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Forord

Venstre og Det Konservative Folkeparti dannede regering den 27. november 2001. Samtidig
blev regeringsgrundlaget ”Vækst, Velfærd – Fornyelse” fremlagt.
Regeringen vil på 1-årsdagen for sin tiltræden gøre status over gennemførelsen af
initiativerne i regeringsgrundlaget. Det sker med denne oversigt.
Udmøntningen af regeringsgrundlaget vil blive fortsat. En række initiativer planlægges
gennemført i indeværende folketingsår.

Læsevejledning
Oversigten tager udgangspunkt i de konkrete initiativer, som blev bebudet i regeringsgrundlaget ”Vækst, Velfærd – Fornyelse”. For hvert initiativ er anført et direkte citat af teksten i
regeringsgrundlaget.
Ud for hvert initiativ er det afkrydset, i hvilket omfang initiativet er gennemført.
Der er anvendt følgende fire symboler:
X
X*
(X)
--

= er opfyldt
= er planlagt opfyldt i 2002/03 eller 2003/04
= er delvist opfyldt
= er ikke opfyldt/udgået som mål.

Afkrydsningen er foretaget ud fra et samlet vurdering af initiativets status. I sidste kolonne
er kort angivet evt. bemærkninger hertil.
Angivelsen af status knytter sig direkte til den konkrete formulering, som findes i regeringsgrundlaget. På de områder, hvor regeringsgrundlaget nævner nedsættelse af udvalg, offentliggørelse af handlingsplan eller fremsættelse af lovforslag, er afkrydsningen således foretaget efter, om udvalget er nedsat, planen er offentliggjort eller forslaget fremsat.
Der er sat kryds ved et initiativ, hvis der er indgået politisk aftale herom, eller hvis der er
fremsat lovforslag, der forventes vedtaget.
Redaktionen er afsluttet 22. november 2002.

I kampen mod international terrorisme vil Danmark vise fuld solidaritet og villighed til at yde sit bidrag,
herunder på det militære område.

UDENRIGSPOLITIK MED PROFIL
Kampen mod terrorisme

Med henblik på at forbedre effektiviteten i miljøindsatsen vil regeringen etablere et uafhængigt ”Institut for
Miljøvurdering”. Instituttets opgave skal være at skabe overblik over den aktuelle og langsigtede miljøsituation, at vurdere effektiviteten af forskellige miljøinitiativer samt at formidle denne viden til offentligheden.

Institut for Miljøvurdering

Regeringen vil føre en aktiv miljøpolitik, som sikrer, at fremtidige generationer kan leve i et rent miljø.
Danmark skal være blandt de bedste til at nedbringe forurening. De ambitiøse miljømål skal nås på den
økonomisk mest effektive måde. Dansk miljøpolitik skal indgå i et realistisk internationalt samarbejde om at
nedbringe forureningen dér, hvor vi får mest for indsatsen.

Aktiv miljøpolitik

Det fælles ansvar for at løse en række velfærdsopgaver skal i fremtiden kombineres med en personlig frihed
til at vælge mellem forskellige løsninger. Regeringen vil gennemføre et reformprogram, “Velfærd og valgfrihed”, hvor borgerne får frihed til at vælge mellem forskellige offentlige og private løsninger på en række
serviceområder.

Reformprogram ”Velfærd og valgfrihed”

Regeringen vil forstærke indsatsen for at hjælpe de svageste i vort samfund gennem reformprogrammet,
“Det fælles ansvar”. Programmet indeholder dels en udvidelse af det offentliges indsats, dels en udvidet
inddragelse af private hjælpeorganisationer i det sociale arbejde. Målet er, at de svageste får en bedre livskvalitet.

Reformprogram ”Det fælles ansvar”

Regeringen vil gennemføre en IT-handlingsplan, som udvikler Danmark til et netværkssamfund, hvor familier, virksomheder og institutioner har adgang til Internettet. Det er afgørende, at alle har mulighed for og
bliver fortrolige med anvendelse af informationsteknologien. Et væsentligt led i IT-handlingsplanen bliver
derfor at udvide uddannelsesindsatsen, således at alle får mulighed for at lære brugen af den nye teknologi.
Regeringen vil i den forbindelse fremlægge en handlingsplan, ”IT for alle”.

Citater fra regeringsgrundlaget
NYE MÅL
IT-handlingsplan ”IT for alle”

Status over gennemførelsen af regeringsgrundlaget
”Vækst, Velfærd – Fornyelse”

X

X

X*

X

X

X

Status

Danmark bidrager militært til
indsatsen i Afghanistan og via
NATO.

Initiativer undervejs: Strategier
om affald, pesticider, CO2-mål,
vejstøj, biologisk mangfoldighed. Initiativer vedr. miljø, sundhed og kemikalier. Vandmiljøplan III.
Oprettet feb. 02.

Offentliggjort maj 02.

Offentliggjort marts 02.

Offentliggjort april 02.

Bemærkning
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Regeringen vil føre en stram offentlig udgiftspolitik. Styringen af statens finanser vil ske gennem lønsumsrammer samt udgiftsrammer for drift og anlæg. Størrelsen af udgiftsrammerne fastsættes på årets finanslov.
Det forudsættes, at udgifterne holder sig inden for de fastsatte rammer, således at merudgifter på ét område
modsvares af mindreudgifter på et andet område. I forbindelse med fremlæggelsen af årets finanslovforslag
vil regeringen præsentere måltal for de næste tre års udgiftsrammer.

Stram offentlig udgiftspolitik

Regeringen vil føre en håndfast økonomisk politik, som sigter på at skabe flest mulige arbejdspladser i den
private sektor, at nedbringe statens gæld og at sænke skatterne. Der er brug for en langsigtet og stabil økonomisk politik, som giver virksomhederne og borgerne ro og sikkerhed til at disponere.

ORDEN I ØKONOMIEN
Håndfast økonomisk politik

Det er regeringens forudsætning, at det danske bloktilskud til Færøerne aftrappes i takt med overdragelsen af
opgaver til de færøske myndigheder.

Statens tilskud til Færøernes hjemmestyre

De igangværende forhandlinger med Færøernes Landsstyre om Færøernes fremtidige placering i eller uden
for Rigsfællesskabet fortsættes. Det er regeringens udgangspunkt, at Færøernes fremtid besluttes af det færøske folk selv. Såfremt der fra færøsk side fremsættes ønske om selvstændighed uden for Rigsfællesskabet, er
regeringen indstillet på gennem forhandling at nå en for begge parter rimelig løsning.

Færøsk overtagelse af yderligere sagsområder

Regeringen ønsker at bevare Rigsfællesskabet som et fællesskab mellem tre ligeværdige partnere, Færøerne,
Grønland og Danmark. Regeringen ønsker at modernisere hjemmestyret i Grønland og på Færøerne i konstruktivt samarbejde med Grønland og Færøerne.

ET RIGSFÆLLESSKAB I GENSIDIG RESPEKT
Nyordning i samarbejdet på udenrigsområdet

Danmark vil samtidig aktivt forsøge at få de mange lande – også EU-lande – som yder en udviklingsbistand
på mindre end 0,7 % til at øge deres bistand.

0,7 pct. målsætningen

Regeringen vil samtidig reducere bevillingerne til udviklingsbistand og miljøbistand til udviklingslandene
med samlet 1,5 mia. kr. i forhold til den tidligere regerings forslag.

Ulandsbevillinger

Regeringen vil derfor – i forbindelse med udarbejdelsen af sit forslag til Finanslov for 2002 – foretage en
gennemgang af både den danske udviklingsbistand og miljøbistanden til udviklingslandene.

Gennemgang af dansk udviklingsbistand

Regeringen vil etablere en særlig Menneskerettighedsenhed i Udenrigsministeriet med henblik på bl.a. at
styrke arbejdet hermed.

Menneskerettighedsenhed

Økonomisk politik i overensstemmelse med 2010-mål.

X

Lov vedr. bloktilskuddet i 02
vedtaget. Lovforslag vedr. bloktilskuddet 03-06 er fremsat.

X

Økonomisk politik i overensstemmelse med 2010-mål.

Forhandlinger om færøsk overtagelse af en række områder, herunder folkekirken, politi- og
retsvæsen.

X

X

Regeringen har taget skridt til
drøftelse af en nyordning i samarbejdet med landsstyrerne på
udenrigsområdet.

Konkret beslutning i anledning
af Monterrey-konferencen. Bekræftet på Johannesburgtopmødet.

X

X*

Er reduceret med 1,5 mia. kr. ved
FL02.

Rapport jan. 02.

Oprettet feb. 02.

X

X

X
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Regeringen vil i samarbejde med den tyske regering forberede en beslutning om etablering af en fast forbindelse over Femern Bælt.

Forberede beslutning om Femern Bælt

Det er regeringens hensigt at skaffe finansielt grundlag for yderligere investeringer i veje og kollektiv transport, bl.a. med henblik på en mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken i hovedstadsområdet.

