitet på
arbejdsmarkedet.

I proces
Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter indgået en
trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele
Danmark og praktikpladser.
Heri indgår to tiltag, som vil understøtte lediges geografiske mobilitet.
Det er i) en forbedring af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings
rådighedstilsyn samt ii) a-kassernes og kommunernes mulighed for at
kontrollere, hvor langt væk fra bopælen, de ledige rent faktisk søger job.
Det er til sammen tiltag, der understøtter, at ledige står effektivt til
rådighed og er geografisk mobile. Tiltagene sættes i gang første halvår
2017 og forventes fuldt implementeret 2018.

•

Invitere regioner og kommuner i 2016 til at samarbejde
om at styrke sammenhængen mellem erhvervs-,
uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen. En
tværministeriel arbejdsgruppe nedsættes i 2015 for at
afdække gode eksempler på samarbejde samt redskaber
og incitamenter til at styrke samarbejdet.

I proces
Der forventes løbende dialog med aktører og interessenter i foråret.
Der inviteres i løbet af 2016 til dialog om regionale
vækstpartnerskabsaftaler. Forventet implementering i 2017.

•

Drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan AMUsystemet kan gøres mere målrettet og fleksibelt.

Gennemført
Tiltag aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftale.

2.4.
Bedre videnoverførsel og udnyttelse af lokale erhvervsmuligheder
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Indgå et partnerskab med relevante erhvervs- og
brancheorganisationer, der skal igangsætte initiativer,
som fremmer automatisering og ny teknologi i små og
mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet.

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 11 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i henholdsvis
2017-2018 og 11 mio. kr. i 2019. Partnerskabet er etableret og
virksomheder har mulighed for at ansøge om tilskud.

•

Igangsætte en analyse af mulighederne for at fremme
produktion og anvendelse af avancerede biobrændstoffer
i Danmark alene baseret på private investeringer samt
evt. EU-tilskud. Analysen forventes afsluttet i
begyndelsen af 2016.

Gennemført
Analysen er gennemført.
Der fremsættes november 2016 lovforslag om ændring af lov om
bæredygtige biobrændstoffer. Indførsel af et iblandingskrav for
avancerede biobrændstoffer indgår i dette lovforslag.

6

•

Styrke vidensamarbejde i udviklingskontrakterne med de
videregående uddannelses- og forskningsinstitutioner og
GTS’erne og sætte særligt fokus på institutionernes
samspil med de lokale og regionale virksomheder.

Gennemført
Har virkning i udviklingskontrakterne for de videregående
uddannelsesinstitutioner på Undervisnings- og Forskningsministeriet
område medio 2016. Initiativet er desuden gennemført for 6 GTS’er.
Den sidste udviklingskontrakt indgås først med virkning fra d. 1. januar
2017 pga. forestående fusion.

•

I løbet af 2016 gå i dialog med uddannelses- og
forskningsinstitutionerne og den lokale erhvervsservice
samt de regionale væksthuse om udbredelse af best
practice for de regionale vidensamarbejder.

I proces
Projektaftale med RegLab og interesserede regioner og kommuner samt
opstart af analyseproces i efteråret 2016. Yderligere aktører vil blive
inddraget i projektet i løbet af foråret 2017.

•

Sikre, at Danmarks Innovationsfond fra 2016 i en 3-årig
periode kan have medarbejdere placeret fysisk i
tilknytning til regionale videnmiljøer.

I proces
Der forventes ansættelse af medarbejdere regionalt i efteråret 2016.
Der er ansat en midlertidig medarbejder i Innovationsfonden til at
understøtte initiativet. Stillingerne i hhv. Region Midt, Nordjylland og
Syddanmark og den interne koordinator på initiativet, forventes besat
inden årets udgang.

•

Gennemføre en målrettet erhvervsindsats i områder, som
er ekstraordinært hårdt ramt af økonomisk tilbagegang.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen afsættes 9 mio. kr. i 2016 og 5 mio. årligt kr. i 2017-2019 til
konkrete indsatser, som gennemføres i samarbejde med regionale og
lokale aktører. Baseret på de indkomne forslag fra de regionale
vækstfora vil erhvervs- og vækstministeren snarligt udvælge et antal
områder, så indsatsen kan påbegyndes inden årets udgang.

