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Forord 
 
 
Folketingssamlingen 2001-2002 er nu ved at nå sin afslutning. Perioden, siden regeringen 
tiltrådte den 27. november 2001, har været præget af stor travlhed i Folketinget. Der er gen-
nemført et omfattende arbejde, som ikke mindst har sigtet på den lovgivningsmæssige op-
følgning af regeringens 100-dages program.  
 
Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, admi-
nistrative og andre beslutninger, som er gennemført, siden regeringen tiltrådte. 
 
Det er glædeligt at kunne konstatere, at det har været muligt at gennemføre dette omfattende 
arbejde. Det lover godt for det fremtidige samarbejde. 
 
Regeringen vil på den baggrund fortsætte reformarbejdet og gennemførelsen af regerings-
grundlaget i det kommende folketingsår. 
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Beskæftigelsesministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Barselsorlov 
Barselorloven er forlænget og gjort mere fleksibel. Forældrene har nu tilsammen 52 ugers 
barselorlov. 4 uger før og 48 uger efter fødslen. Af de 48 uger har moderen de første 14 uger 
efter fødslen og faderen 2 uger i forbindelse med fødslen. De sidste 32 uger kan moderen og 
faderen dele frit og faderen kan starte de 32 ugers orlov samtidig med moderens 14 uger. 
 
Deltidsarbejde 
Regeringen har fremsat lovforslag om at give en lønmodtager og en arbejdsgiver mulighed 
for under ansættelsen at aftale, at lønmodtageren arbejder på deltid uanset eventuelle hin-
dringer eller begrænsninger i overenskomsten. Der foreslås indført delt bevisbyrde ved 
eventuelle sager om afskedigelse på grund af afslag på deltid eller efter lønmodtagerens an-
modning om deltid. Lovforslaget forventes vedtaget 31. maj 2002.  
 
A-kasser 
Regeringen har fremsat forslag om, at der med virkning fra 1. september 2002 bliver adgang 
til at etablere tværfaglige arbejdsløshedskasser. Ifølge forslaget skal såvel tværfaglige som 
fagligt afgrænsede a-kasser have ret til at beslutte, at både lønmodtagere og selvstændige 
erhvervsdrivende optages som medlemmer af a-kassen. Lovforslaget forventes vedtaget 31. 
maj 2002. 
 
Herudover har regeringen fremsat forslag om, at der oprettes en statslig, tværfaglig a-kasse.  
 
Eksklusivbestemmelser 
Udvalget om eksklusivbestemmelser afgiver betænkning inden sommerferien. Udvalget 
overvejer dels eksklusivbestemmelser på arbejdsmarkedet dels andre områder, hvor der stil-
les krav om medlemskab af en bestemt forening som forudsætning for frit at kunne udøve et 
erhverv. 
 
Optjening af kontanthjælp 
Som led i regeringens udlændingeudspil "En ny udlændingepolitik" er der fremsat lovforslag 
om bl.a. indførelse af en starthjælp til personer, der ikke har haft lovligt ophold her i riget i 
mindst 7 ud af de sidste 8 år. Forslaget skal sammen med regeringens øvrige initiativer i 
udlændingeudspillet medvirke til, at flygtninge og indvandrere, der bor i Danmark, integre-
res bedre og kommer hurtigt i arbejde. Tilskyndelsen til selv at søge arbejde styrkes med 
forslaget. Lovforslaget forventes vedtaget 31. maj 2002 
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Arbejdsmiljø 
Regeringen har indledt drøftelser med arbejdsmarkedets parter med henblik på en forbed-
ring af arbejdsmiljøet. Parterne i Arbejdsmiljørådet er bedt om at komme med et bud på dels 
en skarpere prioritering af arbejdsmiljøindsatsen og dels et fremtidig arbejdsmiljøsystem. 
 
Den Særlige Pensionsopsparing 
Den særlige pensionsopsparing er ændret, så den fungerer som en ren pensionsopsparing, 
hvor man får godskrevet det beløb, man indbetaler.  
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Flere i arbejde 
Regeringen har på baggrund af omfattende analyser af den eksisterende beskæftigelsespoli-
tik udarbejdet et debatoplæg, der nu danner grundlag for drøftelser med arbejdsmarkedets 
parter og kommunerne.  
 
Regeringen sigter mod fremlæggelse af en handlingsplan for en reform af den samlede be-
skæftigelsespolitik. Indsatsen for kontanthjælpsmodtagere og dagpengeberettigede ledige 
skal sammentænkes på bedst mulige måde. Fremtidens beskæftigelsespolitik skal tage ud-
gangspunkt i den enkelte ledige og i hurtigst mulige vej til beskæftigelse. Passiv forsørgelse 
skal modvirkes, således at det enkelte menneske kan yde sit individuelle bidrag - fra hvert 
sit udgangspunkt - for samfundet. Der skal søges effektive og ubureaukratiske løsninger, 
hvor den lediges vej til beskæftigelse er udgangspunktet. 
 
Aktiv beskæftigelsespolitik 
Der er blevet givet mulighed for, at arbejdsformidlingen kan give tilbud om supplerende 
aktivering til de forsikrede ledige, der har påbegyndt aktivperioden den 1. januar 1999 eller 
senere, og hvis ret til dagpenge udløber i 2002, uden at de har været aktiveret i 75 pct. af 
aktivperioden. 
 
Arbejdsmiljø 
Regeringen har fremsat forslag til en række justeringer af regelsættet på arbejdsmiljøområ-
det. Lovforslagene forventes vedtaget 31. maj 2002. Sigtet er at fjerne unødig stramme reg-
ler, central styring og bureaukrati. Arbejdsmiljøet skal forbedres gennem dialog og samar-
bejde mellem medarbejdere, virksomheder, arbejdsmarkedets parter og regeringen. Nøgle-
ordene skal være gensidig tillid og respekt og retssikkerhed for medarbejdere og ledelse. 
Regeringen har ved administrative ændringer taget skridt til at lette virksomhederne for ad-
ministrative byrder. 
 
Udbetaling af kontanthjælp 
Som led i øget retssikkerhed, gennemskuelighed og administrativ forenkling er fremsat lov-
forslag om, at kontanthjælpen udbetales bagud og kommer dermed til at harmonere med 
løn, arbejdsløshedsdagpenge m.v. Forslaget forventes vedtaget 31. maj 2002. 
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Arbejdsret 
EU's arbejdstidsdirektiv er gennemført i dansk lov. Herved har de lønmodtagere, der ikke er 
omfattet af en kollektiv overenskomst, der giver dem rettigheder svarende til direktivet, fået 
samme rettigheder som efter direktivet. 
 
Fra den 1. juli 2002 skal der på ansættelsesbeviser oplyses om alle væsentlige vilkår for an-
sættelsen, frem for den 10-punkts liste, der hidtil har været gældende.  
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Finansministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Midlertidig bevillingslov 
Regeringen fremsatte den 5. december 2001 forslag til en midlertidig bevillingslov. Forsla-
get blev vedtaget i Folketinget den 11. december 2001. 
 
Finansloven for 2002 
Regeringen fremsatte den 29. januar 2002 et helt nyt finanslovsforslag for 2002. På finans-
lovsforslaget blev der samlet omprioriteret 7 mia. kr. til bl.a. bedre velfærd for de syge og 
de ældre, forlænget barselsorlov, forskning og bedre vilkår for erhvervslivet. Den 5. februar 
2002 indgik regeringen en aftale om finansloven for 2002 med Dansk Folkeparti. Finanslo-
ven for 2002 blev endeligt vedtaget den 20. marts 2002, hvor samtlige Folketingets partier 
på nær SF og Enhedslisten stemte for loven. 
 
Statens tilskud til Færøerne 
Folketinget har vedtaget lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2002. Tilskuddet til 
Færøernes hjemmestyre i 2002 fastsættes til 615,5 mio. kr. Dette svarer til en reduktion på 
366,4 mio. kr. i forhold til 2001-niveauet, da Færøernes hjemmestyre pr. 1. januar 2002 har 
overtaget sagsområderne offentlig forsorg og skolevæsenet som særanliggender i medfør af 
hjemmestyreloven. 
 
Regelforenklingsenhed 
Der er etableret en ny regelforenklingsenhed i Finansministeriet, som har ansvaret for at 
koordinere regeringens arbejde med regelforenkling. Enheden har ansvaret for at sikre 
fremdriften i ministeriernes arbejde med at forenkle love og regler til gavn for borgere og 
virksomheder. Samtidig skal det sikres, at nye love og regler har en god kvalitet, så de ikke 
medfører unødvendige administrative byrder for borgere og virksomheder.  
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Sanering af råd og nævn 
I januar 2002 præsenterede regeringen et samlet udspil til en sanering af råd og nævn mv., 
jf. ”Mere velfærd og mindre bureaukrati”, januar 2002. De statslige råd og nævn mv. blev 
gennemgået kritisk med det formål at begrænse bureaukratiet og administrationen til fordel 
for flere penge til bedre velfærd. Ca. 100 råd, nævn, udvalg og centre mv. nedlægges eller 
lægges ind under andre institutioner. Yderligere en række råd og nævn mv. er udpeget til 
nærmere analyse. Saneringen af råd og nævn mv. resulterede i budgetforbedringer på 0,3 
mia.kr. i 2002, som bidrog til den overordnede omprioritering af statens ressourcer på fi-
nansloven for 2002. 
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Overenskomstforlig på det statslige område 
I januar 2002 indgik regeringen et økonomisk ansvarligt overenskomstforlig på det statslige 
område, som bl.a. medførte en markant udbredelse af de nye fleksible lønsystemer til flere 
personalegrupper. Med ”kompetencepakken”, som indgik i forliget, er der sket en betydelig 
styrkelse af indsatsen på kompetenceudviklingsområdet. Som et led i regeringens forenk-
lingsbestræbelser blev det aftalt, at der i overenskomstperioden gennemføres et udvalgsar-
bejde om forenkling og modernisering af overenskomststrukturen og arbejdstidsreglerne. På 
det seniorpolitiske område sikrede forliget nye incitamenter, som skal medvirke til at fast-
holde seniorerne på arbejdsmarkedet, og der blev sat fokus på kompetenceudvikling af seni-
orer. 
 
Økonomisk Redegørelse, januar 2002 
Regeringen præsenterede sin første konjunkturvurdering i januar 2002. Den dannede bag-
grund for det nye finanslovforslag for 2002. Vurderingen var baseret på forholdsvis pessi-
mistiske internationale forudsætninger i lyset af terrorangrebene den 11. september 2001. 
Publikationen indeholdt også en ajourført mellemfristet fremskrivning baseret på regerings-
grundlagets oplæg til nye økonomisk-politiske initiativer samt en ny befolkningsprognose, 
men ellers i overensstemmelse med ”Danmark 2010”, som der er bred tilslutning til i Folke-
tinget. Den mellemfristede fremskrivning indgik endvidere i Danmarks opdaterede konver-
gensprogram, der indgår i den økonomisk-politiske koordination i EU. 
 
Regeringens moderniseringsprogram 
Regeringen fremlagde i maj 2002 sit program for modernisering af den offentlige sektor. 
Moderniseringen skal sikre, at den offentlige sektor: (a) baseres på borgernes frie valg, (b) 
er åben, enkel og lydhør og (c) giver kvalitet for pengene. Programmet beskriver regerin-
gens mål for den offentlige sektor og indeholder eksempler på regeringens tiltag. Gennem-
førelsen af programmet i sin helhed vil strække sig over de kommende år. 
 
Reformprogrammet Velfærd og Valgfrihed 
Regeringen præsenterede i maj 2002, som del af moderniseringsarbejdet, en samlet strategi 
for øget valgfrihed i den offentlige sektor. Reformprogrammet tager udgangspunkt i, at den 
offentlige sektor skal indrettes med udgangspunkt i borgernes frie valg. Programmet omfat-
ter børne-, ældre-, handicap-, sundheds-, arbejdsmarkedsområdet samt offentlig administra-
tion.  
 
Økonomisk Redegørelse, maj 2002 
Forud for Folketingets afslutningsdebat præsenterede regeringen en ny konjunkturvurde-
ring, der endvidere fastlægger de makroøkonomiske rammer for forsommerens forhandlin-
ger om kommunernes økonomi i 2003. Denne vurdering er baseret på mere optimistiske 
internationale forudsætninger, især vedrørende USA. Endvidere er de nye offentlige over-
enskomster indarbejdet. Med hensyn til dansk økonomi ser det ud til, at en stigning i ledig-
heden stort set kan undgås. Til gengæld bliver lønstigningerne nok lidt større end tidligere 
lagt til grund. Råderummet for finanspolitikken i 2003 er således ikke blevet større, selv om 
den offentlige saldo på grund af særlige forhold skønnes at udvise et noget større overskud.  
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Forsvarsministeren 
 
Bidrag til internationale fredsstøttende operationer 
Forsvaret bidrager fortsat med knap 1000 soldater til NATO’s operationer på det vestlige 
Balkan. Endvidere ydes et væsentligt bidrag til en række FN-observatørmissioner og lig-
nende. 
 