Yderligere investeringer i veje og kollektiv transport

Der vil blive igangsat investeringer i nye vej- og jernbaneanlæg i overensstemmelse med den politiske aftale
af 24. januar 2001 mellem Socialdemokratiet, Det radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, CD, Kristeligt Folkeparti og Venstre.

Gennemføre trafikaftale af 24. januar 2001

Regeringen vil fremlægge en investeringsplan for perioden frem til 2010.

INVESTERINGER I DANMARKS FREMTID
Investeringsplan

Regeringen indleder inden jul politiske forhandlinger med Folketingets partier om en ny finanslov for 2002.
Finansloven for 2002 skal på helt centrale punkter afspejle regeringsgrundlaget. Regeringsgrundlaget vil
være fuldt gennemført over overslagsårene. Det nye finanslovsforslag for 2002 vil blive fremsat i januar og
vedtages i løbet af februar.

FL02 – forhandlinger, vedtages januar

Finanslovsforslaget vil have den finanspolitiske stramningsgrad, som er nødvendig for at fastholde målene
for Danmarks økonomi, som beskrevet i ”En holdbar fremtid - Danmark 2010”.

FFL02 – fastholde 2010-målene for dansk økonomi

Snarest efter Folketingets åbning fremsættes forslag til en midlertidig bevillingslov, der viderefører statsbudgettets nødvendige dele, indtil en ny finanslov for 2002 er vedtaget.

Forslag om midlertidig bevillingslov for 2002

Regeringen vil overholde det princip, at den kommunale sektor bliver kompenseret økonomisk, såfremt
regeringen eller Folketinget påfører amter og kommuner tvungne merudgifter eller bortfald af skatteindtægter.

Kompensation til kommunal sektor ved merudgifter mv.

I årlige økonomiaftaler med amter og kommuner vil regeringen sigte på, at også den kommunale sektor kan
holde udgifterne i ro.

Økonomiaftaler med amter og kommuner

Er gennemført.

X

X

X/X*

X

X*

X

Tillægsaftale indgået 31/1 02.
Aftale med DF okt. 02.
Investeringsplan forventes primo
03.
Forberedelse af beslutning er i
gang. Et beslutningsgrundlag
forventes primo 03.

Tillægsaftale indgået 31/1 02.

Forventes primo 03.

Er gennemført.

Er vedtaget.

Princippet fastholdt og understreget i aftalerne med KL og
ARF.

X

X

Realvæksten i 03 er reserveret
kommuner og amter.

X
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Regeringen lægger vægt på, at rammerne for den kommunale økonomi aftales med de kommunale parter.
Samtidig er det afgørende, at skattestoppet også omfatter kommuner og amter. Regeringen vil derfor sikre,
at eventuelle ændringer i beskatningen i kommuner og amter ikke slår igennem på niveauet for den samlede
beskatning. Samtidig sikres, at de enkelte kommuner har mulighed for at foretage nødvendige tilpasninger i
forhold til deres samlede økonomi. Regeringen vil i den forbindelse tage særligt hensyn til de vanskeligt
stillede kommuner.

Skattestop omfatter også kommuner og amter

Der indføres stop for stigningen i ejendomsværdiskatten. Loftet udgøres af det beløb, som boligejeren betaler i ejendomsværdiskat for året 2002. Uanset den efterfølgende udvikling i den offentlige ejendomsvurdering kan ejendomsværdiskatten for den enkelte boligejer ikke overstige loftet. Der fastsættes særlige overgangsregler for ejendomme, der ikke er vurderet pr. 1. januar 2002.

Stop for ejendomsværdiskatten

Det skal være slut med stigningen i skatter og afgifter. Den tidligere regerings forslag til milliardstore skattestigninger i finanslovforslag 2002 vil blive fjernet. Regeringen indfører et skattestop, der som udgangspunkt
indebærer, at regeringen ikke vil hæve nogen skat eller afgift. Skattestoppet er imidlertid ikke til hinder for
at foretage nødvendige skatteomlægninger. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat
eller afgift, vil dette ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift.

FØRST SKATTESTOP- DERNÆST LAVERE SKAT
Skattestop

Regeringen vil hvert år vurdere og gennemgå statslige aktieposter med henblik på muligt salg. Et salgsprovenu skal ubeskåret anvendes til at nedbringe statens gæld.

Statslige aktieposter vurderes

Regeringen vil forberede privatisering af PostDanmark.

Forberede privatisering af PostDanmark

Postudbringningen liberaliseres.

Liberalisering af postudbringning

Liberaliseringen af jernbaneområdet fortsættes.

Liberalisering af jernbaneområdet

Regeringen vil forberede privatisering af DONG.

Forberede privatisering af DONG

Regeringen vil liberalisere det danske el- og gasmarked for at øge effektiviteten i energiproduktionen, reducere forbrugerpriserne og erhvervslivets omkostninger og sikre, at energien produceres dér, hvor det er
mindst miljøbelastende. Der vil blive fremlagt forslag, som reducerer konkurrenceforvridningen mellem
energiproducenter.

MERE KONKURRENCE OG BEDRE SERVICE
Liberalisering af el- og gasmarked

Er trådt i kraft og har virkning
fra og med indkomståret 02.

Aftaler om uændret skat indgået.
Lovforslag om skattestop ift.
amterne er fremsat.

X

Trådt i kraft fra dag ét.

Gennemgang for 2002 er gennemført.

PostDanmark A/S stiftet juni 02.

Lovforslag primo 03.

Strategi fremlægges i 03.

Der er fremlagt et oplæg om
liberalisering af energimarkederne i sep. 02. Lovforslag forventes
fremsat i begyndelsen af 03.

X

X

X

(X)

X*

X*

--

X*
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Regeringen vil udvide adgangen til sygdomsbehandling i udlandet, når videre behandling ikke kan ydes på
et dansk sygehus.

Udvide adgang til sygdomsbehandling i udlandet

Med henblik på en afhjælpning af den akutte lægemangel, vil regeringen lempe kravene for udstedelse af
autorisationer til udenlandske læger.

Lempe krav til autorisationer til udenlandske læger

Regeringen vil søge at øge optaget af medicinstuderende.

Øge optaget af medicinstuderende

Den 1. juli 2002 får patienterne frit valg (pengene følger patienten), hvis det offentlige sygehusvæsen ikke
har kunne tilbyde undersøgelse og behandling inden for 2 måneder. Dette princip kan kun fraviges i helt
særlige undtagelsessituationer, og hvor en lægefaglig vurdering tilsiger, at patienten ikke lider overlast ved
at vente længere. Patienterne skal selv kunne bestemme, hvor de ønsker at modtage behandling. Forudsætningen er, at de er blevet visiteret til behandling. Det vil være muligt at modtage behandling på offentlige
sygehuse, private sygehuse eller sygehuse i udlandet om nødvendigt.

Frit valg til patienterne

Regeringen afsætter 1,5 mia. kr. til målrettet at øge behandlingskapaciteten i det danske sundhedsvæsen
gennem merarbejde. Midlerne afsættes på en central pulje, hvor det enkelte amts trækningsret udmåles på
grundlag af en demografisk nøgle. Pengene kommer til udbetaling i takt med, at der dokumenteres en reel
aktivitetsudvidelse ud over det niveau, der allerede er opnået og yderligere forudsat i de indgåede aftaler
med Amtsrådsforeningen. Det sikres, at de afdelinger/praktiserende speciallæger, der yder en ekstra aktivitet
for at nedbringe ventetiderne, tilgodeses økonomisk ved udmøntning af pengene.

BEDRE SUNDHED
1½ mia.kr. til øget behandlingskapacitet

Den 1. januar 2004 ophæves den såkaldte 24 timers regel, hvorefter rejsende til Danmark kan passere grænsen frit uden mængdemæssige begrænsninger på de medbragte varer. Med henblik på at forebygge vækst i
grænsehandelen vil regeringen fremsætte forslag om sænkninger af en række afgifter på spiritus, tobak og
andre typiske grænsehandelsvarer. Således at satserne reduceres over et antal år startende i 2003.

Forslag om lavere afgifter på grænsehandelsvarer

Forudsat at det fornødne råderum er tilvejebragt, vil regeringen fremlægge forslag til reduktion af skatten på
arbejdsindkomst med ikrafttræden 1. januar 2004. Forudsætningen for skattelettelser er imidlertid, at der
sker en stadig nedbringelse af den offentlige gæld. Regeringen sigter på, at den offentlige gæld er halveret
senest i 2010. Regeringen vil gennemføre målrettede lettelser i skatter og afgifter, forudsat at de øvrige offentlige udgifter er holdt i ro, således at den forudsatte takt i gældsnedbringelsen fastholdes.

Forslag om reduktion af skat på arbejde, hvis råderum

Meroptag i 03.

