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Arbejdsministeriet 

Arbejdsmiljø   
For at styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser er der vedtaget en samlet 
incitamentspakke på arbejdsmiljøområdet samt gennemført en række ændringer i arbejdsmiljøloven. 

Incitamentspakken vil give virksomhederne en væsentlig tilskyndelse til ad frivillighedens vej at forbedre 
arbejdsmiljøet samt give mulighed for en intensiveret tilsynsindsats i de brancher, der er særligt belastede 
af et dårligt arbejdsmiljø. Incitamentspakken består af en arbejdsmiljøafgift til staten, en certifikats- og 
tilskudsordning og et gebyrbelagt tilsyn. 

Alle arbejdsgivere opkræves 65 kr. pr fuldtidsansat pr. år og der opkræves 280 mio. kr. pr. år hos 
forsikringselskaber, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsikring og selvforsikrede. Virksomheder med et 
særlig godt arbejdsmiljø kan opnå et arbejdsmiljøcertifikat og derigennem få et tilskud til dækning af den 
arbejdsmiljøafgift de har betalt. Virksomheder i særligt belastede brancher skal igennem et særligt tilsyn fra 
Arbejdstilsynet, som virksomhederne skal betale gebyr for. Virksomheder, der forinden har fået et 
arbejdsmiljøcertfikat, kan dog slippe for det gebyrbelagte tilsyn. 

Desuden er der indført et ansvar for udbydere i forbindelse med udbud af tjenesteydelser. Udbydere skal 
således påse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af udbudsmaterialet er taget hensyn til arbejdsmiljøet. 

Som led i indsatsen for at få forbedret arbejdsmiljøet på byggepladser er bygherrernes ansvar blevet 
strammet. Bygherren kan som følge heraf ikke fremover overdrage sit ansvar til andre. Hermed samles 



ansvaret hos den, der effektivt kan løfte pligterne. Der er også etableret hjemmel til, at Arbejdstilsynet 
under særlige omstændigheder kan udstede administrative bøder. 

Pligten til at etablere bedriftssundhedstjeneste vil omfatte hele arbejdsmarkedet fra januar år 2005. 
Udbygningen starter med hospitalsområdet i oktober 2001. 

Der har under Arbejdsministeriet været nedsat et udvalg, som har anbefalet en markant styrkelse af 
arbejdsmiljøforskningen dels i form af  en permanent og gennemskuelig bevillingsmodel dels i form af en 
forbedret struktur og koordinering af arbejdsmiljøforskningen. 

Ligeløn   
For at sikre en mere effektiv efterlevelse af princippet om lige løn til kvinder og mænd, er der foreslået 
ændringer i ligelønsloven. Det foreslås, at de fortrolighedsklausuler, hvorved en arbejdsgiver pålægger en 
lønmodtager ikke at videregive lønoplysninger, ikke er lovlige. Herudover indeholder forslaget en 
forpligtelse for virksomheder til at udarbejde kønsopdelte lønstatistikker på anmodning (i det omfang, der 
ikke allerede er overenskomst herom). Forpligtelsen gælder for virksomheder med mindst 10 ansatte. 
Statistikkerne skal kunne benyttes til at vurdere, om der er basis for at rejse en konkret ligelønssag. 
Lovforslaget 3. behandles 1. juni 2001. 

Arbejdsret   
EU's deltidsdirektiv foreslås gennemført i dansk lov, så den gruppe af lønmodtagere, som ikke er omfattet 
af en implementeringsaftale, får samme rettigheder som efter direktivet. Lovforslaget 3. behandles 1. juni 
2001. 

Endvidere foreslås funktionærlovens og værnepligtslovens timegrænse for deltidsarbejde nedsat  til 8 timer 
om ugen i gennemsnit. Lovforslaget 3. behandles 31. maj 2001. 

EU's direktiv om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn på arbejdsmarkedet 
er gennemført. 

Arbejdsmarkedets tillægspension   
ATP-ordningen er moderniseret, så ATP fortsat kan opfylde sin rolle som en socialt orienteret 
pensionsordning. For at sikre, at ATP også fremover kan regulere pensioner og pensionstilsagn , så de 
bevarer deres købekraft er grundlagsrenten sat ned, så den svarer til grundlagsrenten for andre 
pensionsordninger. Princippet for optjening er ændret, så ATP-pensionen fremover afhænger af ATP-
medlemmets alder. Endelig er ATP's ydelser til efterladte moderniseret, så der fremover ved et ATP-
medlems død udbetales ydelser til samlevende og børn op til 21. år. 

Aktiv arbejdsmarkedspolitik   
Der er foretaget justeringer, der indeholder følgende elementer: Intensiv jobsøgningsindsats som 
selvstændigt redskab, styrket indsats sidst i aktivperioden, styrkelse af den tidlige forebyggende indsats, 
særlig formidlingsindsats vedr. andre aktører, nye rammer for jobrotation samt støtte til tovholder i private 
virksomheder, der ansætter særlige grupper af ledige. 

Arbejdsløshedsforsikring   
Som et led i regeringens finanslovaftale for 2001 med SF og EL er bidraget til a-kassen sat ned med ca. 
700 kr. årligt for fuldtidsforsikrede. 

Servicejob   
Lovens anvendelsesområde er blevet udvidet til også at omfatte visse selvejende institutioner og 
humanitære organisationer, og der er indført genoptjeningsret til dagpenge. Forsøgsperioden er forlænget 
med 1 år. 



Efterløn   
Efterlønsmodtagere kan nu bosætte sig i Færøerne og i Grønland uden at miste deres efterløn 

Sygefravær   
Som et led i regeringens arbejde for at nedbringe sygefraværet blev der i marts måned offentliggjort en 
rapport om sygefravær, som  kortlægger den eksisterende viden om sygefraværets omfang, fordeling og 
årsager. Rapporten skal medvirke til at sætte gang i debatten om hvordan fraværet kan reduceres. 

 

By- og Boligministeriet 

Boligpakke   
Der skal gøres en ekstra indsats for boliger til især de unge, de unge familier og de ældre. Samtidig skal 
mobiliteten på boligmarkedet øges. By- og boligministeren har derfor i maj 2001 fremlagt en boligpakke, 
der indeholder initiativer, der skal fremme byggeriet af ungdomsboliger, almene medejerboliger, støttede 
andelsboliger samt pensionskasseboliger. 

Bypolitik 
By- og Boligministeren har afgivet Bypolitisk redegørelse til Folketinget i maj 2001. Redegørelsen gør 
status over den hidtidige indsats og præsenterer regeringens indsatsområder i de kommende år på det 
bypolitiske område. Videreudviklingen af bypolitikken sker indenfor rammerne af den bypolitiske perspektiv- 
og handlingsplan fra 1999. Der sættes fokus på områderne byens ledelse og demokrati, byens erhverv og 
beskæftigelse, byens boligområder samt byens miljø. Erhvervs- og Bypolitisk Udvalg afleverede i februar 
2001 betænkning til by- og boligministeren. Udvalget peger på en række konkrete forslag, der kan bidrage 
til udvikling af mere mangfoldige og bæredygtige byer. 

Byfornyelse 
Der er gennemført en ændring af byfornyelseslovens finansierings- og støttebestemmelser med henblik på 
at styrke incitamenterne til, at byfornyelsens aktører holder udgifterne nede, inddrager flest mulige private 
midler i byfornyelsen samt sikrer det bedst mulige grundlag for kommunernes valg mellem ombygning og 
nedrivning. 

Byggepolitik 
En redegørelse fra Byggepolitisk Task Force nedsat af By- og Boligministeriet og Erhvervsministeriet har 
afdækket de centrale problemer for byggeerhvervet særligt på områder som produktivitet, innovation og 
kvalitet. Redegørelsen opstiller en række forslag til løsning af disse problemer og peger på, at særligt 
bygherrerne er centrale i løsningen af de konstaterede problemer. Det er besluttet, at de offentlige 
bygherrer skal være foregangsbygherrer. 

Byggeloven 
Der er vedtaget en ændring af byggeloven, der betyder, at byggeriets handicaptilgængelighed er et 
udtrykkeligt formål i loven. Ministeren har samtidig fået udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om 
installationer af tekniske hjælpemidler for handicappede og om niveaufri adgang til IT-standere, betalings- 
og kortautomater o.lign. 

For at by- og boligministeren ved udmøntningen af byggelovens regler kan tage bypolitiske hensyn, er der i 
byggeloven endvidere gennemført en modernisering af reglerne om bebyggelsers højde- og 
afstandsforhold, bebyggelsestæthed og grundstørrelser. 

Lige muligheder for handicappede 
Regeringens ministerudvalg for handicapområdet har offentliggjort rapporten ”Lige mulighe-der for 
handicappede – nye indsatsområder”. Rapporten indeholder fokuspunkter og priori-terede indsatsområder 
for en koordineret indsats som supplement til regeringens øvrige mål-sætninger på handicapområdet i de 
kommende år. 



Bygnings- og boligregistrering 
Der er vedtaget en ændring af lov om bygnings- og boligregistrering, lov om offentlige veje og lov om 
private fællesveje, som bl.a. giver mulighed for at modernisere By- og Boligministeriets 
videregivelsesordning for ejendomsdata. Med lovændringen bliver regelgrundlaget for adresser tillige 
samlet i lov om bygnings- og boligregistrering. 

Lejelovgivning 
By- og boligministeren har fremsat lovforslag med henblik på at gribe ind overfor de såkaldte hashklubber, 
som skaber gener og utryghed i nærmiljøet. Forslaget 3. behandles d. 1. juni. 

Yngre fysisk handicappede   
Regeringen har i perioden 2001-2004 afsat 112 mio. kr. til at forbedre boligforhold og understøttende 
aktiviteter til yngre fysisk handicappede. Pr. 1. jan. 2001 kan kommuner og amtskommuner få et særligt 
tilskud til etablering af nyopførte almene boliger til yngre fysisk handicappede under 60 år. 

Ældre 
Pr. 1. jan. 2001 er der sket en forbedring af servicearealtilskuddet til plejeboliger. Dermed har 
kommuner/amtskommuner fået lettet finansieringen heraf. 

Hjemløse 
Regeringen har i finansårene 1999-2003 afsat i alt 60 mio. kr. til skæve huse til skæve eksistenser, hvorved 
mennesker, der ikke kan eller vil bo, som flertallet af danskere, kan få den varige bolig, der passer til lige 
netop dem. 

 

Erhvervsministeriet 

.dk21 - fra strategi til handling  
Med finansloven 2001 tog regeringen yderligere et skridt i retning af at forbedre rammerne for 
erhvervslivets omstilling til videnøkonomien, jf. regeringens erhvervsstrategi .dk21.  I perioden 2001-2004 
er der afsat godt en milliard kroner til 24 nye initiativer. 

VækstFonden 
Folketinget har i februar 2001 vedtaget en ændring af loven om VækstFonden, som betyder, at fonden får 
bedre muligheder for at bidrage til udviklingen af et velfungerende venturemarked. Lovændringen medfører 
også en forpligtelse for fonden til sammen med private aktører at udvikle  nye markeder for finansiering af 
udviklingsaktiviteter.  

Danmarks kreative potentiale - Kultur- og erhvervspolitisk redegørelse 2000  
I november 2000 lancerede kultur- og erhvervsministeren en fælles kultur- og erhvervspolitisk redegørelse 
kaldet Danmarks kreative potentiale. Redegørelsen sætter fokus på samspillet mellem kultur- og 
erhvervslivet. I redegørelsen fremlagde regeringen 13 konkrete initiativer, som nu følges op af de to 
ministerier. Det forventes at de væsentligste initiativer vil være køreklare i efteråret 2001. 

Den jysk-fynske erhvervsredegørelse og strategi 
Erhvervsredegørelsen for Jylland-Fyn er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem de jysk-fynske amter, 
kommuner og staten. Som et led i opfølgningen på redegørelsen er der udviklet 19 erhvervspolitiske 
initiativer, der kan være med til at sikre en positiv regional udvikling. 

Redegørelse om erhvervsakademier  
I marts måned 2001 udgav regeringen en redegørelse om erhvervsakademier. Redegørelsen er udarbejdet 
i fællesskab mellem Erhvervs- og Undervisningsministeriet. Redegørelsen viser hvordan regeringens 
uddannelses- og erhvervspolitik spiller sammen og bidrager til, at ny anvendelig viden bliver formidlet samt 
udnyttet endnu bedre i alle dele af landet. 



Iværksættere - oprettelse af kontaktpunkter 
Kontaktpunkter er et .dk21 initiativ. Formålet er via statslig medfinansiering, at der lokalt sker en øget 
samordning og koordination af tilbuddene til iværksætterne. Erhvervsfremme Styrelsen har pr. 1. april 2001 
indgået 3-årige samarbejdsaftaler med 9 kontaktpunkter dækkende 70% af landets kommuner. Flere 
kontaktpunkter forventes etableret i efteråret 2001 

Tilbudsloven 
Regeringens nye tilbudslov erstatter licitationsloven. Formålet med loven er at øge konkurrencen og 
effektiviteten i bygge- og anlægssektoren samt at tilpasse lovgrundlaget til nye former for samarbejde om 
udvikling af sektoren. Med loven lægges der op til mere ”kvalitetskonkurrence” på bekostning af en mere 
traditionel ”priskonkurrence”. 

Grøn erhvervsudvikling 
I marts måned udkom debatoplægget ”Veje til en grøn erhvervsudvikling”. Her lægges op til en debat om, 
hvordan miljøet kan blive en konkurrenceparameter for virksomhederne. 

Regionale vækstmiljøer - et væsentligt bidrag til den regionale udvikling  
Med lanceringen af .dk21 initiativet "regionale vækstmiljøer" vil regeringen bidrage til, at der flere steder i 
landet etableres centre omkring teknologier eller kompetencer, som har et særligt erhvervsmæssigt 
potentiale i den pågældende region. I centrene skal bl.a. virksomheder, erhvervsrettede 
uddannelsesinstitutioner og teknologiske serviceinstitutter i fællesskab gennemføre konkrete 
udviklingsprojekter. 