•

Styrke den lokale forankring af LAG-midlernes anvendelse
ved at tilbyde de lokale aktionsgrupper at dele sig op,
således at hver af de deltagende kommuner kan få en
LAG. Omorganiseringen vil være frivillig og berører kun de
LAG’ere, der tager imod tilbuddet.

Gennemført
Driftsbekendtgørelsen er trådt i kraft d. 1. januar 2016.
Ingen aktionsgrupper ansøgte om at omorganisere sig.

•

Fortsætte etableringen af lokale aktionsgrupper i de
fiskeriafhængige områder. Lokale kræfter i 16 kommuner
får mulighed for at danne en FLAG, hvor der kan
udmøntes 16 mio. kr. årligt frem til 2018 – hvilket kan ske
i tæt samarbejde med de etablerede LAG’ere i
landdistrikterne.

Gennemført
FLAG’erne er etableret i foråret 2016.

•

Som led i et nyt frikommuneforsøg i 2016-2019 kan
kommunerne gives mulighed for at afprøve nye måder at
understøtte lokale vækst- og udviklingsmuligheder.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Der træffes i løbet af efteråret beslutning om, hvilke kommunenetværk
der skal have status som frikommuner.

Yderligere initiativer vedr. produktion og investeringer fra Aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Forlystelser omfattes af godtgørelsen i elafgiften. Det vil
betyde, at en lang række virksomheder med
forlystelsesaktiviteter vil få en lempelse af elafgiften.
Dette vil reducere forlystelsesparkernes omkostninger og
dermed styrke vilkårene for turisme.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om vækst og udvikling i Hele Danmark.
Lovforslag om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven
og selskabsskatteloven fremsættes i oktober 2016 og forventes at træde
i kraft d. 1. januar 2017.

•

Succesfuldt iværksætteri via rådgivning. Rådgivnings- og
finansieringsinitiativet – Proof-of-Business videreføres.

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 5 mio. kr. årligt i 2016-2019 til udviklings- og
sparringsforløb og en ramme på 5 mio. kr. årligt i Vækstfonden til
investeringer i perspektivrige virksomheder, der har gennemgået et
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sparringsforløb. Indsatsen er påbegyndt.
•

Der afsættes 1 mio. kr. årligt i 2016-2019 til Nordisk
Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy. Centret bidrager
med at formidle viden om vedvarende energi samt
gennemføre udviklingsopgaver i samarbejde med små og
mellemstore virksomheder

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 1 mio. kr. årligt i 2016-2019.
Pr. juli 2016 er 75 pct. af midlerne udmøntet. De resterende midler
forventes at blive overført i 2. halvår af 2016.

•

Det foreslås at modernisere restaurationsloven således at
unge fra 15 år må arbejde på serveringssteder, hvor der
sælges mad og alkohol, som fx familierestauranter.
Desuden vil § 10 vedr. bevillingsperioder også blive
præciseret.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Forslag til lov om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og
alkoholbevilling m.v. er planlagt til fremsættelse januar 2017 med
henblik på ikrafttrædelse d. 1. juli 2017.

•

Der igangsættes et arbejde med at afdække, om det er
muligt at reducere den enkelte virksomheds mulige
udgifter til arkæologiske undersøgelser, fx via en
forsikringsordning.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Der er dialog med forsikrings- og pensionsselskaber samt øvrige
interessenter og en arbejdsgruppe afdækker mulige løsninger på de
forskellige problemer, som opstår ved byggeri på lokaliteter, hvor der
kan være arkæologiske forekomster.

3.
Liberalisering af planloven mv.

3.1.
Friere rammer for kommunernes planlægning og administrative lettelser
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Sikre, at staten fremadrettet alene stopper den lokale
planlægning med indsigelser, når der er tale om
væsentlige nationale interesser, som bl.a. fastholdelse af
store produktionsvirksomheder, transportkorridorer,
natur og miljø, kulturarv og landskaber.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Indføre kortere høringsfrister for lokalplaner og
kommuneplantillæg, så høringer nedsættes fra minimum
8 uger til minimum 4 uger for forslag til lokalplaner og
mindre kommuneplantillæg.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Indføre et forenklet lokalplaninstrument med
begrænsede krav til redegørelse og bestemmelser og
med en kortere høringsfrist fra 8 uger til 2 uger.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Udvide mulighederne for at dispensere fra lokalplaner,
hvorved behovet for udarbejdelse af nye lokalplaner
mindskes.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Kortlægge i samarbejde med KL, hvordan lokalplaner kan
udarbejdes som fuldt digitale planer.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i 2017. Digitaliseringen af lokalplaner vil skulle
ske i samarbejde mellem kommuner og staten således, at de kan indgå i
et nyt Plansystemdk.