X

X

Opstramning af sagsbehandlingstid + mere opsøgende virksomhed. Sprogkravene blev smidiggjort april 01.
Ordning træder i kraft 1/1 03.

Trådt i kraft 1/7 02. P.t. indgået
84 aftaler med private og udenlandske sygehuse.

X

--

Beløb er sat af. Ordningen fortsætter i 2003 med nye 340 mio.
kr. + evt. uforbrugte midler.
Dertil 125 mio. kr. på FL til
ventelisteindsats.

Lovforslag er fremsat.

Besluttes foråret 03.

X

X

X*
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Alle ældre, der har fået tildelt hjemmehjælp – både praktisk bistand og personlig pleje – skal have ret til selv
at vælge, om hjemmehjælpen skal komme fra kommunen, være en privat person eller et privat firma. Det er
en forudsætning for frit-valg-ordningen, at de private firmaer indgår en aftale med kommunerne. Aftalen
skal fastlægge kvalitetskrav, herunder sikring af den enkeltes retssikkerhed ved aflysninger af hjemmehjælpen. Det frie valg skal også gælde udbringning af mad til ældre.

Frit valg til hjemmehjælp

Retten til frit at vælge ældrebolig og plejebolig overalt i landet indebærer naturligvis også en ret til at få sin
ægtefælle med. Fremover visiteres ægtepar og samlevende som par ikke som enkeltpersoner. Retten til frit at
vælge ældrebolig og plejebolig overalt i landet indebærer naturligvis også en ret til at få sin ægtefælle med.
Fremover visiteres ægtepar og samlevende som par ikke som enkeltpersoner.

Ret til at få ægtefælle med på plejehjem

Alle ældre, der er visiteret til en plejehjemsplads, eller plads i en plejebolig, skal have ret til frit at vælge
plejehjem eller plejebolig. Retten til det frie valg skal også gælde, selv om det plejehjem eller den plejebolig,
den ældre ønsker at bo i, ligger i en anden kommune. Ældres valg af plejebolig skal ikke længere afhænge
af familiemæssige eller religiøse forhold.

BEDRE OMSORG FOR DE ÆLDRE
Frit valg til plejehjem og plejebolig

For at få afprøvet alternative behandlingstilbud skal der forskes, så der kan skabes dokumentation for effekten. Der afsættes en særskilt bevilling hertil.

Bevilling til dokumentation vedr. alternativ behandling

Nogle sygdomme opstår på grund af de bedre levevilkår. De sundhedsmæssige omkostninger ved overvægt,
rygning og manglende motion viser sig. Der er f.eks. flere med hjerte-kar-sygdomme, overfølsomhedssygdomme, gammelmandssukkersyge og knogleskørhed. Sygdommene har det fællestræk, at en meget stor del
af den danske befolkning kan blive berørt heraf. Regeringen vil derfor iværksætte særlige strategiplaner
vedrørende disse sygdomme.

Strategiplaner for folkesygdomme

Der nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, som inden for de første 100 dage skal fremsætte forslag til nødvendige ændringer af strukturer, overenskomster, uddannelser m.v. med henblik på at få en bedre udnyttelse
af ressourcerne og en varig afkortning af ventelisterne i sundhedssektoren. (….)
Regeringen vil nedsætte et rådgivende udvalg, som skal udarbejde forslag til løbende, konkrete reformer af
sygehussektoren med henblik på en hurtig nedbringelse af ventelisterne, bl.a. gennem øget produktivitet ved
resultatbevillinger.

Rådgivende sygehusudvalg

Der vil endvidere blive fremsat forslag om afskaffelse af beskatning af arbejdsgiverbetalte behandlinger af
medarbejdere samt indførelse af frihed for kommunerne til at yde hel eller delvis betaling for sygdomsbehandling.

Afskaffe beskatning af arbejdsgiverbetalte behandlinger

Forventes offentliggjort ultimo
02/primo 03 som opfølgning på
”Sund hele livet” med i alt 8
folkesygdomme.

Midler afsat på FL.

X*

X

X

X

Lovændring vedtaget. Træder i
kraft 1/1 03.

Trådt i kraft 1/7 02.

Trådt i kraft 1/7 02.

Nedsat dec. 01. Første delrapport
feb. 02. Endelig rapport omkring
årsskiftet 02/03.

X

X

Er trådt i kraft og har virkning
fra 1/1-02.

X
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Regeringen vil gennemføre reformen af førtidspensionen, som blev aftalt mellem en række partier den 8.
december 2000. Ønsket er at skabe flest mulige skåne- og fleksjobs i den private sektor, således at der ikke
tilkendes førtidspension til personer, som kan arbejde.

DET FÆLLES ANSVAR
Reform af førtidspension

Desuden vil der blive fremsat forslag, som giver hver enkelt kommune frihed til at yde tilskud til familier,
som vælger selv at passe deres børn.

Mulighed for kommunalt tilskud til pasning af barn i hjemmet

I en lang række overenskomster er der i dag forbud mod at arbejde på deltid. Regeringen vil sikre, at overenskomstmæssige indskrænkninger i retten til at gå på deltidsarbejde afskaffes.

Bedre muligheder for deltid

Regeringen ønsker en ny og bedre familiepolitik. En familiepolitik, som er indrettet ud fra familiernes behov. Og en familiepolitik, som skaber bedre muligheder for, at familierne kan kombinere arbejds- og familielivet. Derfor skal der indføres 1 års fleksibel barselsorlov til fulde dagpenge, og der skal være bedre muligheder for at arbejde på deltid. Ved at indføre 1 års fleksibel barselsorlov kan forældrene med få begrænsninger bruge og ”spare op” af barselsorloven, så det passer bedst muligt ind i deres familie- og arbejdsplaner. Man skal kunne få barselsdagpenge i hele året.

FRIHED FOR BØRNEFAMILIERNE
1 års fleksibel barselsorlov

Kommunerne skal have mulighed for at bestemme, om hjemmesygeplejen skal leveres af kommunen selv
eller af en anden leverandør. Dermed vil kommunerne kunne tegne overenskomst med selvejende institutioner, hvor hjemmesygeplejen indgår.

Hjemmesygeplejen

I forbindelse med indførelse af frit valg af hjemmehjælp og fri og fleksibel hjemmehjælp, afsættes 0,5 milliard til et generelt løft af ældreplejen.

½ mia.kr. til ældreplejen

De ældre skal sikres kompensation, hvis den lovede hjemmehjælp udebliver. Og det skal have konsekvenser
for kommunerne i de tilfælde, hvor hjemmehjælpen udebliver. Kommunen skal forpligtes til at give erstatningstimer inden for en rimelig tid. Det skal være op til de ældre, om erstatningstimerne skal leveres af
kommunen eller af andre.

Kompensation for aflyst hjemmehjælp

Hjemmehjælpen skal være mere fleksibel. Det skal være muligt for de ældre i langt større omfang end i dag
selv at sammensætte indholdet af den hjemmehjælp, der leveres. Når den ældre får tildelt et givet antal timer, er det op til hjemmehjælpen og den ældre at aftale, hvordan timerne skal udmøntes.

Fleksibel hjemmehjælp

Træder i kraft 1/1 03.

Trådt i kraft 1/7 02.

X

X

Trådt i kraft 1/7 02, dog først
virkning ved de enkelte overenskomsters udløb.

Trådt i kraft 1/1 02.

Trådt i kraft 1/5 02.

Beløbet er bevilget.

Trådt i kraft 1/7 02.

Trådt i kraft 1/7 02.

X

X

X

X

X

X
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Kursen mod kriminelle udlændinge skal skærpes ved hurtigere sagsbehandling og omgående udsendelse
samt ved udvidet adgang til frihedsberøvelse, ransagning og visitation. For kriminelle, der har fået opholdstilladelse, skal der være videre adgang til udvisning efter dom for kriminalitet.

Kriminelle udlændinge

Bedre samkøring af fingeraftryksregistre.

Registre

Udsendelse af asylsøgere, som skjuler deres identitet, forsvinder under asylsagens behandling eller på anden
måde forsinker sagernes behandling.

Asylansøgere

Stramning af betingelserne for familiesammenføring, således at familiesammenføring sker i det land, hvor
den samlede tilknytning er størst.

Familiesammenføringer

Der skal først gives permanent opholdstilladelse til udlændinge efter 7 års lovligt ophold i Danmark.

Permanent opholdstilladelse

Flygtninges ansøgning om at rejse hjem på ferie udløser en fornyet gennemgang af de pågældendes asylgrundlag, idet det antages, at de pågældende kan rejse hjem uden at blive udsat for forfølgelse.

Flygtninge, som tager ferie i hjemlandet

Flygtningebegrebet bringes i overensstemmelse med de internationale konventioner, så Danmark følger
forpligtelserne efter konventionerne, men ikke giver opholdstilladelse til tusinder af andre, der ikke opfylder
konventionernes krav.

