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Arbejdsministeriet 

 
Arbejdsmarkedsreformens 3. fase 

Med vedtagelse af arbejdsmarkedsreformens 3. fase er den aktive linie i arbejdsmarkedspolitikken blevet 
yderligere styrket og tilpasset til en situation med nær fuld beskæftigelse. 

Tidspunktet for tilbud er rykket frem for unge og voksne. Den fremrykkede aktivering knyttes sammen med 
øget kvalitet i aktiveringen. Uddannelsesindsatsen for ledige målrettes, så det i videst muligt omfang sikres, 
at virksomhederne får den arbejdskraft, der er efterspørgsel efter, og at flaskehalse undgås. 

Med fremrykningen bliver Danmark sandsynligvis det første land, der opfylder EU’s 
beskæftigelsesretningslinier. 

De 50–54 årige ligestilles med andre med hensyn til dagpengeret. 

 
Ny fleksibel efterløn 

Med den nye fleksible efterlønsordning gives en efterlønsgaranti, der indebærer ret til efterløn, selv om 
medlemmet efter bevisets udstedelse ikke står til rådighed på grund af sygdom. Ordningen giver mulighed for 
at arbejde uden begrænsning - med fradrag i efterlønnen time-for-time. I den nye ordning gives en 



økonomisk belønning for at udskyde overgangen til efterløn, dels ved arbejde 2 år efter bevisets udstedelse, 
dels ved herudover at arbejde i op til 12 kvartaler og derved optjene en skattefri præmie. 

Anciennitetskravet til efterløn er hævet til 25 års medlemskab inden for 30 år. Indbetaling til efterlønnen vil 
efter anmodning kunne overføres til anden pensionsordning. 

Ordningen sikrer efterlønsordningen, herunder muligheden for at trække sig tilbage på efterløn fra det 60. år. 

 
Seniorpolitik 

Der er afsat 25 mill.kr. til puljen til fremme af seniorpolitiske aktiviteter. Formålet er at forbedre de ældres 
forhold på arbejdsmarkedet og styrke mulighederne for fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er i alt 
givet støtte til 86 projekter. 

Der er igangsat en forsøgsordning med konsulentrådgivning til udvikling af seniorpolitik, hvor interesserede 
virksomheder gratis kan få hjælp til at komme i gang med at starte eller omstille en seniorpolitik. 
Rådgivningen gives af en række erfarne konsulentfirmaer. 

 
Intensiveret arbejdsmiljøindsats 

Regeringen har for at intensivere arbejdsmiljøindsatsen fremlagt en ny arbejdsmiljøhandlingsplan. 
Baggrunden er bl.a. at sundhedskløften mellem forskellige befolkningsgrupper er blevet større i de senere år. 
Et forbedret arbejdsmiljø medvirker også til at opfylde behovet for at gøre arbejdsmarkedet mere rummeligt 
og dermed fastholde arbejdskraften længere på arbejdsmarkedet. 

Den nye arbejdsmiljøhandlingsplan indeholder bl.a. en forstærket arbejdsmiljøindsats inden for 10 særligt 
farlige jobgrupper. Herudover indeholder planen bl.a. aktiviteter til fremme af et rummelige arbejdsmarked og 
skærpet arbejdsmiljøovervågning. Planen skal supplere handlingsprogrammet "Rent arbejdsmiljø 2005". 

 

By- og Boligministeriet 

 
Tilgængelighed for handicappede 

I oktober 1998 blev der afgivet en redegørelse om tilgængelighed for handicappede til de fysiske omgivelser. 
Redegørelsen indeholder en række initiativer til sikring af tilgængelighed for alle, herunder forbedring af 
tilgængeligheden i statens bygninger samt en vejledning til kommunerne om håndhævelse af 
byggelovgivningen. 

 
Bypolitikken 

Der er afgivet en Bypolitisk Redegørelse til Folketinget. Sigtet er at styrke og koordinere indsatsen over for de 
problemer, der knytter sig til byerne, og for at fremme mulighederne for en positiv, bæredygtig udvikling i 
byerne. 

En Bypolitisk Perspektiv- og Handlingsplan blev fremsat i januar 1999. Planen indeholder en række forslag til 
konkrete projekter. Til udmøntningen er der afsat 96 mill.kr. på finansloven for 1999. 

Som en del af det bypolitiske arbejde fortsætter Regeringens Byudvalg med det bysociale arbejde, der er nu 
er et centralt element i udmøntningen af regeringens Bypolitiske Perspektiv- og Handlingsplan. 

  



Lov om individuel boligstøtte 

Der er vedtaget en reform af boligstøtten, der indebærer, at boligstøtten fremover koncentreres om 
husstande med lavere indkomster. Støttemodtagere med højere indtægter eller større formuer vil skulle 
betale en større del af huslejen selv. Samtidig indebærer reformen, at den enkelte boligstøttemodtager i 
højere grad tilskyndes til at økonomisere med sit boligforbrug. 

  

Finansieringsreform for det støttede byggeri og byfornyelsen 

Der er gennemført en finansieringsreform for det støttede byggeri og byfornyelsen. Reformen medfører større 
fleksibilitet i finansieringen af det støttede byggeri og i byfornyelsen og vil på sigt reducere de statslige 
udgifter til ydelsesstøtte. 

 
Skæve Huse til "skæve eksistenser" 

Der er i almenboligloven skabt mulighed for, at give tilsagn i 1999-2001 om tilskud til forsøg med etablering 
af boliger til særligt udsatte grupper inden for en samlet ramme på 30 mill.kr. Formålet med forsøgsordningen 
er at indsamle erfaringer og stimulere udviklingen af nye, anderledes botilbud til særligt udsatte grupper. 

 
Projekt Renovering og Projekt Hus 

Der er i årene 1995-99 gennemført erhvervsfremmeprojektet Projekt Renovering. Formålet har været at 
anvise veje til en produktivitetsstigning i størrelsesordenen 15 pct. En ekstern evaluering af de ca. 100 
gennemførte projekter konkluderer, at målet er realistisk set inden for en 5-årig periode. 

Med udgangspunkt i de erfaringer, der er opnået med Projekt Renovering, er der til udviklingsprojektet 
Projekt Hus over en 10-årig periode sat som mål at skabe "dobbelt værdi til halv pris" inden for byggeriet. 
Projektet vil især fokusere på behovet for nye samarbejdsformer mellem byggeriets parter, og der vil blive 
forsøgt at drage nytte fra andre erhvervs erfaringer med en industriel tilrettelæggelse af 
produktionsprocessen. Der vil også blive fokuseret på de barrierer i form af lovgivning, sædvaner mv., der 
kan virke hindrende for byggeriets udvikling. 

 
Byggeskader 

Allerede få år efter opførelsen af nyt byggeri kan der konstateres mange byggeskader. På den baggrund bliver 
der nu stillet som krav for at modtage offentlig støtte til boligbyggeri, at der foreligger statiske beregninger i 
forbindelse med kommunernes byggesagsbehandling. Endvidere vil der blive taget særlige skridt for at gøre 
kommunerne opmærksomme på forpligtelsen til at sikre kvaliteten i de byggeprojekter, der forelægges til 
godkendelse. 

 

Erhvervsministeriet 

 
Forbrugerområdet 

Den brede forbrugeroplysning er styrket og forbedret ved oprettelsen af Forbrugerinformationen. Samtidig er 
markedsføringloven blevet ændret, så overtrædelser hurtigere kan standses. Der er desuden nedsat et 
rådgivende forskerudvalg for forbrugerforhold. Udvalget skal yde rådgivning og skabe bedre vidensgrundlag 
for den forbrugerpolitiske debat. 



 
Dankortet på internettet 

Ved en ændring af betalingskortloven er der skabt mulighed for at anvende dankortet på internettet. Hermed 
er der givet den danske internethandel et afgørende skub fremad. 

 
Administrative lettelser 

Der er oprettet en særlig hjemmeside på internettet, der vil gøre det muligt for virksomheder at finde, udfylde 
og indsende elektroniske blanketter samt indbetale bidrag til offentlige myndigheder. Samtidig er iværksat et 
nyt initiativ, der skal styrke de små virksomheders administrative kompetencer. Endelig er der udviklet en ny, 
supplerende metode til at vurdere virksomhedernes forventninger til administrative konsekvenser af lovforslag 
og bekendtgørelser ved hjælp af fokuspaneler. 

 
Industriens Udviklingsgruppe 

Regeringen har nedsat Industriens Udviklingsgruppe, der skal belyse årsagerne til, at industrien igennem en 
periode har haft vigende markedsandele på eksportmarkederne og på hjemmemarkedet. 

 
Øresundsregionen 

Den danske og svenske regering har i fællesskab kortlagt barrierer og muligheder for en integration i 
Øresundsregionen. Der er identificeret et halvt hundrede små og store barrierer. De to regeringer har 
sammen taget 34 initiativer, der skal styrke integrationen. 

For at styrke den erhvervsmæssige udvikling og integration i Øresundsregionen er det besluttet at etablere 2 
højteknologiske forskerparker i tilknytning til IT-højskolen og det nye bioteknologiske forskningsmiljø i 
København. 

 
Ændring af Eksportkreditfonden 

Eksport Kredit Fonden (EKF) er oplagt til en selvstændig statslig forvaltningsenhed. Målet er at sikre danske 
eksportvirksomheder konkurrencedygtige garanti- og finansieringsvilkår i forhold til deres udenlandske 
konkurrenter. 

VækstFonden 

Der er gennemført en omlægning af VækstFonden, som udvider fondens muligheder for at yde finansiering til 
vækstorienterede, perspektivrige forskningsprojekter. Fonden kan sammen med private investorer skyde 
kapital i såkaldte innovationsfonde, som skal investere i virksomheder i de tidligste udviklingsfaser. Fonden 
har også overtaget administrationen af udviklingsselskabsordningen. 