BioTIK 
Regeringen vedtog i 2000 en fireårig handlingsplan for etik og bioteknologi kaldet BioTIK. Der er afsat i alt 
26 mio. kr. til området på finansloven. Målet er på baggrund af et sæt etiske kriterier at sikre tillid til, at 
bioteknologi bliver anvendt på et etisk forsvarligt grundlag. 

Turismepolitisk Redegørelse 2000  
Med udgangspunkt i et enigt indspil fra turismens samlede interessenter afleverede regeringen en 
turismepolitisk redegørelse til folketinget i oktober 2000. Med redegørelsen præsenterede regeringen en 
række initiativer, der skal styrke danske turisme, herunder formulering af en ny national strategi for dansk 
turisme. 

Ny årsregnskabslov 
Med den nye årsregnskabslov får danske virksomheder og regnskabsbrugere mere internationale og 
moderne regler og herved nemmere adgang til de internationale kapitalmarkeder. Blandt andet lægges der 
vægt på at få de reelle værdier frem i regnskabet. Desuden bliver loven mere overskuelig og nemmere at 
anvende for de mindre virksomheder. 

Bedre havmiljø 
Der er både nationalt og internationalt taget initiativer, der skal forbedre havmiljøet. Nationalt er søloven 
blevet ændret, blandt andet for at sikre højere erstatningsdækning ved olieforureningsskader. I EU-regi har 
Danmark arbejdet for at få vedtaget strammere regler for havnestatskontrol og kontrol med 
klassifikationsselskaber. I IMO-regi er der på dansk initiativ i april 2000 vedtaget regler for hurtigere 
udfasning af enkeltskrogede tankskibe. 

Bekæmpelse af nordiske karteller 
Direktørerne for konkurrencemyndighederne i Danmark, Island og Norge har den 16. marts 2001 i 
København underskrevet en aftale, som giver dem bedre muligheder for at samarbejde. Aftalen giver 
myndighederne et effektivt redskab til bekæmpelse af karteller og anden konkurrenceskadelig adfærd. 

LetLøn 
Der blev introduceret en ny samarbejdsform i det offentlige med kontrakten mellem Erhvervs- og 



Selskabsstyrelsen og Told & Skat om LetLøn. Med LetLøn vil virksomhederne kunne indberette 
oplysninger om løn og ansatte til et sted. 

 

Finansministeriet 

Finansloven   
I efteråret 2000 blev der ført forhandlingerne med de politiske partier i Folketinget om finansloven for 2001. 
I løbet af oktober måned 2000 blev der indgået en række forskellige aftaler mellem regeringen og 
henholdsvis SF og Enhedslisten, regeringen og Centrum-Demokraterne og regeringen henholdsvis 
Venstre, de Konservative og Kristeligt Folkeparti om finansloven for 2001. Herefter blev finansloven 
vedtaget i december 2000. 

Finansloven for 2001 indeholdt en række arbejdsmarkedspolitiske initiativer bl.a. vedrørende et mere 
rummeligt arbejdsmarked og udbygning af servicejobordningen. Herudover blev der bl.a. indgået en 
flerårsaftale om de videregående uddannelser, aftaler om miljø og trafik, børn og unges vilkår og lancering 
af regeringens erhvervspolitiske strategi .dk.21. 

Statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget – DAU-saldoen - på finansloven for 2001 viser et fortsat overskud, 
hvilket vil medføre en yderligere nedbringelse af statsgælden i 2001. 

Investeringer i Danmarks fremtid   
I januar 2001 offentliggjorde regeringen publikationen Investeringer i Danmarks fremtid og en redegørelse 
om offentlige investeringer. Investeringer i Danmarks fremtid formulerer de strategiske målsætninger for de 
kommende års investeringer. Investeringerne skal ses i lyset af udfordringerne fra bl.a. overgangen til 
vidensamfundet og en rettidig forberedelse af de demografiske ændringer med flere ældre. Desuden ligger 
der en opgave i at vedligeholde det, som nu er opbygget. 

Danmark 2010   
Samtidig med offentliggørelsen af Investeringer i Danmarks fremtid offentliggjorde regeringen En holdbar 
fremtid – Danmark 2010. Publikationen gjorde rede for regeringens ambitioner og opstillede nye 
sigtepunkter for samfundets udvikling. Sigtepunkterne er bl.a. fortsat nedbringelse af den offentlige gæld, 
en bedre offentlig sektor som gennem øget vægt på kvalitet kan sikre danskerne en endnu højere velfærd, 
og at sikre et solidt finansieringsgrundlag for velfærdssamfundet. 

Bloktilskud til Grønland   
Regeringen indgik den 30. marts 2001 aftale med Grønlands landsstyre om statens tilskud til Grønlands 
hjemmestyre i årene 2002 og 2003. Aftalen indebærer en videreførelse af tilskuddet med mindre tekniske 
ændringer, samt at staten i bloktilskudsperioden yder et tilskud til helikopterberedskabet i Grønland. 

Kvalitet i velfærden   
Som led i arbejdet med at styrke kvaliteten på de centrale velfærdsområder, har regeringen iværksat 
initiativet ”Kvalitet i velfærden”. Formålet med initiativet er at samle den række af initiativer, der er sat i 
værk på bl.a. sundheds- undervisnings- og socialområdet. Ved at skabe en samlet ramme vil regeringen 
styrke erfaringsudvekslingen på tværs af sektorerne. Som led i initiativet er indtil nu afholdt en konference 
og en række debatmøder samt udgivet to pjecer om kvalitetsudvikling og de konkrete kvalitetsinitiativer 
regeringen har iværksat. 

Digital forvaltning   
På baggrund af kommuneaftalerne for 2001 blev Udvalget om digital forvaltning nedsat i efteråret 2000. I 
udvalgets rapport konkluderes, at digital forvaltning rummer betydelige muligheder for at forbedre den 
offentlige service og effektivisere forvaltningen. Digitale løsninger kan frigøre ressourcer fra administration 
til brug for service. Udvalget peger på, at realisering af potentialerne kræver, at der arbejdes videre med de 
organisatoriske, lovgivningsmæssige og tekniske forudsætninger. Rapporten indeholder en række 
anbefalinger, der retter sig mod at forbedre grundlaget for digital forvaltning. 



Task Force   
Med henblik på drive den strategiske omstilling og sikre koordination i arbejdet med digital forvaltning 
etableres en ”bestyrelse” for digitaliseringsprocessen med deltagelse af stat, amter og kommuner. 
Bestyrelsens formand er departementschefen for Finansministeriet. Finansministeriet etablerer en enhed, 
der – i tæt samarbejde med IT- og Forskningsministeriet – skal arbejde med den organisatoriske side af 
omstillingen til digital forvaltning og sikre fremdrift i henhold til fastlagte strategier. Enheden vil udgøre 
kernen i en netværksorganiseret ”task force” med deltagelse af relevante ministerier og de kommunale 
organisationer. Enheden skal bl.a. følge op på anbefalingerne fra Udvalget om digital forvaltning. 

Det rummelige arbejdsmarked   
Der er i iværksat et arbejde med udbygningen af det rummelige arbejdsmarked i staten. Regeringens mål 
er, at 3,5 pct. af alle statens ansatte (6000 personer) i 2003 skal tilhøre målgrupperne for et mere 
rummeligt arbejdsmarked. Arbejdet har betydet en udbygning af de statslige institutioners sociale ansvar og 
en styrkelse af vilkårene for personer med en svag tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Integration af etniske minoriteter   
Personalestyrelsen har siden slutningen af 1999 kørt en kampagne for integration af etniske minoriteter på 
staten arbejdspladser. Konkret er der bl.a. etableret en ordning med tilskud til jobrelateret 
danskundervisning, udarbejdet retningslinier for stillingsopslag samt udsendt en vejledning om integration. 
Det foreløbige resultat af kampagnen er, at antallet af ansatte med etnisk minoritetsbaggrund i staten nu 
udgør 2 %. Målsætningen er 3,2 % svarende til disse gruppers andel af den samlede arbejdsstyrke. 

 

Forskningsministeriet 

Danmark på nettet  
Det vigtigt, at den offentlige sektor sætter et højt tempo i denne omstilling til IT ved at gå foran i indførelsen 
af ny teknologi, ved at efterspørge løsninger i den private sektor og ved at sætte standarder, som gør det 
enkelt og sikkert at kommunikere på nettet. For at understøtte denne udvikling har regeringen iværksat en 
række konkrete IT-initiativer indenfor tre områder: 1. Service og åbenhed overfor borgere og virksomheder; 
2. Sikkerhed i kommunikationen på Internettet; 3.Øget effektivitet i den offentlige sektor. 

Offentlig Indkøbsportal  
Staten begynder nu for alvor at handle på nettet gennem den offentlige indkøbsportal. Det bringer Danmark 
blandt de førende i verden med offentlig e-handel. Etableringen af portalen vil blive fulgt op med krav om 
elektronisk indkøb af en række varer for en samlet volumen på i første omgang ca. 8 mia. kr. alene i staten. 
Portalen, der vil stå åben for hele den offentlige sektor, ventes driftsklar for alle leverandører og indkøbere i 
løbet af efteråret 2001. 

Borgernes IT-rettigheder  
Et nyt katalog over borgernes IT-rettigheder vil give svar på en række af de mange dagligdags spørgsmål, 
der opstår i kølvandet på danskernes stigende internetaktivitet. 

Bredbåndsplan  
Regeringen afleverer i juni 2001 en plan for, hvordan udviklingen af højhastigheds- og 
bredbåndsforbindelser kan fremmes bedst og hurtigst muligt i Danmark. Bredbåndsplanen skal i særlig 
grad belyse, hvordan den offentlige sektor kan fremme konkurrencen om hurtige adgangsveje via 
eksempelvis øget digital forvaltning, kompetenceudvikling og e-learning. 

Det Digitale Nordjylland  
Regeringen har udpeget Nordjylland til nationalt IT-fyrtårn, så området udgør et laboratorium for IT-
satsninger i stort format. Det skal udvikle landsdelen og kvalificere fremtidige valg ved at overføre 
erfaringer til andre områder i Danmark. I perioden 2000-2003 vil regeringen investere 170 mio. kr. i det 
nordjyske IT-Fyrtårn. Hertil kommer lokal medfinansiering fra offentlige og private virksomheder på 340 mill. 



kr. 2.  projektrunde, som omhandler digital forvaltning - borgeren og det digitale social-, sundheds- og 
sygehusvæsen, afsluttes i juni. 

Digital signatur  
Loven om elektroniske signaturer trådte i kraft 1. oktober 2000. IT- og Forskningsministeriet har i 
samarbejde KL og ARF indgået en rammekontrakt med Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S, 
der sikrer at den offentlige sektor kan anskaffe standardiserede produkter og ydelser til systemer med 
digitale signaturer. 

3G-auktion  
Folketinget har vedtaget en bred bemyndigelseslov med henblik på afholdelse af auktion over tilladelser til 
trediegenerations mobiltelefoni. Bekendtgørelsen med specifikke krav til auktionsformen er i høring.  Den 
type forbindelser vil også gøre internettet mobilt. Aktionen finder sted d. 5. september 2001 og tildeling af 
frekvenser forventes at ske primo oktober. 

Brugerafstemninger  
Der er fremsat forslag til at statslige regler for brugerafstemninger om kabel-tv-udbuddet i 
fællesantenneanlæg afskaffes, og brugerindflydelsen decentraliseres gennem en ændring af loven om 
radio- og fjernsynsvirksomhed og ved en ophævelse af IT- og Forskningsministeriets særlige regler herom. 
Lovforslaget 3. behandles den 1. juni. En vedtagelse vil indebære, at det, bortset fra at der skal udbydes en 
grundpakke med DR’s og TV 2’s i alt 4 kanaler, vil være et anliggende for det enkelte antenneanlæg at 
bestemme, hvordan programudbuddet sammensættes. 

Konvergens  
Fjernsyn, telefon og Internet er vigtige i vores hverdag og vi ser en sammensmeltning af kendte teknologier 
(konvergens). Vi ved ikke præcist, hvor konvergensen bringer os hen, men det kommunikations- og 
medielandskab, som vi kender i dag, ændres fundamentalt i både teknologisk, markedsmæssig og 
indholdsmæssig forstand. Konvergens rapporten giver et bud på  hvordan strukturelle, regulerings- og 
finansieringsmæssige problemstillinger kan imødegås politisk. Der afleveres en redegørelse om 
konvergens til Folketinget til oktober 2001. 

Forskningskommission  
I forlængelse af Forskningsaftalen fra maj 2000, er der blevet nedsat en Forskningskommission, som skal 
vurdere behovet for revision af lovgivningen om dansk forskning. Kommissionen forventes at fremlægge sin 
rapport i oktober måned 2001. 

Bioetik  
Med henblik på at styrke og koordinere rådgivningen af politikere og Folketing på det bioteknologiske 
område samt styrke de forvaltende myndigheders indbyrdes koordination, er der vedtaget en handlingsplan 
til opgradering af samarbejdsorganet BIOSAM. BIOSAM er et samarbejde mellem Teknologirådet, Etisk 
Råd, Den Centrale Videnskabsetiske Komité, Dyreetisk Råd, Rådet for Dyreforsøg. 

Medicinsk sundhedsforskning  
Med rapporten ”Medicinsk Sundhedsforsknings fremtid” lægges der op til en reform af stillingsstrukturen for 
forskere inden for sundhedsvæsenet og mere fleksibel tilrettelæggelse af forskeruddannelsen ved de 
sundhedsvidenskabelige fakulteter. Derudover er der lagt op til en revision af sygehusloven, bl.a. for at 
sikre et ensartet grundlag for uddannelses- og forskningsforpligtelserne på universitetshospitalerne i 
København, Århus og Odense. 

