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NOTAT

Finanslov 2021 samt aftale om stimuli og grøn 
genopretning - udvalgte sager med konsekvenser for 
kommunerne

Regeringen og RV, SF, EL, ALT har d. 6. dec. 2020 indgået aftale om en 
finanslov for 2021 og om aftale om stimuli og grøn genopretning. Nedenfor 
er opsummeret udvalgte sager med konsekvenser for kommunerne. 

1. AFTALE OM FINANSLOV

Styrket ældrepleje
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen
 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt 

fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen. 
 Et centralt element er, at kommunerne fortsat har mulighed for at 

ansætte flere ufaglærte hænder i ældreplejen. Herved kan allerede 
ansatte ufaglærte medarbejdere i ældreplejen frigøres, så de får 
mulighed for at løfte deres kompetenceniveau ved at tage en social- og 
sundhedsfaglig uddannelse. 

 Målsætningen med puljen er, at kommunerne ansætter 1.000 personer i 
ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden 
for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse.

 Midlerne udmøntes via en ansøgningspulje, som giver kommunerne 
adgang til finansiering svarende til én yderligere varig ansættelse i 
ældreplejen pr. ufaglært ansat i ældreplejen i kommunen, der sendes i 
uddannelse. 

 Aftalepartierne drøfter status for udmøntningen af puljen i efteråret 2021. 
Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via 
bloktilskuddet. 

Videreførelse af Videnscenter for værdig ældrepleje
 22 mio. kr. årligt i perioden 2022-2023 til at videreføre Videnscenter for 

værdig ældrepleje.

Børn 
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer
 Indførslen af lovbundne minimumsnormeringer fremskyndes med ét år, 

så lovkravet er gældende fra 2024.
 Der afsættes i alt 200 mio. kr. i 2021, 200 mio. kr. i 2022, 200 mio. kr. i 

2023, 400 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. varigt fra 2025 og frem til 
hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Dvs. at midlerne er oven i 
finansieringen fra finansloven for 2020. 

 I 2021-2023 udmøntes midlerne via en direkte statslig tildelingspulje. Fra 
2024 og frem udmøntes midlerne over bloktilskuddet.

 Aftalepartierne er enige om at udbygge og forbedre den eksisterende 
dagtilbudsportal for at få mere valide data om normeringer på 
institutionsniveau. Aftalepartierne vil i 2023, hvor de nødvendige data 
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forventes at være tilgængelige, drøfte muligheden for og 
hensigtsmæssigheden af eventuelle lovbundne minimumsnormeringer 
på institutionsniveau. 

 Intentionen med aftalen er, at minimumsnormeringerne skal sikre en 
bund for alle børn, og det er derfor forventningen, at midlerne kommer 
alle daginstitutioner i de enkelte kommuner til gode, der i dag ikke 
allerede har en højere normering end minimumsnormeringen.

 Aftalepartierne er enige om, at det skal være pædagogiske hensyn, der 
styrer tidspunktet for børns oprykning til børnehave. Forud for 
lovgivningsprocessen skal det drøftes med KL, hvordan økonomien bag 
minimumsnormeringer knytter sig til hhv. alder og lederandel. Det skal 
efterfølgende drøftes i aftalekredsen. Dette med henblik på at 
understøtte, at normeringerne følger barnets alder, således at 
kommunerne prioriterer en bedre normering, hvis børnene rykkes op i 
børnehave, før de er fyldt tre år. 

 Inden for rammen afsat til minimumsnormeringer med finansloven for 
2020 prioriteres 100 mio. kr. i 2023 og 200 mio. kr. fra 2024-2030 til en 
opkvalificeringspulje. For at få andel i midlerne skal den enkelte 
kommune fremvise en plan for at opnå en uddannelsesdækning på 
mindst 85 pct. eller forbedre uddannelsesdækningen med mindst 10 
pct.-point. Såfremt alle kommuner ikke kan tilgodeses, vil kommuner 
med lavest uddannelsesdækning blive prioriteret i fordelingen af 
midlerne. De konkrete rammer for den endelige opkvalificeringspulje 
fastsættes af aftalepartierne i 2021. Aftalepartierne skal ved puljens 
udløb i 2030 drøfte status og tage stilling til, hvordan midlerne 
fremadrettet skal benyttes. Midlerne er således varige. 

