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Regional Udvikling i finanslov 2021 

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternati-
vet indgik søndag den 6. december 2020 aftale om finansloven for 2021 og af-
tale om stimuli og grøn genopretning. Nedenfor er uddrag af de væsentlige ele-
menter med relevans for regionerne i aftalen på det regionale udviklingsom-
råde.  

 

Klima 

Der er afsat knap 3 mia. kroner til opfølgning på klimapartnerskabernes anbe-
falinger. Initiativerne forventes at give en ekstra reduktion på ca. 200.000 tons 
CO2/år. For regionerne (og kommunerne) er der vedtaget: 

• Tilskudspulje til energieffektivisering i offentlige bygninger. Kommu-
ner og regioner kan få i alt 150 mil. kr. i 2021, og 150 mil. kr. i 2022 til 
energirenoveringer.  

• Bæredygtigt byggeri. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til 
en pulje til bæredygtigt byggeri, der skal bidrage til at understøtte et 
grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri.  

• Områder af bredere regional politisk interesse er øgede puljer til ud-
fasning af olie- og gasfyr, og tilskud til grønne boligforbedringer, som 
er relevante i forhold til den grønne omstilling og regionale energiplan-
lægning. 

Digitaliseringsfond. Der afsættes 125 mio. kr. årligt i 2021-2024, som kan bi-
drage til udviklingen af nye digitale løsninger, dels ved at understøtte en mere 
sammenhængende og effektiv offentlig sektor, som rummer potentialer i un-
derstøttelsen af Danmarks ambitioner på klimaområdet. Og dels ved at under-
støtte erhvervslivets digitalisering og automatisering for at styrke danske virk-
somheders konkurrenceevne og til gavn for vækst, beskæftigelse og eksport-
muligheder.  
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Jordfordeling: 660 mio. kr. afsættes til udtagning af lavbundsjorder i perioden 
221 til 2024 – til gavn for klimaet.  

 

Natur og miljø 

Der er afsat 888 mio. kr. til en natur- og biodiversitetspakke i perioden 2021-
2024. Indsatsen går til at etablere 75.000 hektar urørt statsskov og 13 nye na-
turnationalparker i tillæg til to allerede besluttede i 2020. Formålet er at 
bremse naturens tilbagegang i Danmark. Der afsættes desuden 10 mio. kr. til 
havmiljøet i 2021, og 4 mio. kr. per år til et biodiversitetsråd i perioden 2021-
2024. 

Der er afsat yderigere 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til 
kystsikring. Det skal ses som led i arbejdet med en national klimatilpasnings-
plan, som er igangsat ved udgangen af 2020 af Miljøministeriet. 

Økologi: Partierne har øremærket 45 mio. kr. årligt i 2021 til 2024 til fremme af 
økologi, heraf 25 mio. kr. til innovation og økologisk omstilling af offentlige køk-
kener, mv. Puljen kan være relevant for arbejdet med at certificere hospitals-
køkkener iht. økologi og skabe samarbejder imellem hospitaler og lokale føde-
vareproducenter. 

 

Generationsforureninger 

Der afsættes 630 mio. kr. til generationsforureninger, idet der henvises til regi-
onernes plan, og det indskærpes i aftalen, at det er en opgave, der varetages af 
regionerne. Der undersøges mulighed for supplerende finansiering fra private 
aktører. Pengene bevilges over perioden 2021-25. Aftalen fastsætter, at der gø-
res status for arbejdet i 2023. Evt. ubrugte midler fra bevillingen skal prioriteres 
til generationsforureninger, og det bemærkes, at arbejdet forventeligt vil fort-
sætte frem mod 2033.  

 

Transport 

Der afsættes i alt 150 mio. kr. i 2021, 50 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. årligt i 
2023-2025 til en pulje, som skal understøtte initiativer, der kan bidrage til den 
grønne omstilling af transportsektoren, fx el-færger, udbredelse af ladeinfra-
struktur, omstilling af den tunge transport mv. Den endelige udmøntning af pul-
jen aftales mellem aftalepartierne primo 2021. Der er ikke nævnt mulighed for 
midler til omstilling af den kollektive transport. 