Videnskabsetik  
For at sikre patienternes integritet og værdighed samtidig med, at der skabes mulighed for udvikling af ny 
værdifuld viden inden for lægevidenskaben, er der udarbejdet et samlet regelsæt for biomedicinske forsøg. 
Kravene til information af og samtykke fra forsøgspersoner er præciseret, og der er udarbejdet en 
vejledning i, hvilke oplysninger en forsøgsprotokol skal indeholde. I tilslutning hertil er der udsendt en folder 
om forsøgspersoners rettigheder, der uddeles til alle potentielle forsøgspersoner. 



 

Forsvarsministeriet 

Bidrag til Internationale fredsstøttende operationer  
Forsvaret bidrager fortsat til NATO’s operationer på Det Vestlige Balkan, og der ydes endvidere et væsentligt bidrag til en lang 
række FN observatørmissioner og lignende. 

Udviklingen af den multinationale hurtige udrykningsstyrke, SHIRBRIG, som Danmark i 1995 tog initiativ til oprettelsen af, 
havde ved udgangen af 1999 nået et sådant stade, at styrken kunne meldes disponibel til FN i januar 2000. Forsvaret bidrager 
til styrken med stabsofficerer, et stabskompagni, en let opklaringseskadron og et militærpolitielement. Danske stabsofficerer 
og stabskompagniet indgår i den styrke, som i efteråret 2000 i rammen af SHIRBRIG blev udsendt til FN’s fredsbevarende 
operation, UNMEE, i Etiopien og Eritrea. 

Forsvaret bidrager med cirka 1300 soldater til NATO’s operationer på Balkan samt den fredsbevarende 
operation i Etiopien og Eritrea. 

Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.  
Der er gennemført en ny lovgivning vedrørende forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.  Loven 
afspejler bl.a. den sikkerhedspolitiske udvikling, som tillader, at forsvar af dansk territorium og nærområde i 
samarbejde med allierede styrker og forstærkninger kan tillægges relativt mindre betydning til fordel for 
bidrag til NATO´s reaktionsstyrker samt deltagelse i internationale operationer og andre former for 
internationalt samarbejde. 

Lov om hjemmeværnet (inkl. ændring af lov om forsvarets personel)  
Der er vedtaget en ny lov om hjemmeværnet som indebærer, at fastansat militært og civilt personel i 
hjemmeværnet er omfattet af lov om forsvarets personel i lighed med det øvrige forsvars personel. Det 
fastansatte militære personel i hjemmeværnet er i vidt omfang overført til samme uddannelsesstruktur som 
i det øvrige forsvar. Sammenholdt med den sikkerhedspolitiske udvikling betyder det, at hjemmeværnets 
fastansatte personel kan anvendes mere fleksibelt inden for Forsvarsministeriets område, herunder til 
deltagelse i internationale operationer. 

Implementering af forsvarsforliget  
På baggrund af seneste forsvarsforlig, der blev indgået i maj 1999 mellem regeringspartierne, V, KF, CD og 
KrF, har regeringen i folketingsåret 00/01 iværksat implementeringen af de resterende dele af aftalen. 
Aftalen om forsvarets ordning medfører bl.a., at vægten i dansk forsvar forskydes fra mobilisering til 
krisestyring, herunder implementeres nye og udvidede reaktionsstyrkebidrag. 

Koncernfælles Indkøbsgruppe  
Forsvarsministeriet har nedsat forsvarets Koncernfælles Indkøbsgruppe, hvis hovedopgaver blandt andet 
omfatter udarbejdelse af forslag til indkøbspolitikker og ensartede indkøbsbestemmelser -procedurer inden 
for ministerområdet. Der er endvidere nedsat en række underarbejdsgrupper, herunder inden for 
rejseområdet og e-handel. 

Forsvarsministeriets Center for Operativ Oceanografi  
På baggrund af en arbejdsgrupperapport har ministeriet sammen med Farvandsvæsenet og 
Forsvarskommandoen etableret Forsvarsministeriets Center for Operativ Oceanografi som en afdeling i 
Farvandsvæsenet. Centret forestår indsamling, validering, lagring og formidling af oceanografiske og 
hydrografiske data som støtte for især operationsplanlægningen i forsvaret, herunder NATO, samt 
styrkelse af indsatsen for bedre sejladssikkerhed. Herudover yder centret faglig bistand til brugere inden for 
Forsvarsministeriets område, til andre offentlige myndigheder i Danmark og udlandet samt til den marine 
industri. Ud over at fungere som datacenter og administrator vil centret være kontaktpunkt for relevant 
nationalt og internationalt samarbejde. 

Våbendonationer til de baltiske lande  
Forsvaret viderefører samarbejdet med de baltiske lande og støtter udviklingen af deres forsvar. 
Finansudvalget har således i maj 2000 tiltrådt, at forsvaret donerer inspektionsskibet Beskytteren til Estland 
med tilhørende reservedels- og uddannelsespakke. Beskytteren blev overdraget til Estland i november 



2000. Endvidere tiltrådte Finansudvalget i maj 2001, at forsvaret donerer et 105 mm haubits-artillerisystem 
til Litauen med tilhørende uddannelsesammunition, køretøjer, øvrigt elektronisk udstyr samt en 
uddannelsespakke. Det er forventningen at den litauiske artillerienhed er klar i 2004. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

En ny fødevarepolitik  
Målet med de kommende års fødevare- og landbrugspolitik er at genoprette forbrugernes tillid til fødevarer. 
Kvalitet skal sættes i højsædet og forbrugerne skal have større og bedre valgmuligheder. Det skal ske 
gennem langsigtede, strukturelle foranstaltninger. 

Ændring af fødevareloven  
Loven indebærer i hovedtræk en mere offensiv og forbrugerrettet offentliggørelsespolitik, nedsættelse af 
Rådet for Bedre Madkvalitet, som blandt andet skal stå for en relancering af kvalitetsmærke, og endelig en 
udvidet adgang for forbrugerorganisationer til at klage over Fødevaredirektoratets afgørelser. 
Lovændringen træder i kraft den 1. juli, og de nævnte initiativer iværksættes snarest herefter. 

Regeringens Fødevarepolitiske Redegørelse II   
Regeringen fremlagde i februar 2001 Regeringens Fødevarepolitiske Redegørelse II, som blev behandlet i 
Folketinget den 15. marts 2001. Titlen, ”Fødevarer som offentligt anliggende. Sikkerhed, sundhed og 
kvalitet”, fremhæver de vigtigste indsatsområder. 

Den statslige indsats på ernæringsområdet  
Regeringen har sat ny fokus på ernæringsområdet for at sikre en højere livskvalitet og et sundere liv. På 
baggrund heraf er der iværksat handlingsplaner inden for tre fokusområder: ”Bedre mad til børn”, ”Bedre 
mad til ældre” og ”Bedre mad til syge”. 

BSE-krisen og mund- og klovsyge 
Regeringen har håndteret kriserne inden for rammerne af EU-samarbejdet så forbrugernes sikkerhed bliver 
varetaget bedst muligt. Samtidigt har indsatsen overfor erhvervet dels rettet sig mod at stille midler til 
rådighed for en udviklingsindsats for at forebygge lignende situationer i fremtiden, dels en aktiv indsats for 
at genåbne vigtige danske eksportmarkeder. Fra dansk side har vi valgt at lave en indsats, som fremmer 
omstilling og udvikling af fødevareproduktionen, frem for at kompensere for tab. 

Økologi i Europa 
Danmark har i år udbygget sin position som foregangsland på det økologiske område bl.a. ved at arrangere 
en europæisk økologikonference, der resulterede i ”København Deklarationen”, hvor en lang række 
europæiske lande og organisationer giver bolden op til en europæisk aktionsplan for økologi. 

Oprettelse af Fonden for økologisk landbrug  
Formålet for fonden vil være at fremme den økologiske fødevareproduktion inden for formål, som forskning, 
afsætning og sygdomsforebyggelse, der er specificeret for promilleafgiftsfondene. 

Innovationsloven  
Innovationsloven vedr. udvikling, forskning og innovation, blev godkendt af EU-Kommissionen i april 2001 
og derefter iværksat den 16. maj. Loven giver grundlag for at prioritere en række bæredygtige 
målsætninger med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder. Desuden skal loven danne 
grundlag for fremme af partnerskaber mellem offentlige forskningsmiljøer, små og mellemstore 
virksomheder, større virksomheder eller brancheorganisationer. 

Eksportstøtte  
På eksportstøtteområdet er der efter ændring af bemyndigelsesloven pr. 1. januar 2001 indført et gebyr på 
200 kr./100 kr. pr. varelinie, hvortil der søges eksportrestitution. Gebyret er indført for at sikre en effektiv og 



rationel administrativ forvaltning. Med udgangspunkt i antallet af ansøgninger efter 1. januar 2001 ser det 
ud til, at gebyret har haft den ønskede effekt. 

Program for støtte til udvikling af landdistrikterne  
Danmarks program for støtte til udvikling af landdistrikterne blev godkendt af EU-Kommissionen i 
september 2000. På dette grundlag iværksattes  landdistriktsstøtteloven og dermed strukturudviklingssiden 
af Agenda 2000 reformen på landbrugsområdet, der skal skabe grundlag for alternativer til den traditionelle, 
markedsbaserede EU-støttepolitik inden for landbrugsområdet. Indsatsen indebærer en opprioritering af 
hensyn til miljø, natur og dyrevelfærd. 

Udvalg om miljøpåvirkning og fiskeressourcer  
For at styrke såvel grundlaget for et bæredygtigt fiskeri, den biologiske rådgivning samt den overordnede 
målsætning om sikring af sunde fødevarer nedsættes et udvalg om miljøpåvirkninger og fiskeriressourcer. 
Udvalget skal inden oktober 2002 afgive en rapport til fødevareministeren om menneskeskabte og 
naturgivne faktorer udover fiskeri, der påvirker fiskebestandenes tilstand og udvikling, samt faktorer, der 
påvirker fisken som fødevare. 

Fiskeriforvaltning 
Den 17. maj vedtog Folketinget i en forespørgselsdebat på baggrund af et oplæg fra ministeriet grundlaget 
for en omfattende revision af den danske fiskeriforvaltning. Revisionen omfatter bl.a. styrkelse af 
kystfiskeriets position, et mere selektivt fiskeri, forbud mod udsmid af fisk, der kan landes lovligt, og en 
ordning med omsættelige kvoteandele. 

Akvakultur  
I november 2000 nedsatte fødevareministeren Hjortnæsudvalget, der skal søge en afklaring af 
dambrugserhvervets fremtidige produktionsvilkår, set i forhold til miljøkrav og vandløbs-brugerinteresser. 
Senest 30. september 2001 afgiver udvalget sine anbefalinger, herunder forslag til den praktiske 
udmøntning, til fødevareministeren og til miljø- og energiministeren. 

Efter aftale med erhvervsministeren og miljø- og energiministeren har fødevareministeren i april 2001, efter 
forslag fra en tværpolitisk gruppe i Folketinget, givet tilsagn om at nedsætte et tilsvarende udvalg vedr. 
saltvandsbaseret fiskeopdræt. 

 

Indenrigsministeriet 

Indsats over for kriminalitet blandt asylansøgere  
Regeringen har i efteråret 2000 iværksat en række initiativer som led i indsatsen over for kriminalitet blandt 
asylansøgere. Der er i den forbindelse blandt andet oprettet et særligt hastecenter i Center Sandholm, hvor 
kriminelle asylansøgere og nyindrejste asylansøgere fra SNG-landene indkvarteres, ligesom der er 
etableret en task force i Udlændingestyrelsen, der hastebehandler sager vedrørende de nævnte 
asylansøgere. Herudover omfatter initiativerne en styrkelse af politiindsatsen i og omkring Center 
Sandholm, ligesom samarbejdet mellem landets øvrige asylcentre og de tilhørende politikredse er 
intensiveret. 

Skærpede regler om frihedsberøvelse af asylsøgere og administrativ udvisning  
Regeringen har fremsat lovforslag om ændring af udlændingeloven, der bl.a. giver udvidet mulighed for 
frihedsberøvelse af asylsøgere og udvider det strafbare område for asylsøgeres voldelige eller truende 
adfærd på asylcentre. Forslaget 3. behandles den 1. juni. 

Ligebehandlingsudvalget 
Regeringen har nedsat et udvalg om implementeringen i dansk ret af EU's direktiv om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse (Ligebehandlingsudvalget). 
Udvalget skal udarbejde et forslag til, hvordan direktivet mest hensigtsmæssigt gennemføres i dansk ret. I 



den forbindelse skal udvalget bl.a. overveje gennemførelsen af direktivets bestemmelse om, at 
medlemsstaterne skal udpege et eller flere organer, der kan styrke beskyttelsen mod forskelsbehandling.  

Visumforordningen 
EU vedtog i marts 2001 en forordning, der regulerer EU-landenes visumpolitik i forhold til, hvilke landes 
statsborgere der skal have visum for at komme ind i EU, og hvilke der er visumfri. Danmark deltager i 
forordningen. 

Schengen 
Den 25. marts 2001 indtrådte Danmark sammen med de øvrige nordiske lande i Schengen-samarbejdet. 
Hermed ophævedes den indre grænsekontrol, der indebærer fri bevægelighed mellem de lande, der 
deltager i Schengen-samarbejdet. Princippet om fri bevægelighed og ophævelse af kontrollen ved de indre 
grænser modsvares i Schengen-konventionen af princippet om en styrket og effektiv kontrol ved de ydre 
grænser. På Indenrigsministeriets område er udlændingeloven ændret, således at den er bragt i 
overensstemmelse med Schengen-konventionen. 

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem 
Regeringen har i efteråret 2000 iværksat et arbejde i Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg om 
vurdering af det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Udvalget skal ifølge sit kommissorium 
beskæftige sig med en række forskellige aspekter af tilskuds- og udligningssystemet. I forbindelse med 
udvalgsarbejdet er der nedsat et kontaktforum, hvori der deltager repræsentanter for en række forskellige 
kommunetyper. Udvalget skal afslutte sit arbejde i foråret 2002. 