 Herudover prioriteres der inden for rammen afsat til 
minimumsnormeringer med finansloven for 2020 45 mio. kr. i 2022 og 55 
mio. kr. i 2023 til at sikre, at den tredjedel af kommunerne, som er 
svagest stillet socioøkonomisk, og som i 2018 herudover ikke levede op 
til minimumsnormeringer, får bedre muligheder for at løfte 
normeringerne frem mod de lovbundne minimumsnormeringer i 2024. 

Sundhed og socialområdet
Forlængelse og udvidelse af tilbuddet om gratis psykologbehandling til 18-
24-årige 
 Den eksisterende forsøgsordning med gratis psykologbehandling for 

personer med let til moderat depression eller angst gøres permanent og 
udvides, så den omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år. 

 Der afsættes 22,8 mio. kr. i 2021 og 47,2 mio. kr. årligt fra 2022 og frem 
til en forlængelse og udvidelse af forsøgsordningen, så den fra 2. halvår 
2021 omfatter alle i aldersgruppen 18-24 år og bliver permanent. Det 
skal samtidig finansiere merudgifterne forbundet med den større end 
forventede aktivitet i den eksisterende forsøgsordning. 

Borgerrådgivningsfunktion 
 Der afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 

til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at 
ansætte en borgerrådgiver til bl.a. at rådgive og vejlede borgerne i 
kontakten med kommunen og føre tilsyn med kommunens 
administration.

Afvikling af sagspukler i Ankestyrelsen 
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 Aftalepartierne om at afsætte 5 mio. kr. i 2021 til at understøtte arbejdet 
med afvikling af sagspukler i Ankestyrelsen.

Ekstra ledsagelse for mennesker med handicap 
 Der afsættes midler til en forsøgsordning med et klippekort, hvor borgere 

i målgruppen for ledsagelse, der er bosat på bosteder, i 2021 kan få 
ekstra timers ledsagelse. Regeringen vil tage kontakt til kommunerne 
med henblik på at sikre, at de lever op til de gældende forpligtelser på 
området. Der afsættes 16 mio. kr. i 2021.

Styrkede ungdomsuddannelser mv. 
Økonomisk løft af erhvervsuddannelserne
 Der afsættes 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til et generelt taxameterløft 

på tværs af erhvervsuddannelserne (ekskl. social- og 
sundhedsuddannelserne)

Taxameterløft af social- og sundhedsuddannelserne
 Der afsættes 80 mio. kr. årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af 

taxametertilskuddene til hovedforløbene på social- og 
sundhedsuddannelserne, dvs. både social- og sundhedsassistent og 
social- og sundhedshjælper.

Ekstraordinært løft af FGU 
 Der afsættes i alt 30 mio. kr. årligt i 2021-2022 til et løft af det 

inkluderende læringsmiljø og de pædagogiske rammer på de nye 
institutioner. Midlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt til institutionerne 
på baggrund af senest kendte elevaktivitet og vil skulle målrettes 
pædagogiske indsatser på institutionerne. 

 Der afsættes i alt 60 mio. kr. i 2021 til et ekstraordinært løft af 
tilpasningsmidlerne til FGU. Midlerne vil blive udmøntet gennem en 
ansøgningsrunde som en del af de allerede afsatte tilpasningsmidler, 
hvor de nærmere kriterier og prioriteringer besluttes af FGU-
aftalekredsen.

Grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelserne 
 Der afsættes 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en 

iværksætterpulje med et grønt fokus på tværs af 
ungdomsuddannelserne. Puljen udmøntes som en ansøgningspulje 
administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, der fastlægger de 
nærmere retningslinjer for tildelingen.