 
IT-, tele- og elektronikerhvervet 

Der blev i december 1998 fremlagt en samlet erhvervspolitisk strategi for IT/Tele/Elektronikerhvervet. 
Strategien er blevet til i tæt samspil mellem erhvervet og flere ministerier, og indeholder en lang række 
konkrete initiativer og retningslinier, der sigter mod at forbedre rammebetingelserne for 
IT/Tele/Elektronikerhvervet. 

 
Styrket dialog med regioner 



Indsatsen sætter fokus på at skabe de bedst mulige betingelser for regionens erhvervsudvikling under 
anvendelse af de generelle regionale og erhvervspolitiske instrumenter. Opfølgningen på Folketingets 
Lollandsdebat er et eksempel på en sådan dialog, der nu er under udmøntning i form af en række strategier 
for Lolland, Bornholm, Sydfyn og Frederikshavn/Nord-jylland. 

 
Teknologiske Informationscentre 

Erhvervsministeriet og Amtsrådsforeningen har med virkning fra år 2000 aftalt principper for den fremtidige 
udvikling og finansiering af TIC-nettet (Teknologiske Informationscentre). Aftalen giver øget fleksibilitet og 
mulighed for større amtslig indflydelse på TIC-nettets udformning. 

 

Finansministeriet 

 
Finanslov 1999 

Efter forhandlinger med de politiske partier i efteråret 1998 blev der indgået finanslovaftale mellem 
Regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. Herefter 
blev finansloven vedtaget i december 1998. 

Finansloven for 1999 holder statens udgifter i ro, og en række initiativer på bygge- og anlægsområdet 
bidrager til at bremse de inflationære tendenser i byggesektoren. Finanslovens sigte er således at dæmpe 
væksten på kort sigt og øge økonomiens vækstpotentiale på lidt længere sigt gennem fortsatte 
strukturforbedringer. 

Der er en række initiativer i forhold til arbejdsmarkedet på finansloven for 1999, som skal medvirke til at sikre 
et tilstrækkeligt arbejdsudbud i de kommende år. En større arbejdsstyrke, høj beskæftigelse og en betydelig 
arbejdsindsats er forudsætningen, hvis det ønskede velfærdsniveau skal kunne opretholdes i fremtiden. 

Med finansloven for 1999 sker der en fortsat forbedring af statens drifts- anlægs- og udlånsbudget (DAU-
saldoen). Fraregnes engangsindtægter såsom salget af Tele Danmark i 1998 forventes en forbedring af DAU-
saldoen med knap 12 mia.kr. fra 1998 til 1999. 

 
Overenskomst- og aftalefornyelsen 1999 

Finansministeriet og centralorganisationerne indgik tidligere på året et 3-årigt forlig inden for en samlet 
ramme på 7,55 pct., hvortil kommer udmøntning af reguleringsordningen. 

Blandt de opnåede resultater er et nyt lønsystem for chefer, mere fleksible arbejdstidsregler, ny aftale om 
førtidspensionsfradrag for tjenestemænd og etablering af et statsligt Center for Kompetence- og 
Kvalitetsudvikling. Endvidere ophører anvendelsen af 120-dages-reglen ved afskedigelse på grund af sygdom. 

 
Bygningsrenovering i Grønland 

Regeringen og Grønlands landsstyre har udarbejdet en fælles rapport om renoveringsbehovet i Grønland med 
henblik på hjemmestyrets videre planlægning og prioritering af indsatsen samt til brug for videre drøftelser 
mellem regeringen og landsstyret. 

Rapporten giver et skøn over det samlede renoveringsbehov på bolig- og institutionsområdet. Endvidere 
peges der på, at det på grund af kapaciteten på arbejdsmarkedet er vanskeligt på kort sigt at øge 
renoveringsindsatsen i forhold til det nuværende niveau. Endelig omtales forskellige supplerende 
finansieringsmuligheder, herunder lånemuligheder og eventuelle midler til miljøforbedrende og 
energibesparende foranstaltninger som led i renoveringsindsatsen. 



 

Forskningsministeriet 

 
Informationsteknologi 

Manglen på kvalificeret arbejdskraft på IT-området udgør et voksende problem. Det er derfor besluttet at 
oprette en IT-højskole, som både i København og i Vestdanmark vil udbyde nye IT-uddannelser og 
efteruddannelser. IT-højskolen i København indgår i et IT-Vækstcenter, som etableres i Ørestaden. 

Forskningsministeriet har ansvar for initiativerne i regeringens År 2000 Handlingsplan. Gennem År 2000 
Sekretariatet og År 2000 Forum er der skabt øget opmærksomhed på problemerne og sat fokus på arbejdet 
med at gøre Danmark klar til år 2000. 

Regeringen har igangsat et udvalgsarbejde – Det Digitale Danmark – der ultimo 1999 skal resultere i et oplæg 
til IT-politisk strategi for Danmarks placering i netværkssamfundet. Samtidig er iværksat en række 
enkeltstående initiativer, som skal forbedre den offentlige service og understøtte borgere og virksomheders 
muligheder for at udnytte de potentialer, der ligger i den nye teknologi. Blandt andet er der lavet en pulje på 
40 mill.kr. til medfinansiering af PC-hjemme-uddannelsespladser til statsinstitutioner, folkeskoler og frie 
grundskoler. 

 
Teleerhvervet 

En revision af den gældende telelovgivning er indledt. For yderligere at fremme konkurrencen i telesektoren er 
der gennemført en lov om etablering og fælles udnyttelse af master til mobiltelefoni, radiokæder mv. Samtidig 
sikres det, at landskabet ikke skæmmes af flere master end absolut nødvendigt. 

 
Reformproces på universiteterne 

Der er fremsat forslag til justering af universitetsloven. Forslaget vil give universiteterne mulighed for 
indgåelse af udviklingskontrakter og samtidig styrke muligheden for forpligtende samarbejder på tværs af 
institutionsgrænser. 

Syddansk Universitet er etableret ved en fusion af Odense Universitet, Handelshøjskole Syd/Ingeniørhøjskole 
Syd og Sydjysk Universitetscenter. Formålet er at sikre både bedre og geografisk spredte forskningsbaserede 
uddannelsesudbud. 

 
Privat-offentlig forskningssamarbejde 

Der er fremsat forslag til lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner. Loven vil skabe bedre 
mulighed for erhvervsmæssig nyttiggørelse af forskningsbaserede opfindelser og lette mulighederne for 
offentligt-privat forskningssamarbejde. 

Det er besluttet at etablere et Bioteknologi- og Innovationscenter centralt i København. 

For at tiltrække og fastholde udenlandske gæsteforskere og eksperter er der ændret på skattereglerne, så 
eksperterne - når de udfører forskningsarbejde ved offentlige eller private institutioner - ikke risikerer 
efterbeskatning ved forlængelse af deres ophold i Danmark. 

 
Forskningen i internationalt og dansk regi 



Danmarks første nationale satellit – Ørstedsatellitten – blev opsendt i februar 1999. Det er kulminationen af 
flere års udviklingsarbejde mellem forskningsinstitutioner, industri og en række ministerier. Satellitten skal 
foretage målinger af jordens magnetfelt. 

Der er vedtaget tre nye delstrategier for forskning vedrørende hhv. fiskeri, bioteknologi og materialer. 

 

Forsvarsministeriet 

 
Forsvarskommissionen af 1997 

Forsvarskommissionen af 1997 offentliggjorde i december 1998 sin beretning "Fremtidens Forsvar", hvis 
overordnede anbefaling er, at den internationale indsats bør styrkes, og at forsvaret af nærområdet kan 
reduceres. 

 
Forsvarsforlig 2000-2004 

Regeringen indgik 25. maj 1999 aftale om forsvarets ordning i perioden 2000-2004 med Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, CD og Kristeligt Folkeparti. 

Vægten i dansk forsvar forskydes fra mobilisering til krisestyring og vægt på reaktionsstyrker. Kapaciteten til 
internationale operationer styrkes, større mobilitet prioriteres, og der gennemføres materielinvesteringer for 
12 mia. kr. Den mindre krigsstyrke medfører, at der er behov for færre værnepligtige. Dette medfører behov 
for en mindre støttestruktur og derfor gennemføres betydelige strukturelle rationaliseringer og tilpasninger i 
forsvaret. 

Forsvarets årlige budget reduceres med gennemsnitligt 450 mill.kr. eller cirka 2½ procent i forhold til niveauet 
i 1999. Ændringerne betyder, at kasernerne i Næstved, Viborg, Nr. Uttrup, Tønder, Farum og Ringsted lukkes, 
og Flyvestation Værløse nedlægges som operativ flyvestation. 

 
Multinational Corps Northeast 

Folketinget gav i april 1999 samtykke til, at Danmark tiltrådte konventionen om oprettelse af et fælles dansk-
tysk-polsk korps, Multinational Corps Northeast. Den blev undertegnet af forsvarsministrene fra de tre 
deltagende lande den 5. september 1998. Korpsets hovedkvarter ligger i Stettin, Polen. Samtidig med 
oprettelsen af korpset nedlægges det fælles dansk-tyske korps, Allied Forces Schleswig-Holstein and Jutland, i 
Rendsburg, Tyskland. 

 
Samarbejdet med de baltiske lande 

Samarbejdet med de baltiske lande udgør fortsat det højest prioriterede område inden for forsvarets 
østsamarbejde. Danmark har også i det forgangne år påtaget sig en ledende rolle i koordineringen af den 
vestlige bistand til Baltikum. Samarbejdet er blevet yderligere målrettet mod støtte til de baltiske landes 
langsigtede forsvarsplaner og forberedelser til NATO-medlemskab. Samarbejdet har desuden været 
koncentreret omkring træning og uddannelse i Danmark samt efterfølgende udsendelse af det første fælles-
baltiske kontingent fra den fredsbevarende baltiske bataljon (BALTBAT) sammen med den danske bataljon i 
Bosnien. 