•

Nedlægge det nuværende Natur- og Miljøklagenævn og

Lovforslag i kommende folketingssamling
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•

etablere to nye klagenævn i Klagenævnenes hus for hhv.
planområdet og natur- og miljøområdet.

Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om planklagenævn samt miljø- og fødevareklagenævn
fremsættes i oktober 2016 og forventes at træde i kraft i første halvår
2017.

Indføre et differentieret klagegebyr for klager på
planområdet og natur- og miljøområdet.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

3.2.
Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne og for produktion
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Tillade, at alle overflødiggjorte bygninger kan tages i brug
til anden anvendelse, herunder ferieboliger.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Fjerne loftet over, hvor mange ferieboliger der kan
etableres i overflødiggjorte landbrugsbygninger.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Give virksomheder på landet ret til at udvide bygninger
med op til 500 m2 uden landzonetilladelse.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Sikre at nye beboelsesbygninger i tilknytning til en
landbrugsejendom kan etableres op til 50 m væk fra
eksisterende bebyggelse.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Hæve grænsen for størrelsen af til- og ombygning af
helårshus uden landzonetilladelse fra 250 m2 til 500 m2.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Give mulighed for opførelse af erhvervsmæssigt
nødvendigt byggeri til dambrug uden landzonetilladelse.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Give kommunerne mulighed for hvert fjerde år at udpege
to omdannelseslandsbyer, hvor kommunen får særlige
frie rammer til at skabe en helhedsorienteret og
langsigtet plan for omdannelse af landsbyen.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Give kommunerne mulighed for at tillade nedrivning med
henblik på opførelse af erstatningsbyggeri et andet sted
på grunden, fx flytte boligen længere væk fra vejen.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Forlænge fristen for at udnytte en landzonetilladelse fra 3
år til 5 år.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Give en 10-årig byggeret ved ejerens frivillige nedrivning
af en bolig.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Undersøge, hvordan kommunerne kan få bedre rammer
til en mere helhedsorienteret og sammenhængende
planlægning.

I proces
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
I samarbejde med KL evalueres kommunernes konkrete brug af
muligheden for at tænke helhedsorienteret og langsigtet for udvikling af
landsbyerne. Dette vil kunne indgå i udvalgsarbejdet om levedygtige
landsbyer i 2017.

•

Der gennemføres et servicetjek af erfaringer og
potentiale i alternativ arealanvendelse (fx til store
vindmølleparker) i affolkede områder.

I proces
Der igangsættes et servicetjek i efteråret 2016.
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•

Give mere fleksible rammer for brug og udlejning af
sommerhuse i vinterhalvåret ved, at sommerhuse i
sommerhusområder kan benyttes i 34 uger om året mod
26 uger i dag.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Undersøge, hvordan reglerne i sommerhusloven vedr.
erhvervsmæssig udlejning kan moderniseres, uden at de
kommer i konflikt med sommerhusprotokollen.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af sommerhusloven planlægges fremsat februar
2017 og forventes at træde i kraft i 2017.

•

Pensionister får ret til at bo i deres sommerhus hele året
såfremt de har ejet det i 1 år og uanset om det ligger i et
sommerhusområde eller i det åbne land.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Præcisere, hvornår der kan udlægges nye arealer til
byvækst ved at fastsætte objektive kriterier for
kommunens opgørelse af behovet for nyudlæg.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenfor)

•

Revidere regler vedrørende virksomheders
miljøpåvirkning, for at sikre, at virksomheders vækst- og
udviklingsmuligheder ikke begrænses af nye boliger mv.
Den såkaldte Hamborg-model vil blive undersøgt bl.a.
med fastlæggelse af et præcist støjbeskyttelseskoncept.

I proces
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Efter det igangværende udredningsarbejde, vil løsningsforslag skulle
drøftes mellem aftaleparterne bag Danmark i bedre balance.

•

Ændre reglerne for at etablere midlertidige
opholdssteder for flygtninge, således at fx støjkrav kan
fraviges.

Gennemført.
Ændringen af integrationsloven og lov om planlægning er trådt i kraft d.
23. december 2015.