Styrket seksualundervisning i folkeskolen 
 Der afsættes 5 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en pulje til at styrke 

seksualundervisning i folkeskolen. Puljen udmøntes som en 
ansøgningspulje administreret af Børne- og Undervisningsministeriet, 
der fastlægger de nærmere retningslinjer for tildelingen.

Løft af kulturen
Børne- og ungepakke til kulturindsatser 
 Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 til huskunstnerordningen, 

således at bevillingen til ordningen omtrent fordobles. 
 Der afsættes en ramme på 20 mio. kr. årligt i 2021-2024 til mere 

ungdoms- og børneteater samt opsøgende teater. Aftalepartierne vil i 
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foråret 2021 tage stilling til udmøntningen af rammen, herunder 
fastsætte nærmere formål og kriterier for indsatsen. 

 Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 til Levende Musik i skolen og 
landsdelsorkestrene. 

 Der afsættes 25 mio. kr. i 2021 til at forny bogsamlinger på landets 
daginstitutioner og fritidsordninger.

Musik og sang
 Der afsættes 20 mio. kr. årligt i 2021-2022 til musik- og kulturskoler. En 

række kommuner vil med initiativet efter ansøgning kunne få tilskud til at 
udvikle nye, eksperimenterende modeller for musik- og kulturskoler. Der 
vil blive stillet krav om kommunal medfinansiering. Aftalepartierne høres 
om den konkrete model inden offentliggørelse. 

Natur, biodiversitet, miljø, klima og økologi
Natur- og biodiversitetspakken
 Der afsættes i alt 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til natur- og 

biodiversitetspakke, bl.a. udlæg af urørt skov, etablering af nye 
naturnationalparker og udarbejdelse af en strategi for forvaltning af 
truede arter. 

 Aftalepartierne er enige om, at urørt skov og naturnationalparker skal 
prioriteres i udmøntningen af midlerne mellem aftalepartierne. 

 Aftalepartierne er enige om at igangsætte en gennemgang af den 
eksisterende lovgivning på natur- og biodiversitetsområdet mhp. at 
understøtte hensigtsmæssige rammer for realiseringen af natur- og 
biodiversitetspakken samt klare rammer for den fortsatte udvikling af 
naturen og biodiversiteten i Danmark. 

 Der afsættes 10 mio. kr. til forbedring af havmiljøet. Rammen prioriteres 
til genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber i 
Øresund mv. 

Generationsforureninger
 Der afsættes 50 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022, 155 mio. kr. i 2023, 

150 mio. kr. i 2024 og 175 mio. kr. i 2025. Der er således i alt afsat 630 
mio. kr. til generationsforureninger frem mod 2025.

 Aftalepartierne er enige om, at generationsforureningerne ved Himmark 
Strand, Kærgård Klit-plantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 
og Cheminovas gamle fabriksgrund skal prioriteres, jf. regionernes plan. 

 Aftalepartierne noterer sig, at håndtering af jordforureninger, herunder 
generationsforureninger, er en opgave, som varetages af regionerne. I 
forbindelse med den konkrete udmøntning af midlerne afsøges 
mulighederne for medfinansiering fra andre aktører. Evt. uforbrugte 
midler prioriteres til generationsforureninger.

 Arbejdet igangsættes i 2021 og vil forventeligt fortsætte frem mod 2033.

Øvrige initiativer
Valgbusser som brevstemmesteder 
 Der afsættes 5 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje til kommuner, der 

ønsker at gøre brug af valgbusser.

COVID-19-indsatsen i kommuner og regioner 
 Finansministeren har ved brev til KL og Danske Regioner har 

tilkendegivet, at regeringen også for 2021 vil være indstillet på at sikre 
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de nødvendige ressourcer til at finansiere COVID-19-indsatsen i 
kommuner og regioner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i 
forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022, når der foreligger et 
overblik over mer- og mindreudgifter i 2021.