 
SHIRBRIG 

Den oprindelig dansk ledede oprettelse af en multinational FN "Stand-by" brigade på højt beredskab, 
SHIRBRIG, forventes at blive erklæret operativ i 1999, hvorefter enheden kan gøres disponibel under FN-
pagtens kapitel VI (fredsbevarelse med parternes indforståelse). SHIRBRIG, hvis planlægningselement er 



placeret i Danmark, er sammensat af styrkebidrag fra en række lande tilmeldt FN´s register for "Stand-by 
Forces Arrangement System". 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

 
Landbrugsloven 

Landbrugsloven er blevet strammet, så den nu tager højde for den kraftige strukturudvikling i landbruget. 
Sammenlægningsgrænserne og antallet af dyreenheder er nedsat og fortrinsstillingen er udvidet. Med 
ændringen sikres det, at unge landmænd fremover får lettere ved at etablere sig, fordi gårdene nu ikke 
længere kan blive så store. Samtidig sikres det, at der fortsat vil være dynamik i landbruget, så 
konkurrenceevnen bevares. 

 
Idégruppen 

Regeringen har nedsat en idégruppe, som skal diskutere de fremtidige udviklingsmuligheder for 
fødevaresektoren, der er Danmarks næstvigtigste ressourceområde. Formålet med idégruppen er at nå frem 
til en række konkrete anbefalinger til regeringen og til dansk erhvervsliv om initiativer, der kan være med til 
at fastholde/tiltrække kvalificeret arbejdskraft til sektoren og sikre de nødvendige investeringer i høj kvalitet i 
en stadig stigende global konkurrence. 

 
Aktionsplan II - Økologi i udvikling 

Der er fremlagt en ny aktionsplan for økologi. Blandt de anbefalinger, som forventes iværksat straks, er en 
informationskampagne for Ø-mærket for at fastholde dets høje troværdighed blandt forbrugerne, styrkelse af 
samarbejdet mellem producenter og detailhandel, styrkelse af økologien i jordbrugets uddannelsessystem, og 
undersøgelse af, hvordan eksport af økologiske produkter kan fremmes. 

 
Regional struktur for fødevarekontrol 

Efter vedtagelsen af fødevareloven, som giver grundlaget for den enstrengede statslige kontrolstruktur, har et 
enigt udvalg besluttet at placere alle de nuværende kontrolfunktioner i 11 nye fødevareregioner. Med den ny 
struktur samles kontrolindsatsen hele vejen fra jord til bord. Ansvar og kompetence i fødevarekontrollen 
kommer til at følges ad. Og der bliver mulighed for at sikre en ensartet beskyttelse af forbrugerne over hele 
landet. 

 
Fødevaresikkerhed 

Indsatsen for fødevaresikkerhed er blevet styrket med 3 gange 40 mill.kr. Pengene bruges bl.a. til en styrket 
indsats inden for salmonella, campylobactor og fødevareallergi. Indsatsen følger op på regeringens 
fødevarepolitiske redegørelse. 

 
Vækstfremmere 

Det er lykkedes at få forbudt 4 antibiotiske vækstfremmere i EU. Forbuddet kommer efter, at dansk forskning 
har påvist risiko for, at forbrugerne kan blive resistente over for antibiotika. 

 
Kvalitetsmærket 

Kvalitetsmærket for svine-, okse- og kalvekød er taget i brug. Det blå kvalitetsmærke giver forbrugerne en 
garanti for, at der for den mærkede vare i produktionsprocessen er taget ekstra hensyn til dyrevelfærd, 



sundhed og kvalitet. Kvalitetsmærkningsordningen er dynamisk, således at den kan udvides til andre 
produktkategorier, herunder til forarbejdede varer. 

 
Måltidets hus 

Det er besluttet at etablere Måltidets Hus i København. Formålet er at hæve kvaliteten af det danske måltid. 
Huset skal tilbyde en række uddannelsesaktiviteter, være ramme for initiativer, der sætter fokus på 
spisekvalitet og madkultur og skal huset indgå i forsknings- og udviklingsprojekter. 

 
Investeringer i dyrevelfærd 

I overensstemmelse med regeringens ønsker om at fremme dyrevelfærd i landbrugets produktion, er der på 
finansloven for 1999 afsat midler til at understøtte investeringer, som bedrifter gennemfører for at indrette og 
tilpasse produktionsforholdene til de dyrevelfærdsmæssige standarder, der er fastlagt i lov om indendørs hold 
af drægtige søer og gylte samt i de dyrevelfærdsmæssige regler i kvalitetsmærkningsordningen. 

 
EU-reform af landbrugspolitik 

Reformen indebærer prisfald på mælk, oksekød og korn på op til 15 pct. Samtidig indebærer reformen, at 
miljø- og landbrugspolitikken for første gang kobles sammen. EU's støtte til landdistrikterne bliver ligeledes 
reformeret, således at beskæftigelse og udvikling i landdistrikterne fremmes, ligesom hensynet til miljø og 
dyrevelfærd med reformen får en styrket rolle. 

 
Fiskeriforhold 

En ny forenklet fiskerilov har afløst 9 tidligere love på fiskeriområdet. 

Der er gennemført nye regler for rekreativt fiskeri, som vil være med til at fremtidssikre det rekreative fiskeri, 
så det også i fremtiden kan udøves af flest muligt. 

Med en ny handlingsplan for reduktion af utilsigtet bifangster af marsvin er Danmark det første land i Europa, 
som taget initiativ for den truede dyreart. 

Der er vedtaget en ny strategi for dansk fiskeriforskning, som lægger rammerne for en målrettet udvikling af 
fiskeriforskningen og for koordineringen og prioriteringen af den nødvendige indsats. Der er skabt en faglig 
baseret strategi gennem samarbejde med forskere og erhvervsliv. 

 

Indenrigsministeriet 

 
Kosovonødlov 

Med vedtagelsen af Kosovonødloven er der skabt grundlag for, at Danmark kan modtage fordrevne personer 
fra Kosovo og tilbyde dem midlertidig beskyttelse her i landet under smidige og fleksible vilkår, der er 
tilpasset deres særlige behov. 

 
Styrket repatrieringsindsats 

Der er vedtaget en ny repatrieringslov, som forstærker og udbygger den hidtidige repatrieringsindsats. 
Formålet er at give personer, der har mulighed for at vende tilbage til deres hjemland, den nødvendige støtte 
og i det hele skabe de nødvendige forudsætninger herfor. 



 
Hovedstadens Udviklingsråd 

Fra 1. januar 2000 oprettes Hovedstadens Udviklingsråd, der skal sikre en effektiv løsning af de opgaver, der 
kræver fælles beslutninger i området. Rådet skal fremover tegne hovedstadsregionen udadtil og styrke 
sammenhængen i indsatsen indadtil. Hovedstadsområdet får derved bedre mulighed for at fremme 
udviklingen i det samlede hovedstadsområde til gavn for borgerne i området. 

 
Opgavekommissionen 

Opgavekommissionen har afsluttet sit arbejde med en betænkning, som indeholder en samlet grundig 
gennemgang af de opgaver, der udføres af offentlige myndigheder. Kommissionens hovedkonklusion er, at 
opgavefordelingen mellem stat, amtskommuner og primærkommuner grundlæggende er hensigtsmæssig. På 
konkrete områder bliver der dog peget på, at der er behov for ændringer eller justeringer. 

 
Særlig vanskeligt stillede kommuner 

Der er etableret en statslig støtteordning med en årlig tilsagnsramme på 15 mill. kr., hvoraf der kan ydes 
tilskud til kommuner, der ellers kunne have svært ved at opfylde krav om medfinansiering af projekter, som 
får tilskud fra de regionale EU-støtteordninger. Støtteordningen kan bidrage til erhvervsudvikling og 
beskæftigelsesfremme i særlig vanskeligt stillede kommuner. 

 
Værnepligt 

Med lov om ændring af værnepligtsloven og lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt arbejde er der 
foretaget ændringer af reglerne om udelukkelse af straffede værnepligtige fra værnepligtstjeneste, og 
Værnepligtsnævnets sammensætning er ændret således, at det i det væsentlige fungerer som et klagenævn. 
Endvidere er der foretaget en udvidelse af fristen for ansøgning om overførelse til civilt arbejde fra 4 til 8 
uger. 

 

Justitsministeriet 

 
Kriminalforsorgen 

Som led i finansloven indgik regeringen med et bredt flertal i Folketinget en flerårig budgetaftale for 
kriminalforsorgen for perioden 1999-2003. Der er efterfølgende lagt en udmøntningsplan for flerårsaftalens 
initiativer og indgået en resultatkontrakt med Direktoratet for Kriminalforsorgen. Blandt de nye tiltag til en 
moderniseret kriminalforsorg kan nævnes bygning af et nyt fængsel og en ekstra narkobehandlingsafdeling. 

 
Tv-overvågning af ansatte 

Der er indført forbud mod skjult tv-overvågning af ansatte på private arbejdspladser. Forslag om et lignende 
forbud på offentlige arbejdspladser vil blive fremsat til efteråret. 

 
Prostitution 

Ved en ændring af straffeloven er prostitution afkriminaliseret. Samtidig er det gjort strafbart at være kunde 
til en prostitueret under 18 år. 



 
Indfødsret 

Der blev i april 1999 indgået et bredt politisk forlig om nye retningslinier for, hvornår udlændinge kan få 
dansk indfødsret ved lov. De nye regler er mere retfærdige og afbalancerede og indeholder både stramninger 
og lempelser. De nye retningslinier vedrører navnlig kriminalitet, men også mindre ændringer hvad angår 
sprog, restancer og krav til opholdstid i Danmark. 

 
Retterne og pressen 

Retsplejeloven er blevet ændret, så pressens muligheder for at dække retssager er blevet forbedret. 

 
Adoption 

Reglerne om undersøgelse og godkendelse af adoptanter til udenlandske børn er gjort mere tidssvarende. Et 
vigtigt element heri er, at adoptanternes ønsker skal sættes mere i centrum samtidig med, at 
myndighedernes kontrolfunktion træder i baggrunden. 

 
EU-svig og bestikkelse 

Der er fremsat forslag til ændringer af straffeloven, der har til formål at styrke det strafferetlige værn mod 
momssvig, EU-svig og bestikkelse. Med ændringerne vil Danmark kunne ratificere en række konventioner og 
protokoller om EU-svig og bestikkelse af udenlandske tjenestemænd. 