 

Der afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 170 mio. kr. årligt i 2022-2023 til anlæg af 
cykelstier langs statsvejene. Der afsættes desuden 150 mio. kr. i 2021 til en 
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pulje målrettet kommunale cykelprojekter, hvor evt. tværkommunale cykelpro-
jekter kan opnå 50 procent medfinansiering. 
 

Regeringen lægger vægt på at reservere mindst 4 mia. kr. i 2021 til yderligere 
COVID-19-udgifter. Denne reserve er relevant i forhold til kompensation af tra-
fikselskabernes merudgifter og mindreindtægter som følge af COVID-19 i 2021. 

 

Ungdomsuddannelser 

Ungdomsuddannelserne styrkes med ca. 1,7 milliarder kroner over perioden 
2021-2024. Midlerne fordeles på følgende måde: 

• Gymnasiale uddannelser: 220 millioner kroner årligt fra 2021-2024 til 
et økonomisk løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannel-
ser - både de almengymnasiale uddannelser (stx, hf), de erhvervsgym-
nasiale uddannelser (htx, hhx), de private gymnasier samt eux. Løftet 
svarer til omprioriteringsbidraget for 2019, så gymnasierne i lighed med 
erhvervsuddannelserne får tilbageført omprioriteringsbidraget.  

• Erhvervsuddannelserne: Der afsættes 80 millioner kroner årligt fra 
2021-2024 til et generelt taxameterløft på tværs af erhvervsuddannel-
serne (eksklusive social- og sundhedsuddannelserne).  

• Social- og sundhedsuddannelserne: Der afsættes 80 millioner kroner 
årligt fra 2021-2024 til et ekstraordinært løft af taxametertilskuddene 
til hovedforløbene på social- og sundhedsuddannelserne, det vil sige 
både social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper. 

• FGU: Der afsættes samlet set 120 mio. kr. i perioden 2021-2022 til et 
løft af de forberedende grunduddannelser (FGU). Midlerne går dels til 
pædagogiske indsatser/et inkluderende læringsmiljø (30 mio. kr. årligt) 
og dels til tilpasning af bygninger og lokaler (60 mio. kr.).  

• Grøn iværksætterpulje: 10 mio. kr. årligt i perioden 2021-2023 til en 
iværksætterpulje med et grønt fokus på tværs af ungdomsuddannel-
serne.  

Andet 

• Digital infrastruktur: Bredbåndspuljen forlænges (100 mio. kr. i 2021). 
• Regionale kompetencebehov: Der ansættes yderligere VEU-koordina-

torer i Nordjylland (5 mio. kr.) og Hovedstadsområdet (5 mio. kr.)  mhp. 
opkvalificering og særlige uddannelsesindsatser målrettet hårdt ramte 
områder (40 mio. kr.). Midlerne er kun afsat for 2021. 

• Ordblinde og læse-, skrive- og regnesvage: Pulje på 50 mio. kr. i 2021, 
der skal løfte basale kompetencer hos både ledige og beskæftigede. An-
søgerkredsen vil være bred og kan omfatte kommuner, virksomheder, 
a-kasser, faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner og branche-
organisationer mv. 
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• Grønne kompetencer: Pulje til opkvalificering og efteruddannelse inden 
for klimatilpasning og grøn omstilling i bred forstand (100 mio. kr. årligt 
i 2021-2022). Midlerne kan søges af uddannelsesinstitutioner evt. efter 
dialog med efteruddannelsesudvalg og de faglige udvalg. 

• Landsbyer: Forøgelse af Landdistriktspuljen (25 mio. kr. i 2021) samt 
midler til landsbyfornyelse (25 mio. kr. i 2021). Hertil kommer en ned-
rivningspulje til kommunerne i 2021 (150 mio. kr.). 

• Regionale væksteams: Der oprettes regionale vækstteams i Nordjyl-
land, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og øerne, Hovedstaden og 
Bornholm. De skal komme med anbefalinger vedr. lokale erhvervsfyr-
tårne samt yderligere tiltag, som kan genstarte vækst i deres landsdel. 
F.eks. kan et regionalt vækstteam for Sydjylland understøtte omstillin-
gen fra olie og gas til grøn energi til gavn for vækst og beskæftigelse i 
Esbjerg og i hele Syddanmark. Initiativer finansieres med midler fra 
React-EU og udmøntes via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

 