3.3.
Større kommunal frihed til planlægning langs kysterne
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Kommunerne gives mulighed for at udpege
udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der
gives større adgang til at planlægge for byudvikling og
give tilladelse til anlæg (justeret ifm. aftale om Danmark i
bedre balance).

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017, hvorefter kommunerne
kan ansøge om udpegning af konkrete udviklingsområder inden for
kystnærhedszonen.

•

Give mulighed for udlæg af nye sommerhusområder, der
fastlægges ved landsplandirektiv, på baggrund af dialog
mellem staten og kommunerne.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017, hvorefter kommunerne
kan ansøge om omplacering og udlæg af konkrete sommerhusområder.

•

Forenkle reglerne om strandbeskyttelse, så borgere,
fremover automatisk og uden først at søge om
dispensation hertil får en umiddelbar ret til at opføre
installationer, som der allerede i dag gives dispensation
til. Desuden lempes dispensationspraksis i forhold til
private haver og boliger.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven er planlagt til
november 2016 og forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Lempe dispensationspraksis ift reglerne om
strandbeskyttelse, så virksomheder og det lokale fritidsog foreningsliv kan skabe tidssvarende faciliteter og
anlæg langs kysterne.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)
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3.4.
En national turismestrategi og nye forsøgsprojekter for kyst- og naturturisme
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Fremlægge en national turismestrategi i foråret 2016 på
baggrund af arbejdet i Det Nationale Turismeforum.

Gennemført
Strategien er offentliggjort september 2016.

•

Der gennemføres en generel oprydning i ikke udnyttede
kystnære reservationer. Aftaleparterne vil efter
oprydningen tage stilling til antallet af potentielle nye
forsøgsprojekter (mellem 0 og 15) (justeret ifm. aftale om
Danmark i bedre balance).

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i 2017.

•

Undersøge mulighederne for tilpasning af reglerne i
campingreglementet til nye ferieønsker.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af sommerhusloven planlægges fremsat februar
2017 og forventes at træde i kraft i 2017.

•

Igangsætte et serviceeftersyn af reglerne for skiltning i
det åbne land.

I proces
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Rapport om Serviceeftersynet klar i efteråret 2016.

3.5.
Bedre udviklingsmuligheder for detailhandlen
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Ophæve størrelsesbegrænsningen på 2.000 m2 for
udvalgsvarebutikker i bymidten, bydelscentre og
aflastningsområder, uanset bystørrelse.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Give bedre mulighed for udlæg af aflastningsområder.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Hæve størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker i
lokalcentre fra 1.000 til 1.200 m2, mens grænsen for
dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre hæves fra
3.500 til 5.000 m2 og i aflastningsområder til 3.900 m2
justeret ifm. aftale om Danmark i bedre balance.

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)

•

Klargøre mulighederne for e-handel med showrooms
med ny vejledning.

I proces
Del af aftale om Danmark i bedre balance.
Vejledning udarbejdes i forbindelse med ikrafttræden af planloven.

•

Ophæve kravet om brug af den statistiske metode til
fastlæggelse af bymidter.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Del af aftale om Danmark i bedre balance
Lovforslag om ændring af planloven er planlagt til november 2016 og
forventes at træde i kraft i første halvår 2017.

•

Lempe redegørelseskravene til kommuneplanlægningen

Lovforslag i kommende folketingssamling
(Som ovenstående)
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3.6.
Planlægning i de større byer
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

I proces
Revision af fingerplanen er opdelt i to spor. I det første spor er der fokus
på mere afgrænsede ændringer, der aktuelt trænger sig på, og som kan
bidrage til vækst og udvikling i hovedstadsområdet. Der forventes
udstedt et nyt landsplansdirektiv i første halvår 2017. I spor 2 vil fokus
være på de mere overordnede principper og bestemmelser for
hovedstadsområdets planlægning. Det er hensigten, at de ændringer
under spor 2 vil skulle gennemføres med virkning fra 2018.

Igangsætte et forarbejde til en revision af
landsplansdirektivet for hovedstadsområdet, som bl.a.
kan vedrøre de grønne kiler, erhvervsudvikling,
boligudbygning, transportkorridorer mv.