Sammenlignelig brugerinformation 
Som led i økonomiforhandlingerne mellem regeringen og de kommunale parter fra juni 1999 blev der 
nedsat en arbejdsgruppe under Indenrigsministeriet med henblik på udvikling og etablering af 
internetbaseret sammenlignelig brugerinformation om de kommunale serviceydelser. Arbejdsgruppen afgav 
i december 2000 betænkning nr. 1399 om sammenlignelig brugerinformation. I foråret 2001 er der på 
denne baggrund udarbejdet vejledninger, der konkretiserer indholdet af sammenlignelig brugerinformation 
om dagtilbud, folkeskolen, ældreomsorg og gymnasiet. Vejledningerne vil fra efteråret 2001 gøre det muligt 
for kommunerne at udarbejde sammenlignelig brugerinformation inden for de fire nævnte områder. 

Landdistrikterne 
Regeringen har støttet etableringen af Center for Forskning og Udvikling i Landdistrikterne. Centret er 
etableret pr. februar 2001. Centeret har til formål at fremme en bæredygtig udvikling i landdistrikterne med 
fokus på befolkningens levevilkår og den erhvervsmæssige udvikling. Dette skal ske gennem en 
kombination af forskning, udvikling og formidling i et tæt samspil med brugere og relevante aktører på 
området. Regeringen har endvidere sikret en videreførelse af Landdistriktspuljen med årligt 22 mio. kr. mod 
hidtil 17 mio. kr. Landdistriktspuljen har siden 1994 givet tilskud til forsøgsprojekter, der på tværs af 
sektorområder kan medvirke til at forbedre landdistrikternes udviklingsmuligheder. 

Den regionale udvikling 
Regeringen har under Indenrigsministeriet gennemført en tværministerielt arbejde om vurdering af 
regionale konsekvenser. Arbejdsgruppen foreslår en generel procedure for vurdering af regionale 
konsekvenser, således at der kan ske en systematisk konsekvensvurdering af regionale tiltag. Der vil på 
grundlag af arbejdsgruppens rapport og anbefalinger blive udarbejdet en vejledning for, hvornår og hvordan 
ministerierne bør gennemføre regionale konsekvensvurderinger. 

Atomkraftværket Barsebäck 
Indenrigsministeren har på et møde med den svenske näringsminister i oktober 2000 gentaget den danske 
regerings synspunkt om, at atomkraftværket Barsebäck er fejlplaceret, og atomkraftværket derfor bør 
lukkes snarest muligt. På mødet fremkom den svenske näringsminister med løfte om, at Barsebäck vil blive 
lukket inden udgangen af 2003. 

Indenrigsministeren har senest i april 2001 fastholdt den svenske näringsminister på dette løfte. 



Redegørelse om beredskabet i Grønland 
Indenrigsministeriet har i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre samt en række andre ministerier 
udarbejdet en redegørelse om beredskabet i Grønland. Redegørelsen indeholder bl.a. en beskrivelse af det 
eksisterende beredskab samt en vurdering af behovet for ændringer og tilpasninger i beredskabet i 
Grønland. 

 

Justitsministeriet 

Politiet  
Regeringen opnåede som led i den seneste flerårsaftale for politiet, at der blev afsat godt 1/2 mia. kr. til  et 
omfattende nærpolitiprojekt, som indebærer, at der etableres nærpolitiforsøg i alle større politikredse – i alt 
31. Det daglige politiarbejde skal udføres i tæt dialog med lokalsamfundene, og politiets arbejde skal 
gennem en stærk forebyggende, konfliktløsende og retshåndhævende, målrettet indsats skabe grundlaget 
for en positiv kriminalitetsudvikling. 

Med virkning fra den 25. marts 2001 indtrådte Danmark sammen med de øvrige nordiske lande i det 
praktiske Schengen-samarbejde. Det har herved været muligt at fastholde og videreføre den nordiske 
pasunion i en europæisk sammenhæng. 

Kriminalforsorgen 
Samtidig med, at regeringen har øget sikkerheden i fængslerne gennem bygningsforbedringer og øget 
personalebemanding, har man satset på at nedbringe antallet af indsatte, der efter afsoning begår ny 
kriminalitet. Som eksempler på behandlingsinitiativer med sådant sigte kan nævnes: Alkoholistbehandling, 
behandling mod narkotikamisbrug (Kongens Ø, kontraktafdelinger, kontraktspensioner), kognitiv 
færdighedstræning og Anger Management særlig rettet mod volds-dømte samt alternative 
behandlingsformer, herunder øget anvendelse af straffelovens § 49, stk. 2. Alternativer til frihedsstraf har 
desuden vist sig at være et særdeles effektivt middel til at forhindre gentagelse af kriminalitet. Regeringen 
har bl.a. markant udvidet anvendelsesområdet for samfundstjeneste, senest i sommeren 2000, hvor det 
blev muligt at idømme spritbilister samfundstjeneste. Samtidig er Kriminalforsorgen i Frihed styrket, idet en 
tidlig indsats uden for fængselsmurene giver bedre resultater for både de pågældende selv og samfundet. 

Kriminalitetsbekæmpelse  
Danmark har deltaget aktivt i det internationale arbejde mod handel med kvinder, og som et led i Danmarks 
formandskab for politisamarbejdet i Østersøområdet er denne indsats gjort til et prioritetsområde. En 
ekspertgruppe har fået til opgave at vurdere problemets omfang og foreslå passende initiativer, ligesom der 
til efteråret afholdes en international konference i København om handel med kvinder. Politiet har desuden 
iværksat en omfattende kortlægning af området med det formål at styrke den målrettede indsats, ligesom 
Rigsadvokaten er bedt om at overveje behovet for eventuelle lovgivningsinitiativer. 

I december måned 2000 undertegnede Danmark – i lighed med en række andre lande – en FN-konvention 
om bekæmpelse af grænseoverskridende, organiseret kriminalitet samt to tillægsprotokoller om 
bekæmpelse af henholdsvis menneskehandel og menneskesmugling. Der er herved skabt 
forudsætningerne for et styrket internationalt samarbejde om bekæmpelse af grænseoverskridende 
kriminalitet. 

Regeringen har iværksat en række yderligere skridt med henblik på at øge beskyttelsen af børn og unge 
mod seksuelt misbrug. Politiet kan nu videregive oplysninger om personer, der er dømt for seksuelle 
overgreb mod børn, til private foreninger og organisationer, som skal ansætte personer i børne- og 
ungdomssektoren. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe, som skal vurdere de spørgsmål, der knytter 
sig til afhøring af børn under gennemførelsen af straffesagen. 

Gennem en forslag til ændring af ændring af straffeloven indføres mulighed for at idømme den hårde kerne 
af socialt belastede og utilpassede unge kriminelle en ungdomssanktion. Ungdomssanktionen består i en 
struktureret, kontrolleret socialpædagogisk behandling af 2 års varighed. Den nye sanktion giver mulighed 



for at fastholde den unge i længere tid og for samtidig at iværksætte en behandling, der på længere sigt 
kan få den unge på ret kurs. Forslaget 3. behandles den 1. juni. 

Ved et nyt forslag til lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler kan det sikres, at der kan gribes 
mere effektivt ind over for ”hash-klubber” og tilsvarende former for kriminalitet fra bestemte lokaler. Efter de 
nye regler kan politiet efter en forudgående advarsel for 3 måneder ad gangen nedlægge forbud mod at 
modtage eller opholde sig som besøgende i lokalerne. Forbuddet omfatter ikke eventuelle beboere og 
deres nærmeste pårørende. Forslaget 3. behandles den 1. juni. 

Moderne faderskabsregler 
Med vedtagelsen af regeringens forslag til en ny børnelov kan der ske en modernisering af reglerne 
om faderskab for børn, uanset om de fødes i eller uden for ægteskab. Den nye lov indebærer bl.a. en 
udvidet adgang til at starte en faderskabssag. Herudover ajourføres en række særlige bevisregler i lyset af 
de væsentligt forbedrede muligheder, som bl.a. DNA-test har givet, for med sikkerhed at fastslå, hvem der 
er biologisk far til et barn. Forslaget 3. behandles den 1. juni. 

Større personskadeerstatning 
Regeringen har taget initiativ til en revision af erstatningsansvarsloven regler om erstatning for 
personskade. De nye regler i forslaget indebærer en væsentlig generel forhøjelse af erstatningsniveauet 
samt en række yderligere forbedringer af retsstillingen for de skadelidte, og forhøjet erstatning og 
tortgodtgørelse til ofre for forbrydelser. Forslaget 3. behandles den 31. maj. 

Forbrugerbeskyttelse 
Regeringen har taget initiativ til en lovændring, hvorefter en erhvervsdrivende højst kan 
kræve rykkergebyrer for 3 rykkerbreve, som skal være sendt med mindst 10 dages mellemrum. Gebyret 
må højest være 100 kr. pr. rykkerbrev. En erhvervsdrivende, der sender sagen til en advokat eller et 
inkassobureau, kan højst kræve et inkassogebyr på 100 kr. af forbrugeren for merarbejdet herved. 

Dyrevelfærd 
Regeringen har fået gennemført en lov om udendørs hold af svin, som sikrer dyrene adgang til isolerede og 
ventilerede hytter med tørt, strøet leje, et udeareal af en vis minimumsstørrelse og sølehuller. Herudover 
har regeringen fået forbedret forholdene for slagtekyllinger, idet der er indført krav om anvendelse af 
lysprogrammer, nedsættelse af belægningsgraden, krav til strøelsens kvalitet samt tilsyn med 
slagtekyllingernes adfærd. Disse forbedringer skal ses i fortsættelse af regeringens tidligere initiativer på 
dyrevelfærdsområdet, herunder forbedrede forhold for svin. 

 

Kirkeministeriet 

Salmebog  
Salmebogskommissionen forventer at afslutte sit arbejde i løbet af efteråret 2001 således, at 
kirkeministeren i løbet af næste folketingsår kan indstille en ny salmebog til kgl. autorisation. 

Arbejdsgruppen vedrørende kapitaladministration 
Kirkeministeriet nedsatte i januar 2001 en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med forslag til 
ændring i regelsættet for stiftsøvrighedernes administration af kirkernes og præsteembedernes kapitaler for 
derigennem at optimere renteafkastet fra disse. Arbejdsgruppen forventer at afgive sit forslag herom inden 
udgangen af maj 2001. 

Digital forvaltning 
Indførelse af digital journalisering og sagsbehandling i Kirkeministeriets departement og i 
Stiftsadministrationerne. Et elektronisk journalsystem med indscanning af dokumenter og elektronisk 
behandling af sager er taget i brug i løbet af 2001. 

IT-strategi 
Et oplæg til en samlet IT-strategi for Kirkeministeriet og folkekirken er udarbejdet og udsendes til en bred 



drøftelse i løbet af sommeren. Samtidig åbnes et debatforum på Kirkeministeriets hjemmeside med henblik 
på drøftelse af IT-strategien. 

Personalepolitik i folkekirken 
Efter et udvalgsarbejde i folkekirkens samarbejdsudvalg er der udarbejdet et samlet personalepolitisk 
oplæg for de ved kirke- og kirkegårde ansatte, som udsendes i vejledningsform. 

 

Kulturministeriet 

Gennemførelse af medieaftalen  
Den mediepolitiske aftale 2001-2004 indebærer bl.a. udbud af to landsdækkende/næsten landsdækkende 
radiokanaler, præcisering og udbygning af public service-forpligtelserne, liberaliseringer på 
sponsorområdet, ændret sammensætning af DR´s bestyrelse og oprettelse af et Public Service Råd. I 
december 2000 blev de nødvendige ændringer af radio- og fjernsynsloven gennemført. 

Digitalt tv  
Partierne bag den mediepolitiske aftale for 2001-2004 har indgået en tillægsaftale om indførelse af 
jordbaseret, digitalt tv i Danmark. Med indførelse af jordbaseret digitalt tv får alle danske husstande adgang 
til et større antal tv-kanaler og til nye digitale programmer og tjenester, der kan bidrage til at styrke 
borgernes IT-kompetence. Så snart forhandlingerne med nabolandene om digitale sendemuligheder er 
afsluttet, vil den digitale sendekapacitet blive udbudt (på nær den, der på forhånd tildeles DR og TV 2). 
Derved afklares det, hvilke programforetagender der vil få adgang til at sende digitalt tv via jordbaserede 
sendernet. 

Børnereklamer på tv 
Kulturministeren indgik i oktober måned en aftale med TV 2 om begrænsning af reklamer rettet mod børn. 
Aftalen indebærer bl.a. reklamefri zoner omkring programmer rettet mod mindre børn. Der søges indgået 
lignende aftaler med andre tv-foretagender. 

Museumslov 
Kvalitetskravene til lokale museer er blevet øget, og der tages fremover større hensyn til den kulturarv, som 
findes i jorden. Det er to vigtige elementer i den nye museumslov. Ifølge loven får de lokale museer et 
økonomisk løft til at løse de opgaver, som museerne udfører, fx i form af indsamling, registrering, forskning 
og formidling. Og ved kommende jordarbejder og fysisk planlægning skal der tages større hensyn til 
kulturarven. Billedkunstlov 
Billedkunstens og billedkunstnernes vilkår er styrket gennem vedtagelsen af lov om billedkunst. Loven giver 
billedkunstnerne mulighed for at få tilskud til deres kunstneriske produktion og sigter også mod at styrke 
formidling af billedkunst i hele landet. Amterne vil kunne nedsætte amtskommunale billedkunstråd, der i 
samarbejde med det statslige Billedkunstråd skal fremme dansk billedkunst.   

Nyt operahus på Dokøen og nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen 
Regeringen har taget imod A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formåls tilbud om at være 
bygherre på et operahus på Dokøen i Københavns inderhavn. Operahuset overdrages efter endt opførelse til staten som 
gave. Der er opnået bred politisk enighed om at omplacere Det Kongelige Teaters nye skuespilhus på Kvæsthusbroen i 
Københavns inderhavn. Huset skulle oprindeligt have ligget ved Turbinehallerne, men i lyset af det nye operahus’ placering på 
Dokøen overfor Kvæsthusbroen, satses der i stedet på et samlet kulturmiljø ved havnefronten. 