Udgiftslofter 2021-2023 
 Aftalepartierne er enige om at stemme for lovforslag om ændrede 

udgiftslofter for 2021-2023 med tilhørende ændringsforslag, som følger 
af Aftale om finansloven for 2021 samt politiske aftaler vedtaget i 
tilknytning hertil.

2. AFTALE OM STIMULI OG GRØN GENOPRETNING

Ramme til omstillingsinitiativer
Ramme til SMV’er, iværksætteri og vækstteams 
 Der etableres et virksomhedsprogram knyttet til omstilling af SMV’er i 

hele landet. Programmet vil gøre det muligt for SMV’er at få finansieret 
rådgivning om grøn og digital omstilling, vækstrådgivning og 
forretningsudvikling samt indkøb af konkret teknologi, produktionsudstyr, 
software mv.

 Der nedsættes syv regionale vækstteams. De skal komme med 
anbefalinger til, hvordan der bedst kan investeres i lokale 
erhvervsstyrker, så de kan udvikle sig til lokale erhvervsfyrtårne og 
styrke vækst og beskæftigelse i en hel landsdel, samt yderligere tiltag, 
som kan genstarte vækst i deres landsdel. 

 Der afsættes samlet 825 mio. kr. fordelt med 300 mio. kr. i 2021 og 525 
mio. kr. i 2022 samt tilhørende administrationsmidler. Desuden afsættes 
8 mio. kr. fordelt med 4 mio. kr. i 2021 og 4 mio. kr. i 2022 til det grønne 
iværksætterpanel. 

Ret til 110 pct. dagpengesats til ledige, som uddanner sig til SOSU-assistent 
eller grønne jobs 
 Forsikrede ledige, der er over 30 år, og som er ufaglærte eller er 

faglærte med en forældet uddannelse, får ret til at påbegynde en SOSU-
assistentgrunduddannelse i 2021 med 110 pct. af deres hidtidige 
dagpengesats. Samtidig udvides positivlisten med 6 pct. til uddannelser, 
der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet. 

 Beskæftigelsesrådets Forretningsudvalg (KL, FH og DA) vil i samarbejde 
udvælge de uddannelser, der skal tilføjes positivlisten. 

 Retten til 110 pct. dagpengesats under uddannelsesløft på de udvalgte 
uddannelser med relevans for den grønne omstilling vil gælde for forløb 
påbegyndt i 2021. 

 Der afsættes samlet set 120 mio. kr. til styrket rekruttering af SOSU-
assistenter og til grønne jobs i 2021-2022. Heraf udgør udvidelsen af 
retten til 110 pct. dagpengesats merudgifter på 84 mio. kr. i 2021 og 18 
mio. kr. i 2022 efter skat, tilbageløb og adfærd. Tiltaget indebærer 
mindre positive opkvalificeringseffekter i de efterfølgende år.

Adgang til jobrettede kurser 
 Bevillingen for den regionale uddannelsespulje hæves, og der 

igangsættes et etårigt forsøg med en ret for den enkelte ledige til et 
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jobrettet kursus fra første ledighedsdag via den regionale 
uddannelsespulje. Retten vil være betinget af, at der er midler i puljen. 

 Der afsættes 30 mio. kr. i 2021 til den regionale uddannelsespulje. 
Derved vil puljen udgøre i alt 285 mio. kr. i 2021 og vil medvirke til, at 
flere hurtigt og fleksibelt kan blive omstillet til nye job og brancher.

Forhøjelse af den regionale uddannelsespulje 
 Den regionale uddannelsespulje forhøjes. Der afsættes 25 mio. kr. årligt 

i 2022-2023. 

Styrkelse af varslingsindsatsen i hårdt ramte områder 
 Der afsættes 100 mio. kr. i 2021 til at styrke varslingsindsatsen i 2021 

som følge af COVID-19-krisen, så opsagte medarbejdere hurtigt kan 
hjælpes videre i ny beskæftigelse med en tidlig og målrettet indsats. 
Dermed vil varslingspuljen udgøre 106 mio. kr. i 2021. 