Bidrag til indsats mod international terrorisme 
På baggrund af terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 yder forsvaret en række 
konkrete bidrag til indsatsen mod den internationale terrorisme. Forsvaret bidrager bl.a. til 
NATO’s indsats mod terror med en række tiltag, herunder øget udveksling af efterretnings-
oplysninger, øget sikkerhed omkring USA's og NATO's forskellige installationer, stående 
overflyvningstilladelse til amerikanske militærfly, adgang til anløb og landing i danske hav-
ne og lufthavne, periodevis deltagelse med en korvet samt en undervandsbåd i NATO’s stå-
ende flådestyrker som en del af deployeringen af flådestyrkerne til den østlige del af Mid-
delhavet samt bidrag i en periode med dansk personel som del af den NATO AWACS-
flystyrke, der støttede overvågningen af det amerikanske luftrum. 
 
Forsvaret bidrager endvidere aktivt til operation ”Enduring Freedom” mod terrornetværk i 
Afghanistan med op til 100 specialstyrker samt et C-130 transportfly med jord- og støtteper-
sonel. Der er desuden truffet beslutning om deltagelse med F-16 kampfly, som er klar til 
deployering. 
 
Herudover deltager forsvaret i den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) til støtte for den 
afghanske overgangsadministration i Kabul p.t. med et ammunitionsrydningshold samt 
stabs- og støttepersonel, i alt ca. 50 soldater.  
  
Evaluering af forsvarets linjeofficersuddannelser 
Forsvarsministeriet har i marts måned 2002 i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut 
igangsat et evalueringsarbejde, som gennem en vurdering af kvaliteten af forsvarets linjeof-
ficersuddannelser skal afklare, hvilke niveauer i det civile uddannelsessystem en linjeoffi-
cersuddannelse kan sidestilles med. Evalueringen gennemføres som en ækvivalering mellem 
udvalgte niveauer i de to uddannelsessystemer og følger hovedprincippet bag vurdering af 
ækvivalens på uddannelsesområdet i Undervisningsministeriets ”Redegørelse om merit og 
fleksibilitet i videregående uddannelser”. 
 
Etablering af et landbaseret AIS 
Der blev i december 2001 nedsat en arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet med henblik 
på at forberede etableringen af et landbaseret AIS (Automatic Identification System). Sy-
stemet er et civilt automatisk identifikationssystem, der muliggør en udveksling af oplys-
ninger mellem skibe samt mellem skibe og landstationer. 
 
Arbejdsgruppens kommissorium er at beskrive AIS-systemet og analysere dets anvendel-
sesmuligheder både inden for Forsvarsministeriet og i forhold til det danske samfund samt i 
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forhold til de øvrige kyststater ved Østersøen på baggrund af ministermødet den 10. sep-
tember 2001 i Helsinki-Kommissionen samt i forhold til EU’s overvågningsdirektiv. Ar-
bejdsgruppen forventer at have afsluttet sit arbejde ultimo september 2002.  
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Fødevareministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Strukturtilpasninger i fiskeriet 
Regeringen har i årene 2002 til 2005 afsat 40 mio. kr. pr. år til en øget indsats for at tilpasse 
strukturen i dansk fiskeri. Særligt de vigende torskebestande har medført øget behov for at 
nedbringe den samlede kapacitet i dansk fiskeri. I 2002 er midlerne afsat til ophugning af 
fiskefartøjer og udløser dermed yderligere 40 mio. kr. i tilskud fra EU. Prioriteringen af 
midlerne i de kommende år skal drøftes nærmere med fiskeriets organisationer. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Kontrolforanstaltninger i forbindelse med BSE 
For at styrke den veterinære sikkerhed har regeringen afsat i alt kr. 150 mio. i 2002 og 2003 
til tilskud til udgifter i forbindelse med udtagning, indsendelse og undersøgelse af prøver for 
BSE hos slagtedyr og selvdøde kvæg, får og geder. Tilskuddet kan ligeledes dække udgifter 
til afhentning og destruktion af selvdøde kreaturer og får samt til overvågning for Scrapie 
hos får og geder. Initiativet vil ligeledes bidrage til at sikre det danske erhverv en højere 
grad af ligestilling i forhold til de øvrige EU-lande, hvor der allerede tidligere er blevet ydet 
betydelige kompensationer.  
 
Veterinærmedicin  
Regeringen nedsatte 3 arbejdsgrupper med henblik på at optimere kontrollen med veterinæ-
re lægemidler. Arbejdet omfattede kontrollen med husdyrbesætninger og dyrlægepraksis, 
kontrol med indførsel og distribution og undersøgelse af mulighederne for rettighedsfrata-
gelse for dyrlæger ved overtrædelse af veterinære bestemmelser. Arbejdsgrupperne er frem-
kommet med en række forslag til foranstaltninger med det nævnte sigte. Der følges op på 
disse forslag bl.a. ved planlagte ændringer af lov om dyrlægegerning m.v. 
 
Anvendelse af gødning fra forarbejdningsanlæg 
En ændring af loven om jordbrugets anvendelse af gødning mv. vil bidrage til at fremme 
udviklingen og anvendelsen af ny teknologi til forarbejdning af husdyrgødning (fx gyllese-
parering) ved at fjerne de barrierer, der hidtil har stillet sig i vejen for udbredelsen af den 
nyeste teknologi. Endvidere bliver der mulighed for, at husdyrbrug, der forarbejder husdyr-
gødningen, kan få dispensation fra landbrugslovens arealkrav for den andel, der går ud over 
250 DE. Loven indeholder tillige en forenkling af udarbejdelsen af mark- og gødningspla-
ner. Loven vurderes samlet set at kunne få positive økonomiske, erhvervsmæssige og mil-
jømæssige konsekvenser, idet forslaget bidrager til fremme af ny teknologi, der skaber mu-
lighed for bedre geografisk fordeling af og bedre udnyttelse af husdyrgødningens indhold af 
næringsstoffer. 
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Strategi for vækst i den økologiske eksport 
Fødevareministeren har bedt Det Økologiske Fødevareråd om at udarbejde en strategi for 
eksporten af økologiske fødevarer. Strategien, som vil foreligge medio 2002, vil indeholde 
initiativer, der sætter erhvervet i stand til selv at bære den langsigtede eksportindsats. Bag-
grunden for strategien er regeringens ønske om at sikre økologisektorens langsigtede bære-
dygtighed gennem en højere grad af markedsorientering. 
 
Strategi for dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark 
Fødevareministeren har taget initiativ til at udarbejde en strategi for håndteringen i dansk 
landbrug af afgrøder, der indeholder genmodificerede organismer (GMO-afgrøder). Strate-
gien skal anvise virkemidler og muligheder for regulering af de problemstillinger, som in-
troduktionen af GMO-afgrøder i landbruget vil kunne medføre. Formålet er at sikre samek-
sistens mellem konventionelt, økologiske og GMO-dyrkede afgrøder i et moderne og bære-
dygtigt dansk landbrug. Strategien skal ligge klar ved udgangen af 2002.  
 
Ændringer til Landdistriktsprogrammet  
Fødevareministeriet har i maj måned 2002 sendt ansøgning til EU-Kommissionen om æn-
dring af det danske landdistriktsprogram 2000-2006. Ændringerne omfatter bl.a. en styrkel-
se af mulighederne for under programmet at støtte aktiviteter, der fremmer miljø- og natur-
hensyn. Derudover indgår forslag til nye støtteordninger vedrørende naturpleje. 
 
Ændring af fiskeriloven  
Lovændringen er en forudsætning for at gennemføre en ordning med overdragelige kvote-
andele i sildefiskeriet fra 1. januar 2003. De detaljerede bestemmelser skal fastlægges i en 
bekendtgørelse. Formålet er at skabe grundlag for en strukturtilpasning i fiskeriet og bedst 
mulig udnyttelse af de danske sildekvoter. 
  
Udvikling af dambrugserhvervet 
Regeringens udvalg vedrørende dambrugserhvervets udviklingsmuligheder afgav i marts 
2002 sine anbefalinger. Målsætningen er at sikre erhvervets udviklingsmuligheder inden for 
rammer, som tilgodeser både indtjening og miljøforhold. Dette vil kræve tilpasninger af re-
gelgrundlaget hos såvel lokale som centrale myndigheder. Der er indledt et tæt samarbejde 
mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet for at følge op på anbefalingerne. 
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Indenrigs- og sundhedsministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Ekstra indsats for nedbringelse af ventetider på sygehusene 
Regeringen har afsat ekstra 1½ mia. kr. i 2002 til en målrettet indsats for at nedbringe vente-
tiderne på sygehusene. Midlerne bliver tildelt på en ny måde. Pengene flyder helt ud til de 
udførende niveauer, der gør en ekstra indsats.  
 
Nye regler om frit valg til sygehusbehandling 
Borgerne får fra 1. juli 2002 ret til at søge behandling på et privathospital, en privat klinik 
eller i udlandet, uden at den enkelte skal betale for behandlingen. Retten træder i kraft, hvis 
ventetiden til at blive behandlet i det offentlige sundhedsvæsen overstiger to måneder. 
 
Hjemmesygepleje 
Med det formål at give kommunerne mere fleksible rammer for tilrettelæggelsen af hjem-
mesygeplejen, er der vedtaget en lovændring, så den enkelte kommune får mulighed for at 
beslutte, om opgaven skal udføres af egne ansatte, eller om man ønsker at indgå aftale med 
f.eks. en privat virksomhed.   
 
Kommunalt betalt sygdomsbehandling 
Med virkning fra medio marts 2002 har kommunerne som noget nyt fået mulighed for at 
betale for sygdomsbehandling på private sygehuse for deres borgere, når sociale hensyn ta-
ler for det. 
 
Autorisation til udenlandske læger 
Der er offentliggjort en handlingsplan om autorisation af udenlandsk sundhedspersonale, 
især 3. landslæger, med henblik på at medvirke til at afhjælpe lægemanglen. 
 
Rådgivende udvalg om reformer i sundhedsvæsenet 
Med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige vidensgrundlag for at gennemføre reformer 
og forbedringer i sundhedsvæsenet, har regeringen nedsat et bredt sammensat Rådgivende 
Udvalg. Udvalget skal generelt beskrive, vurdere og stille forslag om reformer og ændringer 
af sundheds- og (især) sygehusvæsenets struktur, finansiering, styring og privat-offentligt 
samarbejde.  
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Blodforsyning 
Regeringen fremsatte i april 2002 forslag til lov om fremskaffelse af humant blod til læge-
middelformål m.v. (blodforsyningsloven). Med forslaget bibeholdes kravet om, at donorer 
skal være frivillige og ubetalte og kun må tappes af offentlige blodbanker, og der fastsættes 
krav om, at tapning som hovedregel kun må foregå med sigte på anvendelse i patientbe-
handlingen i Danmark. Lovforslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002. 



18 

Psykiatriområdet 
Regeringen har i 2002 afgivet henholdsvis statusrapport om tilbuddene til sindslidende 2000 
og redegørelse af 2. maj 2002 til Folketinget om udviklingen inden for psykiatrien. Det 
fremgår af redegørelserne, at regeringen vil fastholde prioriteringen af indsatsen på psykia-
triområdet. Regeringen har således ud af de 1½ mia. kr., der er afsat til nedbringelse af ven-
telisterne til sygehusbehandling, afsat 25 mio. kr. til børne- og ungdomspsykiatrien.     
 
Lov om fremstilling, mærkning og salg af tobaksvarer 
En ændring af lov om fremstilling, mærkning og salg af tobaksvarer indebærer bl.a., at 
grænseværdien for tjære i cigaretter sænkes, at der indføres grænseværdier for nikotin- og 
kulilteindhold i cigaretter, samt at reglerne for advarselsmærkning af tobaksvarer væsentligt 
skærpes.  
 
Servicestrategi og udfordringsret 
En ændring af den kommunale styrelseslov indebærer en forpligtelse for kommunerne til i 
valgperiodens første år at udarbejde en servicestrategi for udviklingen af kvaliteten og 
effektiviteten i den kommunale opgavevaretagelse. Kommunerne skal sidst i valgperioden  
følge op på servicestrategien. Ændringen indebærer endvidere en udfordringsret for private, 
som betyder, at kommunalbestyrelsen får pligt til at sammenligne omkostningerne ved det 
private tilbud med omkostningerne ved kommunens egen udførelse af opgaven. Lovforsla-
get forventes vedtaget den 31. maj 2002. 
 
Sammenlignelig brugerinformation 
Regeringen har for at fremme åbenhed og valgfrihed udsendt vejledninger om udarbejdelse 
af sammenlignelig brugerinformation om dagtilbud, folkeskolen, ældreområdet og gymnasi-
et. Vejledningerne blev udsendt til kommunerne med en fælles anbefaling fra regeringen og 
KL. 
 
Frihedsbrev 
Regeringen har med udsendelsen af frihedsbrevet den 10. januar 2002 til samtlige kommu-
nalbestyrelser og amtsråd iværksat en proces, der skal føre til øget effektivitet og kvalitet i 
den kommunale opgaveløsning og skabe regelforenkling for kommunerne og amtskommu-
nerne. 
 