 
Isolationsfængsling 

Der er fremsat forslag til ændringer af retsplejeloven med henblik at opnå en væsentlig begrænsning i 
anvendelsen og varigheden af isolationsfængsling. 

 
Politiets efterretningsvirksomhed 

Der er vedtaget en lov om undersøgelse af politiets efterretningsvirksomhed på det politiske område og af de 
aktiviteter, der var baggrunden for denne virksomhed. Loven betyder, at der skal gennemføres en 
sammenhængende, bred historisk undersøgelse for hele perioden 1945-1989. 

 

Kirkeministeriet 

 
Den Ny Kirkebog 

Arbejdet med at indføre Den Ny Kirkebog skrider frem. Der er således indgået kontrakt om levering, drift og 
support af netværket til Den Ny Kirkebog samt aftale om leverance af udstyr. 

 
Ajourføring af den kirkelige lovgivning på Færøerne 

Efter ønske fra færøsk side har der i de seneste år været arbejdet med en gennemgribende revision af den 
færøske kirkelovgivning, så den tilnærmes de regler, der gælder i Danmark. Med lov om ændring af lov om 
oprettelse af Færøernes Stift og ophævelse af lov for Færøerne om Kirkernes Styrelse mv. er der taget de 
nødvendige danske lovgivningsinitiativer til, at revisionen er færdig. 



 
Provstiudvalgskasse 

Der er oprettet en provstiudvalgskasse ved hvert provstiudvalg. Provstiudvalgskassens udgifter dækkes 
gennem ligning på folkekirkens medlemmer i den enkelte kommune. 

 
Selvforsikrings- og Forsikringsordning 

Der er etableret en fælles Selvforsikrings- og Forsikringsordning for hele Den danske Folkekirke. 

 

Kulturministeriet 

 
Medie- og filmpolitik 

Partierne bag medieaftalen fra 1996 er blevet enige om en række ændringer og tilføjelser til aftalen. 

Digitaliseringen af den tredje, landsdækkende tv-kanal er påbegyndt i overensstemmelse med anbefalingerne 
i rapporten fra arbejdsgruppen om digitalt radio og tv. DR og TV 2 får hver to digitale tv-kanaler til rådighed. 
Den overskydende kapacitet skal udbydes til kommercielle stationer. 

DR får i en 5-årig periode rådighed over ledige lokal-tv frekvenser med henblik på jordbaseret udsendelse af 
DR2. Der gives dog kommercielle lokal-tv stationer en vis frist til at komme i gang med programvirksomhed 
på de pågældende frekvenser. Græsrods-tv er garanteret daglig sendetid på disse frekvenser. 

Finanslovaftalen for 1999 indebar en forøgelse på 50 mill.kr. af filmstøtten. Der er efterfølgende indgået en 
bred politisk aftale, der sikrer, at styrkelsen af filmstøtten øges med yderligere 100 mill.kr. i år 2000 og 150 
mill.kr. i årene 2001 og 2002. Filmstøtten bliver herefter i alt ca. 300 mill.kr. i 2000 og ca. 350 mill.kr. i 2001 
og 2002. 

 
Kunststøtte 

Der er gennemført en række ændringer af biblioteksafgiftsordningen. Blandt andet bliver skønlitteratur for 
voksne stillet bedre end tidligere ved fordelingen af biblioteksafgift. 

 
Det Kongelige Teater 

Der blev i april 1999 indgået en politisk aftale om nybyggeri til Det Kongelige Teater. Der skal bygges et 
skuespilhus, som placeres ved Turbinehallerne i København. I forlængelse heraf er der enighed om, at der 
hurtigst muligt skal bygges et opera- og musikhus i København, hvor Det Kongelige Teater kan præsentere 
store ballet- og operaforestillinger samt drive koncertvirksomhed. Der nedsættes en projektgruppe, der skal 
komme med forslag til, hvordan det kan blive etableret og finansieret. 

 
Uddannelse 

Kulturministeren har nedsat tre uddannelsesråd, der skal rådgive ministeren i uddannelsesspørgsmål. Det 
drejer sig om et råd for film og teater, et råd for musik, og et råd for arkitektur, design, billedkunst og 
konservering. Det er rådenes opgave at følge de kunstneriske uddannelsesinstitutioners kvalitet og udvikling. 

 
Idræt 



På baggrund af revisionen af tips- og lottoloven i 1998 iværksættes et Idrætspolitisk Idéprogram. Programmet 
har til formål at udvikle idrættens kulturpolitiske dimension og styrke mangfoldigheden, kvaliteten og 
ytringsfriheden i det danske idrætsliv. Det rettes mod nye og anderledes måder at dyrke idræt på, hvad enten 
det sker i foreningerne eller uden for. Programmet får ca. 20 mill.kr., til rådighed pr. år og skal administreres 
af en selvstændig arbejdsgruppe, der blev udpeget i marts 1999. 

I 1998 blev dopingproblemerne i idrætten synliggjort. På den baggrund har kulturministeren taget initiativ til 
udarbejdelse af en hvidbog om doping i Danmark og nedsat et tværgående koordinationsudvalg mellem 
involverede ministerier og organisationer. Endvidere er Team Danmark tildelt en ekstrabevilling på ca. 1,5 
mill.kr. til brug for dopingbekæmpelsen. På Den Internationale Olympiske Komités verdenskonference om 
doping i februar fremlagde kulturministeren den danske regerings holdning. 

 

Miljø- og Energiministeriet 

 
Elreform 

Der er indgået en bred politisk aftale om en lovreform for elsektoren. Lovreformen indebærer, at alle 
forbrugere - husholdninger og virksomheder - inden udgangen af 2002 frit kan vælge el-leverandør. For at 
styrke erhvervslivets konkurrenceevne vil der ske en fremrykket markedsåbning for storforbrugere inden 
2002. Samtidig sikres forbrugernes fortsatte indflydelse på forvaltningen af elsektorens værdier. 

Som led i opfyldelsen af Danmarks internationale miljøforpligtelser indføres et loft på elsektorens CO2-
udledning, som gradvis sænkes til 20 mill. tons i 2003. Vedvarende energi udbygges, så 20 pct. af elforbruget 
skal dækkes af vedvarende energi inden udgangen af år 2003. Der indføres markedsmekanismer i handlen 
med vedvarende energi, og støtten til miljøvenlig elproduktion bliver fremover en del af elprisen. 

 
Forurenet jord 

Der er med vedtagelsen af lovforslaget gennemført en samlet lovgivning om forurenet jord. Loven skal ses i 
forlængelse af Vandmiljø II-planen, særligt den del af planen der vedrører en forbedret 
drikkevandsbeskyttelse. I forhold til den eksisterende lovgivning giver den nye jordforureningslov bedre 
muligheder for at foretage en samlet prioritering og koordinering af den offentlige indsats. Der indføres det 
såkaldte fulde (ubetingede) forureneransvar, der kombineres med en obligatorisk forsikringsordning for ejere 
af villatanke. Herved sikres det økonomiske grundlag for private boligejere ved oprensning efter 
olieforureninger. 

 
Sommerhuse 

Ved en ændring af planloven er der sikret en bevarelse af sommerhusområderne som rekreative områder. 
Yderligere helårsbeboelse i sommerhusområderne er hindret ved at give kommunerne midler til at udsætte 
nytilflyttede sommerhusbeboere, dvs. beboere, der er flyttet ind efter lovens fremsættelse den 20.oktober 
1998. Ulovlige beboelser, der er etableret før denne dato, vil med tiden blive afviklet, idet kommunerne får 
mulighed for at give dispensation i op til 10 år fra forbudet mod at bo i sommerhusområder. 

 
Affald 

Der er fremlagt en plan "affald 21" om den danske affaldspolitik frem til år 2004. Der peges på behovet for 
større kvalitet i affaldsplanlægningen. Planen vil blive fulgt op af nye initiativer til håndtering af organisk 
affald, papir, pap, PVC, imprægneret træ, elektriske og elektroniske produkter, biler og batterier. 

Der er indført en ordning, der sikrer en miljømæssig forsvarlig håndtering af udtjente biler. Udtjente biler skal 
afleveres til certificerede autoophugningsvirksomheder og ved aflevering får bilejeren udbetalt en godtgørelse. 
Ordningen skal bidrage til at nedbringe antallet af henstillede udtjente biler. 



 
Pesticider 

Bichel-udvalget har fremlagt en rapport om konsekvenser af en afvikling af pesticidforbruget inden for 
jordbrugserhvervene. Regeringen vil inden udgangen af i år præsentere en ny pesticidhandlingsplan. 

 
Kemikaliestrategi 

Der er fremlagt en kemikaliestrategi, der skal sikre en styrket indsats nationalt, i EU og globalt. Som led i 
strategien skal bl.a. kemikalieinspektionen styrkes og listen over farlige stoffer skal revideres. 

Phthalater - som er en problematisk stofgruppe i blød plast - er blevet forbudt i legetøj til små børn, og der vil 
blive fremlagt en handlingsplan for en generel reduktion af anvendelsen af phthalater i blød plast. 

 
Landsplanredegørelsen 

Forslag til landsplanredegørelse er fremsat. Redegørelsen peger bl.a. på, at den eksisterende infrastruktur, 
primært veje, skal anvendes langt mere effektivt og miljørigtigt. En yderligere udbygning af infrastrukturen 
giver ikke nødvendigvis effekter for erhvervsudviklingen. Redegørelsen peger også på, at der skal gøres op 
med de meget store arealer til industriudvikling. Der gennemføres en foroffentlighed, hvor kommuner og 
amter har haft mulighed for at give input til landsplanredegørelsens temaer. Der er endvidere udarbejdet et 
uvildigt alternativ, som skal fremme debatten om fysisk planlægning i samspil med erhverv, transport og 
miljø. 