4.
Gode muligheder for at bo og leve i hele Danmark
4.1.
God mobil- og bredbåndsdækning
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Etablering af en statslig bredbåndpulje

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftale om vækst og udvikling i hele Danmark etableres en statslig
bredbåndspulje på 200 mio. kr. Der udmøntes i første omgang 120 mio.
kr. hvorefter forsøgsordningen evalueres. Frist for første ansøgninger er
d. 31. oktober 2016.

•

Sikre bedre mulighed for at udnytte eksisterende passiv
infrastruktur som fx tomrør til bredbånd.

Gennemført
Ændringen af graveloven er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Fastsætte ambitiøse dækningskrav i de kommende
frekvensauktioner, der holdes i perioden 2016-2019.

Gennemført
Dækningskrav er forhandlet på plads med teleforligskredsen. 1800 MHz
auktion startede d. 20. september og forventes afsluttet ultimo
september 2016.

4.2.
Boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Støtte Finanstilsynets intention om at afskaffe
6-månedersreglen i forbindelse med
realkreditinstitutternes værdiansættelse af ejendomme.

Gennemført
Ændringerne af bekendtgørelserne er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Støtte Finanstilsynets intention om at justere
retningslinjerne om rådighedsbeløb i sin
indberetningsvejledning.

Gennemført
Den nye indberetningsvejledning er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Fortsætte dialogen med den finansielle sektor om bl.a.
tiltag, der kan understøtte mulighederne for belåning af

Gennemført
Realkredit Danmark og Arbejdernes Landsbank har fra december 2015
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boliger og erhvervsejendomme i landdistrikterne.

udbudt finansieringsprodukter rettet specifikt mod landdistrikterne.
Erhvervs- og vækstministeren har afholdt en række møder med
finanssektoren. Regeringen fortsætter dialogen med den finansielle
sektor om belåning i landdistrikterne.

•

Reducere antallet af kommuner, der kan modtage penge
til nedrivning fra Landsbyfornyelsespuljen og understøtte
en mere effektiv udmøntning.

Gennemført
Antallet af støtteberettigede kommuner er reduceret.
Refusionssatsen er forhøjet ved ændringen af byfornyelsesloven, der er
trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Regeringen vil undersøge, om der er basis for et nationalt
partnerskab, der kan aktivere private midler og
engagement i nedrivningsindsatsen. Arbejdet igangsættes
primo 2016.

I proces
Aktivering af private midler og engagement i nedrivningsindsatsen kan
indgå i udvalgsarbejdet om levedygtige landsbyer i 2017.

•

Udvide fleksboligordningen og gøre det muligt at
videreføre fleksboligtilladelsen ved salg. Hermed bliver
det mere attraktivt at købe en bolig på landet til
fritidsformål, og køberne får større sikkerhed for deres
investering.

Gennemført
Ændringen af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af
boligforholdene er trådt i d. 1. januar 2016.

4.3.
Bedre fremkommelighed i hele landet
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Etablere en tilskudsordning til nedsættelse af
færgetakster for passagerbefordring til og fra småøer og
ø-kommuner.

Gennemført
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftale om vækst og udvikling i hele Danmark afsættes 48 mio. kr. i
2016 og 95 mio. kr. fra 2017 og frem. Ordningen er udmøntet ved
bekendtgørelse nr. 1057 af 29. juni 2016 om nedsættelse af
færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer.
Tillægskontrakter om prisreduktioner på de statslige færgeruter til
Bornholm og Samsø er trådt i kraft d. 1. september 2016.

•

Nedsætte en arbejdsgruppe der frem til juni 2016 skal se
nærmere på, hvordan det bedst sikres, at færgedriften
kan opretholdes, når færgen til den enkelte ø midlertidigt
er ude af drift.

I proces
Færgesekretariatet, der er et samarbejde mellem de 18 kommuner med
færgeruter til småøer, arbejder allerede med spørgsmålet om
driftssikker færgefart. På den baggrund er beslutningen om at nedsætte
en arbejdsgruppe i statsligt regi om driftssikker færgebetjening udskudt.
Social- og Indenrigsministeriet følger arbejdet med henblik på at få et
kvalificeret grundlag for en endelig stillingtagen i foråret 2017.

•

Gøre det billigere for bilister at pendle over Storebælt ved
at sænke prisen på et pendlerkort for bilister fra 3.920 kr.
til 3.000 kr. pr. måned og øge det særlige pendlerfradrag
på Storebælt fra 90 til 110 kr. pr. tur.