Budget- og regnskabsudvalget  
Regeringen har nedsat et budget- og regnskabsudvalg, der skal stille forslag til en omlæg-
ning af det kommunale budget- og regnskabssystem med inddragelse af omkostningsregi-
strering i regnskabet samt modeller for omkostningsbaserede bevillinger i budgettet.  
 
Regionalpolitisk redegørelse 
Regeringen oversendte i starten af maj Regionalpolitisk redegørelse 2002 til Folketinget. 
Heri fremlægges regeringens regionalpolitiske målsætninger, der gøres status for den regio-
nale udvikling i Danmark, og de regionale konsekvenser af lovgivningsmæssige og admini-
strative tiltag gennemført i 2001 gennemgås. Endvidere beskrives i redegørelsen nye tiltag 
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fra regeringen, der vil kunne medvirke til at sikre gode regionale udviklingsvilkår samt de 
regionale konsekvenser af finanslov 2002.  
 
Ekspertgruppe om den kommunale styrelseslovgivning 
Regeringen har i forlængelse af Farum-sagen nedsat en ekspertgruppe med professor Jens 
Peter Christensen som formand. Ekspertgruppen skal gennemgå reglerne i den kommunale 
styrelseslovgivning, herunder særligt om reglerne sikrer tilstrækkelig indsigt i den kommu-
nale økonomi. Ekspertgruppen skal på baggrund af gennemgangen af reglerne evt. frem-
komme med forslag til ændringer heraf. Ekspertgruppen skal afgive betænkning ultimo 
2002.  
 
Reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem 
Regeringen har udvidet arbejdet i Finansieringsudvalget om det kommunale tilskuds- og 
udligningssystem, så dette arbejde skal sigte mod en egentlig reform af systemet. Udvalget 
skal prioritere at sikre ligelige økonomiske vilkår, men samtidig skal der lægges vægt på, at 
systemet understøtter en hensigtsmæssig kommunal adfærd samt en effektiv opgavevareta-
gelse.   
 
Råd og nævn 
På Indenrigs- og Sundhedsministeriets område har regeringen – som led i den generelle for-
anstaltning til sanering af offentlige råd og nævn – fremsat og fået vedtaget lovforslag om 
nedlæggelse af følgende nævn og udvalg: Blodproduktudvalget, Apotekervarenævnet, Re-
klamenævnet, Sygesikringsnævnet for Søfarende, Inddelingsnævnet og Partistøttenævnet. 
Endvidere er der vedtaget ændring af Værnepligtsnævnets sammensætning. 
 
Kommunesammenlægning på Bornholm 
Folketinget vedtog i marts 2002 – på baggrund af et ønske fra de bornholmske kommunal-
bestyrelser og amtsrådet – et lovforslag om sammenlægning af de bornholmske kommuner. 
Med vedtagelsen er der skabt det lovgivningsmæssige grundlag for den første kommune-
sammenlægning siden kommunalreformen. Vedtagelsen medfører, at de fem bornholmske 
kommuner og Bornholms Amtskommune med virkning fra 1. januar 2003 sammenlægges 
til en ny kommune, der benævnes Bornholms Regionskommune.  
 
Loft over grundskyldpromillen for produktionsjord 
Der er vedtaget en ændring af ejendomsskatteloven, som har gjort det midlertidige loft på 
12 over den primærkommunale grundskyldpromille for produktionsjord permanent. Æn-
dringen vil efter notifikation for EU-Kommissionen få virkning fra den 1. januar 2003, hvor 
det midlertidige loft udløber. 
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Justitsministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Antiterrorpakke 
Regeringen fremsatte i december 2001 et lovforslag om bekæmpelse af terrorisme (L 35). 
Lovforslaget vil bl.a. gøre det muligt for Danmark at tiltræde FN’s konvention om bekæm-
pelse af finansiering af terrorisme og EU-rammeafgørelsen om bekæmpelse af terrorisme 
samt gennemføre FN’s Sikkerhedsråds resolution 1373. Politiets efterforskningsmuligheder 
i terrorismesager vil også blive styrket. Lovforslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002. 
 
Strafskærpelser 
Regeringen fremsatte i februar 2002 et lovforslag (L 118), der tilsigter en klar skærpelse af 
straffene for voldtægt, vold, uagtsomt manddrab, uagtsom betydelig legemsbeskadigelse og 
forsætlig fareforvoldelse. Forslaget tilsigter endvidere at skærpe straffen for biltyveri. End-
videre forhøjes strafferammen for deltagelse i grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt 
sted. Herudover indebærer forslaget, at der indsættes en ny bestemmelse i straffeloven sær-
ligt om menneskehandel, og at strafferammen forhøjes i straffelovens bestemmelse om 
menneskesmugling under skærpende omstændigheder. Lovforslaget forventes vedtaget den 
31. maj 2002. 
 
Forbedret vidnebeskyttelse 
Regeringen fremsatte i februar 2002 et lovforslag (L 139), der har til formål i særlige tilfæl-
de at kunne hemmeligholde identiteten på vidner navnlig i sager om grovere og mere orga-
niseret kriminalitet. Lovforslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002.  
 
Straf for fangeflugt 
Regeringen fremsatte i februar 2002 et lovforslag (L 140), hvorved det bl.a. gøres strafbart 
at undvige fra afsoning. Lovforslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002. 
 
Nedsættelse af en retssikkerhedskommission 
Regeringen har nedsat en retssikkerhedskommission, der skal vurdere en række spørgsmål 
vedrørende administrative myndigheders adgang til at foretage tvangsindgreb uden for straf-
feretsplejen omfattet af grundlovens § 72. Kommissionen skal bl.a. gennemgå de regler i 
lovgivningen, der indeholder hjemmel til sådanne indgreb, og herunder pege på bestemmel-
ser, som man finder går for vidt. Kommissionen skal endvidere udarbejde udkast til et sam-
let regelsæt for myndighedernes adfærd ved tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. 
 
Nyt kommissorium for Straffelovrådet 
Regeringen har bedt Straffelovrådet om at foretage den igangværende vurdering af straffe-
rammerne i straffeloven i lyset af de foreslåede strafskærpelser (L 118) og de hensyn, der er 
angivet i regeringsgrundlaget, herunder bl.a. at forbrydelser mod personer straffes mindst 
lige så hårdt som forbrydelser mod materielle værdier.  
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ANDRE INITIATIVER  
 
Nedsættelse af en offentlighedskommission 
Regeringen har nedsat en offentlighedskommission, der skal fremkomme med forslag til en 
ny samlet offentlighedslov. Det overordnede sigte skal være at udbygge lovens grundlæg-
gende princip om åbenhed og demokratisk kontrol med forvaltningen og i den forbindelse 
tilpasse loven til nutidens forhold. Kommissionen skal bl.a. overveje ændringer i relation til 
den udvikling, der er sket vedrørende statslige selskaber, udlicitering, digitalisering samt 
nye og ændrede samarbejdsstrukturer i forvaltningen. 
 
Handlingsplan for bedre dyrevelfærd 
Regeringen fremlagde i april 2002 handlingsplanen ”Dyrs velfærd – vores ansvar”. Rege-
ringen vil med handlingsplanen iværksætte en bred vifte af initiativer, som skal sikre, at der 
i de kommende år sker forbedringer på dyrevelfærdsområdet. Initiativerne vedrører både 
prioriteringer i det internationale samarbejde, gennemførelse her i landet af regler og anbe-
falinger fra EU og Europarådet samt en række initiativer med henblik på yderligere forbed-
ringer af dyrevelfærden i Danmark.  
 
Handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet 
Regeringen har i foråret 2002 fremlagt handlingsplanen ”Stop volden” om bekæmpelse af 
volds- og ungdomskriminalitet. Handlingsplanen indeholder en række initiativer med hen-
blik på at sikre mærkbare og målrettede reaktioner over for denne kriminalitet og et målret-
tet kriminalitetsforebyggende arbejde. Herudover omfatter handlingsplanen en række særli-
ge initiativer rettet mod unges alkohol- og misbrugsrelaterede vold og hærværk. Som et led i 
handlingsplanen er Strafferetsplejeudvalget endvidere blevet anmodet om at udarbejde for-
slag til lovregler om politiets beføjelser ved efterforskning af kriminalitet begået af børn og 
unge under den kriminelle lavalder. 
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Kirkeministeren 
 
Regelsanering 
Kirkeministeriet har den 1. marts 2002 ophævet 50 cirkulærer, cirkulæreskrivelser m.v. 
Denne ophævelse af en betydelig del af de retsregler, som indtil da var gældende på Kirke-
ministeriets område, har bidraget til større overskuelighed. 
 
Idriftsættelse af Den Ny Kirkebog 
I løbet af de første måneder i 2002 er den elektroniske Den Ny Kirkebog sat i drift i knap 50 
sogne. 
 
Åbne kirker 
Kirkeministeren har i maj 2002 gennemført en kampagne over for menighedsrådene for at 
få dem til at medvirke til, at folkekirkens kirker er åbne for offentligheden så vidt muligt 
alle ugens dage. 
 
Arbejdsmiljø i folkekirken 
Der er iværksat en omfattende undersøgelse, der skal kortlægge det psykiske arbejdsmiljø i 
folkekirken med henblik på evt. forebyggelse. 
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Kulturministeren 
 
Forslag til ny arkivlov 
I april 2002 fremsatte regeringen et forslag til ny arkivlov. Hovedformålet med lovforslaget 
er at skabe den størst mulige åbenhed med hensyn til adgangen til de offentlige arkivalier. 
Et vigtigt led heri er en nedsættelse af fristerne for, hvornår arkivalierne er tilgængelige. 
Lovforslaget vil blive genfremsat i den ny folketingssamling. 
 
Flytning af Rigsarkivet til Odense 
I januar 2002 besluttede regeringen at standse det planlagte byggeri for Rigsarkivet i Øre-
staden, fordi det blev for dyrt, og fordi det var blevet utidssvarende. I maj 2002 kunne rege-
ringen fremlægge et nyt projekt for Rigsarkivet, som er billigere end det gamle projekt og 
som samtidig er fremadrettet og løser arkivernes pladsproblemer over hele landet. Efter pla-
nen skal Rigsarkivet flytte til et nyt hovedkvarter i Odense i 2006-2007. 
 
Ny centralbiblioteksstruktur 
Kulturministeren har truffet beslutning om en ny centralbiblioteksstruktur, som opfølgning 
på den nye bibliotekslov, sådan at strukturen lever op til de nye opgaver, som loven indebæ-
rer, bl.a. med nye medier og informationsteknologien. I den nye struktur bevares de 16 nu-
værende centralbiblioteker, men der bliver en ændret arbejdsfordeling imellem disse.  
 
Sanering af råd og nævn 
Som led i bestræbelserne på at begrænse statslige råd og nævn er der truffet beslutning om 
at gennemføre en gennemgribende omlægning af strukturen for kunststøtten og den interna-
tionale kulturudveksling.  
 
Pr. 1. januar 2003 etableres et Kunstråd, der får det samlede ansvar for hele kunststøtten og 
den internationale kulturudveksling. Musikrådet, Teaterrådet, Litteraturrådet, Billedkunstrå-
det og Internationalt Kulturråd vil samtidig blive nedlagt, og Kulturministeriet Udviklings-
fond blev i samme anledning nedlagt pr. 15. april 2002. Ansvaret for den tværgående og 
udviklende kunststøtte placeres i Kunstrådet. Administrativt følges etableringen af Kunstrå-
det op med en sammenlægning af Kulturministeriets Kunstsekretariat, Internationalt Kultur-
sekretariat, Statens Kunstfonds sekretariat, Center for Dansk Billedkunst, Musikinformati-
onscentret og Litteraturcentret i én samlet organisation. Kulturrådet for Børn er under ned-
læggelse, og det er planen i fremtiden at koordinere den samlede indsats i forhold til børn i 
et særligt netværk med mulighed for at iværksætte særlige børnekulturelle initiativer.  
 
Forbedrede vilkår for kunstnere 
Der er vedtaget en lovændring, der indfører adgang til skattemæssig afskrivning af er-
hvervslivets indkøb af billedkunst og skattefrihed for hæderspriser til kunstnere. Ændrin-
gerne forbedrer vilkårene for de skabende kunstnere. 
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Mediepolitikken 2002-2006 
Regeringen fremlagde i begyndelsen af maj 2002 sit oplæg vedrørende mediepolitikken for 
2002-2006 til forhandling med partierne i Folketinget. Oplægget indeholder blandt andet 
forslag om ændrede regler for udpegning af DR's bestyrelse, indgåelse af såkaldte public 
service-kontrakter med DR og TV 2, omdannelse af TV 2/Danmark til et statsligt aktiesel-
skab med henblik på efterfølgende privatisering, udbud af nye radiosendemuligheder, dere-
gulering af lokal radio- og tv-området, lempelse af vilkårene for de kommercielle lokal-tv-
stationer, gennemførelse af digitalisering af det jordbaserede sendernet på et kommercielt 
grundlag, liberalisering af tv-reklamereglerne samt at licensen i aftaleperioden stiger sva-
rende til de forventede pris - og lønstigninger. 
 