 

Ministeren for Nordisk Samarbejde 

 
Inden for det nordiske samarbejde har der siden reformprocessen i 1995 været en stigende interesse for den 
eksterne del af virksomheden. Det gælder såvel "Europasøjlen" som "Nærområdesøjlen". Dette afspejles i 
Nordisk Ministerråds budget, hvor Europasøjlen tegner sig for ca. 10 pct., mens Nærområdesøjlen lægger 
beslag på ca. 20 pct. Sidstnævnte omfatter samarbejdet med de baltiske lande, Nordvest Rusland, Kaliningrad 
og Nordens arktiske områder. 

Den stigende interesse for de eksterne aspekter er kombineret med ønsket om at fastholde samarbejdet 
omkring kerneområderne: undervisning, uddannelse og forskning. Under uddannelsessamarbejdet lægges 
bl.a. vægt på udvekslingsordningerne med henblik på at fremme den nordiske sprog- og kulturforståelse. 
Ordningerne omfatter lærere, gymnasieelever og senest også folkeskoleelever via et pilotprojekt (Nordplus-
mini). 

De nordiske samarbejdsministre besluttede i januar 1999 at formalisere det nordiske samarbejde om IT-
spørgsmål gennem oprettelse af et nyt ministerråd med ansvar for dette område. 

Aktuelle EU-sager er et fast dagsordenspunkt på møder på såvel minister- som embedsmandsniveau i Nordisk 
Ministerråd. Samarbejdet på fagsektorerne spreder sig fra overordnet informationsudveksling til egentlig 
samordning og koordinering af nordiske interesser. 

Med henblik på en videre udvikling af det nordiske samarbejde er der taget skridt til nedsættelse af en 
arbejdsgruppe, som får til opgave at fremlægge et eller flere scenarier over udviklingsmuligheder og 
tendenser, der gør sig gældende i begyndelsen af det næste årtusinde og som vil få betydning for det 
nordiske samarbejde. 

 

Skatteministeriet 



 
Beskatning af erhvervslivet 

Der er gennemført en række lempelser af erhvervslivets beskatning. 

Skattesatsen for selskaber og fonde samt virksomhedsskattesatsen er nedsat fra 34 til 32 pct. Nedsættelsen 
medvirker til, at selskabsbeskatningen ikke skal afholde virksomheder fra at etablere sig i Danmark. 

Beskatningen af udbytter og aktieavancer i internationale koncerner er omlagt, så det er blevet mere 
attraktivt for udenlandske moderselskaber at placere datterselskaber i Danmark, ligesom danske 
moderselskaber nu tilskyndes til at hjemtage udbytter fra udenlandske datterselskaber. 

Den særlige 25 pct.-bruttobeskatningsordning for udenlandske forskere er blevet forbedret, så det bliver 
lettere for virksomheder at tiltrække og fastholde internationale forskere og eksperter. 

Blandt yderligere lettelser for erhvervslivet kan nævnes: generel lettelse af erhvervslivets generationsskifter, 
forbedring af reglerne for etableringskonti og lempelse af reglerne for omdannelse af virksomheder med flere 
ejere. 

 
Administrative forbedringer 

Siden april 1999 har det været muligt for virksomhederne at indberette oplysninger til told- og 
skattemyndighederne via internettet. Indbetalinger til told- og skattemyndighederne kan ligeledes ske 
elektronisk. 

Arbejdet med planerne om en ny erhvervsselvangivelse er langt fremme og der er igangsat forsøg med 
elektronisk indsendelse af selvangivelse og regnskab for virksomhederne. Formålet med disse projekter er at 
lette både virksomhedernes administrative byrder og skattemyndighedernes erhvervsligning. 

 
Pensionsbeskatning 

For at ligestille samlevere med personer der er gift eller lever i registreret partnerskab i 
pensionsbeskatningsmæssig sammenhæng, er der gennemført regler, der giver samlevere samme muligheder 
som ægtepar mv. for at få udbetalt pension, når den ene dør. 

Mulighederne for at indskyde midler på ratepensioner er blevet forbedret. Det er sket i form af en forhøjelse af 
aldergrænsen for oprettelse af ratepension og for sidste rateudbetaling. 

 
Moderniseringer og forenklinger 

Der er gennemført en reform af stempelafgiften. Stempelafgiften og tinglysningsafgiften nu blevet ophævet og 
erstattet af en ny tinglysnings- og registreringsafgift på skøder og pantebreve, der er enkel at administrere og 
i tråd med den teknologiske udvikling. 

 
Bekæmpelse af økonomisk kriminalitet 

Der er vedtaget ændrede regler, der skal begrænse omfanget af sort arbejde og socialt bedrageri. Desuden 
får Told- og skattemyndighederne bedre adgang til at indhente oplysninger fra andre myndigheders registre til 
brug for kontrol og inddrivelse af skat, told og moms, samt mulighed for at etablere et register over personer 
eller virksomheder, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab. 

 
Miljø 



Der er gennemført en omlægning af afgifterne på dieselbrændstof for at tilskynde til brug af mindre 
miljøbelastende brændstof. Formålet er at forbedre miljøet, specielt i de store byer. 

 
Ejendomsbeskatning 

Der er gennemført en lempelse af ejendomsværdiskatten for landejendomme med store arealtilliggender. Det 
sker bl.a. af hensyn til ejendomme, der vurderingsmæssigt har skiftet status fra landbrugsejendomme til 
beboelsesejendomme og som ellers ville blive ramt ved beregning af ejendomsværdiskat på grund af 
uforholdsvist store areal. 

 

Socialministeriet 

 
Rummeligt arbejdsmarked og revalidering 

Der er sket en positiv udvikling i oprettelsen af fleksjob til personer med nedsat arbejdsevne. I perioden 
januar 1998 - februar 1999 er antallet af fleksjob således næsten blevet fordoblet. Væksten er sket både i den 
offentlige sektor og i den private sektor. 

Som led i indsatsen for at fremme et rummeligt arbejdsmarked har regeringen foreslået at ophæve 
sondringen mellem offentlige og private arbejdsgivere, således at der sker en ligestilling med hensyn til 
afholdelsen af sygedagpenge. Arbejdsgiverperioden vil herefter være 2 uger for alle arbejdsgivere. Desuden 
har selvstændige erhvervsdrivende nu i lighed med lønmodtagerne ret til at få sygedagpenge fra kommunen 
efter 2 ugers sygdom mod tidligere 3 uger. 

For at styrke den forebyggende indsats og fremme rummeligheden på arbejdsmarkedet er der i loven om 
aktiv socialpolitik indført regler om den virksomhedsrettede revalidering og andre virksomhedsrettede tilbud. 
De kommunale koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats får stillet midler til rådighed 
til fremme af de særlige virksomhedsrettede lokale initiativer. 

 
Ældreområdet 

Folkepensionsalderen er blevet nedsat som led i regeringens samlede reform af tilbagetrækningssystemet. 
Folkepensionsalderen tilpasses hermed det faktiske tilbagetrækningsmønster, hvor forholdsvis få 65 og 66-
årige er i arbejde. Samtidig er aftrapningsreglerne ændret, så folkepensionen ikke reduceres så meget ved 
supplerende arbejdsindkomst. 

På hjemmehjælpsområdet er reglerne blevet indskærpet over for kommunerne. 

 
Børn og unge 

Der er sket en betydelig forhøjelse af fripladsgrænserne fra den 1. januar 1999, så familier med lave 
indkomster skal betale mindre til for en plads i en offentlig pasningsordning. Enlige forældre i beskæftigelse, 
der tager børnepasningsorlov pga. manglende pasningsmulighed, har fra den 1. juli 1999 ret til et 
supplerende tilskud til orlovsydelse. 

Reglerne om økonomisk tilskud til forældre, der vælger privat pasning, er blevet gjort mere smidige for at 
gøre det lettere for forældre at benytte ordningen. 

 
Den sociale indsats for sindslidende, misbrugere og hjemløse mv. 



For at forbedre retsstillingen for psykisk handicappede er der fremsat et lovforslag, som bygger på den 
rapport, som udvalget om psykisk handicappedes retssikkerhed afgav i januar 1998. 

Den sociale indsats for stofmisbrugere er styrket. Det er aftalt, at det statslige tilskud hertil forhøjes med ca. 
116 mill.kr. om året. 

Til kommunernes og amternes indsats for hjerneskadede tilføres 55 mill.kr. om året bl.a. for at fremme 
udveksling af viden og erfaringer. 

Til forebyggelse af selvmord er der afsat 1,3 mill. kr. i 1999 og 3,0 mill. kr. i årene 2000-2004. 

Der er afsat ca. 60 mill.kr. årligt over 4 år til styrkelse af den sociale indsats for hjemløse. Regeringen 
undersøger for tiden sammen med de kommunale parter behovet for botilbud til hjemløse. Regeringen er 
indstillet på at drøfte den fornødne finansiering med parterne. 

 
Det frivillige sociale arbejde 

Efter en ændring af loven om visse spil, lotterier og væddemål får det frivillige sociale område øget sin 
bevilling med ca. 35 mill. kr. til i alt ca. 138 mill. kr. 

 
Socialt bedrageri 

Regeringen har sat fokus på bekæmpelsen af socialt bedrageri. Der er skabt stor opmærksomhed i 
offentligheden om problemet, og kommunerne har fået bedre muligheder for at indhente oplysninger som led 
i indsatsen mod socialt bedrageri. Det er regeringens målsætning ved fortsatte initiativer til bekæmpelse af 
bedrageriet at skabe størst mulig sikkerhed for, at sociale ydelser altid udbetales på et korrekt grundlag. 

 
Evaluering af hele det sociale område 

Der er påbegyndt en evaluering af hele det sociale område for at få dokumenteret, om de mål og midler, der 
bruges i sociallovgivningen, rent faktisk virker. I 1999 igangsættes evaluering af aktivering, revalidering og 
kontanthjælp samt en registerundersøgelse af sygedagpengeområdet. Herefter prioriteres 
hjælpeforanstaltninger til udsatte børn, hjemløse, misbrugere og sindslidende, dagtilbud til børn og 
hjemmehjælp. 