EN NY UDLÆNDINGEPOLITIK
Flygtningebegrebet

Regeringen vil etablere ”Det sociale Råd”. Rådet får til opgave at følge den sociale indsats for de svageste i
samfundet, at komme med forslag til en forbedret indsats over for de svageste, at komme med forslag til,
hvordan det civile samfund kan inddrages stærkere i det sociale arbejde samt at udarbejde en årlig rapport
om situationen for de svageste grupper. Rådet skal have deltagelse af private organisationer og institutioner,
som udfører socialt arbejde.

Etablere ”Det sociale Råd”

Løsningen af sociale problemer handler ikke kun om offentlige bevillinger og systemer. Derfor ønsker regeringen at inddrage de frivillige, velgørende foreninger stærkere i løsningen af en række sociale opgaver.

Øget inddragelse af frivillige foreninger

Regeringen vil forstærke det fælles ansvar for de svageste i vort samfund. Der vil blive afsat flere ressourcer
til hjemløse, sindslidende og handicappede samt til at forebygge narko- og alkoholmisbrug.

Flere ressourcer til hjemløse, sindslidende mv.

Etableret april 02.

X

Trådt i kraft 8/6 02 (antiterrorpakke).
Trådt i kraft 8/6 02 (antiterrorpakke).

X

Trådt i kraft 1/7 02.

Præcisering af Udlændingestyrelsens forpligtigelser indgår i
udlændingepakken. Vedtaget
31/5 02.
Trådt i kraft 1/7 02 - finder anvendelse på ansøgninger indgivet
fra 1/3 02.
Trådt i kraft 1/7 02.

X

X

X

X

X

Trådt i kraft 1/7 02.

Proces i gang med pulje 02-05 til
udvikling af samspillet.

(X)

X

Satspuljeforlig forår 02 + efterår
02 + aftale om FL03.

X
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Samtidig vil regeringen lette kvalificerede udlændinges adgang til at få arbejde i Danmark. Regeringen vil
foreslå, at udlændinge, som kan fremvise en arbejdskontrakt med en dansk virksomhed eller institution samt
dokumentere at råde over en passende bolig, skal kunne få arbejds- og opholdstilladelse.

Lette adgang til at få arbejde i Danmark

Og barrierer, der forhindrer indvandrere og udlændinge i at deltage på det danske arbejdsmarked, skal fjernes.

Barrierer for deltagelse på arbejdsmarkedet fjernes

Regeringen vil lægge op til større åbenhed, når det gælder anerkendelse af udlændinges uddannelsesmæssige
kvalifikationer.

Åbenhed ved anerkendelse af udlændinges uddannelsesmæssige kvalifikationer

Regler, der hindrer kommunerne i at oprette lokale sprogcentre, skal fjernes.

Regler for oprettelse af lokale sprogcentre

Der skal ske reduktion i introduktionsydelsen eller kontanthjælpen, hvis udlændinge uden rimelig grund
udebliver fra sprogundervisning.

Stramning af regler for udeblivelse fra sprogundervisning

Den obligatoriske modersmålsundervisning afskaffes.

Afskaffe obligatorisk modersmålsundervisning

Indsatsen for at forbedre udlændinges danskkundskaber forstærkes.

Forbedre indvandreres danskkundskaber

Udlændinges deltagelse på arbejdsmarkedet er et vigtigt bidrag til en bedre integration af udlændinge i det
danske samfund. Regeringen vil fremlægge et handlingsprogram for bedre integration af indvandrere, ”Indvandrere i arbejde”.

Handlingsprogram ”Indvandrere i arbejde”

Der skal indføres et optjeningsprincip for kontanthjælp, så det fremover er en betingelse for at opnå ret til
kontanthjælp, at ansøgeren har boet i Danmark i mindst syv år.

Optjening af kontanthjælp

Der bliver gennemført en række administrative opstramninger med henblik på at afkorte sagsbehandlingstiderne.

Kortere sagsbehandlingstid

Udviklingslande, der ikke vil modtage udviste/afviste egne statsborgere, fratages eventuelle danske bistandsmidler.

Ulandsbistand

Integrationsudspil offentliggjort
5/3 02. Udmøntning bl.a. ved:
- ”Flere i arbejde” okt. 02
- Lovforslag okt. 02, feb. 03.
Lovforslag fremsat okt. 02 og
lovforslag feb. 03.
Trådt i kraft 1/8 02.

X

X*
X

X

X*

Integrationsudspil offentliggjort
5/3 02. Udmøntning bl.a. ved:
- ”Flere i arbejde” okt. 02.
- Lovforslag okt. 02 og feb. 03.
Trådt i kraft 1/7 02.

Trådt i kraft 1/7 02.

Lovforslag fremsat okt. 02.

X
X

Lovændring vedtaget. Stramninger træder i kraft 1/1 03.

X

X

Trådt i kraft 1/7 02. Derudover
nedsat arbejdsgruppe mhp. reduktion af sagsbehandlingstid i
asylsager.
Trådt i kraft 1/7 02. Ændringslovforslag fremsat nov. 02.

Er pt. ikke aktuelt.

X

X
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Regeringen ønsker, at afsoning i landets fængsler skal være effektiv. Regeringen vil derfor forstærke indsatsen mod narko i fængslerne og skærpe reglerne for udgang, herunder ønsker regeringen at gøre det strafbart
at flygte fra afsoning.

Indsats mod narko i fængsler og skærpede regler for udgang

Det skal ske ved at forhøje en række strafferammer, så Folketinget sender et klart signal til domstolene om,
at det nuværende strafniveau er for slapt:
- Strafferammen for voldtægt forhøjes fra 6 til 8 år – for grov voldtægt fra 10 til 12 år. Strafferammen for
uagtsomt manddrab forhøjes fra 4 til 8 år.
- Strafferammen for simpel vold forhøjes fra 18 måneder til 3 år.
- Strafferammen for vold af farlig karakter forhøjes fra 4 til 6 år.
- Strafferammen for meget grov vold forhøjes fra 8 til 10 år.
- Strafferammen for menneskesmugling forhøje fra 4 til 8 år.

Forhøjelse af en række strafferammer

Regeringen ønsker at forstærke indsatsen mod vold og ungdomskriminalitet. Det er nødvendigt med en forstærket forebyggende indsats gennem et samarbejde mellem hjem, skoler, lokale foreninger og politi. Regeringen vil fremlægge en handlingsplan, ”Stop Volden”, som vil indeholde en bred vifte af initiativer til forebyggelse af alle former for ungdomskriminalitet, herunder brug af særlige sanktioner til unge under 15 år.

HÅRDERE KAMP MOD KRIMINALITET
Handlingsplan ”Stop Volden”

Regeringen ønsker at ændre lovgivningen, så det ikke er ansættelsesforholdene, men i stedet den reelle tilknytning til Danmark, der er afgørende for, om personer opnår stemmeret. Alle personer, der for en periode
på 12 år arbejder i udlandet, men som har tænkt sig at vende tilbage til Danmark, skal have mulighed for at
opretholde stemmeretten i den periode, vedkommende måtte opholde sig i udlandet.

VALGRET FOR UDLANDSDANSKERE
Valgret for udlandsdanskere

Regeringen ønsker at skærpe reglerne for tildeling af dansk statsborgerskab. Det er regeringens opfattelse, at
man skal gøre sig fortjent til at blive dansk statsborger.
- Der skal lægges mere vægt på ansøgernes sprogkundskaber. Det bør være et krav, at man kan tale og
læse dansk, således at man kan begå sig i det danske samfund. Det er et helt elementært krav, hvis man
som indvandrer ønsker at være selvhjulpen.
- Regeringen vil stramme kriterierne for opnåelse af statsborgerskab for straffede personer, således at det
bliver sværere at opnå statsborgerskab. Personer, der har begået særligt grov kriminalitet, skal ikke kunne få dansk statsborgerskab.

STRAMMERE REGLER FOR STATSBORGERSKAB
Skærpede regler for tildeling af dansk statsborgerskab

Trådt i kraft 8/6 02.

Trådt i kraft 8/6 02.

X

X

Offentliggjort 8/3 02. Næsten
alle tiltag er iværksat.

Lovforslag feb. 03.

Aftale om indfødsret maj 02.
Nye retningslinier trådt i kraft
1/7 02.

X

X*

X
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Krigsforbrydere og andre på ”tålt ophold” skal undersøges af politiet.
Disse skal sættes i den aflukkede del af Sandholmlejren – eller et andet egnet sted – indtil det er afgjort,
om de skal retsforfølges eller ej.

For at sikre rent grundvand skal
- udledningen af kvælstof og fosfor fortsat nedbringes,
- brugen af bekæmpelsesmidler skal minimeres, og
- farlige affaldsdepoter skal ryddes op.

Sikring af rent grundvand

Med henblik på at få mest mulig miljø for pengene vil regeringen udarbejde en rapport om ”grøn markedsøkonomi”, som skal analysere mulighederne for praktisk brug af markedsorienterede redskaber til at fremme
et bedre miljø.