Seksuelle overgreb i idrætten 
På baggrund af et stigende antal anmeldelser af seksuelle overgreb i idrætten har kulturmi-
nisteren i samarbejde med idrættens organisationer iværksat en række initiativer til forebyg-
gelse heraf. Dels en undersøgelse for at få belyst omfanget og karakteren af seksuelle over-
greb inden for idrætten, dels en øget indsats i form af oplysning og debatvirksomhed samt 
for DIFs vedkommende en opfordring til foreningerne om at gennemføre tjek af straffeat-
test. 
 
Lettelser for det frivillige foreningsliv 
Med henblik på at gøre livet lettere for de frivillige idrætsforeninger har kulturministeren 
nedsat et ”tæskehold”, som skal bidrage til at fjerne unødvendige administrative barrierer. 
Gruppen skal præcisere, prioritere og overvåge gennemførelsen af forslag, der fjerner eller 
smidiggør love, regler og procedurer, som gør frivillige aktiviteter og administrationen af 
dem unødigt vanskelig.  
 
Kultur og erhverv 
Kulturministeren har efter udbud udpeget en operatør af et netværk mellem kulturliv og er-
hvervsliv. Netværket kaldes ”NyX” og skal bidrage til et tættere samarbejde og gensidig 
udnyttelse af kompetencer mellem kunstnere, kulturinstitutioner og erhvervsliv. Desuden 
har kulturministeren efter udbud udpeget en operatør af et iværksættermiljø for kulturelle 
iværksættere på Holmen. Iværksættermiljøet skal skabe et levende videnmiljø og støtte 
iværksætterne til opstart af egne kulturelt baserede virksomheder. 
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Miljøministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Planloven 
Regeringen har fremsat et forslag til ændring af lov om planlægning og lov om Hovedsta-
dens Udviklingsråd. Forslaget overfører landzonekompetencen til kommunalbestyrelsen og 
indfører en række lempelser i kravet om landzonetilladelse med hensyn til gylletanke, ud-
nyttelse af overflødige landbrugsbygninger, aftægtsboliger, medhjælperboliger og udvidelse 
af eksisterende virksomheder i landzone. Med hensyn til detailhandel bliver kommunerne 
planmyndighed inden for byzonen. Lovforslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002. 
 
Institut for Miljøvurdering 
Regeringen har oprettet et uafhængigt Institut for Miljøvurdering. Gennem forskning på højt 
internationalt niveau skal instituttet sikre, at miljømålene nås på den økonomisk mest effek-
tive måde. Instituttet skal skabe overblik over den aktuelle og den langsigtede miljøsituation 
såvel i Danmark som globalt, samt formidle denne viden til offentligheden og politiske be-
slutningstagere. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Klima 
Folketinget vedtog den 16. maj 2002 regeringens forslag til folketingsbeslutning om Dan-
marks ratifikation af Kyoto-protokollen til de Forenede Nationers Rammekonvention om 
klimaændringer. Hermed er Danmark parat til EU-landenes fælles ratifikation, som sker i 
New York den 31. maj 2002. Med Folketingets beslutning har Danmark juridisk forpligtet 
sig til at reducere udledningerne af drivhusgasser med 21 pct. i forhold til udledningerne i 
1990. Formentlig den mest ambitiøse målsætning i EU. 
 
National strategi for bærerdygtig udvikling 
Regeringen har udarbejdet Danmarks Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling (offent-
liggøres medio juni 2002) – ”Fælles Fremtid – udvikling i balance”. Strategien beskriver de 
mål og initiativer, som er nødvendige for at Danmark kan bidrage til en bæredygtig udvik-
ling nationalt og globalt. Strategien afspejler regeringens prioriteringer på bæredygtigheds-
området, herunder ikke mindst valg af virkemidler i miljøpolitikken. I tilknytning til strate-
gien er der udviklet et sæt af indikatorer, der skal medvirke til at følge fremskridt med at nå 
strategiens mål. 
 
Regeringens landsplanredegørelse 2002 
Med baggrund i Planloven og regeringsgrundlaget udgav miljøministeren primo 2002 de-
batoplægget, "Et Danmark i balance - Hvad skal der gøres?", til en indledende dialog om 
regeringens kommende landsplanredegørelse. Debatoplægget har været drøftet på en lang 
række møder i hele landet med miljøministeren og samtlige kommuneforeninger, alle amter, 
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samt diverse organisationer og virksomheder. Resultatet af debatten indgår i regeringens 
forslag til Landsplanredegørelse 2002, der forventes offentliggjort i september 2002.  
 
Ændring af lov om miljø og genteknologi 
Regeringen har fremsat forslag til lov om ændring af lov om miljø og genteknologi, der bl.a. 
indebære, at borgerne får lettere adgang til information om genmodificerede organismer, at 
borgerne inddrages i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til forsøgsud-
sætning og markedsføring af genmodificerede organismer, at miljørisikovurderingen af 
genmodificerede organismer styrkes samt at alle tilladelser til markedsføring bliver tidsbe-
grænsede. Forslaget blev vedtaget den 29. maj 2002. 
 
Det danske retursystem 
I januar 2002 tog regeringen initiativ til at ophæve forbudet mod salg af øl og sodavand på 
dåse. Hermed blev der stillet yderligere krav til det pant- og retursystem, som Folketinget 
vedtog i sommeren 2001. Der er mellem bryggerierne og handlen indgået en aftale om først 
at markedsføre dåser, når det moderniserede retursystem er klart, hvilket det forventes at 
være i sommeren 2002. 
 
Affald 
Folketinget har i april 2002 vedtaget etablering af en ny certificeringsordning for affalds-
mæglere, der vil bidrage til at sikre overholdelse af reglerne i forbindelse med import og 
eksport af affald. 
 
I maj 2002 afgav miljøministeren en redegørelse til Folketingets Miljø- og Planlægningsud-
valg om status for gennemførelsen af den nationale affaldsplan ”Affald 21”. Miljøministeren 
har taget initiativ til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på organiseringen af affalds-
sektoren.  
 
Grøn markedsøkonomi 
Regeringen arbejder frem til efteråret 2002 på en rapport om grøn markedsøkonomi. Rap-
porten skal analysere mulighederne for praktisk brug af markedsorienterede redskaber til at 
fremme et bedre miljø.  
 
Sanering af råd og nævn 
I forbindelse med regeringens gennemgang af råd, nævn, udvalg og centre er der på Miljø-
ministeriets område nedlagt i alt 17 råd og nævn m.v.. Herved blev der tilvejebragt knap 97 
mill. kr., som indgik i regeringens omprioriteringer på finansloven for 2002.  
 
Regelforenkling 
Miljøministeriet arbejder på et overordnet koncernmål "Folkelighed og Fokus", hvori mini-
steriets handlingsplan for forenkling af regler og administration indgår. Forenklingsplanen, 
som vil løbe over flere år, bliver tofaset: Første fase vil omfatte de forenklinger i ministeriet, 
der allerede er besluttet efter regeringsdannelsen. Anden fase vil være en mere metodisk 
gennemgang af regler og administration i ministeriet. 
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Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til det unge grundvand 
Regeringen har fremlagt aktstykke i Finansudvalget med henblik på at sikre, at varslingssy-
stemet for udvaskning af pesticider til det unge grundvand får finansiering i yderligere to år.  
 
Nye forvaltningsplaner for skarver og sæler  
Miljøministeren præsenterede i april 2002 den nye forvaltningsplan for skarver. Planen skal 
sikre skarvens beskyttelse og overlevelse som dansk ynglefugl samtidig med, at skarvens 
antal og udbredelse ikke forårsager uacceptable gener for fiskeriet. Tilsvarende forvalt-
ningsplan for sæler forventes offentliggjort inden sommerferien.  
 
Skovprogram 
Miljøministeren sendte i marts 2002 et nationalt skovprogram i offentlig høring. Skovpro-
grammet lægger rammerne for de kommende års skovpolitik og sigter mod et bæredygtigt 
skovbrug. Nøgleordene i skovprogrammet er naturnær skovdrift, bevaring af skovenes na-
turværdier, skovene som ramme for befolkningens friluftsliv, en sund udvikling i skov-
brugserhvervet samt mere skov og natur. 
 
Dioxin 
På baggrund af Miljøministeriets og Fødevareministeriets statusredegørelse for indsatsen 
overfor de meget giftige og svært nedbrydelige dioxiner, er det besluttet at tilføje endnu en 
indikator til dioxinmåleprogrammet med henblik på at styrke den løbende overvågning af 
forekomsten dioxiner i mennesker og miljø. 
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration  
 
100-DAGES PROGRAM 
 
En ny udlændingepolitik 
Regeringen har i februar 2002 fremsat et lovforslag, der indeholder de forslag til ændringer 
af udlændingeloven og ægteskabsloven, som følger af regeringens udlændingeudspil ”En ny 
udlændingepolitik”.  
 
Lovforslaget indebærer bl.a., at de facto-flygtningebegrebet afskaffes, således at der frem-
over alene gives opholdstilladelse til asylansøgere, der efter internationale konventioner har 
krav på beskyttelse, at der indføres skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset 
opholdstilladelse, bl.a. således at der fremover stilles krav om syv års lovligt ophold som 
betingelse for meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse, samt at muligheden for at 
inddrage opholdstilladelser styrkes, bl.a. hvis forholdene i en flygtnings hjemland har ænd-
ret sig på en sådan måde, at den pågældende ikke længere risikerer forfølgelse.  
 
Herudover indeholder lovforslaget en skærpelse af betingelserne for ægtefællesammenfø-
ring, som bl.a. indebærer, at alderskravet for ægtefællesammenføring forhøjes fra 18 år til 
24 år, at ægtefællesammenføring så vidt muligt i alle tilfælde skal ske i det land, hvortil den 
samlede tilknytning er størst, at der som udgangspunkt skal stilles forsørgelseskrav i alle 
tilfælde af ægtefællesammenføring, at der som udgangspunkt i alle tilfælde af ægtefælle-
sammenføring skal stilles krav om økonomisk sikkerhedsstillelse på 50.000 kr., og at den 
herboende ikke må have modtaget visse sociale ydelser i et år inden ægtefællesammenførin-
gen.  
 
Lovforslaget forventes vedtaget den 30. maj 2002. 
 
Skærpede betingelser for indfødsret 
Regeringen og Dansk Folkeparti har i maj 2002 indgået aftale om generelle retningslinier 
for integrationsministerens udarbejdelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse. De nye 
retningslinier omfatter blandt andet skærpede krav til karensperioder ved kriminalitet, til 
dokumentation for danskkundskaber og med hensyn til gæld til det offentlige. Herudover 
forlænges den for meddelelse af indfødsret krævede opholdsperiode med 2 år, og ansøgeren 
pålægges at aflægge et løfte om troskab og loyalitet mod Danmark og dansk lovgivning. 
 
Antiterrorpakken, udlændingeloven 
Regeringen har i december 2001 fremsat et lovforslag om ændring af udlændingeloven, der 
– som en del af regeringens samlede initiativer mod terrorisme – har til formål at sikre fuld 
efterlevelse på udlændingelovens område af FN’s Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 af 28. 
september 2001 om bekæmpelse af terrorisme. Lovforslaget lægger bl.a. op til en markant 
styrkelse af samarbejdet mellem udlændingemyndighederne, Politiets Efterretningstjeneste 
og Forsvarets Efterretningstjeneste i udlændingesager. Lovforslaget indebærer også en ud-
videlse af mulighederne for at udvise udlændinge og for at udelukke udlændinge, der har 
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begået alvorlige forbrydelser, fra opholdstilladelse i Danmark. Lovforslaget forventes ved-
taget den 31. maj 2002. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Regeringens udspil ”På vej mod en ny integrationspolitik” 
Den 5. marts 2002 offentliggjorde regeringen sit udspil til en ny integrationspolitik. Det er 
regeringens mål at få integreret nye borgere, så de hurtigere kan deltage i arbejds- og sam-
fundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. Udspillet indeholder en række 
initiativer på integrationsområdet, der nærmere skal konkretiseres og udmøntes.  
 
Udspillet kan samles i følgende fire hovedtemaer:  
- Hurtigt i arbejde,  
- Effektiv danskundervisning,  
- Bedre udnyttelse af kvalifikationer  
- Integration - et fælles anliggende. 
 
Integrationsministeriet har ansvar for udmøntningen af størsteparten af initiativerne. Enkelte 
af initiativerne skal udmøntes i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets handlingsplan 
"Flere i arbejde".  
 
Som led i opfølgning af regeringens integrationsudspil skal integrationsministeren i løbet af 
folketingsåret 2002/2003 fremsætte lovforslag om ændring af integrationsloven. 
 