 

Statsministeriet 

 
Ligestilling 

Udvalget vedrørende det fremtidige ligestillingsarbejde afgav i marts 1999 sin betænkning. Betænkningen 
indeholder en redegørelse for ligestillingsarbejdet i de sidste 20 år og overvejelser om ændringer i 
organiseringen af ligestillingsarbejdet set i lyset af fremtidige emner og temaer for arbejdet. 

På baggrund af betænkningen har et bredt flertal i Folketinget i maj 1999 støttet en vedtagelse om retningen 
for det fremtidige ligestillingsarbejde og hvorledes det skal organiseres. Regeringen vil snarest tage initiativ til 
at følge op på vedtagelsen, og herunder fremsætte den nødvendige lovgivning, så Ligestillingsrådet kan 
nedlægges, og der i stedet kan oprettes et videnscenter med et tilknyttet debatforum. I en forsøgsperiode 
skal der endvidere etableres et klagenævn, som kan træffe afgørelser i sager om kønsdiskrimination. 

 

Sundhedsministeriet 



 
Danskernes sundhed 

Der er udarbejdet et tværgående forebyggelsesprogram til forbedring af folkesundheden - "Regeringens 
Folkesundhedsprogram 1999-2008". Pro-grammet opstiller en række sundhedsmål, der skal opfyldes inden 
for en tiårig periode med fokus på forebyggelse af de store folkesygdomme. Formålet er at forøge danskernes 
middellevetid og antal leveår med høj livskvalitet samt at mindske den sociale ulighed i sundhed. 

 
Strategi for sygehuspolitikken 

Der er udarbejdet et oplæg til strategi for sygehuspolitikken 2000–2002. Strategien udpeger en række 
indsatsområder, hvor regeringen over de kommende 3 år i samarbejde med de amtslige sygehusejere ønsker 
at styrke indsatsen med henblik på yderligere at forbedre kvalitet, service og effektiviteten i sygehusvæsenet. 

Der er i tilknytning til strategien gennemført en række analyser af kvalitet, service og effektivitet i det danske 
sygehusvæsen sammenlignet med lande, der ligner Danmark. 

 
Maksimal ventetid for behandling af livstruende sygdomme 

Der er ved lovgivning indført en maksimal ventetid for, hvor længe patienter med livstruende sygdomme skal 
vente på behandling, herunder undersøgelse og efterbehandling. Formålet er at sikre disse patienter 
behandling uden unødig ventetid. 

 
Større aktivitet 

Med finanslovsaftalen for 1999 styrkes incitamenterne til at øge aktiviteten og produktiviteten i 
sygehusvæsenet. Sygehusenes bevillinger fra år 2000 gøres i et vist omfang afhængige af aktiviteten, så det 
enkelte sygehus tilskyndes til at foretage flere behandlinger. 

 
Styrkelse af det frie valg 

Ved ændring af lov om sygehusvæsen er der sket en styrkelse og udvidelse af patienternes mulighed for frit 
at vælge, hvilket sygehus de vil behandles på. Hertil kommer en generel forpligtelse for hver amtskommune 
til at oplyse den enkelte patient om antallet af behandlinger og om ventetiden på egne og andre offentlige 
sygehuse mv. 

I oktober 1998 blev der på internettet etableret et system med oplysninger om ventetiden til forundersøgelse, 
behandling og eventuel efterbehandling for 24 udvalgte operationer. Fra årsskiftet 1998/99 har det desuden 
været muligt at se antallet af operationer på sygehusniveau for udvalgte operationer, hvilket giver patienterne 
endnu bedre information ved valg af sygehus. 

 
Samarbejde i Hovedstadsområdet 

Regeringen har med sit udspil i marts 1999 om udviklingen i Hovedstadsområdet understreget behovet for et 
styrket samarbejde mellem Københavns Amt og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Samarbejdet vil styrke 
kvaliteten i sygdomsbehandlingen og forbedre servicen til gavn for borgerne. 

 
Evalueringscenter for Sygehuse 

Der er etableret et uafhængigt Evalueringscenter for Sygehuse, der har til opgave at evaluere virksomheden 
ved de danske sygehus, herunder ledelse, kvalitet og service, patientvenligheden, teknologianvendelsen og 
effektiviteten i udnyttelse af sygehusenes ressourcer. 



 
IT-strategi for sygehusvæsenet 

Der er igangsat et arbejde med at udforme en IT-strategi for sygehusvæsenet og der blev udsendt et 
diskussionsoplæg herom. 

 
Speciallægekommissionen 

Speciallægekommissionens opgave er, at stille forslag til en optimering af den lægelige videreuddannelse. 
Kommissionen skal beskrive en optimal specialestruktur, stille forslag til anerkendte lægelige specialer og 
uddannelseskravene hertil samt vurdere tilrettelæggelsen af videreuddannelsen. 

 
Nye medicintilskudsregler 

Ved en ændring af sygesikringslovens medicintilskudsregler er der sket en omlægning af reglerne for 
sygesikringstilskud til lægemidler. Omlægningen indebærer bl.a., at de offentlige tilskudsmidler især anvendes 
til personer med et stort behov for medicin. Det sker ved at lade tilskuddets størrelse afhænge af den enkelte 
patients forbrug af tilskudsberettigede lægemidler. 

 
Patientrettigheder og -sikkerhed 

Folketinget har vedtaget at ratificere Europarådets konvention om beskyttelse af menneskerettigheder og 
menneskelig værdighed i forbindelse med anvendelse af biologi og lægevidenskab. 

Med loven om virksomhedsansvarlige læger har regeringen sikret, at private sygehuse m.v. skal udpege en 
læge, der er ansvarlig for hele den sundhedsfaglige virksomhed. Hensigten hermed er bl.a. at forbedre 
patientsikkerheden. 

Med loven om erstatning til patienter opereret med Boneloc før 1. juli 1992 er alle fejlbehandlede patienter – 
uanset operationstidspunkt - sikret lige adgang til erstatning efter patientforsikringslovens regler. 

 

Trafikministeriet 

 
Den kollektive trafik 

Kastrupbanen fra Københavns Hovedbanegård til Kastrup Lufthavn åbnede i september 1998. 

Der er truffet beslutning om etablering af ringbane fra Hellerup over Vanløse til Sjælør, udbygning af samt 
bedre betjening på banen mellem Odense og Svendborg, udbygning og fornyelse af den kollektive trafik i 
tyndt befolkede områder, indkøb af 4 nye tog til Nærumbanen, medfinansiering af projekter vedrørende 
nærtrafik i Århus samt driftstilskud til vandbusser i Københavns havn og etablering af en coastercentral. 

Der er gennemført takstnedsættelse i den kollektive trafik. Det er besluttet at hæve gratisgrænsen for børn 
fra 4-7 år til 10 år. 

Ved en ændring af busloven er der bl.a blevet åbnet op for et forsøg med fjernbusser over Storebælt. Det 5-
årige forsøg vil styrke den kollektive trafik i de tyndt befolkede områder. 

Der er truffet beslutning om, at det videre arbejde med at forbedre kapaciteten på jernbanen mellem 
København til Ringsted skal koncentreres om en udbygning af den eksisterende bane med 2 spor suppleret 
med alternative linieføringer mellem København og Høje Tåstrup. 



DSB er som led i en modernisering af dansk jernbanedrift blevet omdannet til en selvstændig offentlig 
virksomhed og DSB S-tog er omdannet til et aktieselskab, som ejes af DSB. 

Der er udsendt en redegørelse om den kollektive trafik. 

 
Vejområdet 

Som led i finanslovforliget for 1999 blev der tilført 230 mill.kr. til vejområdet. Midlerne anvendes bl.a. til 
færdiggørelse af Tværvej i Høje Taastrup i 1999, ombygning af Vestre Ringvej i Viborg og trafiksaneringer af 
bygennemkørsler. Endvidere er der afsat midler til det nordjyske motorveje, øget vejvedligeholdelse og til 
detailprojektering og forlodsekspropriationer til en opgradering af en række vejstrækninger. 

Der er fremsat forslag til anlægslove vedrørende motorvej mellem Odense og Svendborg, forlængelse af 
motorvejen ved Holbæk og motortrafikvej i Odsherred og motortrafikvej ved Herning samt Herning-Brande. 

Med henblik på at nedbringe antallet af trafikulykker er indført øgede sanktioner overfor lastbiler og bussers 
overtrædelse af færdselsloven. Samtidig er gennemført en trafiksikkerhedskampagne rettet mod lastbil- og 
buserhvervene. 

Der gennemføres et-årigt fuldskalaforsøg i en række politikredse i hovedstadsområdet og på Fyn med 
automatisk hastighedskontrol som virkemiddel til nedbringelse af de generelle hastigheder. 

 
Borgernes retsstilling ved anlægsarbejder 

Der er gennemført regler om høring af borgere og interesseorganisationer ved større anlægsarbejder samt 
forbedringer af bl.a. information til borgerne samt varslingsfrister i forbindelse med 
ekspropriationsforretninger. Grundejerne har fået bedre muligheder for at få foretaget ekspropriation, hvis de 
står i en særlig social situation. 

 
Faste forbindelser, færger og havne 

Byggeriet af den faste forbindelse over Øresund skrider hurtigere frem end oprindelig planlagt. Der er nu 
truffet beslutning om en åbning allerede ca. 1. juli 2000. 

Med henblik på at få et grundlag til at træffe politisk beslutning om en eventuel fast forbindelse over Femer 
Bælt er der sammen med det tyske trafikministerium udarbejdet og offentliggjort tekniske rapporter om bl.a. 
trafik- og miljøforhold. Økonomiske og samfundsøkonomiske analyser forventes offentliggjort i sommeren 
1999. 

For at styrke havnenes konkurrenceevne og derigennem fremme målsætningen om fremme af miljørigtige 
transportformer er der gennemført en modernisering af havneloven. Der er indledt drøftelser med 
kommunerne, hvori statshavnene er beliggende, om en overdragelse af havnene til lokalsamfundene. 

Der er gennemført en regulering af færgedrift, der ikke er kommercielt bæredygtig. 