Gennemført
Begge dele af initiativet er gennemført med virkning fra d. 1. januar
2016.

•

Tillade højere hastighedsgrænser for godkendte
campingvogne, påhængsvogne og traktorer.

Gennemført
Ændringen af færdselsloven og lov om godkendelse og syn af køretøjer
er trådt i kraft d. 1. juli 2016.

•

Skabe mulighed for at hæve hastighedsgrænsen på
motortrafikveje fra 90 km/t til 100 km/t., hvor det er
trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Gennemført
Ændringen af færdselsloven er trådt i kraft d. 13. maj 2016.
Hastighedsgrænsen er hævet til 100 km/t. på strækningen Holbæk-Vig,
og der arbejdes på opgradering af flere strækninger.

•

Nedsætte aldersgrænsen for kørekort til lille knallert til
15 år, hvor den i dag er 16 år.

Gennemført
Ændringen af færdselsloven er trådt i kraft d. 1. oktober 2016.
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•

Indføre en forsøgsordning, hvor 17-årige får mulighed for
at erhverve kørekort, forudsat at de frem til det fyldte 18.
år kun kører bil med en erfaren ledsager.

Gennemført
Ændringen af færdselsloven er trådt i kraft d. 10. juni 2016.
Bekendtgørelsen om forsøgsordningen træder i kraft den 1. januar
2017.

•

Forbedre vilkårene for etablering af
virksomhedsinstitutioner ved at give virksomheder
mulighed for at etablere daginstitutioner, som alene er
forbeholdt de ansattes børn.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.
fremsættes d. 6. oktober og forventes at træde i kraft d. 1. januar 2017.

•

Forbedre vilkårene for etablering af internationale
daginstitutioner ved at skabe en klar hjemmel i
dagtilbudsloven. Lovforslaget forventes fremsat i foråret
2016.

Lovforslag i kommende folketingssamling
Forslag til ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v.
fremsættes d. 6. oktober og forventes at træde i kraft d. 1. januar 2017.

•

Nedsætte et udvalg, der skal skabe overblik over
udfordringerne og opstille mulige løsningsforslag, der kan
understøtte en mere hensigtsmæssig fordeling af læger
på tværs af landet.

I proces
Udvalget er nedsat og vil afrapportere ultimo 2016/primo 2017.

•

Igangsætte forsøgsordninger mellem flere skoler med
fjernundervisning af elever i udvalgte fag med henblik på
at identificere potentialer og barrierer i 2016.

I proces
Del af Aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark.
Med aftalen er der afsat 1.5 mio. kr. i 2016 og 1 mio. kr. i 2017.
Forundersøgelse med afdækning af potentialer og barrierer er
gennemført. Ansøgningsrunde gennemføres i efteråret 2016 frem mod
forsøgsstart i 2017.

•

Indlede dialog med KL og de øvrige parter om behovet og
mulighederne for at give kommunerne endnu større
frihed til at etablere fælles ledelse mellem skoler samt
mellem skoler og dagtilbud, fx i form af rammeforsøg fra
skoleåret 2016/2017.

I proces
Der er indledt dialog med KL

5.
Bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser
5.1.
Statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til landets fire regioner
Initiativ (opdateret ift. efterfølgende politiske aftaler)

Kort status

•

Flytte ca. 3.900 arbejdspladser, svarende til over 10 pct.
af de relevante statslige arbejdspladser i
hovedstadsområdet.

I proces
Alle ministerier har udarbejdet konkrete implementeringsplaner,
ligesom der er udmøntet finansiering. Flere hundrede arbejdspladser er
allerede flyttet, og udflytningen fortsætter i den kommende tid.

•

Fremme en geografisk balanceret kulturpolitik bl.a. i
forhold til DR’s produktionsvirksomhed, sagkyndige
udvalg samt tildelingen af tilskudsmidler.

I proces
Der er gennemført en omfordeling af tilskud til kulturaftaler mellem
Kulturministeriet og de såkaldte kulturregioner, som består af klynger af
kommuner. DR udmeldte d. 6. april 2016, at DR har besluttet en samlet
plan, hvorefter en række redaktioner flytter fra DR Byen i København til
Århus og Ålborg.

Fem af initiativerne fra udspillet om vækst og udvikling i hele Danmark er ikke blevet prioriteret i de efterfølgende politiske forhandlinger.
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