Integrationsloven, individuelle kontrakter 
Integrationsministeren har fremsat lovforslag om ændring af integrationslovens regler om 
udarbejdelse af en individuel handlingsplan. Det foreslås, at der i loven stilles krav om, at 
kommunen og udlændingen indgår en individuel kontrakt. Kontrakten skal sikre kvaliteten i 
introduktionsprogrammet, således at de enkelte dele af introduktionsprogrammet er konkret 
og individuelt tilpasset i forhold til udlændingens kvalifikationer og ressourcer og samtidig 
er direkte målrettet mod et arbejde eller en uddannelse. Lovforslaget forventes vedtaget den 
30. maj 2002. 
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Ministeren for ligestilling 
 
Redegørelse og perspektiv- og handlingsplan for 2002 
Regeringen har i marts 2002 afgivet en redegørelse for ligestillingsarbejdet i 2001 og en 
perspektiv- og handlingsplan for 2002. Folketinget havde på det grundlag en konstruktiv og 
saglig debat om ligestilling i det danske samfund og om den fremtidige indsats. Planen mar-
kerer Danmarks fremtrædende position på ligestillingsområdet. Den indeholder 10 særlige 
indsatsområder: 1) Vold mod kvinder, 2) Handel med kvinder, 3) Kvinder og mænd på sam-
fundets bund, 4) Kvinder i politik og ledelse, 5) Køn og etniske minoriteter, 6) Køn og 
sundhed, 7) Det kønsopdelte arbejdsmarked og ligeløn, 8) Sammenhæng mellem arbejdsliv 
og familieliv, 9) Kvinder og ligestilling i den 3. verden samt 10) Mainstreaming.  
 
Inden for alle indsatsområder har regeringen iværksat projekter eller etableret samarbejde på 
tværs af ministerierne. 
 
Vold mod kvinder 
Regeringen offentliggjorde den 8. marts 2002 en omfattende handlingsplan til bekæmpelse 
af vold mod kvinder. Handlingsplanen skal styrke indsatsen på området og indeholder kon-
krete aktiviteter på 4 hovedområder: 
- Støtte til ofrene 
- Aktiviteter rettet mod voldsudøverne 
- Aktiviteter rettet mod fagfolk 
- Viden og information. 
 
Regeringen har i handlingsplanen valgt at sætte fokus på tre særligt udsatte grupper, nemlig 
børn i de voldsramte familier, voldsramte kvinder med handicap samt kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund. Der er, blandt andet gennem satspuljeforliget, afsat i alt 54 mio. kr. til 
indsatsen over de næste 3 år.  
 
Pornografi 
Børn og unge udsættes dagligt for et stort udbud af kommerciel seksualitet og pornografi. 
Ministeren har bedt Videnscenter for Ligestilling undersøge den eksisterende viden om, 
hvordan børn og unges opfattelser af kønsroller påvirkes af pornografiens billeder. Ministe-
ren har endvidere i samarbejde med Forbrugerstyrelsen anmodet de relevante brancheorga-
nisationer om at oplyse, hvilke tiltag, de har taget for at sikre, at deres medlemsvirksomhe-
der, for eksempel kiosker og tankstationer i praksis efterlever Forbrugerombudsmandens 
henstilling om at forretninger og kiosker undlader at udstille magasiner og videofilm med 
voldelige og/eller pornografisk tilsnit i børnehøjde. 
 
Mainstreaming 
Regeringen har ført arbejdet med den nye ligestillingsstrategi, mainstreaming, langt videre. 
Der er nu startet mainstreamingprojekter i stort set alle ministerier, således at ministerierne 
bliver i stand til at inddrage køns- og ligestillingselementet naturligt i deres arbejde med 
kerneområderne indenfor de pågældende ressortområder.  



34 

I april 2002 er der vedtaget en 5-årig handlingsplan for projektet, der skal sikre dets fortsatte 
fremdrift samt dets faglige bredde og dybde. 
 
De statslige ligestillingsrapporter 
De første rapporter om ministeriernes ligestillingsarbejde er analyseret, sammenskrevet og 
publiceret i resuméform. Publikationen tjener som opsamling på ministeriernes ligestilling 
og udgør et idékatalog for det fremtidige arbejde på ligestillingsområdet, både i og uden for 
centraladministrationen. 
 
Kommuners og amters ligestillingsredegørelser 
Ligestillingsministeren har udarbejdet en rapport, der belyser kommuner og amters ligestil-
lingsredegørelser fra 2001. Rapporten viser, at der bliver gjort et stort ligestillingsarbejde i 
mange af landets kommuner og amter, og at de har kastet sig over mange spændende lige-
stillingsprojekter. 
 
To områder vægter kommuner og amter særligt højt: At skabe en mere ligelig fordeling af 
kvinder og mænd inden for de enkelte arbejdsområder, og at skabe en mere ligelig fordeling 
af kvinder og mænd på ledelsesniveauerne.  
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Ministeren for nordisk samarbejde 
 
Regeringen har i efteråret 2001 og foråret 2002 fortsat bestræbelserne på at effektivisere og 
forny det nordiske samarbejde. En række af de prioriteter og reformtiltag, som blev lanceret 
under Danmarks formandskab for det nordiske samarbejde i 2000, er blevet videreført under 
det finske formandskab i 2001 og det igangværende norske formandskab. 
 
Særligt har der fra dansk side været lagt vægt på implementering af de nye procedurer for 
arbejdet med det nordiske budget med henblik på at sikre en bedre anvendelse af budgettet 
som et politisk styringsinstrument. Regeringen har samtidig arbejdet for at fastholde det 
nordiske budget på uændret niveau trods finsk, islandsk og norsk pres for en forhøjelse af 
budgettet. Endvidere er der lagt vægt på en tættere dialog mellem Nordisk Ministerråd og 
Nordisk Råd om budgettet og de overordnede politiske prioriteter for det nordiske samar-
bejde. 
 
Regeringen har støttet implementeringen af de retningslinier, som er indeholdt i ”Ny Nor-
disk Dagsorden”, hvorefter fokus rettes mod 5 overordnede, tværgående prioritetsområder: 
- Teknologisk udvikling 
- Velfærd 
- Det indre marked i Norden 
- Nærområdesamarbejde 
- Miljø og bæredygtig udvikling 
 
Endelig har regeringen lagt stor vægt på en aktiv og målrettet indsats for fjernelse af eksiste-
rende grænsehindringer i Norden, herunder gennem en intensiveret informationsindsats.  
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling 
 
IT for alle – Danmarks fremtid 
Regeringen har i april 2002 fremlagt en IT- og telepolitisk redegørelse i Folketinget. Rede-
gørelsen indeholder regeringens overordnede mål på IT- og teleområdet samt en række poli-
tiske sigtelinier inden for følgende syv fokusområder: (1) Mere IT i dansk erhvervsliv, (2) 
En konkurrencepræget telesektor, (3) Stærke IT- kompetencer, (4) En IT-baseret offentlig 
sektor, (5) IT-sikkerhed, (6) Et nyttigt indhold på nettet og (7) Et dansk præg på IT i EU. 
 
I forbindelse med redegørelsen har regeringen endvidere fremlagt en rullende IT-
handlingsplan, som indeholder 37 konkrete initiativer, der enten er igangsat eller igangsæt-
tes i løbet af 2002. Blandt de centrale initiativer kan nævnes: Plan for udvikling og udbre-
delse af digital signatur, smidig kommunikation - XML som offentlig standard, Den Offent-
lige Indkøbsportal, En jydsk/fynsk IT-satsning og En handlingsplan for handicappedes IT- 
og telebrug. 
 
IT-publikation ”Det Digitale Erhvervsliv” 
Videnskabsministeren har i maj offentliggjort en publikation om IT-anvendelse i dansk er-
hvervsliv under titlen ”Det Digitale Erhvervsliv”. I publikationen præsenteres et nyt IT-
indeks, som kortlægger, hvor langt danske virksomheder er med at anvende IT. Resultatet 
er, at der fortsat er et stort potentiale for udnyttelse af IT. Publikationen præsenterer derud-
over, i samarbejde med Erhvervs- og Boligstyrelsen, et nyt Internetbaseret IT-
benchmarkingsværktøj, hvor virksomheder på egen hånd kan sammenligne deres IT-
anvendelse med andre virksomheder. Publikationen er et af de første udspil i regeringens 
IT- og Telepolitiske redegørelse og handlingsplan 2002 ”IT for alle”. 
 
Den Jysk/Fynske IT-Satsning 
Regeringen har bevilget 175 mio. kr. i statslig medfinansiering til den Jysk/Fynske IT-
Satsning. IT-satsningen vil indebære etablering af 4-5 IT-kompetencecentre, som skal styrke 
forskning og udvikling inden for IT i tæt samarbejde med erhvervslivet. Dertil kommer en 
IT-korridor, som skal sikre en styrket videnspredning i de jysk-fynske regioner via konkrete 
projekter mellem videninstitutioner og virksomheder omkring IT og software. 
 
Deregulering, hvor markedet er modent hertil 
Det fremgår af den politiske principaftale af 8. september 1999 mellem V, K, S, RV, SF og 
CD, at der løbende skal foretages en evaluering af konkurrencesituationen på telemarkedet 
med henblik på at deregulere, ifald markedet er modent hertil. Regeringen har i redegørelsen 
”IT for alle” taget første skridt til denne deregulering, idet det foreslås, at regler på engros-
markedet fjernes. Ændringen forventes gennemført til efteråret efter høring. 
 
Gennemgang af sektorforskningen 
Efter anmodning fra videnskabsministeren har Danmarks Forskningsråd forestået en gen-
nemgang af sektorforskningen i Danmark. Rådets rapport, som anbefaler væsentlige æn-
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dringer i den institutionelle struktur, er efter overdragelse til ministeren rundsendt til høring 
blandt relevante myndigheder, institutioner og organisationer med frist til 1. juli 2002. 
 
Bedre vilkår for registerforskning  
Danmark har i kraft af vore veludviklede befolkningsregistre eksempelvis på sundhedsom-
rådet potentialet for at være verdensførende inden for register- og databaseret forskning. 
Med henblik på at styrke den forskningsmæssige udnyttelse af befolkningsregistre har rege-
ringen taget initiativ til etablering af to særlige forskningsserviceenheder i Sundhedsstyrel-
sen og Danmarks Statistik, der vil sikre danske forskere bedre og billigere adgang til 
registerdata. 
 
Lov om radiofrekvenser 
Lovforslag om radiofrekvenser udgør anden del af en samlet revision af den i 1996-98 gen-
nemførte telelovgivning og dermed anden del af udmøntningen af den politiske principaftale 
af 8. september 1999 om ”Sigtelinjer for telepolitikken – danskernes adgangsbillet til net-
værkssamfundet”. Formålet med loven er at forenkle tilladelsessystemet samt ændre kompe-
tencefordelingen mellem videnskabsministeren og IT- og Telestyrelsen, sådan at rent tele-
faglige beslutninger træffes af IT- og Telestyrelsen. Herudover indføres auktion som generel 
metode og alternativ til offentligt udbud ved udstedelse af tilladelser til frekvensanvendelse 
i situationer, hvor ressourcerne er knappe. Lovforslaget blev vedtaget den 29. maj 2002. 
 
Konkurrence på telemarkedet mv. 
Lovforslag om konkurrence på telemarkedet mv. sigter bl.a. mod en tilpasning af dele af 
telelovgivningen til udviklingen og konkurrencen på telemarkedet. Endelig har beslutningen 
om at oprette IT- og Telestyrelsen gjort det muligt at ophæve lov om Telestyrelsen, da den 
nye styrelse ikke er oprettet ved lov. Lovforslaget blev vedtaget den 29. maj 2002.  
 
Færøernes overtagelse af radiobaserede maritime  nød- og sikkerhedstjenester 
Hjemmestyret har pr. 1. februar 2002 overtaget de radiobaserede maritime nød- og sikker-
hedstjenester for Færøerne som særanliggende. Hjemmestyret har herefter den lovgivende 
og administrative myndighed på området og har samtidig overtaget de med området for-
bundne udgifter. 
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Skatteministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Skattestoppet 
Skattestoppet er helt centralt i regeringens skattepolitik. Skattestoppet indebærer som ud-
gangspunkt, at ingen skat eller afgift fastsat i procent må stige. Afgifter, som er fastsat i 
kronebeløb, må heller ikke stige. 
 
Skattestoppet vedrører nye beslutninger. Allerede vedtagne ændringer i skatter og afgifter – 
herunder i medfør af Pinsepakken – gennemføres således som planlagt. Regeringen har fjer-
net den tidligere regerings forslag til øgede skatter og afgifter.  
 
Skattestoppet bygger i vid udstrækning på en fastholdelse af de nuværende satser. Derfor 
medfører skattestoppet kun i beskedent omfang et behov for gennemførelse af ny lovgiv-
ning. Skattestoppet indebærer også et loft over betaling af ejendomsværdiskatten. I forhold 
til dette område fordrer skattestoppet imidlertid en egentlig lovændring, som er gennemført. 
 