Bibliotek.dk 
Den nye bibliotekslov, som blev vedtaget i 2000, skabte grundlag for udviklingen af en ny elektronisk 
indgang til det danske samfunds biblioteker. Det har bl.a. resulteret i at internetservicen "bibliotek.dk" er 
blevet udviklet og taget i brug. Via adressen www.bibliotek.dk har befolkningen adgang til at søge og 
bestille flere millioner titler fra biblioteker landet over. Siden rummer desuden adgang til en række 
nettjenester på folkebiblioteket.   

Charter om samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige < 
En arbejdsgruppe med repræsentanter for frivillige organisationer, KL og Amtsrådsforeningen samt fem 



ministre har udarbejdet et oplæg til charter om samspil mellem Forenings-Danmark og det offentlige. Det er 
sendt ud til offentlig debat, og forventes at kunne præsenteres i sin endelige form i oktober 2001. Charteret 
formulerer værdier og rammer for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige.   

Sikkerhed på danske musikfestivaler 
På baggrund af ulykken på Roskilde Festival i sommeren 2000 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, som 
har set nærmere på sikkerheden ved danske musikfestivaler. I en rapport fremlagt i december 2000 har 
arbejdsgruppen anbefalet en række forholdsregler, der effektivt vil inddrage såvel arrangører og 
myndigheder som optrædende og publikum i den bedst mulige sikring, og som tillige gør det praktisk og 
økonomisk muligt forsat at afholde musikfestivaler i Danmark. Regeringen har igangsat en række initiativer 
og på anden måde fulgt op på anbefalingerne i rapporten.   

Kultur- og erhvervspolitisk redegørelse – Danmarks kreative potentiale 
I efteråret 2000 offentliggjorde kulturministeren og erhvervsministeren en kultur- og erhvervspolitisk 
redegørelse med titlen Danmarks Kreative Potentiale. Redegørelsen viser bl.a., at kultursektoren i sig selv 
blevet et erhverv af stor betydning med en omsætning på 75 mia. kr. og med vækstrater langt over 
gennemsnittet. Endvidere er kunstens og kulturens egenskaber såsom iderigdom, kreativitet og historier på 
vej til at blive en af det 21. århundredes vigtigste konkurrenceparametre. Med redegørelsen fremlagde 
regeringen et idekatalog med forslag til 13 konkrete initiativer.   

International kulturudveksling 
Pr. 1. januar 2001 har Kulturministeriet og Udenrigsministeriet overdraget de to ministeriers internationale 
kulturudvekslingsopgaver til det nyoprettede Internationalt Kultursekretariat. Internationalt Kultursekretariat 
står for kulturudvekslingen med udlandet i samarbejde med områdets faglige aktører. Kulturudvekslingen 
skal styrke den kvalitative udvikling af dansk kunst og kultur, som en integreret del af det internationale 
kunst- og kulturliv. International Kultursekretariat varetager herudover opgaver i forbindelse med 
statsbesøg og lign.    

Konvergens 
Fjernsyn, telefon og computere smelter sammen (konvergens). Det kommunikations- og medielandskab, 
som vi kender i dag, ændres fundamentalt i både teknologisk, markedsmæssig og indholdsmæssig 
forstand. Konvergens rapporten giver et bud på hvordan udviklingen kan imødegås politisk. Der afleveres 
en redegørelse om konvergens til Folketinget til oktober 2001. 

 
Ministeren for ligestilling 

Regeringens ligestillingspolitiske målsætning 
Ligestilling er en forudsætning for at bevare og udvikle det danske velfærdssamfund og demokrati. Ligestilling 
skal derfor være højtplaceret på en humanistisk dagsorden, der sikrer en ligeværdig behandling af kvinder og 
mænd, og som ser mangfoldighed mellem mennesker som en ressource og et grundlag for økonomisk vækst. 

Mainstreaming 
Med den ny ligestillingslov er det fastlagt, at alle offentlige myndigheder skal indarbejde ligestilling i deres 
planlægning og forvaltning (mainstreamingstrategien). Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med 
topchefer fra alle ministerier, der skal overvåge iværksættelsen af strategien i alle ministerierne, og flere 
ministerier har allerede indledt arbejdet med konkrete projekter, hvor ligestilling integreres. Ministeren for 
Ligestilling har desuden taget initiativ til at igangsætte mainstreamingsarbejdet i kommuner og amter. 

Råd, udvalg og nævn 
Andelen af kvinder i råd, udvalg og nævn har i 2000 været den højeste, nemlig 44 %, siden lovgivningen om 
sammensætningen af udvalg blev gennemført i 1985. Der er udgivet en vejledning om ligestillingslovens 
bestemmelser om kønssammensætningen i statslige udvalg og bestyrelser. 



Ligeløn 
I anledning af ligelønslovens 25 års jubilæum i 2001 er gennemført en kampagne og afholdt en konference. 
Der er etableret et netværk af private firmaer, bl.a. med deltagelse af Tele Danmark og B&O. 

Familie og arbejdsliv 
Ministeren for Ligestilling har taget initiativ til et samarbejde med repræsentanter for de faglige organisationer 
med henblik på overvejelser om muligheden for fleksible ordninger på arbejdsmarkedet for at skabe en bedre 
sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. 

Vold mod og handel med kvinder 
Ministeren for Ligestilling nedsatte i sommeren 2000 en tværministeriel arbejdsgruppe til en koordineret og 
styrket indsats mod voldelige overgreb på kvinder samt handel med mennesker. 

 

Miljø- og Energiministeriet 

Nyt pant- og retursystem 
Regeringen har ved en revision af miljøbeskyttelsesloven sikret grundlaget for en effektiv og fremtidssikret 
pant- og returordning for drikkevareemballager. Det danske returflaskesystem er kendetegnet ved en høj 
indsamlingsprocent og med det ny system kan den opretholdes. Loven skaber rammerne for en effektivisering 
af modtagefaciliteterne i dagligvarebutikkerne, så de kan håndtere de mange flaskevarianter der er på 
markedet i dag. Systemet vil også kunne håndtere engangsemballager, hvis de skulle blive tilladt. 

Affaldsområdet 
Med et bredt flertal har folketinget vedtaget ændringer af miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven, der 
blandt andet indebærer, at alle eksisterende anlæg for affaldsdeponering skal revurderes, og at der fremover 
skal stilles økonomisk sikkerhed for de forpligtigelser, der påhviler anlægget. De nye regler vil på længere sigt 
øge både det miljømæssige og det sundhedsmæssige beskyttelsesniveau. 

Videreudvikling af de grønne regnskaber 
Ved en revision af miljøbeskyttelseslovens regler om grønne regnskaber er der skabt mulighed for at styrke 
de grønne regnskabers informationsværdi, troværdighed og sammenhæng til virksomhedernes 
miljøgodkendelser. Samtidig er tilsynsmyndighedernes rolle i forbindelse med regnskaberne styrket, 
ligesom administrationen er forenklet. 

Der forventes et bredt flertal bag forslaget om at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig 
del af bybebefokningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Lovforslaget 3. behandles 
den 1. juni. De nye regler indebærer, at nye kolonihaveområder og eksisterende områder, der i forlængelse 
af lovens vedtagelse udpeges som varige områder, efter den 1. november 2001 ikke kan nedlægges med 
mindre, væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over det pågældende 
område, og der tilvejebringes et erstatningsareal. Ændringer af planloven og jordkøbsloven sikrer, at der 
bliver tilvejebragt nye kolonihaver. 

Kemikalieområdet 
Vedtagelsen af en global konvention om udfasning af en række særligt problematiske stoffer er sket blandt 
andet på baggrund af prioriteret dansk indsats. I 2000 er der offentliggjort en revideret Liste over uønskede 
stoffer og en ny Effektliste, som giver et redskab til at prioritere indsatsen overfor kemiske stoffer. Der er 
gennemført et nationalt forbud mod bly og offentliggjort en handlingsplan for brommerede 
flammehæmmere. Efter længere forhandlinger i EU blev en revision af direktivet (90/220) om udsætning af 
genetisk modificerede organismer (GMO’ere) vedtaget. Danmark har sat mange fingeraftryk på direktivet. En 
af de vigtigste forbedringer er, at direktivet præciserer, at forsigtighedsprincippet gælder både i forbindelse 
med tilladelser til markedsføring og i forbindelse med forsøgsudsætninger. 

Skjern Å   
Den 30. oktober 2000 blev første del af Skjern Å indviet, et naturforvaltningsprojekt til omkring 250 mio. 
Skjern Å projektet er i sig selv en udvikling af naturbeskyttelsesindsatsen  i Danmark, hvor man går videre 
end blot at bevare naturen. 



VMP II – ammoniakhandlingsplan   
Vandmiljøplan 2 fra 1998 er blevet midtvejsevalueret omkring nytår. Formålet var at afklare, hvorvidt planen 
med de iværksatte tiltag ville leve op til målsætningen om en reduktion af kvælstofudvaskningen fra 
landbruget med 100.000 tons ved udgangen af 2002. Midtvejsevalueringen førte til enkelte stramninger og 
nye tiltag for at sikre, at vandmiljøplanens mål nås. For yderligere at sikre natur og miljø fremlagde 
regeringen en ammoniakhandlingsplan. 

Opfølgning på energireformerne.   
Regeringen har videreført reformarbejdet på energiområdet inden for de rammer, som er lagt med 
elreformaftalen fra marts 1999 og reform-opfølgningsaftalen fra marts 2000. Bl.a. er det østdanske og 
vestdanske kraftværksamarbejde blevet fusioneret, der er opnået enighed om håndteringen af den ikke 
ikke-disponerede biomasse under biomasseaftalen, hvilket er vigtigt for reduktionen af CO2-udslippet med 
20 pct. i 2005 i forhold til niveauet for 1988. Endvidere er naturgasforsyningsloven foreslået ændret, så den 
danske gassektor står styrket i forhold til udviklingen på gasmarkedet både nationalt og internationalt. 
Forslaget 3. behandles den 1. juni. 

Barmarksværker   
Regeringen har med et bredt politisk flertal bag sig iværksat en hjælpepakke til de decentrale el- og 
varmeproducenter landet over. Pakken har afhjulpet størstedelen af den ekstraordinære prisstigning, som 
værkerne har haft på deres elproduktion indenfor det sidste års tid og bringer værkernes varmepriser ned 
på et niveau, som ikke afviger væsentligt fra de priser, som forbrugere med individuel gas- eller oliefyr har. 
Der er under hjælpepakken endvidere ydet 250 mio. kr. til barmarksværkerne til gældsaflastning. 
Naturgasselskaberne har i 2000 ydet yderligere 60 mio. kr. til afhjælpning. 

Solvarme   
Regeringen har sikret yderligere udbredelse af solvarme i nybyggeriet udenfor fjernvarmeområderne. Hvor 
det er brugerøkonomisk fordelagtigt, er der indført en pligt til at installere solvarmeanlæg i nybyggeri 
udenfor fjernvarmeområder i kommuner, selvejende institutioner, erhvervsvirksomheder og visse større 
sommerhuse. Også statsligt byggeri og støttet byggeri vil skulle installere solvarmeanlæg. 

Klimastrategi   
Regeringen har fået Folketingets samtykke til, at Danmark ratificerer Kyoto-protokollen. Selve ratifikationen 
af protokollen skal finde sted samtidig med EU’s og de andre medlemstaters ratifikation. Kyoto-protokollen 
udmønter Klimakonventionen fra 1992. 

Bæredygtighed   
Regeringen har fremlagt et forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling – Udvikling med omtanke 
– fælles ansvar. En endelig strategi fremlægges i 2. halvdel af juni. 

 

Ministeren for Nordisk Samarbejde 

Med udgangen af 2000 afsluttede Danmark sit formandskab i det nordiske samarbejde. 

Inden for Nordisk Ministerråd var formandsskabsprogrammet: ”De nordiske velfærdsstater, faglig indsigt, 
menneskeligt udsyn”. Formandsskabsprogrammet dannede også i løbet af efteråret udgangspunkt for 
arbejdet i de enkelte ministerråd. 

Herudover var formandsskabet hovedprioritetet iværksættelsen af et omfattende fornyelsesarbejde inden 
for det nordiske samarbejde. 



I efteråret 2000 afgav det såkaldte vismandspanel sin rapport, hvis anbefalinger nu drøftes af såvel Nordisk 
Ministerråd som Nordisk Råd med henblik på en gennemførelse. Arbejdet med rapporten forventes afsluttet 
i oktober 2001. Prioritetsområderne forventes at blive: 

•  Den teknologiske udvikling, specielt informationssamfundet og nordisk forskning på højt 
plan 
• Velfærd, inkl. nordboers rettigheder og muligheder for at leve, arbejde og studere i et andet 
nordisk land 
• Det indre marked i Norden – dvs. fjernelse af grænsehindringer 
•  Samarbejdet med nabolande og –regioner 
• Miljø og bæredygtig udvikling. 

En arbejdsgruppe nedsat af de nordiske samarbejdsministre udarbejdede i 2000 en rapport med henblik på 
revision af Ministerrådets strategi om samarbejdet med nærområderne. På grundlag heraf har 
samarbejdsministrene i foråret 2001 vedtaget et ministerrådsforslag om det fremtidige samarbejde. 
Forslaget skal behandles af Nordisk Råd i efteråret 2001. 

De nordiske samarbejdsministre har endvidere i maj 2001 vedtaget et ministerrådsforslag på baggrund af 
den budgetanalyse, der udarbejdedes i 2000 om det nordiske budget. Også dette forslag skal behandles af 
Nordisk Råd i efteråret 2001. 

En nordisk strategi om bæredygtig udvikling trådte i kraft den 1. januar 2001. Arbejdet med 
gennemførelsen af strategien er nu i gang. De nordiske lande var blandt de første, der vedtog en strategi, 
der fremmer en miljømæssig bæredygtig udvikling af samfundet. 