ET GODT MILJØ
Rapport om grøn markedsøkonomi

Som led i en styrkelse af skatteborgernes retssikkerhed vil regeringen derfor fremlægge forslag om fuld
dækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager, som borgerne har vundet.

Udgifter til bistand i skattesager

For at styrke den offentlige interesse og debat om borgernes retssikkerhed vil regeringen aflevere en årlig
retssikkerhedsredegørelse til Folketinget.

Årlig retssikkerhedsredegørelse

Regeringen ønsker at begrænse tvangsindgreb over for borgerne og indføre adfærdsregler for forvaltningsmyndighederne. Derfor vil der blive nedsat en retssikkerhedskommission, som skal komme med forslag til
lovændringer til fremme af borgernes retssikkerhed. Kommissionen skal færdiggøre sit arbejde senest den 1.
januar 2003.

STØRRE RETSSIKKERHED
Retssikkerhedskommission

Regeringen vil nedsætte et udvalg, som skal udarbejde et forslag til en straffelovsreform. Reformen skal
sigte på en generel modernisering af strafferammerne, således at straffene for forskellige forbrydelser i højere grad kommer i overensstemmelse med en nutidig retsopfattelse. Det er regeringens opfattelse, at straffene
for forbrydelser mod mennesker – som f.eks. vold og voldtægt – skal være mindst lige så hårde som straffene for forbrydelser mod materielle værdier. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde senest den 1. juli 2002.

Udvalg om straffelovsreform

-

Personer på ”tålt ophold”

Regeringen vil fremsætte forslag om bedre vidnebeskyttelse ved grov organiseret kriminalitet.

Forslag om bedre vidnebeskyttelse

Initiativer undervejs:
Vandmiljøplan III, redegørelse
om jordforureningsloven, grundvandspakken og strategi om
pesticider.

X*

Trådt i kraft 8/6 02.

X

Rapport ventes offentliggjort ved
årsskiftet.

Første redegørelse afventer Retssikkerhedskommissionens betænkning.

X*

X*

Nedsat feb. 02. Betænkning
primo 03. Lovforslag marts 03.

Udvalgsarbejde igangsat dec. 01
Betænkning primo 03. Lovforslag 03/04.

X

X

Trådt i kraft 1/7 og 8/6 02 (antiterrorpakke). Etablering af statsadvokatur til behandling af krigsforbrydersager mv. april 02.

Trådt i kraft 8/6 02.

X

X
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Regeringen vil styrke den internationale miljøindsats.
Mulighederne for såkaldt ”joint implementation” skal benyttes, således at CO2 –reduktioner i udlandet
for danske penge tælles med i Danmarks CO2-regnskab og opfyldelsen af vore internationale CO2forpligtelser.
Regeringen vil arbejde for, at miljøafgifter aftales på internationalt plan.
Som første skridt bør der indføres fælles minimumssatser for miljøafgifter i EU.

Der skal sikres sunde fødevarer af høj kvalitet, bl.a. ved en langsigtet strategi for forbedring af dyrevelfærden, klarere retningslinjer for levnedsmiddelkontrollens arbejde samt en klarere og mere letforståelig mærkning af varer.

Klarere mærkning af varer

Der skal sikres sunde fødevarer af høj kvalitet, bl.a. ved en langsigtet strategi for forbedring af dyrevelfærden, klarere retningslinjer for levnedsmiddelkontrollens arbejde samt en klarere og mere letforståelig mærkning af varer.

Klarere retningslinier for levnedsmiddelkontrol

Der skal sikres sunde fødevarer af høj kvalitet, bl.a. ved en langsigtet strategi for forbedring af dyrevelfærden, klarere retningslinjer for levnedsmiddelkontrollens arbejde samt en klarere og mere letforståelig mærkning af varer.

Langsigtet strategi for bedre dyrevelfærd

-

-

-

Styrke den internationale miljøindsats

Der vil blive iværksat en forstærket overvågning af olieudslip i de danske farvande.

Forstærket overvågning af olieudslip

Arbejdet med kommunernes renovering af utætte kloakker skal intensiveres, således at forureningen herfra
ikke ødelægger naturen.

Renovering af utætte kloakker

Regeringen vil indbyde Folketingets partier til forhandling om en Vandmiljøplan III til afløsning af den
eksisterende Vandmiljøplan II, som udløber med udgangen af 2002 [er 2003].

Forhandlinger om vandmiljøplan III
Undersøgelse igangsat. Afrapportering forventes primo 03,
hvorefter der skal tages stilling
til, hvilke initiativer der bør
iværksættes.
Er iværksat.

(X)*

Turnusgennemgang af Fødevaredirektoratet gennemført i foråret 02. Smiley-ordning yderligere forbrugerrettet.
Mærkningsdirektiv forventes
vedtaget i EU snarest.

X

X*

X

Der arbejdes for en effektiv opfølgning på resultatet fra Verdenstopmødet i Johannesburg.
Der er afsat en reserve på 130
mio. kr. i 03 til JI-projekter i
Østeuropa, og der indgås aftaler
med tidligere østlande herom.
Beslutningsgrundlag vedr. Danmarks klimaforpligtigelser fremlægges i december. I forbindelse
med EU-formandskabet forventes fælles holdning om 6-7 retsakter og endelig vedtagelse af 78 retsakter.
Handlingsplan offentliggjort
april 02. Lovforslag okt. 02, feb.
03.

X/X*

X

Procedure er aftalt, forberedelsesarbejdet igangsat.

X
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Regeringen vil desuden fremlægge en handlingsplan, ”Flere iværksættere”, som over en bred front vil indeholde initiativer, der kan stimulere lysten til og forbedre muligheden for at starte selvstændig virksomhed.

Handlingsplan ”Flere iværksættere”

Der vil blive fremlagt forslag om fremme af mulighederne for opsparing til etablering af selvstændig virksomhed.

Forslag om fremme opsparingsmuligheder for etablering

Der er behov for at bedre rammevilkårene over en bred kam fra vilkår for iværksættere til tidssvarende afskrivningsregler og lempelser af skatten på generationsskifte.

VÆKST I ERHVERVSLIVET
Bedre rammevilkår for erhvervslivet

Regeringen vil støtte forskning i arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøforskning

Regeringen vil fremlægge forslag til arbejdsskadereform bl.a. med henblik på afkortning af de lange sagsbehandlingstider.

Forslag til arbejdsskadereform

Virksomheder med op til og med 9 ansatte skal fremover kun gennemføre skriftlige arbejdspladsvurderinger,
hvis arbejdspladserne frembyder en særlig risiko.

Arbejdspladsvurdering - mindre virksomheder

Virksomheder med op til og med 9 ansatte skal fremover kun have en sikkerhedsorganisation, hvis arbejdspladserne frembyder en særlig risiko.

Sikkerhedsorganisation - mindre virksomheder

…. en forbedring af arbejdsmiljøet. Herunder ønsker regeringen, at der i samarbejde med arbejdsmarkedets
parter findes en mere hensigtsmæssig måde at fremme et godt arbejdsmiljø end den nuværende afgifts- og
certificeringsordning. Regeringen lægger vægt på en effektivisering og prioritering af arbejdsmiljøindsatsen,
således at der tages fat på de alvorligste problemer først. [..]. Arbejdsmiljøet i den offentlige sektor skal være
bedre.

Forbedring af arbejdsmiljøet

Regeringen vil indkalde arbejdsmarkedets parter til en drøftelse af indsatsen med henblik på en forbedring af
arbejdsmiljøet.

ET GODT ARBEJDSMILJØ
Drøftelser med arbejdsmarkedets parter om arbejdsmiljø

Konkurrenceevnepakken (jan.
02), herunder konkrete lovforslag. ”Vækst med Vilje” (maj 02).
Er trådt i kraft med virkning for
indkomståret 02.
Handlingsplan offentliggøres
primo 03.

X

X*

Aftale om etablering af en satspuljefinansieret arbejdsmiljøforskningsfond.

På grund af bindinger i EUdirektiv er der i stedet udarbejdet
tjeklister til mindre virksomheder.
Lovforslag forventes fremsat jan.
03.

Det gebyrbelagte tilsyn og arbejdsmiljøafgiften er afskaffet
med virkning fra 1/1 03.
Arbejdsmiljørådet har fastsat
konkrete effektmål for de fire
vigtigste indsatsområder.
Arbejdsmiljørådet forventes
primo 03 at komme med anbefalinger til fremtidens arbejdsmiljøsystem.
Trådt i kraft 1/7 02.

Afholdt 14/1 02.

X

X

X*

--

X

X*

X
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Regeringen vil stimulere udviklingen ved at fjerne en række eksisterende hindringer for udbredelsen og
udnyttelsen af den nye informationsteknologi og ……….

DANMARK SOM IT-NATION
Fjerne hindringer for udbredelse af IT

Regeringen vil også gøre reglerne om udnyttelse af bygninger i det åbne land gøres mere fleksible.