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 så-
ledes, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. Såfremt 
Danmark bliver nødt til at sænke en skat eller afgift som følge af f.eks. EU-beslutninger, 
kan mindreprovenuet kompenseres gennem forhøjelser af andre skatter og afgifter. 
 
Skattestoppet omfatter alle betalinger til det offentlige, som formelt har karakter af skatter, 
samt betalinger, der reelt har skattekarakter.  
 
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger  
Der er indført skattefrihed for lægeligt begrundede behandlinger af virksomheders medar-
bejdere. Herved får den enkelte medarbejder ved sygdom en hurtigere behandling end det 
mange gange ellers ville være tilfældet. Og arbejdsgiveren opnår fordel af mindre sygefra-
vær, og at medarbejderen vender hurtigere tilbage, end det ellers ville være tilfældet. Den 
kortere ventetid og sygeperiode kan også føre til faldende udgifter til sygedagpenge. 
 
Moderniseret hjemme-pc-ordning mv. 
For at udbrede IT–udstyr er mulighederne for etablering af hjemme-pc-ordninger blevet ud-
videt, og der er sikret skattefrihed for arbejdsgiverbetalt datakommunikation, når lønmodta-
geren via dataforbindelsen har adgang til virksomhedens netværk. Ændringen kan også være 
med til at fremme etableringen af egentlige hjemmearbejdspladser – gerne via højhastig-
heds– og bredbåndsforbindelser.  
 
Fuld omkostningsdækning i skattesager  
Der er indført fuld omkostningsdækning i skattesager, hvor skatteyderen får overvejende 
eller fuldt medhold. Forslaget styrker borgernes retssikkerhed ved at sikre borgere og virk-
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somheder fuld dækning af deres udgifter til sagkyndig bistand. Flere skatteydere opgiver i 
dag at føre skattesager, idet der er en stor risiko for, at omkostningerne ved at få ret oversti-
ger den tilbagebetalte skat.  
 
Konkurrenceevnepakken 
Med konkurrenceevnepakken gennemføres en række forbedringer af de skattemæssige vil-
kår for erhvervslivet, der vil skabe mere tidssvarende og fleksible skatteregler på en række 
områder. Blandt de skattemæssige elementer kan nævnes: 
- Momsreglerne lempes, så grænsen for momsregistrering hæves fra 20.000 kr. til 50.000 

kr. Det betyder, at godt 30.000 virksomheder kan slippe for at lave momsregnskab, og 
flere virksomheder slipper for den månedlige momsafregning (omfatter 7.000 virksom-
heder). 

- Der gives større fradrag for visse forskningsudgifter (i samarbejde med offentlige forsk-
ningsinstitutioner). 

- Efterbeskatningen af udenlandske nøglemedarbejdere fjernes. 
- Generationsskiftet lettes, bl.a. ved at nært tilknyttede medarbejdere får bedre skattemæs-

sige muligheder. 
- Den tidsmæssige begrænsning af fremførsel af underskud (5 år) ophæves. 
- En ny skatteordning for rederier, som giver mulighed for, at det fremtidige 

beskatningsgrundlag er den tonnage, som rederiet har anvendt. 
 
Større skattefrihed ved udlejning af værelser 
Særligt i universitetsbyerne er der i dag en voksende mangel på boliger til unge studerende. 
Det er håbet, at den vedtagne større skattefrihed ved udlejning af værelser kan være med til, 
at flere værelser ”bliver stillet til rådighed”. 
 
Ejendomsværdiskat ved flytning 
Der skal ikke længere betales dobbelt ejendomsværdiskat, når man flytter fra en bolig til en 
anden. Konkret går forslaget ud på, at der ikke skal betales ejendomsskat efter fraflytning af 
en bolig, der er sat til salg.  
 
Antiterrorpakke, toldloven 
I bekæmpelsen af mulighederne for hvidvaskning af penge ændres toldloven, så der gives 
hjemmel til at tilbageholde større pengebeløb mv., hvis oprindelse er tvivlsom.  
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Mere gang i foreningslivet 
Almennyttige foreninger skal ikke længere skal betale moms. Det betyder bl.a., at aktive i 
de danske idrætsforeninger skal bruge mindre tid til administrative opgaver. Kravet om 
momsregnskab for salg i foreninger er eksempel på de tunge – og ofte overflødige – admini-
strative byrder, foreningslivet er pålagt. Lovændringen er det første skridt i retning af at gø-
re det lettere at være aktiv i foreningslivet. 
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Modernisering af vurderingssystemet 
I forbindelse med skattestoppet, herunder loftet over ejendomsværdiskatten, er der foretaget 
en modernisering og forenkling af hele vurderingssystemet, så det tilpasses fremtidens be-
hov. Det betyder, at de 224 vurderingsråd og 27 skyldråd nedlægges. I fremtiden bliver det 
Told*Skat, der foretager ejendomsvurderingerne, der nu kun foretages hvert andet år. 
Skyldrådene erstattes samtidigt af 15 vurderingsankenævn. 
 
Forslaget er samtidigt en del af regeringens sanering af råd og nævn. 
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Socialministeren  
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Rådet for socialt udsatte 
Rådet for Socialt Udsatte blev nedsat i april 2002. Rådets 12 medlemmer, som har stor erfa-
ring og praktisk kendskab til de svageste gruppers vilkår, skal levere kritiske og konstrukti-
ve bidrag til, hvordan indsatsen kan forbedres – både den offentlige og den frivillige indsats. 
 
Regeringens handlingsprogram for de svageste grupper 
Regeringen offentliggjorde i marts 2002 sit handlingsprogram ”Det fælles ansvar”. Hand-
lingsprogrammet er et langsigtet program for en forstærket og målrettet indsats for de sva-
geste og mest udsatte grupper i vores samfund. Regeringen har forpligtet sig til at gennem-
føre en række konkrete initiativer, som skal reducere fx hjemløshed, social isolation, stof- 
og alkoholmisbrug. Programmet sætter fokus både på en styrkelse af den offentlige indsats 
og på at skabe bedre vilkår for den frivillige sociale indsats og skabe nye former for samspil 
og samvirke mellem det offentlige og den frivillige verden. Der er bl.a. oprettet en ny udvik-
lingspulje til støtte heraf. 
 
Tilskud til pasning af egne børn 
For at give større fleksibilitet og flere valgmuligheder for både kommuner og forældre har 
regeringen fået gennemført en ny ordning, således at forældre, der ønsker selv at passe deres 
børn, fra 1. juli 2002 kan få et økonomisk tilskud hertil i stedet for at benytte et dagtilbud. 
 
Ældrepakken 
Regeringen har fremsat lovforslag, som skal give de ældre større valgfrihed mellem forskel-
lige leverandører af personlig og praktisk hjælp samt give dem øget indflydelse på tilrette-
læggelsen af den tildelte hjemmehjælp. Ligeledes skal der også være et frit valg inden for og 
på tværs af kommunegrænserne til plejehjem, plejeboliger og ældreboliger. Regeringen øn-
sker desuden at tydeliggøre den pligt, kommunalbestyrelsen allerede i dag har til at sørge 
for at give erstatningshjælp til den ældre ved aflysning af hjemmehjælp. Forslaget om 
hjemmehjælp mv. blev vedtaget den 29. maj 2002. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Aftale om udmøntning af satspuljen 
Satspuljepartierne – V, K, S, RV, SF og KrF - indgik i februar 2002 aftale om fordeling af 
satspuljen for 2002. Over de næste fire år fordeler forliget bl.a. 670 mio. kr. til indsatsen for 
de udsatte grupper og 420 mio. kr. til forbedringer på handicapområdet.  
 
Genindførelse af efterlevelsespension 
Reglerne om efterlevelsespension til pensionister er genindført, og kredsen af berettigede er 
samtidig udvidet, så også den længstlevende af to samlevende pensionister får ret til efterle-
velsespension. Der er samtidig sket en væsentlig reduktion af de tilfælde, hvor der skal rej-
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ses krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt pension ved dødsfald. Reglerne får virk-
ning for tilfælde, hvor dødsfaldet er sket den 1. januar 2002 eller senere.  
 
Varmetillæg 
Pensionister vil fra 1. september 2002 opleve klarere og enklere regler om varmetillæg.  
 
Tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til boliglovgivningen 
Regeringen har gennemført regler om overførsel af tidssvarende plejehjem og beskyttede 
boliger til boliglovgivningen. Formålet er at fjerne de uheldige forskelle, bl.a. i forskellig 
huslejefastsættelse og beboerstatus, der kan være ved, at den ældre eller handicappede per-
son får tilbudt en plejehjemsplads efter reglerne i serviceloven eller en sammenlignelig æl-
dre-/plejebolig efter reglerne i almenboligloven/ældreboligloven. 
 
Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap m.v. 
Regeringen har fremsat lovforslag om ansættelse til pasning af nærtstående med handicap, 
som skal give familier bedre muligheder for at varetage pasnings- og omsorgsopgaver over 
for hinanden i en belastende overgangsperiode, samtidig med at tilknytningen til arbejds-
markedet bevares. Forslaget indebærer, at kommunerne har pligt til at ansætte personer, der 
passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom i hjemmet, når visse betingelser er 
opfyldt. Forslaget skal ses i sammenhæng med beskæftigelsesministerens lovforslag om 
orlov til lønmodtagere, der passer nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom. Lov-
forslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002. 
 
Forhøjelse af tilskuddet til høreapparater 
Tilskuddet er forøget til høreapparatbehandling hos godkendte, private høreapparatleveran-
dører. Fra 1. juli 2002 forhøjes tilskuddet fra 3.000 kr. til 5.000 kr. pr. høreapparat.  
 
Forbedring af ledsageordningen 
Aldersgrænsen for ledsageordningen er ophævet, så personer, der er visiteret til 15 timers 
ledsagelse om måneden, beholder retten til ledsagelse, efter at de fylder 67 år.  
 
Regeringens handlingsplan Stop Volden 
Socialministeriet har igangsat en række initiativer i forbindelse med handlingsplanen Stop 
Volden. Det drejer sig bl.a. om (a) udfærdigelse af informationsmateriale om indsatsen over 
for børn og unge, der begår kriminalitet, (b) samling og formidling af bl.a. erfaringer med 
familiekurser for familier med utilpassede børn og unge, samt erfaringer med særlige ar-
bejdsmarkedsrettede initiativer over for målgruppen, (c) afdækning af kommunernes praksis 
med hensyn til at udarbejde foreløbige handleplaner i tilfælde, hvor børn unge har begået 
kriminalitet med henblik på evt. behov for indskærpelse af pligten dertil. 
 
Færøernes overtagelse af den offentlige forsorg 
Færøerne har pr. 1. januar 2002 overtaget sagsområdet den offentlige forsorg som særanlig-
gende. Hjemmestyret har herefter den lovgivende og administrative myndighed på området 
og har samtidig overtaget de med området forbundne udgifter. 
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Trafikministeren 
 
Storebæltsforbindelsen, takster 
Regeringen har fået tilslutning fra Socialdemokratiet og Kristeligt Folkeparti til, at den bed-
re økonomi i Storebæltsforbindelsen først og fremmest skal anvendes til konsolidering i sel-
skabet. For at skabe større dynamik gennemføres visse målrettede takstnedsættelser, som 
særligt vil gavne familierne og busbranchen. Regeringen har samtidig opnået tilslutning til 
at lade Sund og Bælt løbende overveje mulighederne for yderligere tiltag, der kan fremme 
transportmulighederne over Storebælt ikke mindst til gavn for familierne.  
 
Motorvej mellem Herning og Brande 
Der er vedtaget en lovændring, som betyder, at rute 18 mellem Herning og Brande anlægges 
som motorvej i stedet for motortrafikvej. Ændringen sker for at tilføre Herning-Holstebro-
området dynamik samtidig med, at der opnås en bedre trafiksikkerhed på strækningen.  
 
Omdannelse af Post Danmark til et aktieselskab  
Regeringens forslag om omdannelse af Post Danmark til et aktieselskab er vedtaget i inde-
værende samling, hvorefter Post Danmark snarest vil kunne stiftes som et aktieselskab. 
Omdannelsen vil gøre Post Danmark bedre rustet til at møde de fremtidige udfordringer på 
et liberaliseret postmarked. 
 
Liberalisering af fjernbustrafikken  
Regeringen har fremsat lovforslag om liberalisering af fjernbustrafikken. Lovforslaget, der 
er vedtaget i indeværende samling, liberaliserer fjernbuskørsel, så kørslen fremover kan ud-
føres af private virksomheder, der i forvejen har tilladelse til at udføre erhvervsmæssig per-
sonbefordring.  
 
Metroen, København 
Regeringen har den 16. april 2002 indgået aftale med Københavns Kommune og Køben-
havns Amt om udformning af 3. etape af Metroen fra Lergravsparken til Lufthavnen på 
Amager. Aftalen betyder, at store dele af etapen lægges i terræn eller nedgraves. Således er 
der taget væsentlige hensyn til de lokalt fremsatte ønsker om en mere miljøvenlig udform-
ning af banen.  
 