 

Skatteministeriet 

Hovedlinier 
Hovedindsatsen koncentrerede sig om erhvervsskatteområdet, hvor selskabsskatten blev nedsat, 
afskrivningsreglerne blev ændret og generationsskifte regler lettet. Aflønning i form af medarbejderaktier 
blev lempet. 

Pensionsopsparing blev underlagt nye beskatnings- og placeringsregler. 
Personskatteområdet undergik ikke de store ændringer, idet hovedlinierne frem til 2002 blev fastlagt med 
pinsepakken i 1998. I 2001 og 2002 indebærer det bl.a. et fortsat fald i bundskatten og en forhøjelse af 
grænsen for mellemskattens indtræden. På finansieringssiden fortsætter forhøjelsen af visse energiafgifter 
(bl.a. benzin, el og gas). 

Der blev i februar 2001 nedsat et ekspertudvalg, der skal se på udfordringer, som den øgede 
internationalisering af økonomierne og den øgede mobilitet over grænserne stiller af krav til indretningen af 
vort skattesystem. Udvalget forventes færdigt i 1. halvår 2002. 

Erhvervsskatteområdet 
Selskabsskatten er nedsat til 30 pct., hvilket bringer den under EU-gennemsnittet. Afskrivningsreglerne er 
ændret, bl.a. med forbedrede regler for aktiver med hurtig forældelse. 

Generationsskifte smidiggøres, så det bliver lettere for sunde og rentable virksomheder, at skifte ejere på 
sådanne vilkår, at en fornuftig drift kan fortsætte. Forslagene er en udmøntning af dele fra det af regeringen 
og CD nedsatte Generationsskifteudvalgs betænkning fra 1999. 

Skattereglerne er blevet justeret, så vilkårene for aflønning ved tildeling af aktier samt tegningsretter / 
køberetter er blevet mere smidige. Det har betydning for ikke mindst IT-, biotekvirksomheder og andre 
højteknologiske virksomheder. 



Ændret afkastbeskatning af pensionsopsparing 
Afkast på pensionsopsparing beskattes fremover som hovedregel med en ensartet sats på 15 pct. 
Skattesatsen for aktier hæves i konsekvens heraf, mens skatten af andet afkast (typisk obligationer) 
sænkes. 

For velkonsoliderede pensionsinstitutter giver det mulighed for, at op til 70 pct. af aktiverne kan placeres i 
aktier mod 50 pct. i dag. 

Andre tiltag 
Emballageafgiften er justeret, så den fremover baseres på grundlag af et miljøbaseret indeks. 
Udgangspunktet er, at afgiften skal skabe incitament til at bruge mindre og mere miljøvenlig emballage. 

Industrielle drivhusgasser, som bl.a. anvendes som kølemiddel i køleanlæg, afgiftsbelægges. Afgiften 
afhænger af stoffernes drivhuseffekt. Uden afgift skønnes udledning at stige væsentligt i løbet af de 
kommende, hvorfor regulering skønnes nødvendig. 

 

Socialministeriet 

Førtidspensionsreform 
Den vedtagne førtidspensionsreform er et udtryk for en fortsættelse og en udvidelse af aktivlinien i 
socialpolitikken, som samtidig skaber bedre sammenhæng i forhold til fx reglerne i lov om aktiv socialpolitik. 
Der er heri gennemført en forbedring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling. Lov om 
fleksydelse er vedtaget som led i reformen. Fleksydelsen erstatter og forbedrer den nuværende 
tilbagetrækningsordning – seniorydelsesordningen. 
Ældrepakken 
Med ældrepakken blev de økonomisk dårligst stillede pensionister sikret en bedre og mere ensartet 
behandling, idet reglerne for personlige tillæg blev ændret. Ændringerne bestod bl.a. i indførelse af 
helbredstillæg. 
  
Tilsyn på ældreområdet 
Loven om tilsyn med indsatsen over for ældre mv. er vedtaget.  Formålet med loven er bl.a. at styrke det 
kommunale og sundhedsfaglige tilsyn for svage ældre. 

Mad til ældre 
Regeringen  har sat fokus på kvaliteten af måltidet til de svagere ældre. Formålet er bl.a. at få de 
ansvarlige myndigheder for ældreplejen til at  tilrettelægge madordningerne på en sådan måde, at det 
sociale fællesskab styrkes og de ældre får god og sund mad. 

Kontanthjælp og aktivering 
For at styrke retssikkerheden og for at opnå større kvalitet i aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere er der 
gennemført nye regler om pligt for kommunerne til at udarbejde skriftlige planer forud for et 
aktiveringsforløb. Gennem en ændring af aktivloven er der desuden foretaget en række præciseringer og 
justeringer af de rådigheds- og sanktionsregler, der gælder for kontanthjælpsmodtagere – bl.a. i form af 
krav om aktiv arbejdssøgning. 
  
Sygedagpenge 
Regeringen har - for at reducere antallet af langvarigt sygemeldte - gennemført mere smidige regler for 
opfølgningsindsatsen. Samtidig er refusionsreglerne ændret for at give kommunerne et større økonomisk 
medansvar. Endvidere er der i sygedagpengelo-ven indført en ny forlængelsesmulighed, således at 
dagpengeperioden kan forlænges med op til 3 måneder, når der er behov for at afklare den sygemeldtes 
arbejdsevne gennem aktive tilbud. Endelig er det ud fra ønsket om at motivere flere ældre til at blive på 
arbejdsmarkedet blevet vedtaget, at aldersgrænsen på 70 år for ret til sygedagpenge ophæves fra 1. januar 
2002. 
  
Sociale klausuler på offentlige tilskudsområder 
Regeringen har gennemført en lovgivning om anvendelse af sociale klausuler i forbindelse med tildeling af 



offentlige tilskud til foreninger og selskaber mv. Formålet er at fremme den aktive social- og 
arbejdsmarkedspolitik ved at skabe større rummelighed på arbejdsmarkedet. 

Social finansieringsreform 
Ved ændring af lov om social service er der gennemført en ændring af den måde, hvorpå indsatsen for 
personer med handicap og truede børn finansieres. Princippet er, at den myndighed, der beslutter at sætte 
et tilbud i værk, også betaler omkostningerne. Borgerens ret til serviceydelser ændres ikke. Men alle vil få 
gavn af reformen, fordi ændringerne vil medvirke til, at kommuner og amtskommuner vil skærpe deres 
opmærksomhed om at få bedst mulig sammenhæng mellem kvalitet og omkostninger - dvs. ”mere for 
pengene”. En sådan udvikling støttes af, at der vil blive sat yderligere fokus på kvalitet, fx via flere 
handleplaner og adgang til uvildig rådgivning for personer med handicap. Endelig vil reformen styrke en 
fortsat udvikling i retning af, at flere opgaver løses  så tæt på borgeren som muligt. 

Dagtilbud til børn 
Der er med ikrafttræden den 22. februar 2001 vedtaget en ændring af reglerne om optagelse i dagtilbud, 
som har til formål at gøre optagelsesreglerne mere fleksible. 

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende med børn 
Fra 1. januar 2001 kan uddannelsessøgende få udbetalt et særligt børnetilskud. Tilskuddet er 
indkomstafhængigt og kan maksimalt udgøre 5.000 kr. årligt pr. barn. 

De utilpassede unge (ungdomskriminalitet) 
Regeringen kom i oktober 2000 med et udspil til en handleplan mod ungdomskriminalitet. Dertil skulle der 
hurtigt etableres ca. 20 sikrede pladser i døgninstitutioner for børn og unge. I et samarbejde med 
Københavns Kommune og de implicerede amter er det inden for kort tid lykkedes at etablere (medio maj 
2001) 29 pladser. 

Puljen til etablering af botilbud og andre sociale tilbud til yngre fysisk handicappede 
Som opfølgning på aftalen om kommunernes økonomi for 2001, aftalerne om finansloven for 2001 og 
aftalen om udmøntningen af  satsreguleringspuljen for 2001 har Regeringen afsat i alt 112 mio. kr. for 
perioden 2001-2004 til  forbedring af boligforholdene for yngre fysisk handicappede samt andre aktiviteter, 
som kan give et kvalitetsløft på området. 

Byudvalgets fremtidige indsats – etablering af 3. generation modelområder 
I en række belastede by- og boligområder er der fortsat behov for en forstærket social indsats for særligt 
udsatte grupper - misbrugere, grupper af handicappede, sindslidende, svage ældre uden netværk, og 
marginaliserede indvandrergrupper. Regeringens Byudvalg har derfor i 2000 besluttet at udpege et antal 
modelområder, hvor der skal gøres en særlig indsats for at vende udviklingen. Der er hertil afsat en samlet 
ramme på 70 mill. kr. i årene 2002-2005. Indsatsen bygger på lokale forpligtende partnerskaber. 

Arbejdsskadereform 
Regeringen har taget initiativ til at lave en arbejdsskadereform. Hovedprincipper for reformen vil blive 
fremlagt inden sommerferien. Reformen vil bl.a. omhandle nogle konkrete principper for, hvad der giver 
erstatning og principper for sagsbehandlingen, så de lange sagsbehandlingstider undgås. 

 
Statsministeriet 

Kongehuset 
Regeringen har fremlagt forslag til en modernisering af regelsættet vedrørende statens ydelser til 
kongehuset. Med forslaget ajourføres og moderniseres Civillisteloven og årpengelovene m.h.t. ydelserne 
og deres regulering, ligesom der er i detaljer redegøres for praksis på en række områder. Herved kan der 
opnås såvel klarere regler og større gennemskuelighed som administrativ forenkling. Forslaget 3. 
behandles den 1. juni. 



 

Sundhedsministeriet 

Godkendelse af udenlandske læger  
Sundhedsstyrelsen har med virkning fra 1. maj 2001 indført nye regler for autorisation af læger uddannet i 
udlandet. Der er bl.a. indført en hurtigere og lettere procedure for anerkendelse af læger fra såkaldte 
tredjelande. 

Ny forebyggelsesorganisation 
Ved en ændring af centralstyrelsesloven er der oprettet et uafhængigt, sagkyndigt nationalt råd for 
folkesundhed. Sundhedsministeriets udførende sundhedsfremme- og forebyggelsesopgaver er blevet 
samlet i et nyt forebyggelsescenter i Sundhedsstyrelsen. 

Tobaksforebyggelse 
Efter en skærpelse af lov om røgfri miljøer indføres pr. 1. august 2001 et forbud mod rygning for elever i 
grundskolen, ungdomsskolen og skolefritidsordningen samt børn i sociale institutioner, fritidsklubber mv. 
Samtidig indføres regler om, at ingen ufrivilligt udsættes for passiv rygning. 

Børn og kost  
For at skabe bedre vilkår for børns mad og måltider og for at fremme sunde kostvaner er der i perioden 
2001- 2003 afsat en årlig pulje på 50 mio. kr. pr. år til forsøg med ernæringsrigtig og økologisk mad i skoler 
og daginstitutioner. 

Bedre mad til syge 
Regeringen har i maj 2001 sat fokus på kost til syge. Formålet er at understøtte den enkelte patients 
behandlingsforløb, at hjælpe underernærede patienter til en bedre ernæringstilstand og at give råd og 
vejledning til risikogrupper. I det hele taget at gøre patienternes kostoplevelse positiv. Der planlægges 
anvendt 30 mill.kr. over de næste 3 år til formålet. 

Alkoholbehandling 
For at styrke alkoholbehandlingsindsatsen blev der i forbindelse med satspuljeforhandlingerne afsat 20. 
mio kr. årligt i en fireårig periode. Puljen administreres af Sundhedsministeriet. 

Genoptræning 
Med henblik på at sikre patienternes genoptræning efter sygehusbehandling har regeringen indsat en 
bestemmelse i sygehusloven om genoptræningsplaner. 

Amtstandpleje 
Amterne er med en ændring af tandplejeloven pr. 1. april 2001 forpligtet til at sørge for, at der er et brugbart 
og relevant behandlingstilbud til de grupper i befolkningen, der ikke kan udnytte de eksisterende 
tandplejetilbud. 

Aftale om modernisering og liberalisering af apotekervæsenet 
Regeringen har med et bredt flertal af Folketingets partier indgået aftale om en modernisering af 
apotekervæsenet. Regeringen har bl.a. med et lovforslag om liberalisering af salget af håndkøbsmedicin 
mv. påbegyndt implementeringen af aftalen. 

Den Ældre medicinske patient 
Som opfølgning på sidste års folkehøringer har regeringen udarbejdet en rapport med en række forslag til, 
hvordan vilkårene for de ældre medicinske patienter på sygehus kan forbedres. 

Bedre tilbud til døende og pårørende 
En arbejdsgruppe nedsat af regeringen har i en rapport "Hjælp til at leve lige til man dør" fra maj 2001 
behandlet spørgsmålet om forbedring af tilbuddene til døende og pårørende. Arbejdsgruppens anbefalinger 
vedrører organisering af den palliative indsats og uddannelse af sundhedspersonale m.v. på en måde, der 



skal give døende  tryghed og et kvalificeret og koordineret behandlingstilbud, fremme lighed i tilbuddene og 
støtte de pårørende. 

Ændrede regler for henvisning til forsøgsmæssig behandling i udlandet 
Reglerne om henvisning til sygehusbehandling i udlandet er lempet, således at det er blevet muligt for en 
amtskommune, at tilbyde en person henvisning til forskningsmæssig behandling i udlandet. 

Fællesudmelding vedr. principper for Elektronisk Patientjournal (EPJ) 
Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S) har 
udmeldt fælles principper, der vedrører udviklingen af EPJ, som udvikles af Sundhedsstyrelsen i samarbejde 
med sygehusejerne. Parterne opfordrer til, at principperne lægges til grund for arbejdet med indførelse af EPJ 
i det danske sygehusvæsen. 