Opkvalificering og særlige indsatser målrettet hårdt ramte områder (herunder 
i Nordjylland og Hovedstadsområdet), inkl. havne- og landsbypuljer 
 Det regionale branchesamarbejde i Nordjylland og Hovedstadsområdet 

styrkes med ansættelse af flere VEU-koordinatorer. Der afsættes i alt 50 
mio. kr. i 2021 til den målrettede opkvalificering. 

 Der afsættes 25 mio. kr. i 2021 til grøn omstilling af havne og 
omstillingsindsatser inden for fx fiskeri og relaterede følgeerhverv. 

 Der afsættes 25 mio. kr. i 2021 til en forøgelse af Landdistriktspuljen. 
 Der afsættes 25 mio. kr. til at understøtte landsbyfornyelse, som bl.a. 

kan omfatte områdefornyelse af gader, torve og pladser, igangsættelse 
af sociale eller kulturelle aktiviteter, istandsættelse af nedslidte boliger 
eller forsamlingshuse samt nedrivning og fjernelse af skrot på 
boligejendomme. Landsbyfornyelsen udmøntes til de 
ansøgningsberettige kommuner. 

 Der afsættes i alt 75 mio. kr. i 2021 til havne- og landsbypuljer. 
 Der afsættes 20 mio. kr. i 2021 med henblik på senere udmøntning.

Styrket indsats for ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage, herunder 
styrkelse af digitale kompetencer 
 Der afsættes 50 mio. kr. i 2021 til en ansøgningspulje, der kan 

understøtte og hjælpe ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage til at 
styrke deres basale færdigheder. Ansøgerkredsen vil være bred og kan 
omfatte kommuner, virksomheder, a-kasser, faglige organisationer, 
uddannelsesinstitutioner og brancheorganisationer mv.

Nedrivningspulje 
 Der afsættes 150 mio. kr. i 2021 til at styrke nedrivningsindsatsen i de 

kommuner med det største behov for nedrivning af tomme boliger. 
 Midlerne udmøntes som en del af pulje til landsbyfornyelse som tilskud 

til kommunerne. Samtidig hæves den statslige medfinansiering fra 60 
pct. til 80 pct., hvormed den samlede effekt udgør ca. 187,5 mio. kr. 

Midlertidig udvidelse af jobrotationsordningen 
 Som et forsøg udvides jobrotationsordningen for påbegyndte forløb i 

2021. Tiltag til at styrke ordningen omfatter en lempelse af kravet til 
vikarens forudgående ledighed fra 6 til 3 måneder samtidig med, at 



Dato: 6. december 2020

Sags ID: SAG-2020-06231
Dok. ID: 3018104

E-mail: LTR@kl.dk
Direkte: 3370 3734

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 7 af 8

NOTAT

ansættelsen som jobrotationsvikar forlænges fra maksimalt 6 måneder til 
9 måneder. Der afsættes i alt 5 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. i 2022. 

Stimuli til oplevelsesøkonomien
Støtte til oplevelsesindustrien til aktiviteter på social- og ældreområdet 
 Under COVID-19-restriktionerne kan socialt udsatte og sårbare grupper 

på social- og ældreområdet opleve isolation og ensomhed. 
Aftaleparterne er enige om at give målgruppen bedre adgang til 
oplevelsesindustrien i 2021. 

 Der afsættes 250 mio. kr. i 2021 til formålet. Midlerne forankres i 
kommunerne, så støtten kommer bredt til gavn for borgere, lokale tilbud 
og virksomheder. Den konkrete udmøntning skal aftales med KL efter 
dialog med aftalepartierne.

Grøn beskæftigelse og opfølgning på klimapartnerskabernes 
anbefalinger
Pulje til grøn transport 
 Der afsættes en pulje, der skal understøtte initiativer, der kan bidrage til 

den grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af 
ladeinfrastruktur, omstilling af den tunge transport mv. Der afsættes i alt 
150 mio. kr. i 2021, 50 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 2023-2025. 
De afsatte midler er inklusiv afledt afgiftstab. 