Regeringen har fået Finansudvalgets tilslutning til at iværksætte undersøgelsesarbejdet vedr. 
metroens 4. etape. Undersøgelsesarbejdet ventes at vare et lille års tid. Hvis en metro-
cityring besluttes gennemført, vil det indebære et meget væsentligt løft for den kollektive 
trafikbetjening i hovedstaden. 
 
Afslutning af udbud af de første 15 pct. af jernbanetrafikken 
Med trafikministerens valg af ARRIVA Danmark som jernbaneoperatør for de midt- og 
vestjyske jernbaner fra 5. januar 2003 er lov om jernbanevirksomhed opfyldt. Fra 2003 vil 
der for passagertrafikken på jernbane således – som i godstrafikken – være flere operatører. 
Det bringer Danmark i front i EU. De fremtidige opgaver på jernbaneområdet vil handle om 
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at sikre gode rammer for fortsat liberalisering af togtrafikken med henblik på understøttelse 
af jernbanen, hvor den har klare fordele og med henblik på såvel passager- som godstrans-
port.  
 
Forbedret jernbanesikkerhed  
Regeringen har styrket jernbanesikkerheden. Det sker for det første gennem et permanent 
bevillingsløft på 2 mio. kr. til Jernbanetilsynet, således at Jernbanetilsynet kan påbegynde 
implementeringen af de anbefalinger, som en auditering i 2001 fremkom med. For det andet 
er der fremsat forslag til ændring af lov om jernbanesikkerhed, som blandt andet indfører 
promillegrænser for personale, der udfører sikkerhedsbetonet arbejde. 
 
Færgetrafikken til og fra Bornholm 
Regeringen har besluttet at omdanne statsvirksomheden BornholmsTrafikken til et aktiesel-
skab. Det vil sikre BornholmsTrafikken større fleksibilitet og kommerciel frihed og dermed 
bedre muligheder til at agere forretningsmæssigt. Regeringen har samtidigt besluttet at ud-
byde den færgetrafik, der udføres som offentlig service til og fra Bornholm. Det sker bl.a. 
for at sikre en effektiv, kundeorienteret og billig transport, hvor forholdet mellem kvalitet 
og pris er optimeret. Endelig har regeringen besluttet, at BornholmsTrafikken indtil videre 
får mulighed for som forsøg at indchartre en godsfærge til besejling af en ny rute, som skal 
gå mellem Rønne og Køge.  
 
Retssagen Københavns Havn A/S vs. Trafikministeriet 
Landsrettens dom den 10. april gav Trafikministeriet medhold. Det vil være op til Køben-
havns Havns A/S’ bestyrelse at afgøre, om dommen skal ankes til Højesteret inden 5. juni i 
år. 
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Udenrigsministeren1 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Særlig menneskerettighedsenhed 
Med henblik på at styrke indsatsen for menneskerettighederne i dansk udenrigspolitik har 
regeringen oprettet en særlig menneskerettighedsenhed i Udenrigsministeriet. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
EU-formandskab 
Det kommende danske EU-formandskab har været en central prioritet for regeringen. Uden-
rigsministeriet har lagt særlig vægt på at tilrettelægge arbejdet med de udenrigspolitiske 
målsætninger, herunder udvidelsen, samt varetage den centrale koordinationsopgave, der 
påhviler ministeriet såvel på det praktiske som på politiske område.  
 
Konventet om EU's fremtid 
Regeringen deltager aktivt i arbejdet i konventet, og tidligere EU-kommissær Henning Chri-
stophersen er statsministerens repræsentant. Med konventet er forberedelsen af regerings-
konferencen i 2004 blevet indledt. Fra dansk side arbejdes for et stærkere men slankere EU. 
Målsætningen er at gøre EU mere demokratisk, gennemsigtigt og effektivt og bringe EU 
tættere på borgerne. Der skal skabes en klarere beskrivelse af arbejdsdelingen mellem EU 
og medlemslandene, tydeligere rettigheder for borgerne i forhold til EU’s institutioner og de 
nationale parlamenters rolle i det europæiske samarbejde skal styrkes. Udover det som Fol-
ketingets Europaudvalg står for, er der på Finansloven afsat 70 mio. kr. til over de næste 3 
år at mobilisere debatten i Danmark i foreninger, oplysningsforbund, folkehøjskoler mv.  
 
Terrorbekæmpelse 
Regeringen har aktivt støttet den internationale indsats mod terrorisme og et styrket samar-
bejde med USA herom. Fra dansk side har man støttet vedtagelsen af EU’s handlingsplan 
om terrorbekæmpelse. Danmark har endvidere bakket op om vedtagelsen af FN-
sikkerhedsrådsresolution 1373 og EU’s arbejde med at gennemføre denne. Herudover har 
man i OSCE under dansk ledelse udarbejdet en handlingsplan om bekæmpelse af terroris-
me. Desuden har Danmark i OECD-regi støttet udvidelsen af FATF’s mandat til også at om-
fatte bekæmpelse af finansiering af terrorisme. 
 
EU og NATO’s udvidelse 
Udvidelsen af EU og NATO er gået ind i den afgørende fase. Regeringen har aktivt fulgt op 
på beslutningerne på Det Europæiske Råd i Laeken i december 2001, hvor der for første 
gang blev sat navn på de lande, der vil kunne være klar, hvis forhandlingerne og reformerne 
fortsætter i det nuværende tempo. Det danske formandskab har som målsætning at afslutte 
forhandlingerne om EU-udvidelsen med op til ti lande. Regeringen har parallelt videreført 
arbejdet for en ambitiøs udvidelsesbeslutning af NATO. Udenrigsministermødet i Reykjavik 
                                              
1 Herunder europaministerens arbejde med spørgsmål vedrørende Europa. 
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i maj 2002 bekræftede, at Alliancen vil udstede invitationer til nye medlemmer på topmødet 
i Prag i november 2002. NATO og Rusland er blevet enige om etableringen af et kvalitativt 
nyt samarbejde, der formelt blev iværksat på NATO/Rusland-topmødet den 28. maj i Rom. 
 
Krisestyring 
Regeringen fik Folketingets tilslutning i december 2001 til at stille danske militære styrker 
til rådighed for den amerikansk ledede, internationale indsats i Afghanistan. I januar 2002 
besluttede Folketinget endvidere at bidrage militært til den internationale sikkerhedsstyrke i 
Kabul. Danmark har samtidig bidraget til EU’s civile krisestyringskapacitet, herunder med 
tilsagn om op til 125 politifolk. EU overtager pr. 1. januar 2003 FN’s nuværende politimis-
sion i Bosnien-Herzegovina under ledelse af en dansk chefpolitiinspektør. Danmark har 
endvidere opretholdt sine bidrag til NATO’s operationer på Balkan og sit aktive engage-
ment i FN’s fredsbevarende operationer. 
 
Mellemøsten 
Regeringen har taget skridt til at føre en mere balanceret politik i forhold til konflikten mel-
lem Israel og palæstinenserne. Danmark har både bilateralt og gennem EU arbejdet for en 
fredelig løsning på konflikten. Regeringen har fastholdt bistanden til de palæstinensiske 
selvstyreområders sociale og økonomiske udvikling og støtter derigennem den mellemøstli-
ge fredsproces.  
 
Det vestlige Balkan 
Regeringen har aktivt bakket op om EU’s bestræbelser på at bistå freds- og stabiliserings-
processen på det vestlige Balkan. Folketinget tiltrådte bl.a. i april Stabiliserings- og Associ-
eringsaftalerne med Makedonien (FYROM) og Kroatien. Danmark har endvidere fastholdt 
sin bistand til fremme af menneskerettigheder, til repatriering af flygtninge samt til reformer 
af medier, retsvæsen og politi i tilknytning til bl.a. den regionale indsats inden for freds- og 
stabilitetsrammen (FRESTA). 
 
Menneskerettigheder 
I april 2002 gav Folketinget sin tilslutning til Danmarks ratifikation af tillægsprotokollen til 
FN’s Børnekonvention om børn i væbnede konflikter. I FN’s Menneskerettighedskommis-
sion fremlagde Danmark en omfattende resolution mod tortur, der blev vedtaget med kon-
sensus. I maj 2002 afholdtes det første møde i FN’s Forum for Oprindelige Folk, som blev 
oprettet på et dansk/grønlandsk initiativ. Hertil kommer, at danske kandidater er blevet ind-
valgt i FN’s Torturkomite, FN’s Forum for Oprindelige Folk samt i FN’s Racediskriminati-
onskomité. 
 
Handelspolitik og eksportfremme (Danmarks Eksportråd) 
Med varetagelsen af danske handelspolitik placeret i Danmarks Eksportråd er der skabt 
stærkere synergi mellem eksportfremme og handelspolitik til gavn for erhvervslivet. Den 
nye WTO-handelsrunde blev iværksat på ministerkonferencen i Doha. Eksportrådets indsats 
vedr. små og mellemstore virksomheder er styrket under regeringens konkurrenceevnepak-
ke.  
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Omlægning af udviklingsbistanden og miljøbistanden til udviklingslandene 
I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Finanslov for 2002 foretog regeringen en gen-
nemgang af den danske udviklingsbistand og miljøbistand til udviklingslandene. Regeringen 
har på den baggrund iværksat en omlægning af udviklingsbistanden og miljøbistanden, så 
den i højere grad koncentrerer sig om at hjælpe de fattige gennem en fattigdomsorienteret 
økonomisk vækst. Der er i den forbindelse også iværksat nye bistandsinitiativer (øget fokus 
på erhvervsudvikling i dansk bistand, Afghanistan, hiv/aids og inddragelse af kvinder i ud-
viklingsarbejdet).  
 
Monterrey-konferencen, øgede tilsagn om udviklingsbistand 
Regeringen arbejder aktivt på at få de mange lande - også EU-lande - som yder mindre end 
FN’s fastsatte mål på 0,7% af BNI i udviklingsbistand til at øge deres bistand. Regeringen 
spillede således en aktiv rolle under forberedelserne til FN’s konference om udviklingsfi-
nansiering i marts 2002 i Monterrey, hvor det lykkedes at få væsentlige tilsagn om øget bi-
stand fra EU og USA.  
 
Genopbygningsbistand til Afghanistan  
Efter Talibanstyrets fald har regeringen støttet den midlertidige afghanske regerings bestræ-
belser for at genopbygge landet og etablere en repræsentativ regering. 785 mio. kr. er bevil-
get til humanitære indsatser og genopbygningsbistand vedrørende især uddannelse, land-
brug, demokrati samt forbedring af kvinders og pigers vilkår. 
 
Bekæmpelse af hiv/aids 
For at styrke den danske indsats for bekæmpelse af hiv/aids har regeringen i 2002 afsat 110 
mio. kr. til den nye globale fond for bekæmpelse af hiv/aids, tuberkulose og malaria.  
 
Forskning 
Med henblik på at styrke den udenrigs- og udviklingspolitiske forskning samt forskningen i 
menneskerettigheder er der gennemført en sammenlægning af Dansk Udenrigspolitisk Insti-
tut, Center for Freds- og Konfliktforskning, Dansk Center for Menneskerettigheder, Dansk 
Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier samt Center for Udviklingsforskning. 
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Undervisningsministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen 
Undervisningsministeren har lanceret "10 skridt mod en bedre folkeskole", der skal styrke 
fagligheden i folkeskolen samtidig med, at kommunerne får større fleksibilitet til at tilrette-
lægge skolevirksomheden sådan, at ressourcerne anvendes bedst muligt i forhold til elever-
nes udbytte af undervisningen. Initiativet skal ses som en parallel til handlingsplanen for 
Bedre Uddannelser. 
 
Regeringspartierne indledte forhandlinger med folkeskoleforligspartierne om en styrkelse af 
det faglige niveau i folkeskolen i december 2001. Med udgangspunkt i "10 skridt mod en 
bedre folkeskole" har undervisningsministeren inviteret samtlige Folketingets partier til 
drøftelse heraf. 
 
Modersmålsundervisning 
Der er vedtaget et lovforslag, der skal fremme mulighederne for, at tosprogede børn har go-
de danskkundskaber allerede ved skolestart. Fokus flyttes fra modersmålsundervisning i 
grundskolen til en intensiveret sprogstimuleringsindsats i førskolealderen ved, at kommu-
nerne får større frihed til at tilrettelægge en integrationsproces, der efter en lokal vurdering 
giver de bedste resultater. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne 
Der er vedtaget et lovforslag om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne mv. som led 
i regeringens plan om at sikre høj kvalitet i uddannelserne. Skoler og institutioner skal gøre 
en række oplysninger let tilgængelige på nettet, bl.a. om uddannelser, fagudbud og læsepla-
ner, værdigrundlag, karaktergivning, gennemførte evalueringer af kvaliteten af undervisnin-
gen og andre oplysninger, som findes væsentlige for en belysning af kvaliteten af undervis-
ningen.  
 
Handlingsplan for Bedre Uddannelser 
Regeringen afgiver i 2002 en handlingsplan for Bedre Uddannelser for at styrke det faglige 
niveau i ungdomsuddannelser, videregående uddannelser samt voksen- og efteruddannelser. 
Handlingsplanen vil angive såvel langsigtede uddannelsespolitiske visioner som konkrete 
målsætninger, der skal opfyldes inden for en kort årrække. 
 