Livstruende sygdomme 
Regeringen har udvidet behandlingsgarantien, så den nu omfatter maksimale ventetider for behandlingen 
af patienter både med bryst-, lunge-, tarm- og livmoderhalskræft og med særlige tilstande ved iskæmisk 
hjertesygdom. Behandlingsgarantien indebærer, at en patient, som ikke vil kunne tilbydes behandling inden 
for de maksimale ventetider på sit eget sygehus, skal tilbydes behandling på et andet offentligt eller privat 
sygehus her i landet eller i udlandet. 

Præhospital indsats 
For at forbedre den præhospitale indsats til akut syge og tilskadekomne har regeringen indført nye og mere 
tidssvarende krav til organiseringen af den præhospitale indsats, herunder kvalitetssikring samt en ny og 
forbedret ambulancepersonaleuddannelse. 

Medicintilskudsområdet   
For at sikre, at lægemiddelpriserne i Danmark holdes på et vesteuropæisk niveau, har et udvalgsarbejde 
anbefalet, at der anvendes europæiske gennemsnitspriser i tilskudssammenhæng. Der er fremsat et 
lovforslag, der fastsætter en såkaldt ”tilskudspris” for alle lægemidler med tilskud. Tilskudsprisen fastsættes 
som produktets europæiske gennemsnitspris, og angiver det beløb som maksimalt kan indgå i beregningen af 
den enkelte patients medicintilskud. 

 

Trafikministeriet 

Vej- og baneaftale 
I januar 2001 indgik regeringen en aftale med V, K og CD om gennemførelse af en række 
anlægsinvesteringer på vej- og baneområdet, der omfatter 9 vejprojekter: Udbygning af Motorring 3, 
Udbygning af Køge Bugt Motorvejen, igangsætning af de tre motorvejsprojekter, som der blev vedtaget 
anlægslove for i 1999: Motorvej Odense-Svendborg (rute 9), Motortrafikvej Herning-Brande (rute 18/15) og 
Motorvej Holbæk-Vig, 1. etape (rute 21). Herudover projekterne Motorvej Ønslev-Sakskøbing, indføring af 
E 20 i Esbjerg, omfartsvej ved Nors og forøgelse af frihøjden ved seks motorvejsbroer. Endvidere 
indebærer aftalen, at der etableres S-tog til Roskilde (tillige med KRF) og foretages en opgradering af 
banestrækningen Tønder-Nieböll (tillige med KRF og EL). 

Trafiksikkerhed og færdselslovområdet 
I december 2000 blev Trafikministerens redegørelse til Folketinget om Færdselssikkerhedskommissionens 
nye mål afgivet. Redegørelsen indeholder en række initiativer (bl.a. kampagner og forsøg), som regeringen 
vil igangsætte over de næste fire år. 

Regeringen fremsatte i marts 2001 en aktionsplan mod unge fartbøller. Aktionsplanen indeholder en række 
forskellige tiltag. Blandt andet foreslås skærpet straf for de groveste overtrædelser af færdselsloven, 
indførelse af prøvekørekort, indførelse af klippekort til kørekort, konfiskation af køretøjer ved grove 
overtrædelser af færdselsloven. Forslaget om ændring af færdselsloven 3. behandles den 1. juni. 

Der er pr. 1. april 2001 oprettet  Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Den automatiske 
hastighedskontrol er blevet permanent og vil i løbet af 2001 –2003 blive udbredt til det meste af landet. 



Endelig har Folketinget vedtaget en række ændringer af færdselsloven, der blandt andet vedrører 
ophævelse af partshøringspligten ved pålæggelse af parkeringsafgifter, ændrede regler om selebrug og 
ophævelse af forhøjet pris for frivillige syn. 

Luftfart og lufthavne 
Flyvesikringstjenesten er med virkning fra 1. januar 2001 udskilt som en selvstændig statsvirksomhed fra 
Statens Luftfartsvæsen med henblik på en adskillelse mellem operative opgaver og 
myndigheds/tilsynsopgaver. I 2001 er vedtaget et lovforslag om etablering af et obligatorisk 
rapporteringssystem, der skaber mulighed for forbedring af flyvesikkerheden ved indsamling af en større 
mængde af oplysninger om driftsforstyrrelser og andre irregulære forhold af betydning for flyvesikkerheden. 
For at øge antallet af oplysninger indføres desuden straffrihed og fortrolighed med hensyn til de 
indberettede forhold. 

Havne 
I forlængelse af opgavekommissionens anbefalinger er statshavnene i Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, 
Hirtshals og Skagen samt Anholt og Hammer havne pr. 1. januar 2001 overdraget til de respektive 
lokalsamfund. Frederikshavn Havn er overdraget pr. 1. maj 2001. 

Kystbeskyttelse og meteorologi 
Kystdirektoratet og Danmarks Meteorologiske Institut har i 2000 udarbejdet en plan for forbedring af 
stormflodsvarslingen, ligesom der er indgået en beredskabsaftale med Beredskabsstyrelsen og 
Rigspolitichefen om varsling i tilfælde af farligt vejr til brug for disse institutioners beredskabsindsatser. 

Ørestadsselskabet 
Inden sommerferien ventes I/S Østamagerbaneselskabet på baggrund af et udarbejdet projektforslag at 
kunne træffe beslutning om en videreførsel af arbejdet med Metroens etape 3. Selskabet ejes af staten og 
Københavns Kommune via Ørestadsselskabet (55 pct.) samt Københavns Amt (45 pct.). 

Nye tog 
Der er iværksat indkøb af 83 IC4-tog og 6 Øresundstog med følgeinvesteringer til en samlet værdi af op 
mod 6 mia. kr. 

Nærbaneprojekter ved Århus og Aalborg 
Der er afsat 250 mio. kr. til etablering af nærbanedrift omkring Århus og Aalborg. Midlerne fordeles ligeligt 
mellem de to områder. Bl.a. indføres halvtimesdrift mellem Århus og Skanderborg, forbedringer mellem 
Århus og Hornslet med indsættelse af nye tog. I Aalborg etableres en nærbane med timesdrift og der 
planlægges åbnet en række nye stationer. 

Jernbanesikkerhed 
I medfør af den politiske aftale om jernbanesikkerhed fra efteråret 2000 er der afsat 99,8 mio. kr. i perioden 
2001-2004 til forøgelse af jernbanesikkerheden i tillæg til de tiltag, der allerede er indeholdt i den 
nuværende trafikaftale. 

DSB Gods 
DSB´s stykgodsforretning blev i 2000 solgt til Danske Fragtmænd a.m.b.a. med virkning fra 1. august 2000. 
For DSB´s vognladningsforretning blev der indgået aftale om salg til Railion GmbH med virkning fra 1. 
januar 2001. Dermed vil hele DSB´s godsdivision blive afhændet. 

Privatbanerne 
Med vedtagelsen af lov om amternes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne er ansvaret for 
privatbanerne overgået til de respektive amstråd/HUR pr. 1. januar 2001. 

Miljøtrafikugen 2001 
Regeringen gennemfører en national miljøtrafikuge i 2001 med henblik på at fremme miljøvenlig og sikker 
trafikadfærd. 



Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip – Regeringens Handlingsplan 
I april 2001 offentliggjorde Trafikministeriet ”Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip – Regeringens 
handlingsplan”, som anviser hvordan den stadige stigning i transportsektorens CO2-udslip kan bringes til 
ophør. 

 

Udenrigsministeren 

Nice-traktaten og EU’s fremtid 
Regeringskonferencen i 2000 fokuserede på de institutionelle reformer, som er nødvendige for at tilpasse 
EU til den forestående udvidelse. Konferencen blev afsluttet på Det Europæiske Råds møde i Nice i 
december 2000, hvor stats- og regeringscheferne blev enige om Nice-traktaten. Traktaten indeholder bl.a. 
nye stemmevægte i Rådet, ændringer i Kommissionen samt udvidet anvendelse af flertalsafgørelser. Nice-
traktaten er et stort og afgørende skridt i retning af et udvidet EU. EU er nu for sin del klar til at optage de 
første nye medlemslande, så snart traktaten er godkendt i alle medlemslande. Det Europæiske Råd i Nice 
igangsatte samtidig en bredere og mere dybtgående debat om EU’s fremtid ud fra en erkendelse af, at der 
er behov for at forbedre og overvåge EU’s og dens institutioners demokratiske legitimitet og åbenhed. Der 
skal bl.a. fokuseres på kompetencefordelingen mellem EU og medlemsstaterne, status for Charteret for 
grundlæggende rettigheder og forenkling af traktaterne og de nationale parlamenters rolle. Processen skal 
lede frem til en ny regeringskonference i 2004. 

EU’s udvidelse 
Med Nice-traktaten er EU’s udvidelse kommet et vigtigt skridt nærmere. Kommissionen præsenterede et 
strategipapir for udvidelsen i november 2000 indeholdende en ambitiøs arbejdsplan for forhandlingerne 
frem til midten af 2002. DER/Nice fandt, at Kommissionens strategi og færdiggørelsen af Nice-traktaten 
ville gøre det muligt for EU at være klar til at optage nye medlemslande fra 2002, og man håbede, at de 
første nye medlemslande vil kunne deltage i det næste valg til Europa-Parlamentet i 2004. Hermed er der 
skabt et godt politisk udgangspunkt for afslutning af forhandlinger med de bedst forberedte lande under 
dansk formandskab. Regeringen glæder sig over, at arbejdsplanen har bidraget til at øge tempoet i 
forhandlingerne i første del af 2001. 

Europæisk krisestyring 
I EU’s arbejde med udviklingen af kapaciteter til varetagelsen af krisestyringsoperationer har Danmark 
arbejdet aktivt for vedtagelse af kvantitative og kvalitative civile målsætninger, herunder især på 
politiområdet. Således vil Danmark i 2003 kunne stille 125 politifolk til rådighed for EU’s indsatser på det 
civile område. Fra dansk side har man ligeledes arbejdet for etablering af et tæt og tillidsfuldt samarbejde 
mellem EU og NATO samt for at sikre inddragelse af NATO-lande, der ikke er medlem af EU. 

Dansk deltagelse i fredsbevarende operationer 
På grundlag af indgåelsen af en våbenhvileaftale mellem Etiopien og Eritrea i juni 2000 og en efterfølgende 
beslutning i FN’s Sikkerhedsråd om etablering af en FN-fredsbevarende operation i Etiopien/Eritrea, 
besluttede Folketinget i november 2000 at stille danske militære styrker  (ca. 340 personer) til rådighed 
herfor. Det danske bidrag blev udsendt i en periode på ca. 6 måneder inden for rammen af den 
multinationale brigade på højt beredskab, Stand-by Forces High Readiness Brigade (SHIRBRIG). Det var 
dermed første gang, at SHIRBRIG – der i sin tid blev til på dansk initiativ – blev udsendt. FN-missionens 
primære opgaver består i at overvåge våbenhvilen mellem parterne samt overvåge den af FN etablerede 
midlertidige sikkerhedszone. Fra april 2001 overtog Norge og Danmark ledelsen af KFOR-styrken i Kosovo 
indtil oktober 2001. En dansk general har i den forbindelse overtaget posten som chef for KFOR’s logistik- 
og forsyningsenhed i Makedonien. Fra dansk side har man bidraget med ca. 130 ekstra mand til 
hovedkvarteret, således at det samlede danske engagement på Balkan (Bosnien-Hercegovina og Kosovo) 
er på ca. 980 mand. 

Det vestlige Balkan 
Efter den demokratiske omvæltning i Serbien i oktober 2000 er der skabt større håb for fred og stabilitet i 
regionen. På EU/Balkan-topmødet i Zagreb gav EU et utvetydigt signal om såvel politisk som håndgribelig 
finansiel støtte til den demokratiske udvikling i regionen. Ud over Danmarks allerede eksisterende 
humanitære bistand og omfattende overgangsbistand til Albanien og Kosovo afsatte regeringen midler til 



en genopbygningsindsats i Serbien. Hertil kommer bistand til reformer af medier, retsvæsen og politi blandt 
andet i tilknytning til den regionale indsats inden for freds- og stabilitetsrammen. FN’s generalsekretær 
udpegede Hans Hækkerup til leder af FN’s overgangsadministration i Kosovo. Han tiltrådte i januar 2001. 

Danmarks Eksportråd  
Loven regulerer visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke, navnlig vedr. bestyrelsen og 
bevillingsudvalget. Der er dermed skabt det nødvendige lovgrundlag for administration af de offentlige 
tilskudsmidler inden for eksportfremme samt for at yde særlige tilskud til grupper af virksomheders eksport 
og internationalisering. Dette er især relevant i forbindelse med at skabe forbedrede eksportvilkår for små 
og mellemstore virksomheder. 

Oprindelige folk 
Som resultat af en vedholdende dansk indsats er det lykkedes at få etableret et Permanent Forum for 
oprindelige folk i FN direkte under FN’s økonomiske og sociale komite (ECOSOC). 

 
Ministeren for udviklingsbistand 

Danmarks udviklingspolitik - Partnerskab 2000 
Den centrale aktivitet på udviklingspolitikkens område var udarbejdelsen af en ny strategi, Partnerskab 
2000. Tilblivelsesprocessen var kendetegnet ved udstrakt åbenhed, og brede kredse i både Danmark og 
udviklingslandene blev – ikke mindst via internettet - inddraget i debatten om de nye prioriteringer for dansk 
udviklingssamarbejde. Den færdige strategi blev drøftet i Folketinget den 26. oktober 2000, hvor et bredt 
flertal tilkendegav sin støtte til regeringens nye udviklingspolitik og dens gennemførelse. Strategien 
fastlægger rammerne for Danmarks indsats på udviklingsområdet i de kommende år. Hovedmålsætningen 
vil fortsat være at bekæmpe fattigdom i udviklingslandene. Efter færdiggørelsen af strategien er arbejdet 
med at gennemføre den nye udviklingspolitik påbegyndt. Der er iværksat udarbejdelse af handlingsplaner 
på centrale nye eller opprioriterede indsatsområder som blandt andet børn og unge, erhvervsudvikling i 
udviklingslandene samt forebyggelse af voldelige konflikter. 