Pulje til bæredygtigt byggeri 
 Der afsættes en pulje på i alt 50 mio. kr. til at fremme bæredygtigt 

byggeri. Puljen skal gå til konkrete indsatser, der bidrager til at 
understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst 
byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt. Den endelige 
udmøntning af puljen aftales mellem aftalepartierne i 2021. Der afsættes 
25 mio. kr. årligt i 2021 og i 2022.

Kystsikring 
 Der afsættes samlet 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige 

pulje til kystsikringsprojekter og udvide kriterierne for relevante 
ansøgere. Flere projekter vil således kunne komme i betragtning til 
puljen. 

 Der afsættes i alt 50 mio. kr. i 2021, hvilket vil bringe den samlede pulje i 
2021 op på 90 mio. kr. i 2021. Der afsættes endvidere 150 mio. kr. årligt 
i 2022 og 2023. 

Cykelpulje til stat og kommuner 
 Der afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. årligt i 2022-2023 til 

anlæg af cykelstier langs statsvejene. Det skal understøtte, at borgerne 
får adgang til et mere sammenhængende c-kelstinet og derved bedre 
muligheder for at vælge cyklen frem for andre transportformer. 

 Der afsættes endvidere 150 mio. kr. i 2021 til en pulje målrettet 
kommunale cykelprojekter. Der forudsættes kommunal medfinansiering 
på 50 pct. af anlægsudgiften. Det kommunale bidrag vil skulle prioriteres 
inden for kommunernes anlægsramme. 

Tilskudspulje til energirenoveringer i offentlige bygninger (kommuner og 
regioner) 
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 Der afsættes 150 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 5 mio. kr. årligt fra 2023 
til en tilskudspulje målrettet energirenoveringer i regionale og 
kommunale bygninger med laveste energimærker samt bygninger, der 
opvarmes med olie- og gasfyr. De afsatte midler er inkl. et begrænset 
afledt årligt afgiftstab fra 2021. 

 En del af midlerne fra puljen kan målrettes digitale løsninger og 
intelligent styring af energiforbruget i offentlige bygninger. 

Forøgelse af Bygningspuljen 
 Bygningspuljen forøges. Midlerne styrker den grønne omstilling ved at 

understøtte energieffektiviseringer i helårsboliger. 
 Aftalepartierne noterer sig, at almene boliger, dvs. almene 

boligforeninger, kan søge om midler fra Bygningspuljen ud fra objektive 
kriterier og på lige fod med øvrige bygningsejere, så også lejere kan få 
gavn af energirenoveringer.

 Der afsættes i alt 300 mio. kr. i 2021 og 25 mio. kr. årligt fra 2022. 
Midlerne er inkl. afledt afgiftstab. 

Udtagning af lavbundsjorder 
 Der afsættes i alt 660 mio. kr. i perioden 2021-2024 til udtagning af 

kulstofrig landbrugsjord. 
 Der afsættes i alt 165 mio. kr. årligt i 2021-2024 til udtagning af 

landbrugsjord. 

Digitalisering
Forlængelse af bredbåndspuljen 
 Bredbåndspuljen forlænges i 2021 med henblik på at fremme 

bredbåndsdækningen i hele landet. Der afsættes i alt 100 mio. kr. i 2021 
til en forlængelse af bredbåndspuljen. 

Digitaliseringsfond 
 Der afsættes en ramme til en digitalisringsfond. Det kan bidrage til 

udviklingen af nye digitale løsninger, dels ved at understøtte en mere 
sammenhængende og effektiv offentlig sektor, som rummer potentialer i 
understøttelsen af Danmarks ambitioner på klimaområdet. Og dels ved 
at understøtte erhvervslivets digitalisering og automatisering for at styrke 
danske virksomheders konkurrenceevne og til gavn for vækst, 
beskæftigelse og eksportmuligheder. 

 Den konkrete udmøntning af rammen aftales mellem aftalepartierne på 
baggrund af et oplæg fra regeringen. Der afsættes 125 mio. kr. årligt i 
2021-2024. 
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