Forenkling af råd og udvalg 
Som led i regeringens sanering af råd og nævn er der som første fase af en revision af råds-
strukturen på Undervisningsministeriets område gennemført lovgivning om forenkling af 
råd og udvalg inden for grundskolen, de gymnasiale uddannelser samt til dels de mellem-
lange videregående uddannelser. Anden fase planlægges gennemført i efteråret 2002 og vil 
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omfatte rådsstrukturen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, de øvrige videregående 
uddannelser og voksenuddannelserne. 
 
Godkendelse af udlændinges kvalifikationer 
Som led i regeringens ny udlændingepolitik er der vedtaget et lovforslag, så nytilkomne ud-
lændinges kvalifikationer lettere og hurtigere end i dag kan afklares, bl.a. ved godkendelse 
af kvalifikationer i Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU). CVUU’s 
vurderinger, der i dag er vejledende, bliver med lovforslaget bindende i en række tilfælde.  
 
Den Internationale Brigade og SU til uddannelse i udlandet mv. 
Der er gennemført ændring af SU-loven, så fribeløbet forhøjes, når der i henhold til kontrak-
terne for forsvarets reaktionsstyrkeenheder (Den Internationale Brigade m.fl.) udbetales 
godtgørelse og bonus i løbet af kontraktperioden. Loven er samtidig ændret sådan, at der 
kun gives SU til uddannelse i udlandet til uddannelsessøgende, der har opnået tilknytning til 
Danmark ved at have boet her en vis periode. 
 
Bedre integration 
For at fremme en bedre integration af tosprogede børn er der vedtaget et forslag til en æn-
dring af loven om friskoler og private grundskoler mv., der bl.a. skærper tilsynet med un-
dervisningen. Ministeren får herunder hjemmel til at afskære en skole fra at være en fri 
grundskole og modtage tilskud efter loven, hvis den giver en undervisning, der ikke står mål 
med folkeskolens, eller ikke forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folke-
styre. 
 
Forenkling af tilskudsregler for de frie skoler mv.  
Der er gennemført lovgivning, der forenkler og effektiviserer tilskudssystemerne for en 
række skoleområder, bl.a. de frie skoler. Tilskudsreglerne bliver mere gennemsigtige for 
brugerne, og administrationen af dem mindre ressourcekrævende for Undervisningsministe-
riet. De væsentligste ændringer er forenklinger af den eksisterende overgangsordning for 
bygningstilskud og forenkling af omfordelingsfaktorer for driftstilskud. 
  
Reform af daghøjskolerne mv. og ophævelse af den fri ungdomsuddannelse 
Der er gennemført lovgivning, der samler daghøjskoleformens styring og finansiering hos 
kommunerne og gør det frivilligt for kommunalbestyrelser og amtsråd at beslutte, om og 
hvordan de vil støtte daghøjskoler. Daghøjskoleloven er ophævet, og daghøjskoler overført 
til folkeoplysningsloven. Der er endvidere lagt loft over kommunernes tilskud til aftensko-
lerne og indført mulighed for at fastsætte forskellige tilskud til forskellige fag og emner. 
Den fri ungdomsuddannelse er samtidig ophævet for at sikre, at flere unge hurtigst muligt 
kommer ind i det ordinære uddannelsessystem. 
 
Ændrede styringsredskaber for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 
Der er i forlængelse af regeringens beslutning om skattestop gennemført lovgivning, der 
indfører ændret regulering af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Bestyrelsen for Ar-
bejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF-bestyrelsen), der hidtil har indstillet om 
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arbejdsmarkedsbidrag, får til opgave at rådgive om det samlede uddannelsesbehov og om 
anvendelse af styringsredskaber som aktivitetslofter, tilskudslofter, deltagerbetaling mv. 
Efter rådgivning fra AUF-bestyrelsen har ministeren for 2002 besluttet at indføre deltager-
betaling for ca. 1/3 af aktiviteten, men således at væsentlige områder er friholdt for delta-
gerbetaling. 
 
Internationalt samarbejde på erhvervsuddannelsesområdet 
Regeringen har, inspireret af Bologna-processen inden for de videregående uddannelser, 
besluttet at arbejde for vedtagelse af en resolution om et forstærket samarbejde mellem eu-
ropæiske lande på erhvervsuddannelsesområdet, der skal være med til at nedbryde hindrin-
ger for mobilitet og sikre anerkendelse af kvalifikationer i forhold til beskæftigelse og del-
tagelse i uddannelse på tværs af landegrænser. 
 
Udvikling af institutionsstrukturer 
Der er vedtaget et lovforslag om at etablere en enstrenget institutionsstruktur for den er-
hvervsrettede grund-, efter- og videreuddannelse, der i dag udbydes af AMU-centre og er-
hvervsskoler. Forslaget indgår i regeringens arbejde med at realisere målsætningerne om en 
mere sammenhængende struktur for området med bl.a. fagligt og økonomisk bæredygtige 
og regionalt forankrede uddannelsesinstitutioner, øget overskuelighed og effektivitet i vok-
senuddannelsessystemet samt optimal udnyttelse af kapaciteten. 
 
Der er vedtaget et lovforslag om at styrke frivilligheden i dannelsen af Centre for Videregå-
ende Uddannelse ved at forlænge betinget godkendte CVU’ers betingede periode. Centrene 
kan samtidig selv inden for nogle overordnede rammer fastsætte sammensætningen af ud-
viklingsråd og efter- og videreuddannelsesudvalg, som efter loven skal nedsættes ved 
CVU’er.  
 
Færøernes overtagelse af dele af undervisningsvæsenet 
Hjemmestyret har pr. 1. januar 2002 overtaget den resterende del af undervisningsvæsenet 
som særanliggende. Hjemmestyret har herefter den lovgivende og administrative myndig-
hed på området og har samtidig overtaget de med området forbundne udgifter. 
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Økonomi- og erhvervsministeren 
 
100-DAGES PROGRAM 
 
Konkurrenceevnepakken  
På finansloven for 2002 er der bl.a. afsat 0,5 mia. kr. til forbedring af de danske virksomhe-
ders konkurrenceevne. Konkurrenceevnepakken var første led i regeringens samlede vækst-
strategi. Pakken indeholdt 32 konkrete initiativer, herunder lempelse af momskredittiderne, 
administrative lettelser for virksomhederne, forbedrede betingelser for generationsskifte, 
modernisering af etableringskontoordningen, forbedrede vilkår for forskningssamarbejde, 
øget produktivitet i byggeriet og indførelse af tonnagebeskatning. På sigt ventes pakken at 
medføre omkostningslettelser for virksomhederne på op imod 1,3 mia. kr., herunder admini-
strative lettelser, som vil spare de danske virksomheder for mere end 5 millioner timers ad-
ministrativt arbejde om året. 
 
Frit valg af ældrebolig 
Ældre skal have større frihed til at vælge deres bolig. Der er vedtaget et lovforslag, som gi-
ver de ældre, der er visiteret til en ældrebolig eller plejehjemsplads, bedre mulighed for frit 
at vælge, hvor i landet de vil bo. Samtidig får de ældre mulighed for at fortsætte samlivet 
med deres ægtefælle eller samlever, idet den ældre kan vælge at få ægtefællen med i sin nye 
ældrebolig eller på plejehjem. 
 
Afskaffelse af ordningen med offentlige repræsentanter 
Ordningen med offentlige repræsentanter i bestyrelsen for danske  finansielle virksomheder 
har overlevet sig selv. Ordningen er derfor afskaffet. Det medfører besparelser og forenkler 
ledelsesreglerne for de finansielle virksomheder.  
 
Antiterrorpakken 
Som led i regeringens initiativer med henblik på at bekæmpe terrorisme, har regeringen fo-
reslået en række opstramninger af reglerne i hvidvaskloven. Det foreslås bl.a. at indføre  
foranstaltninger med henblik på at forhindre, at der stilles midler til rådighed for terrororga-
nisationer m.v. Lovforslaget forventes vedtaget den 31. maj 2002. 
 
Udvalg til reform af blandede ejerformer 
Udvalget til reform af blandede ejerformer blev nedsat i januar 2002. Udvalget skal afslutte 
sit arbejde senest den 1. januar 2003. 
 
ANDRE INITIATIVER 
 
Vækst med vilje 
For den fremtidige velfærd er det afgørende, at vi får skabt vækst og udvikling i Danmark. 
Regeringen fremlagde derfor i maj 2002 en samlet vækststrategi – Vækst med vilje. Vækst-
strategien skal styrke vækstbetingelserne i Danmark gennem større arbejdsudbud og øget 
produktivitet. Det er nødvendigt for at indfri målsætningen om høj vækst frem mod 2010 og 
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for at styrke os i den internationale konkurrence. Som grundlag for strategien er der foreta-
get en kortlægning af, hvor gode vækstbetingelserne er i Danmark. Strategien fastsætter kla-
re mål for, hvor vi skal hen, og indeholder et vækstprogram med mål og indsatser på mere 
end 30 områder, hvor regeringen i de kommende måneder og år vil fremlægge reformer og 
initiativer.  
 
Energi 
Regeringen indgik den 20. februar 2002 en energiaftale med S, SF, RV og KrF. DF har ef-
terfølgende tilsluttet sig dele af aftalen. Energiaftalen sikrer, at barmarksværkernes kunder 
får lavere varmepriser, idet afgiften af kraftvarme for barmarksværkerne nedsættes og der 
afsættes en pulje til gældsreduktion. Med aftalen undgås ligeledes en umiddelbar stigning i 
elprisen, og elforsyningen sikres bedre imod kritiske eloverløb og deraf følgende sammen-
brud i elsystemet, der vil være dyre for det danske samfund.  
 
På Det Europæiske Råds møde i Barcelona den 15.-16. marts 2002 blev det aftalt at liberali-
sere el- og gas markedet for alle erhvervskunder senest 1. januar 2004. Gennemførelse af 
det indre marked for el og gas er en mærkesag for regeringen under det kommende danske 
formandskab. 
 
Styrkede konkurrencebetingelser for virksomhederne 
Regeringen har foreslået en ændring af konkurrenceloven, som giver bedre muligheder for 
at holde øje med konkurrencebegrænsninger i den offentlige sektor. Bøderne for over-
trædelser af konkurrencelovgivningen foreslås sat op, så de ligger tættere på niveauet i de 
andre EU-lande og står bedre mål med fortjenesten. Endvidere foreslås det, at konkurren-
cemyndighederne får bedre mulighed for at lave effektive kontrolbesøg hos virksomhederne 
og at lokale priskarteller mellem virksomhederne som hovedregel forbydes. Lovforslaget 
blev vedtaget den 29. maj 2002. 
 
Bedre betingelser for e-handel 
Den ny e-handelslov fremmer udviklingen af elektronisk handel og medvirker til at skabe 
øget konkurrence og handel på det indre marked i EU. Det bliver lettere for virksomhederne 
at markedsføre og sælge produkter via elektroniske medier inden for EU. Kunderne opnår  
både bedre beskyttelse og et øget udbud af varer og tjenesteydelser. 
 
Øget boligbyggeri 
Den kommunale grundkapital er blevet nedsat fra 14 til 7 pct. i perioden 15. juni 2001-14. 
juni 2004. Det giver kommunerne incitament til at opføre flere almene boliger. Desuden er 
kvoten for støttede private andelsboliger næsten fordoblet fra 1.000 til 1.800 boliger om 
året. Støtten til den enkelte andelsbolig er omlagt og nedsat, så der kan opføres flere boliger 
for den samme offentlige støtte. 
 
Klare regler for kunderne i den finansielle sektor 
Regeringen har fremsat lovforslag om klarere regler for, hvordan finansielle virksomheder 
skal forholde sig over for kunderne. For at skabe bedre rammer for forbrugerbeskyttelse i 
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den finansielle sektor, foreslås det, at kompetencen til at fastsætte regler om god skik i den 
finansielle sektor, fremover ligger hos økonomi- og erhvervsministeren. I første omgang vil 
regeringen fokusere på reglerne for værdipapirhandel, dernæst på reglerne på forsikrings-
området. Lovforslaget blev vedtaget den 29. maj 2002. 
 
Øget gennemsigtighed på værdipapirmarkedet 
Regeringen har fremsat lovforslag, som skal skabe større gennemsigtighed på værdipapir-
markedet. Derfor har regeringen været initiativtager til, at der etableres et insiderregister. 
Udover øget åbenhed omkring aktiebesiddelser forventes insiderregistret at have en fore-
byggende effekt i forbindelse med misbrug af intern viden. Det er både i investorernes og 
udstedernes interesse. Lovforslaget  blev vedtaget den 29. maj 2002. 
 
Danmark i balance 
Regeringen ønsker, at alle områder af landet bliver attraktive områder for udvikling og bo-
sætning. Som led heri har regeringen med Redegørelse om udflytning af statslige arbejds-
pladser iværksat en række initiativer. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 