Mere fleksible regler om udnyttelse af bygninger i det åbne land

Der skal ske ændring af en række kompetencer, f.eks. flyttes tilladelse til udstykning, ny bebyggelse mv. i
landzone fra amterne til kommunerne.

Tilladelse til udstykning mv. i landzone flyttes til kommunerne

Regeringen vil reducere og forenkle indberetningskrav til offentlige myndigheder.

Forenkle indberetningskrav til offentlige myndigheder

For at reducere de administrative byrder for erhvervslivet indføres der obligatorisk høring i Erhvervsministeriets testpaneler af alle lovforslag fra arbejdsministeren, socialministeren, by- og boligministeren, erhvervsministeren, miljøministeren, fødevareministeren, skatteministeren og trafikministeren.

Obligatorisk høring af alle lovforslag

Regeringen ønsker at fremme det brede ejerskab til dansk erhvervsliv. Det vil bl.a. ske ved at stimulere udviklingen af nye former for aflønning af medarbejderne. På den baggrund vil regeringen forenkle og lette
beskatningen af medarbejderaktier og aktieoptioner med henblik på at motivere medarbejderne og styrke
fornyende virksomheder.

Forenklet beskatning af medarbejderaktier mv.

Tilskud til landbruget skal gradvis afvikles. Den kommende reform af EU’s landbrugspolitik vil bl.a. indebære en reduktion af tilskud til landbruget. Til gengæld er det nødvendigt at nedsætte dansk landbrugs
indenlandske omkostninger. Derfor vil regeringen foreslå, at loftet over den primærkommunale grundskyld
på produktionsjord på 12 promille i 2001 og 2002 videreføres i 2003. I takt med, at der gennemføres
reduktioner af tilskud til landbruget, afvikles beskatningen af landbrugets produktionsjord.

Forslag om loft over grundskyld på produktionsjord

Retningslinier for ordningen
udsendt 18/2 02.

Del af konkurrenceevne-pakken.
Erhvervsportal planlægges i
foråret 03. Indgår i Iværksætterhandlingsplanen.
Ændring af planloven er vedtaget og trådt i kraft.
Ændring af planloven er vedtaget og trådt i kraft.

X

X*

X

X

En række initiativer præsenteret i
IT-handlings-planen bl.a. vedrørende IT-sikkerhed, handicappedes IT-brug mv. er eller vil
blive igangsat.
Afsat 61 mio. kr. på FL03.
Til gennemførelse af erhvervsrettede IT-initiativer er afsat 45
mio. kr. på FL03.

Lovforslag er genfremsat den
6/11 02.

X

X

Lovændring vedtaget. Træder i
kraft 1/1 03. Afventer EUkommissionens godkendelse.

X
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Regeringen vil fremsætte forslag , der gør det mere attraktivt for virksomheder i Danmark at investere i
yderligere forskning og udvikling.

Forslag om mere attraktiv for virksomheder at investere i FoU

Der skal udvikles et IT-bevis til folkeskoleelever samt mere internetbaseret undervisningsmateriale til brug i
blandt andet dansk- og matematikundervisningen.

Internetbaseret undervisningsmateriale

Der skal udvikles et IT-bevis til folkeskoleelever samt mere internetbaseret undervisningsmateriale til brug i
blandt andet dansk- og matematikundervisningen.

IT-bevis til folkeskoleelever

IT skal have en særlig plads i uddannelsessystemet. I første omgang skal alle elever på 7. klassetrin i folkeskolen have rådighed over en PC.

Rådighed over en PC til alle elever på 7. klassetrin

Kommunikationen mellem borger og det offentlige skal forbedres ved at give alle borgere en digital signatur.

Digital signatur

Regeringen vil fremme udbredelsen ved at sikre en IT-offensiv offentlig sektor.

IT-offensiv offentlig sektor

Samtidig hermed fjernes hindringer for, at flest mulige borgere kan få en tidssvarende og hurtig internetforbindelse.

Internetforbindelse

Det kan ske ved at indføre en moderniseret hjemme-PC-ordning.

Hjemme PC-ordning

Regeringen vil stimulere udviklingen ved at fjerne en række eksisterende hindringer for udbredelsen og
udnyttelsen af den nye informationsteknologi og fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og
private initiativer på området.

Fremme samarbejde mellem offentlige og private

Er vedtaget og har virkning fra
1/1 02.
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation er trådt i
kraft med virkning fra 1/1 02.
Implementering af EU-direktivpakke samt ændring af telelovgivningen inden for Folketingsamlingen 02-03.
Projektet ”Statens IT-politik”
er igangsat. Projektet ”Digital
forvaltning” gennemføres.
Afsat 105 mio. kr. på FL03 til
digitalisering i staten.
50 mio. kr. afsat på FL02. Projektet er i gang.
Nedsat udvalg om IT i folkeskolen mhp. fremsættelse af strategi
for integration af IT i folkeskolen. Afrapporterer primo 03.
Midler afsat i BO-år på FL03.
Forventes udbudt nov. 03. Sammenhæng til udvalget om IT i
folkeskolen.

X
X*

--

Implementeres og igangsættes
primo 03. Sammenhæng til udvalget om IT i folkeskolen.
150 pct. fradrag for samfinansierede FoU-projekter er vedtaget.

X*

X

X*

X*

X

Fælles debatoplæg fra en
række myndigheder og IT-branchen
offentliggøres i forbindelse med en
konference 27/11 02.

X*
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-

-

-

Regeringen vil foreslå frihed til arbejdsformidling med det formål at skabe flere og konkurrerende jobformidlinger. Reformen vil sigte på at skabe et økonomisk incitament hos alle involverede parter til at
skaffe så mange ledige i arbejde som muligt.
Regeringen vil bl.a. lægge forslag frem om resultataflønning af aktørerne på aktiveringsområdet.
Opgaver med formidling og vejledning m.v. skal udbydes på resultatkontrakter efter beskæftigelsessucces.
Der skal indføres resultatløn i kommuner og hos AF.

Frihed til arbejdsformidling

Aktiveringen af de ledige skal forbedres. Regeringen vil rydde op i mængden af hovedløse aktiveringstilbud.
De ledige skal aktiveres i tilbud, som ruster dem til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Flere skal i privat
jobtræning, og al aktivering skal målrettes konkrete, ordinære job på arbejdsmarkedet.

Bedre aktivering

Det skal kunne betale sig at arbejde.

FLERE I ARBEJDE
Betale sig at arbejde

Samtidig vil regeringen sikre, at der ikke er unødige barrierer for danskere der i en periode ønsker at bidrage til den internationale vidensdeling ved at tage ophold i udlandet, hvad enten formålet er at arbejde eller at
uddanne sig mv.

Ikke barriere for danskere som bosætter sig i udlandet

Regeringen ønsker en bedre sammenhæng mellem undervisning, forskning og innovation. Der skal i den
forbindelse gennemføres en gennemgribende undersøgelse af sektorforskningens rolle med henblik på at
overflytte midler fra sektorforskningen til den fri forskning. Det er i den forbindelse særlig vigtigt, at Danmark er i stand til at tiltrække unge danske såvel som udenlandske topforskere.

Undersøgelse af sektorforskningens rolle

Universiteterne bør være selvejende og rammestyrede ved udviklingskontrakter. I disse bør der indbygges
incitamenter til et øget samspil med erhvervslivet.

Ændret styring af universiteterne

Regeringen vil sikre, at den forskning, der sker i offentligt regi, fungerer i tæt samspil med erhvervslivet.
Det kan ske ved blandt andet at øge antallet af erhvervsforskere.

Øge antallet af erhvervsforskere

Regeringen vil sikre, at den forskning, der sker i offentligt regi, fungerer i tæt samspil med erhvervslivet.

Offentlig forskning i tæt samspil med erhvervslivet

Rapport fra Danmarks Forskningsråd fulgt op af tværministerielt udvalg. Lovforslag ventes i
feb. 03. Der vil primo 03 blive
udarbejdet et samlet beslutningsgrundlag for sektorforskningen.
Flere initiativer er gennemført.
Lovforslag om undervisning i
udlandet jan. 03.

X

Forlig om ”Flere i arbejde” indgået. Lovforslag denne samling.
Forlig om ”Flere i arbejde” indgået. Lovforslag denne samling.

Forlig om ”Flere i arbejde” indgået. Lovforslag denne samling.

X
X

X

X*

Universitetsaftale. Lovforslag
jan. 03.

Midler til bl.a. innovationsmiljøer og innovationskonsortier afsat
på FL03. Aftale om forskningsrådgivningssystemet - herunder
oprettelse af Det Strategiske
Forskningsråd. Lovforslag feb.
03.
Midler er afsat 03-05.

X

X

X
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Vurdering og kontrol af de lediges rådighed flyttes fra a-kasserne til en offentlig myndighed.