Hiv/aids 
Udbredelsen af hiv/aids er en af tidens helt store globale udfordringer. I erkendelse heraf har man fra dansk 
side lanceret en handlingsplan for Danmarks internationale indsats mod hiv/aids. Handlingsplanen lægger 
op til, at Danmark skal bidrage til at forebygge spredningen af hiv/aids og begrænse virkningerne af 
epidemien. Hovedvægten i den danske indsats vil blive lagt på det forebyggende arbejde og en styrkelse af 
de berørte landes sundhedssystemer med henblik på omsorg og støtte til epidemiens ofre. En række 
konkrete initiativer er allerede iværksat. I Danmarks programsamarbejdslande i Afrika arbejdes der på at 
integrere relevante hiv/aids-aktiviteter i alle dansk-støttede programmer. 

EU Fællesskabsbistanden 
Den 23. juni 2000 blev en ny samarbejdsaftale, Cotonou-aftalen, mellem 77 lande i Afrika, Vestindien og 
Stillehavsområdet (AVS-landene) og EU underskrevet. Aftalen regulerer både bistandssamarbejdet og de 
handelsmæssige relationer mellem partnerne. I den nye aftale lægges der vægt på danske prioritetsområder som 
fattigdomsorientering, respekt for menneskerettigheder og demokrati samt effektivisering af procedurer og udbetaling af 
bistandsmidler på basis af opnåede resultater. Der blev den 21. marts 2001 fremsat forslag til folketingsbeslutning om 
Danmarks ratifikation af Cotonou-aftalen. 

FN’s Millennium Topmøde  
Millennium Topmødet i september 2000, med deltagelse af i alt 176 af verdens ledere, satte fokus på 
udfordringerne for det globale samfund i det nye årtusinde og bekræftede medlemslandenes engagement i 
FN. Sluterklæringen fra topmødet bekræftede en række fælles værdier og overordnede målsætninger og har 
skabt et værdifuldt grundlag for det fremtidige arbejde på hele FN’s virkefelt, fra fred og nedrustning til 
udvikling, med vægt på danske mærkesager som fattigdomsbekæmpelse, miljø, menneskerettigheder, 
beskyttelse af sårbare befolkningsgrupper og reform af FN.  

FN’s tredje konference om de mindst udviklede lande 
EU var i maj 2001 vært for FN’s tredje LDC-konference i Bryssel, som satte fokus på 



udviklingsproblemerne i verdens 49 fattigste lande. Udviklingsministeren fremhævede i sit indlæg 
betydningen af statslig udviklingsbistand, gældslettelse og øget markedsadgang for disse lande for at nå 
FN’s målsætning om halvering at antallet af verdens absolut fattige i 2015. Den politiske erklæring og 
handlingsprogrammet fra konferencen, som reflekterer de danske synspunkter, har givet fornyet politisk 
fremdrift i arbejdet med effektiv fattigdomsbekæmpelse og bestræbelserne på at sikre, at de mindst 
udviklede lande får del i den globale økonomiske udvikling. 

 

Undervisningsministeriet 

Grundskolen  
Der opstilles klarere mål for elevernes færdigheder og personlige kompetencer i folkeskolen efter  ændring 
af bekendtgørelsen om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner med 
angivelse af centrale kundskabs- og færdighedsområder. Undervisningsministeriet opstiller klarere slutmål 
for undervisningen, og kommunerne forpligtes til at tydeliggøre den faglige progression i form af delmål for 
fagene og i form af beskrivelser, der sikrer, at undervisningen fremmer elevernes alsidige personlige 
udvikling. Ændringerne træder i kraft fra august 2001 for fagene dansk og matematik – og efterfølgende for 
folkeskolens øvrige fag og obligatoriske emner. 

Udmøntning af de 340 mio. kr. til at styrke IT i folkeskolen mv. er i gang. 

Ungdomsuddannelser og videregående uddannelser inden for sundhedsområdet 
Der er gennemført en reform af sundhedsuddannelserne. De grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser skal dels tiltrække tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til social- og 
sundhedssektoren, dels bidrage til en øget mobilitet mellem faggrupperne i social- og sundhedssektoren. 
Uddannelserne får et fælles grundforløb, og de omsorgsrettede og almene kompetencer styrkes. 
Optagelsessystemet ændres, så skolerne optager elever til såvel grundforløbet som til selve 
uddannelserne. Samtidig reformeres de mellemlange videregående sundhedsuddannelser for at ruste de 
forskellige faggrupper til at møde de stadig mere komplekse problemstillinger i sundhedssektoren. Der 
indføres en større grad af tværfaglighed i uddannelserne og en mere ensartet struktur på området. 
Indholdsmæssigt lægges der vægt på et mere reflekteret samspil mellem teori og praktik. 
Meritmulighederne skal – ligesom mulighederne for videreuddannelse – forbedres. Uddannelserne vil få 
tildelt den nye professionsbachelortitel. 

Ungdomsuddannelser i øvrigt 
En ændret lovgivning om erhvervsuddannelserne skal skaffe flere uddannelsesaftaler, særligt til elever i 
skolepraktik. Der er ligeledes gennemført lovgivning om bonus til elever i ungdomsuddannelser med lønnet 
praktik. Endelig er produktionsskolernes mulighed for at give dispensation til produktionsskoleophold på 
mere end et år blevet udvidet.  

I de gymnasiale uddannelser er der fastlagt en øvre grænse for, hvor store udgifter elever kan pålægges til 
anskaffelse af undervisningsmidler. Der er også fastsat en øvre grænse for varigheden af udlandsophold 
som led i en gymnasial uddannelse. 

Der er fremsat et lovforslag om ændring af den fri ungdomsuddannelse med henblik på bl.a. en præcisering 
af uddannelsens målgruppe. 

Videregående uddannelser og forskning 
Flerårsaftalen for de videregående uddannelser inden for otte centrale fokusområder sikrer udvikling og bedre 
økonomiske rammebetingelser for videregående uddannelsesinstitutioner. Fokusområderne vedrører 
uddannelsernes identitet og faglige fornyelse, merit og fleksibilitet, internationalisering, god studiekvalitet, IT i 
uddannelserne, lærerkvalifikationer, kvalitetssikring og viden- og udviklingsfunktioner, som er omtalt under 
udvikling af institutionsstrukturer. Herudover sikres universiteterne gennem aftalen om forskningsområdet. 

Etableringen af Danmarks Pædagogiske Universitet og Learning Lab Denmark skal bidrage til et samlet 
kvalitetsløft af dansk uddannelse og forskning i pædagogik og læring. En ny bekendtgørelse om ph.d.-



uddannelsen skal klargøre de studerendes rettigheder og sikre fornøden fleksibilitet for institutioner og 
studerende. 

Implementering af voksenuddannelsesreformen 
Lovgivningen om voksenuddannelsesreformen er udmøntet med regler om reformens enkelte elementer, 
udbudsgodkendelser, etablering af kompetenceenheder på universiteterne, informationsmateriale og -
kampagner mv. Undervisningsministeren og arbejdsministeren har også afgivet en statusredegørelse til 
Folketinget om voksen- og efteruddannelsesindsatsen. 

Tværgående initiativer    
Der er udarbejdet en strategi for uddannelse, læring og IT for at styrke integrationen af IT i undervisningen. 

Alle med udenlandske uddannelseskvalifikationer har nu adgang til en vurdering  med henblik på adgang til 
videre uddannelse i Danmark eller adgang til det danske arbejdsmarked. Vurderingerne, der er vejledende, 
gennemføres af Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser i SUstyrelsen. Centret fungerer også 
som nationalt informations- og videnscenter angående udenlandske uddannelseskvalifikationer. 

En lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø forpligter bl.a. uddannelsesstedernes ledelse til at 
sørge for, at der udarbejdes en undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt 
forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på uddannelsesstedet. Elever og studerende kan 
deltage i uddannelsesstedets sikkerhedsarbejde ved at vælge undervisningsmiljørepræsentanter til at 
varetage deres interesser i undervisningsmiljøspørgsmål. Med loven etableres også Dansk Center for 
Undervisningsmiljø, der bl.a. fungerer som videnscenter. 

Der er nu hjemmel til at godkende, at danske prøver kan afholdes i udlandet. Der var især behov for at 
afholde folkeskolens afsluttende prøver, men også andre skole- eller uddannelsesområder kan få brug for 
denne mulighed. Derfor er alle uddannelsesområder omfattet af loven. 

Udvikling af institutionsstrukturer 
På baggrund af lovgivningen om etablering af centre for videregående uddannelse er der pt. godkendt 2 og 
forhåndsgodkendt 4 centre. Desuden er modtaget 18 henvendelser om godkendelse pr. 1. januar 2002. 
Centre for videregående uddannelse skal sikre regionalt forankrede uddannelser af høj kvalitet i tæt 
samspil med aftagere.  

Undervisningsministeren og erhvervsministeren har afgivet en fælles redegørelse til Folketinget om 
akademier som grundlag for videreudvikling af erhvervsskolerne. Målet er at sikre et regionalt 
uddannelsesudbud og sikre samspil mellem uddannelsespolitikken og nye erhvervsfremmeinitiativer. 
Redegørelsen følger dermed den linje, der blev udstukket med lovgivningen om centre for videregående 
uddannelse. 

 
Økonomiministeriet 

Dansk økonomi i balance 
Nøje overvågning og analyser af den økonomiske udvikling og fremtidige udfordringer tyder på, at 
regeringens økonomiske politik har haft den ønskede effekt. Der er i dag ikke væsentlige balanceproblemer 
i dansk økonomi. Der er opnået en høj beskæftigelse og en moderat inflation samtidig med, at der 
opretholdes pæne overskud på betalingsbalancen og på de offentlige finanser. 

"Familier og indkomster" fra oktober måned viser, at der kun er få personer i lavindkomstgruppen i 
Danmark. På grund af en betydelig mobilitet befinder næsten ingen sig permanent i lavindkomstgruppen. 

Lov om finansiel virksomhed   
Der er gennemført en væsentlig modernisering af den finansielle lovgivning. Den fælles lov vil medføre en 
mere ensartet behandling af ens finansielle produkter uanset, om de fx udbydes af en bank, et 
realkreditinstitut eller et forsikringsselskab. Hermed følger Danmark op på den internationale udvikling vedr. 



lovgivning for finansielle virksomheder. Hertil kommer, at der oprettes et finansielt virksomhedsråd, der skal 
være en del af Finanstilsynet og bl.a. træffe afgørelse i tilsynssager af principiel betydning. 

Bedre kundeforhold i den finansielle sektor   
Finanstilsynet har fået bedre mulighed for at varetage kundepolitiske hensyn, idet tilsynet har fået mulighed 
for at fastsætte nærmere regler og retningslinjer om redelig forretnings-skik og god praksis for finansielle 
virksomheder. Reglerne for videregivelse af kundeoplysninger inden for finansielle koncerner er blevet 
strammet og præciseret. 

Bedre rammer for pensionsopsparing   
Der er skabt bedre rammer for pensionsopsparing. Skattereglerne er blevet forenklet, der er fastsat mere 
fleksible placeringsregler for pensionsinstitutterne og investeringer i innovationsforeninger er muliggjort. 
Initiativerne vil styrke investeringer i risikovillig kapital og øge pensionsopsparernes afkast. 

Miljøhensyn i den økonomiske politik   
Miljøhensyn i den økonomiske politik er også sat på den internationale dagsorden. I EU er bæredygtighed 
medtaget i de overordnede økonomisk politiske retningslinjer og dermed er miljøhensyn på vej til at blive 
integreret i den økonomiske politik. På OECD-ministermødet den 16.-18. maj 2001 under dansk formandskab 
blev det  vedtaget at udarbejde indikatorer for bæredygtighed og lade disse indikatorer indgå i det fremtidige 
arbejde med OECD's landerapporter. 

Økonomisk og finansielt samarbejde i EU og IMF   
Der er nået betydelige fremskridt med skattepakken i EU, hvor der nu udestår forhandlinger med 3. lande 
vedr. opsparingsdirektivet. Gennemførelsen den finansielle handlingsplan er højt prioriteret i EU-samarbejdet, 
herunder sikring af effektive og åbne kapitalmarkeder samt bedre tilsyn med finansielle virksomheder. På 
baggrund af erfaringerne med den finansielle krise i Asien har Den internationale Valutafond (IMF) sat øget 
fokus på at forebygge finansielle kriser. Indsatsen er bl.a. beskrevet i Økonomiministeriets  publikationen "Det 
internationale finansielle system - Ny rolle for IMF". 

Styrket økonomisk samarbejde i Østersøregionen   
Danmark var værtsland for Nordisk/baltisk ECOFIN den 3-4. maj 2001, som blev afholdt i Helsingør. Der var i 
alt deltagelse af 10 lande (de nordiske og baltiske lande samt Tyskland og Polen). På mødet blev der bl.a. 
drøftet skattesamarbejde og bæredygtig udvikling i Østersøregionen, hvilket skal ses i lyset af den kommende 
udvidelse af EU mod øst. 

Fri adgang til Danmarks Statistik   
Som led i regeringens initiativ "Danmark på nettet" åbnede Danmarks Statistik ved årsskiftet for fri adgang 
til Danmarks Statistikbank. Det er omkostningsfrit at anvende Statistikbanken, der indeholder næsten alle 
de statistikker som Danmarks Statistik offentliggør. I de første 3 måneder af 2001 har Statistikbanken haft 
over 75.000 besøgende og antallet af registrerede brugere er steget fra omkring 250 til over 10.000. 

Lettere indberetninger for virksomheder til Danmarks Statistik   
I 2000 er der sket en fortsat reduktion i den byrde private virksomheder har ved indberetninger til Danmarks 
Statistik, idet byrden er nedbragt med 5 pct. i forhold til 1999. Samtidig har Danmarks Statistik som en ny 
service over for indberetterne gennemført en generel forhåndsadvisering af virksomheder, der forventes at 
skulle indberette til mindst fem statistikker i 2001. Virksomhederne har herved bedre mulighed for at 
tilrettelægge administrative rutiner og systemer, som bl.a. anvendes til indberetninger. 

  

   

 