I 1998 er der truffet beslutning om indchartring af hurtigfærge til Bornholmstrafikken i en 3-årig 
forsøgsperiode begyndende 1. december 1999. 

 
Transport og miljø 

Der er udarbejdet en redegørelse og afholdt en konference om trafikkens miljøbelastning. Debatten skal i 
efteråret 1999 munde ud i et katalog over de virkemidler, der kan tages i anvendelse for at nedbringe bl.a. 
CO2-belastningen. 



 
Meteorologi 

Der er truffet beslutning om dansk deltagelse i opsendelse af europæisk vejrsatellit (EUMETSAT). Ørsteds-
satellitten er blevet opsendt, og der er blevet etableret et klimaforskningscenter på Meteologisk Institut. 

 

Udenrigsministeren 

Regeringen har i det forløbne folketingsår videreført en aktiv udenrigspolitik, der har sikret Danmark 
indflydelse på en række internationale spørgsmål. Der er taget vigtige skridt vedrørende den humanitære 
krise i Kosovo. Udvidelsesprocessen i NATO og EU er blevet styrket, og der er truffet vigtige beslutninger 
vedrørende europæisk krisestyring i NATO. Danmark har været med til at sikre reformprocessen i 
Østersøområdet og fremme respekten for menneskerettighederne. 

 
Kosovo 

De diplomatiske forsøg på at bringe konflikten i Kosovo til ophør bragte ikke de ønskede resultater. Med 
henblik på at afværge en humanitær katastrofe og bidrage til det militære pres på parterne for at tilvejebringe 
en politisk løsning besluttede Folketinget i oktober 1998 at stille fire F-16 fly til rådighed for en NATO indsats. 
Som resultat af det militære pres lykkedes det at få en aftale på plads. Ubevæbnede OSCE-observatører blev 
indsat i Kosovo for at overvåge efterlevelse af aftalen. Danmark var som medlem af OSCE troikaen i 1998 
med til at forberede indsatsen. 

Forhandlingerne mellem parterne om en fredsaftale for Kosovo brød sammen i foråret 1999 på grund af 
serbisk uvilje til at indgå et kompromis. Samtidig stod det klart, at serberne havde iværksat en etnisk 
udrensningskampagne med destabiliserende flygtningestrømme til nabolandene i regionen til følge. Derfor 
indledte NATO den militære luftoperation. FN’s generalsekretær, EU og NATO opstillede en række stort set 
enslydende krav til Forbundsrepublikken Jugoslavien med henblik på at tilvejebringe grundlag for indstilling af 
NATO’s militære aktioner og skabe en politisk løsning på konflikten. 

Det danske bidrag til NATO’s indsats i Kosovo blev udvidet i april 1999, hvor Folketinget besluttede dels at 
stille yderligere 4 F-16 fly til rådighed dels at stille militære styrker til rådighed for en NATO-ledet 
multinational styrke i Albanien. Denne styrke har til formål at sikre den humanitære bistand til flygtningene 
fra Kosovo i et samarbejde med de internationale humanitære organisationer. Den danske deltagelse i NATO-
indsatsen på det vestlige Balkan ligger i naturlig forlængelse af den hidtidige danske indsats i regionen, 
herunder også SFOR i Bosnien. Danmark har i dag mere end 1000 mand udsendt til det vestlige Balkan under 
NATO-kommando. 

 
EU-samarbejdet 

Amsterdam-traktaten trådte i kraft den 1. maj 1999. Traktaten har styrket danske prioritetsområder som 
beskæftigelse, miljøet, åbenhed, kampen mod svig, nærhed og nationale parlamenter, sundhed, 
forbrugerbeskyttelse, ligestilling og menneskerettigheder. Den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik er 
gradvist blevet en vigtigere del af EU-samarbejdet. Med Amsterdam-traktaten vil der blive udpeget en høj 
repræsentant og dannet en enhed for politisk analyse og planlægning. 

Den såkaldte vismandsrapports kritik førte til, at Kommissionen trådte tilbage i marts 1999. Det Europæiske 
Råd udpegede pegede kort efter på den tidligere italienske ministerpræsident, Romano Prodi, som ny formand 
for Kommissionen. På et uformelt møde mellem EU’s stats- og regeringschefer 14. april drøftedes behovet for 
reformer af Kommissionen. Danmark fremlagde et non-paper om fornyelse af Kommissionen med fokus på 
ansvar, åbenhed og demokratisk kontrol, en ny forvaltningskultur, sund finansforvaltnings og -kontrol og en 
ny personalepolitik. 

På det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd i Berlin den 24.-25. marts 1999 blev der opnået politisk 
enighed om Dagsorden 2000. Hovedelementerne er: 

• reformen af EU’s landbrugspolitik (større markedsorientering) 



• reformen af EU’s strukturpolitik (støtten koncentreres på færre områder og mål) 
• tilrettelæggelsen af førtiltrædelsesbistanden til kandidatlandene i Central- og 

Østeuropa 
• rammerne for EU’s budget i perioden 2000-2006, herunder udgiftsstabilisering for EU’s 

nuværende medlemslande 
• visse ændringer i EU’s finansieringssystem. 

Regeringen betragter Dagsorden 2000-forliget som et godt resultat, der er nødvendigt for at opretholde 
tempoet i udvidelsesprocessen. 

Med Amsterdam-traktaten og enigheden om Dagsorden 2000 kan udvidelsesprocessen fortsætte med 
uformindsket tempo. Regeringen finder det glædeligt, at Det Europæiske Råd i Wien den 11. – 12. december 
1998 opstillede et godt perspektiv for, at der i løbet af 1999 kan træffes beslutning om at indlede 
optagelsesforhandlinger med flere lande. 

 
NATO-samarbejdet 

Polen, Tjekkiet og Ungarn blev i marts 1999 optaget i NATO. Regeringen har arbejdet hårdt for, at NATO’s 
udvidelsesproces skulle fortsætte. På NATO-topmødet den 23.-25. april 1999 blev der i overensstemmelse 
hermed vedtaget en "Membership Action Plan", som betyder, at NATO og kandidatlandene vil arbejde tæt 
sammen om at forberede fremtidige udvidelser. Det lykkedes, ikke mindst efter en ihærdig dansk indsats, at 
sikre de baltiske lande en gunstig placering i den fortsatte udvidelsesproces. Også det bredere 
partnersamarbejde blev styrket. Helt centralt står her vedtagelsen af en politisk-militær ramme for NATO-
ledede PfP-operationer. Også det har været en dansk mærkesag. På topmødet besluttedes endvidere at 
videreudvikle den europæiske sikkerheds- og forsvarsidentitet (ESDI). Det er hermed slået fast, at WEU ikke 
udvikles som EU’s militære arm. 

 
Den internationale straffedomstol 

Statutten for en permanent international straffedomstol blev vedtaget i Rom den 17. juli 1998. Domstolen vil 
få kompetence til at behandle de groveste og mest alvorlige internationale forbrydelser, dvs. folkedrab, 
forbrydelser mod menneskeheden, krigsforbrydelser samt aggression og må anses for et historisk 
gennembrud i udviklingen af det internationale retssamfund. 

 
Freds- og Stabilitetsrammen og indsatsen i Østersøregionen 

En vigtig nyskabelse under den ændrede Miljø-, Freds- og Stabilitetsramme er regeringens nye initiativ til 
forebyggelse og bilæggelse af konflikter og katastrofer. I første omgang vil de nye indsatser blive 
koncentreret på det vestlige Balkan, men senere vil også andre regioner og lande kunne komme på tale. For 
at sikre en målrettet og effektiv udnyttelse af de forskelligartede og betydelige danske ressourcer, som 
anvendes hertil, vil strategien omfatte både militære indsatser i form af Forsvarets fredsbevarende og 
fredsskabende indsatser og civile indsatser i form af aktiviteter finansieret under ulandsrammen og under 
Freds- og Stabilitetsrammen. Som et led i den nye Freds- og Stabilitetsramme har regeringen endvidere 
besluttet at etablere et Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier. Som led i den danske øststøtte er 
der bl.a. ydet støtte til sociale initiativer og demokratifremmende indsatser i Østersøregionen samt EU-
førtiltrædelsesbistand til landene. 

 

Ministeren for udviklingsbistand 

 
Den humanitære indsats på Balkan (Kosovo) 

Regeringen har ydet en betydelig indsats i den igangværende internationale nødhjælpsaktion. Med indsatsen 
ønsker vi at komme de nødlidende til hjælp med husly, mad, tøj, vand og medicin. Belastningen skal lettes for 
de fattige lande, der modtager flygtninge og fordrevne i nærområdet. Hovedparten af regeringens direkte 



indsats i nødhjælpsarbejdet ydes gennem danske humanitære organisationer, men der ydes tillige bistand til 
FN-organisa-tionernes indsats i området. 

Den humanitære indsats er væsentlig. Det samme gælder støtte til udviklingen i regionens lande også på det 
lidt længere sigt. Regeringen har derfor besluttet at forlænge overgangsbistanden til Albanien med en 
bevilling på 100 mill.kr. over de næste tre år. Bistanden vil særligt støtte demokratiseringen af Albanien 
gennem genopbygning og styrkelse af landets retsinstitutioner. 

 
OECD – eksamination af dansk bistand 

Danmark fik igen topkarakter, da vores udviklingsbistand i marts 1999 blev eksamineret i OECD’s komité for 
udviklingsbistand, DAC. I sin rapport fremhæver DAC, at Danmark ikke blot ligger i spidsen blandt DAC 
landene for så vidt angår bistandsomfang, men at Danmark også er blandt de førende lande for så vidt angår 
kvalitet, udvikling af nye bistandsformer og åbenhed omkring bistandsadministrationen. 