Det særlige pensionsbidrag (SP) omlægges, så den enkelte konto tilskrives midler efter samme principper,
som gjaldt for den midlertidige pension.

Omlægning af SP

Regeringen ønsker en lovfæstet ret til, at arbejdsgivere og ansatte frit kan aftale deltidsansættelse, hvilket vil
forbedre den enkeltes frihed.

Deltidsarbejde

Regeringen vil fremsætte forslag om undtagelse fra reglerne om hviletid og fridøgn ved hjemmearbejde.
Medarbejdere skal kunne lave hjemmearbejde, når de ønsker det.

Forslag vedr. hjemmearbejde

Regeringen vil begrænse Arbejdstilsynets beføjelser ved arbejde i private hjem.

Arbejdstilsynets beføjelser

For at fremme en sådan udvikling vil regeringen desuden fremsætte forslag om etablering af en statslig,
tværgående A-kasse.

Forslag om statslig, tværgående a-kasse

Regeringen vil derfor ophæve forbuddet mod etablering af tværfaglige A-kasser.

Tværfaglige a-kasser

Regeringen iværksætter snarest et udvalgsarbejde med det formål at sikre, at krav om medlemskab af bestemte foreninger ikke forhindrer nogen i at udøve deres erhverv – hverken lønmodtagere eller virksomheder.

FRIHED PÅ ARBEJDSMARKEDET
Udvalg om forbud mod eksklusivaftaler

Med henblik på yderligere initiativer for at øge arbejdsstyrken vil regeringen fremlægge en handlingsplan,
”Flere i arbejde”.

Handlingsplan ”Flere i arbejde”

De unge ledige skal kunne vælge mellem et offentligt eller privat jobtilbud til overenskomstmæssig løn eller
en uddannelse, hvor ydelsen svarer til, hvad andre under uddannelse modtager. Tilbuddet skal gives efter 6
måneders ledighed. For forsørgere supplerer kommunen op med kontanthjælp.

Valg mellem off. og privat jobtilbud

Regeringen ønsker, at flere unge skal i arbejde eller have en uddannelse. Der skal følges op på succesen fra
”unge-ordningen”, der gælder for unge under 25 år. Den ordning ønsker regeringen udvidet med de 25 til
29-årige.

Udvidet ungeordning

-

Styrket rådighedsvurdering.

Forlig om ”Flere i arbejde” indgået. Lovforslag denne samling.

Fremlagt i sep. 02.

X

X

Trådt i kraft 1/7 02, dog først
virkning ved de enkelte overenskomsters udløb.
Trådt i kraft 1/6 02 med virkning
fra og med indbetalinger foretaget i dec. 02.

X

X

Trådt i kraft 31/5 02.

Trådt i kraft 1/7 02.

X
X

Forslag fremsat i foråret 02, men
ikke politisk flertal herfor.

Trådt i kraft 1/9 02.

X
X

Udvalget er kommet med betænkning. Lovforslag ventes
fremsat dec. 02.

X

X

Arbejdsdirektoratet gennemfører
tilsyn med alle underretninger fra
AF om negative hændelser, der
ikke har haft konsekvenser for
dagpengeretten. Klar medio 03.
Forlig om ”Flere i arbejde” indgået. Lovforslag denne samling.

(X)
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Under Finansministeriet etableres en regelforenklingsenhed, som får til opgave at rydde ud i gamle love og
regler og sikre, at nye love og regler ikke medfører flere byrder end højst nødvendigt for virksomheder og
borgere. Eksisterende regler og administrative forskrifter skal forenkles, og nye regler skal underkastes en
kritisk konsekvensvurdering.

FORENKLING OG AFBUREAUKRATISERING
Regelforenklingsenhed

Regeringen vil fremlægge en samlet handlingsplan, ”Bedre uddannelser” for at styrke det faglige niveau i
ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og voksen- og efteruddannelserne.

Samlet handlingsplan ”Bedre uddannelser”

En succesfuld integration af indvandrere forudsætter, at de behersker det danske sprog. Regeringen ønsker at
sikre, at flest mulige børn tilegner sig basale færdigheder i dansk før skolestart.

Basale færdigheder i dansk før skolestart

Regeringen ønsker at styrke naturvidenskab og matematik i uddannelsessystemet. Allerede i dag er det et
problem for mange videntunge danske virksomheder at få tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft.

Styrkelse af naturvidenskab og matematik i uddannelsessystemet

Det er nødvendigt at styrke kvaliteten og det faglige niveau i uddannelserne. Regeringen vil indkalde partierne bag folkeskoleforliget til forhandling om en styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen. I folkeskolen
er et højt indlæringsniveau afgørende for succes på fremtidens arbejdsmarked. Fremtidens folkeskole skal
være faglig, fleksibel og fremadrettet.
- For at forbedre niveauet ønsker regeringen, at eleverne skal have en time mere i dansk og matematik på
1. – 3. klassetrin.
- Endvidere ønsker regeringen, at undervisningen i historie styrkes, og at undervisningen i fremmedsprog
starter på et tidligere klassetrin samt at stramme og præcisere de faglige krav, der skal være opfyldt i alle fag på hvert klassetrin, bl.a. gennem udarbejdelse af mere bindende læseplaner.
- Der skal være plads til de dygtigste elever i vores uddannelsessystem. Der skal være mulighed for differentieret undervisning målrettet mod den enkelte elev.

Styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen

En vigtig faktor i bestræbelserne på at sikre høj kvalitet er et åbent og gennemsigtigt uddannelsessystem.
Alle skal kunne få at vide, hvad de enkelte uddannelser indeholder, og hvilke resultater de opnår. Åbenhed
skal bruges til at udbrede de gode resultater fra de bedste uddannelsessteder.

UDDANNELSER I TOP
Åbent og gennemsigtigt uddannelsessystem

Der vil blive fremsat forslag, som giver større frihed for den enkelte til at placere og forvalte pensionsopsparing.

Forslag om større frihed vedr. pensionsopsparing

Del af folkeskoleaftalen og afventer gymnasiereformen.
Lov om tidlig sprogstimulering
vedtaget. Træder i kraft 1/1 03.
Yderligere førskoleindsats er del
af folkeskoleaftale.
Offentliggjort juni 02.

X*

X

X

Er etableret i jan. 02. Handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser offentliggjort i aug. 02.

Folkeskoleaftale indgået nov. 02.
Lovforslag i denne samling.

X

X

Lovændring vedtaget. Træder i
kraft 1/7 03.

Udvalg afrapporterer ved årsskiftet. På lovprogram marts 03.

X

X*
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Regeringen lægger op til en revision af Planloven, så loven fremtidssikres.
- Regeringen vil i den forbindelse fremlægge en række forslag, heriblandt forslag om at decentralisere
planmyndigheden.
- Regeringen vil give bedre mulighed at udnytte overflødige landbrugsejendomme.
- Virksomheder placeret i det åbne land skal have mulighed for til- og ombygninger.
- Mange eksisterende virksomheder kan i dag ikke foretage udvidelser, fordi de er placeret i det åbne
land.

PLANLOVEN TIL EFTERSYN
Revision af planloven

Regeringen vil årligt fremlægge regionalpolitiske redegørelser, som skal gøre status over den regionale udvikling i Danmark.

Regionalpolitisk redegørelse

Den regionale udvikling overvåges med henblik på at styrke de regionale hensyn ved statslige tiltag af regionalpolitisk betydning. Regeringen vil konsekvensvurdere alle relevante initiativer, således at påvirkning af
udviklingen i en region i større grad vurderes i en sammenhæng. Regeringen vil samtidig vurdere nødvendigheden af at iværksætte afbødende initiativer i forbindelse med tiltag, som har betydelige negative regionalpolitiske konsekvenser.

EN AFBALANCERET UDVIKLING
Overvågning af regionalpolitiske konsekvenser

Regeringen vil derfor iværksætte en gennemgribende gennemgang af samtlige råd, nævn, puljer og tilskud
med det formål, at overflødige institutioner og puljer nedlægges og institutioner sammenlægges i de tilfælde,
hvor det er hensigtsmæssigt.

MINDRE BUREAUKRATI
Råd og nævn

Regeringen vil fremlægge et program for forenkling og modernisering af den offentlige sektor. Programmet
vil omfatte:
- En offentlig sektor baseret på borgernes frie valg
- En åben, enkle og lydhør offentlig sektor
- En moderne offentlig sektor med optimal ressourceudnyttelse.

Moderniseringsprogram

Bekendtgørelser, cirkulærer og andre administrative forskrifter, der udstedes i henhold til ministerbemyndigelser, skal forsynes med automatisk ophørsdato.

Automatisk ophørsdato

Lovændring vedtaget. Er trådt i
kraft.

Redegørelse fremlagt for Folketinget april 02. ”Udflytning af
statslige arbejdspladser” (maj
02). ”Den regionale vækststrategi” (primo 03). Regionalpolitisk
redegørelse forventes marts 03.