 
Gennemførelse af Strategi 2000 

Regeringen har i denne samling søgt nye veje for at intensivere dialogen med vore programsamarbejdslande 
for at styrke udviklingslandenes ejerskab til og medansvar for bistandsaktiviteterne. I september 1998 var 
udviklingsministeren vært for et høringsmøde i Zimbabwe med deltagere fra ni af de afrikanske 
programsamarbejdslande. Mødet bar præg af en åben og konstruktiv udveksling af ideer og synspunkter. 
Dialogen har vist, at der fortsat er behov for at arbejde for og med tværgående hensyn i udviklingsbistanden, 
herunder kønsaspektet. 

Overgangen til sektorprogrambistand forløber tilfredsstillende. I juni 1999 forventes ca. 45 
sektorprogrammer/komponenter i sektorprogrammer iværk-sat. Herefter vil aktiviteter inden for ca. 3/4 af de 
planlagte sektorprogrammer være igangsat. 

 
Miljø og bæredygtig udvikling 

Regeringen arbejder aktivt for at fremme den globale indsats for miljø og bæredygtig udvikling. Opfølgningen 
af Rio-konferencen og den særlige FN-generalforsamling i 1997 (UNGASS) er intensiveret. Miljøhensynet i 
dansk udviklingsbistand er styrket. Miljøbistanden under Miljø-, Fred- og Stabilitetsrammen er udbygget og 
regeringen har aktivt medvirket til at sikre den fortsatte finansiering af den globale miljøfacilitet, GEF. 

 
Mellemamerika 

Danmark var blandt de første til at hjælpe ofrene for orkanen Mitch, som hærgede Mellemamerika i november 
1998. Den danske indsats koncentreres om de to fattigste og hårdest ramte lande; Nicaragua og Honduras. 
Den samlede danske indsats til afhjælpning af skaderne efter Mitch ventes at beløbe sig til mere end 150 
mill.kr. 

 
Erhvervsudvikling i udviklingslandene 

Globaliseringen og en mere fremtrædende rolle for erhvervssektoren i udviklingslandene har afspejlet sig i 
regeringens indsats for at styrke erhvervsudviklingen i udviklingslandene. Bl.a. gennem det danske Privat 
Sektor program (PS-program) støttes samarbejdet mellem danske og udviklingslandenes virksomheder. 

 
EU’s udviklingsbistand 

Rådet har vedtaget et forhandlingsmandat for samarbejdet mellem EU og landene i Afrika, Karibien og 
Stillehavet (Lomé-samarbejdet) med vægt på danske prioritetsområder som fattigdomsorientering og respekt 



for menneskerettigheder og demokrati. For at sikre større effektivitet i EU’s udviklingsbistand har Danmark 
har været toneangivende i opfølgningen af den nyligt afsluttede generelle evaluering af EU bistanden. 

 
Oprindelige folk 

Under FN’s menneskerettighedskommissions 55. samling blev der gjort gode fremskridt i retning af at styrke 
de oprindelige folks rettigheder. Det lykkedes at fastholde fremdriften i arbejdet med at få etableret et 
Permanent Forum for Oprindelige folk i FN-regi, der er en fælles mærkesag for regeringen og Grønlands 
hjemmestyre. Der er nu gode muligheder for at få dette forum etableret på 
menneskerettighedskommissionens næste samling. 

 

Undervisningsministeriet 

 
Grundskolen 

Der er gennemført en fornyelse af 10. klasse, der giver en lettere overgang fra grundskolen til 
ungdomsuddannelserne og som styrker de faglige og personlige forudsætninger hos de unge, som ikke starter 
på en ungdomsuddannelse umiddelbart efter 9. klasse. 

Vejledningen i folkeskolen er styrket og forbedret. 

På internettet gives folkeskolen et kvalitetsudviklings- og evalueringssystem, til brug for systematisk og synlig 
kvalitetsudvikling i folkeskolen. 

 
Ungdomsuddannelserne 

Der er gennemført en reform af erhvervsuddannelserne så uddannelserne fremtræder mere overskuelige, idet 
de tidligere ca. 80 indgange fremover grupperes i 7 erhvervsfaglige fællesindgange. Med udgangspunkt i de 
personlige uddannelsesplaner, er der skabt flere og mere fleksible muligheder for afstigning, påbygning af 
studiekompetence og individuelt tilrettelagte forløb. 

Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser skal medvirke til, at der skabes større 
sammenhæng og rummelighed i det samlede uddannelsessystem og til at øge de faglige og personlige 
udfordringer for alle unge. 

Med afskaffelsen af egnethedserklæringen sikres en ensartet optagelsesprocedure ved overgangen til de 
gymnasiale uddannelser. I tæt tilknytning hertil styrkes indsatsen på vejledningsområdet og med de 
personlige uddannelsesplaner. 

For at opnå en hensigtsmæssig styring af omfanget af produktionsskolernes aktiviteter er der som led i 
finanslovsforliget truffet aftale at gennemføre en række reguleringer på produktionsskoleområdet. 

 
Videregående- og voksenuddannelser 

Optagelsessystemet ved de videregående uddannelser er blevet ændret, så en større andel kan optages via 
kvote I (dvs. kun på grundlag af karaktergennemsnit). Samtidigt er oprettet 3.000 ekstra pladser på de 
videregående uddannelser. Det muliggør, at flere unge, kvalificerede uddannelsessøgende hurtigere kan 
komme i gang med deres studium. 

Der er afgivet en Redegørelse om de videregående uddannelsers institutionelle struktur. Formålet er at sikre 
attraktive uddannelsesmiljøer med uddannelser af høj kvalitet, samtidig med at det landsdækkende udbud og 
regionale forankring af videregående uddannelser bevares. 



Der er endvidere afgivet en redegørelse om merit og fleksibilitet i de videregående uddannelser, Der har 
været afholdt en bred høring og redegørelsen vil blive fulgt op af konkrete initiativer. 

 
Voksenuddannelse 

Ved en ændring af lov om almen voksenuddannelse er bl.a. udbudspligt og kompetence blevet præciseres. 

Der er både for korte kurser under åben uddannelse og for undervisning ved daghøjskolerne foretaget en 
række reguleringer med henblik på at forbedre styringen og begrænse budgetusikkerheden og risikoen for 
utilsigtet vækst. For daghøjskolernes vedkommende er endvidere stillet øgede krav til undervisningens 
indhold og tilrettelæggelse med henblik på at højne kvaliteten. 

 
Tværgående initiativer 

Danmarks Evalueringsinstitut er blevet etableret ved lov. Instituttet skal bidrage til yderligere udvikling og 
sikring af kvaliteten i uddannelser og undervisning mv. på alle niveauer i uddannelsessystemet. 

Der er taget initiativ til at oprette Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) for at styrke indsatsen inden for 
uddannelsesforskning og læring. 

På baggrund af højesteretsdommen i Tvind-sagen er loven om folkehøjskolerne mv. blevet ændret. De 
bestemmelser, som må anses for ugyldige og som vedrører bestemte skoler knyttet til Tvind-samvirket, er 
ophævet. 

 

Økonomiministeriet 

 
Dansk økonomi 

Det centrale tema i dansk økonomisk politik været at sikre en blød landing for dansk økonomi efter nogle år 
med kraftig økonomisk vækst. Temaet har været i fokus i fire økonomiske oversigter om dansk og 
international økonomi. Endvidere er udsendt Familier og Indkomster, der viser udviklingen i 
indkomstfordelingen i Danmark. Det fremgår bl.a., at Danmark fortsat er blandt de lande, der har den mest 
lige fordeling af indkomsterne. 

 
Dansk tilpasning til euroen 

I september 1998 indgik Danmark en aftale med euro-landene om et særligt valutaarrangement, ERM II. Fra 
den 1. januar 1999 er den danske centralkurs over for euroen fastsat til 7,46. Med en ændring af lovgivningen 
er det endvidere blevet gjort muligt for virksomhederne at aflægge regnskaber og angive selskabskapital i 
euro. 

Der er iværksat en styrket information til virksomheder og borgere om den fælles valuta og de ændringer den 
medfører. Oplysningsindsatsen er centreret omkring en euro-hot-line, pjecer og nyhedsbreve og skal også 
skabe grundlag for en bred og saglig debat om euroen i Danmark. 

 
Den finansielle sektor 

Der er gennemført en række forbedringer af den finansielle lovgivning. Blandt andet er reglerne for 
videregivelse af fortrolige oplysninger præciseret ligesom partsbegrebet er præciseret og udvidet. Lov om 
banker og sparekasser m.v. er ændret, så håndteringen af kriser i pengeinstitutter lettes. 



Der er lovgivet om kapitalkrav til finansielle holdingselskaber, ligesom ledelsesbestemmelserne er 
harmoniseret. 

Endvidere er der åbnet for øget konkurrence for realkredit inden for landbruget, idet Dansk Landbrugs 
Realkreditfonds eneret på visse låntyper er afskaffet. De særlige regler for indekslån og afgiftsfritagelsen for 
indeksobligationer er ophævet. 

I lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond er der givet mulighed for at lønmodtagerne får medindflydelse på 
investeringerne gennem oprettelse af investeringspuljer. Med ændring af værdipapirhandelslovens 
bestemmelse om overtagelsestilbud er der skabt bedre balance mellem hensynet til mindretalsaktionærer og 
mulighederne for at gennemføre virksomhedsovertagelser. 

Der er vedtaget en lov om grænseoverskridende pengeoverførsler, der sikrer privatkunder en bedre stilling. 
Endvidere er forsikringsmæglervirksomhed underlagt finansielt tilsyn. 

 
Den internationale finansielle krise 

Sammen med de andre nordiske lande har Danmark deltaget aktivt i bl.a. IMF i bestræbelserne på at 
inddæmme den internationale finansielle krise. Blandt andet har Danmark bidraget til en international 
hjælpepakke til Brasilien. 

 
Danmarks Statistik 

Danmarks Statistik udgav i 1999 en ny årspublikation med Miljøstatistik, der giver en statistisk beskrivelse 
og orientering om udviklingen på miljø- og energiområdet. I marts 1999 åbnede Danmarks Statistik en 
databank på internettet. Databanken vil være samlingssted for al statistik, og indebære en betydelig lettelse 
for borgere og virksomheder i deres adgang til statistik. 

 

 