X

X

Embedsmandsudvalg for overvågning af effektiviseringer af
den regionale statslige forvaltning etableret april 02.

Publikation offentliggjort jan. 02.
Indgår som led i FL02.

Offentliggjort maj 02. Programmet følges løbende op af initiativer.

Forsøgsordning er iværksat.

X

X

X

(X)
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Regeringen vil fremlægge forslag om en skattemæssig udligning af stærkt svingende indkomster, ligesom en
række legater vil blive gjort skattefrie.

Forslag om legater

Regeringen vil fremlægge forslag om en skattemæssig udligning af stærkt svingende indkomster, ligesom en
række legater vil blive gjort skattefrie.

Forslag om skattemæssig udligning af stærkt svingende indkomster

Regeringen ønsker at forbedre vilkårene for de skabende kunstnere. Det skal ikke ske gennem større tilskud,
men gennem opkøb af kunstnernes værker ved at stimulere efterspørgslen efter kunst. Kunst på arbejdspladsen kan fremme trivsel og miljø. Regeringen vil derfor foreslå, at virksomheders kunstkøb bliver fradragsberettiget på lige fod med investeringer i installationer og bygninger.

Forslag om bedre vilkår for skabende kunstnere gennem øget efterspørgsel

Den danske kulturarv skal bevares. Det gælder historiske værker samt fredede og bevaringsværdige bygninger. Hvor det er muligt, skal der ske en digitalisering af de mange billeder, radio- og tv-udsendelser, som er i
offentlig besiddelse.

KUNST OG KULTUR
Den danske kulturarv skal bevares - digitalisering

Regeringen vil foreslå en reform, som giver beboere i almennyttige boliger adgang til at overtage deres bolig
på ejer- eller andelsbasis. Blandede boligformer giver ofte en varieret og bredt sammensat beboersammensætning. Samtidig er byområder med blandede ejerformer som regel relativt stabile og velfungerende. Derfor
vil regeringen tilstræbe at blande ejerformerne i områder med mange almene boliger. Der vil blive nedsat et
udvalg til at forberede denne reform. Udvalget skal have færdiggjort sit arbejde senest den 1. januar 2003.

Nedsætte udvalg, der skal forberede reform af salg af almene boliger

Desuden vil regeringen lette beskatningen ved udlejning af værelser.

Lette beskatning ved udlejning af værelser

Regeringen vil videreføre byggeriet af støttede almennyttige udlejningsboliger. Desuden vil regeringen sikre, at der igen kommer gang i byggeriet af private udlejningsboliger, bl.a. ved at give pensionskasser og
pensionsfonde bedre mulighed for at bygge og udleje boliger, herunder ungdomsboliger i de større uddannelsesbyer og boliger til ældre.
Som led i regeringens langsigtede investeringsprogram vil der blive afsat ekstra midler til byggeri af ungdomsboliger i de større uddannelsesbyer samt flere boliger til ældre.

ET MERE VARIERET BOLIGUDBUD
Flere almene boliger, herunder flere boliger til ældre, flere private udlejningsboliger
og flere ungdomsboliger

Er trådt i kraft. Med virkning for
indkomståret 02.

Lovforslag er fremsat.

X

X

Er trådt i kraft og har virkning
for kunstkøb i indkomståret 02.

X

Udvalget afrapporterer inden
årsskiftet.

X

Der er i 02-06 afsat
UMTS-midler hertil. En løbende
proces omfattende ministeriets
institutioner og DR er igangsat.

Er trådt i kraft med virkning fra
og med indkomståret 02.

X

X

Kommunal grundkapital nedsat
fra 14 til 7 pct. Boligaftale indgået okt. 02, herunder fradragsret
ved opførelse af nye udlejningsboliger samt 1 mia. til privat
byggeri af ungdomsboliger. En
række lovforslag fremsat nov.
02.

X
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Regeringen ønsker en flerhed af medier på det elektroniske område. Der skal tillige være en reel, ligeværdig
konkurrence på nyheds-, informations- og debatområdet, som er afgørende for demokratiet. Også radio- og
tv-stationer skal kunne udvikles i takt med de teknologiske muligheder.

Ligeværdig konkurrence

Dagbladene har en særlig betydning for den demokratiske debat. Forudsætningen er en flerhed af dagblade,
som kan udvikles i takt med de teknologiske muligheder. Regeringen vil for at fremme flerheden samt udbredelsen af dagblade søge at videreføre de nuværende ordninger for moms på bladsalg, for distribution via
postvæsenet og for Dagbladenes Finansieringsinstitut.

Fremme flerhed og udbredelse af dagblade

Regeringen ønsker at bidrage til, at befolkningens medieønsker og –behov tilgodeses. Dette forudsætter
reelle valgmuligheder både inden for de enkelte former for medier samt mediegrupperne imellem.

MEDIEFRIHED
Reelle valgmuligheder

For at øge folkesundheden skal der sættes fokus på den sundhedsmæssige dimension af idrætten. Særligt
skal den foreningsbaserede idræt og idræt i uddannelsessystemet, især i folkeskolen, styrkes.

Styrkelse af idræt i folkeskolen mv.

Dansk eliteidræts muligheder for at gøre sig gældende internationalt skal styrkes. Gennem en etisk, social og
samfundsmæssig forsvarlig udvikling af eliteidrætten skal Team Danmark i et tættere samarbejde med de
frivillige organisationer sikres muligheder for at give eliteidrætsudøverne optimale forhold.

Eliteidræt

Regeringen vil fjerne administrative forhindringer, så livet gøres lettere for foreningerne, bl.a. ved ændrede
momsregler.

BEDRE FORHOLD FOR IDRÆTTEN
Fjerne hindringer for frivilligt arbejde

Regeringen vil skabe de bedst mulige vilkår for kultureksport.

Bedst mulige vilkår for kultureksport

For at sikre uafhængighed, kvalitet og fornyelse skal der sikres kontinuerlig udskiftning i udvalgene under
Statens Kunstfond samt i andre råd og nævn, som bevilger penge til kulturformål. For at stimulere udsyn og
fornyelse vil der desuden blive fremsat forslag om, at der i udvalg, råd og nævn skal være en udenlandsk
repræsentant.

Fornyelse af Statens Kunstfond mv.

X

Medieaftale. Lovforslag er fremsat okt. 02 og fremsættes marts
03.

Er videreført.

X

Udredningsarbejde vedr. idrættens sundhedsmæssige og
idrætsmæssige dimension igangsat. Desuden medfører folkeskoleaftale flere idrætstimer.

(X)

Medieaftale. Lovforslag er fremsat okt. 02 og fremsættes marts
03.

Udvalg nedsat sep. 02. Forventes
afsluttet medio 03.

X*

X

Momsregler er ændret pr. 1/7 02
og et videre arbejde igangsat.

Ved alle nybeskikkelser tages
højde for dette, således også ved
beskikkelse af Statens Kunstfond
primo 02. Indgår desuden i lovforslag om kunststøttereform, der
fremsættes ultimo 02.
Lovforslag fremsættes jan. 03.

X

X*

X
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Hastighedsgrænsen på motorveje for personbiler og motorcykler skal øges til 130 km/t. Danske motorveje er
konstrueret således, at trafikken kan afvikles på en betryggende måde ved væsentligt højere hastigheder end
de i dag tilladte 110 km/t.

Øge hastighedsgrænsen på motorveje til 130 km/t

Regeringen vil forbedre trafiksikkerheden.
- Det skal ske gennem øget brug af fartdisplays og politipatruljering på farlige steder. I dag satses der i
for grad på automatisk hastighedskontrol på sikre omfartsveje, der ikke har nogen afgørende betydning
for trafiksikkerheden. I stedet skal den automatiske hastighedskontrol målrettes mod ”sorte pletter” og
farlige strækninger. Regeringen ønsker især at forbedre trafiksikkerheden de steder, hvor børn og ældre
ofte færdes, ligesom der skal gøres en særlig indsats for at fjerne de såkaldte ”sorte pletter” på trafikkens Danmarkskort.
- Nye bilister skal have deres første kørekort på prøve de første tre år. Hvis bilisten inden for denne periode begår grovere færdselsforseelser (f.eks. promillekørsel, overhaling ved fuldt optrukne linier eller
meget store hastighedsoverskridelser), bortfalder kørekortet.
- Regeringen ønsker, at der sættes betydeligt hårdere ind over for de bilister, der kører i spirituspåvirket
tilstand.
- I forbindelse med forøgelsen af hastighedsgrænsen skal politiet intensivere kontrollen med grove trafikforseelser på motorveje, ligesom bøderne ved overtrædelse af hastighedsgrænsen på motorveje sættes
op.

SIKKER TRAFIK
Forbedre trafiksikkerheden

(X*)

X*

Lovforslag fremsat okt. 02. Første skridt mod 130 km/t.

Lovforslag fremsat okt. 02.
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