
Mere velfærd
og

mindre bureaukrati
- sanering af råd, nævn, udvalg og centre

Januar 2002

Regeringen



1111    

Sanering af råd, nævn, udvalg og centreSanering af råd, nævn, udvalg og centreSanering af råd, nævn, udvalg og centreSanering af råd, nævn, udvalg og centre    
Der er behov for en klar politisk prioritering af de offentlige midler. 
Bureaukratiet og administrationen skal begrænses til fordel for flere penge 
til bedre velfærd.  

Effektiviseringer i den statslige administration skal bl.a. tage højde for den 
mere begrænsede tilgang til arbejdsstyrken i de kommende år. Den 
nødvendige arbejdskraft i kommuner, amter og ikke mindst til den 
private sektor skal også sikres.  

Fornyelsen er rettet mod at skabe en mere åben, enkel og effektiv offentlig 
sektor, hvor borgere og virksomheder får størst mulig nytte af den 
offentlige sektors indsats og ydelser. 

Der har været en betydelig vækst i antallet af råd, nævn, puljer og statslige 
tilskud. Ved at sammenlægge eller nedlægge institutioner og ved at 
mindske eller fjerne tilskud og puljer kan der frigøres flere ressourcer til 
bedre velfærd.  

Flere råd, nævn og puljer er i dag enten overflødige eller de har 
overlappende formål og funktion. Hertil kommer, at flere af disse 
institutioner med fordel kan lægges ind under relevante ministerier eller 
styrelser.  

Regeringen vil derfor iværksætte en gennemgribende gennemgang af 
samtlige råd, nævn, puljer og tilskud. Overflødige råd og nævn og 
institutioner skal fjernes eller sammenlægges.  

En række nævn har væsentlig betydning for borgernes retssikkerhed og 
regeladministrationen på ministeriernes ressortområder. Andre enheder 
varetager nødvendige, uafhængige rådgivnings- og oplysningsfunktioner 
mv. på fornuftig og effektiv vis. Disse institutioner vil naturligvis blive 
opretholdt.  

En række af disse bør dog i højere grad kunne privatfinansieres. 

Behov for en mere effektiv statslig administrationBehov for en mere effektiv statslig administrationBehov for en mere effektiv statslig administrationBehov for en mere effektiv statslig administration    
Regeringen har med den gennemførte fornyelse og forenkling af 
ministeriestrukturen taget det første skridt mod en reform af den 
offentlige sektor.  
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Som næste skridt i fornyelsen af den offentlige sektor er iværksat en 
grundig gennemgang af det voksende omfang af råd, nævn, centre, puljer 
og tilskud i staten. Ved at nedlægge, sammenlægge og reducere råd og 
nævn, og ved at reducere tilskud og puljer, kan der frigøres ressourcer til 
de højt prioriterede indsatsområder.

Puljer og tilskud udgør i dag en betydelig offentlig udgiftspost, og 
regeringen vil med det kommende finanslovsforslag for 2002 tage fat på
arbejdet med at indskrænke og målrette puljer og tilskudsordninger. Der 
skal ske en reduktion og klar prioritering af tilskudsmidlerne. 

Væksten i antallet af råd, nævn, udvalg og centre i staten har resulteret i et 
uigennemsigtigt mellemlag mellem befolkning og regering, der i mange 
tilfælde har gjort ansvaret for de enkelte politikområder uklart.  

Eksperter kan bidrage til at sikre og formidle den nødvendige faktiske 
viden - men der er ikke behov for ikke-valgte eksperter til at bestemme på
andres vegne. Virksomheder og familier kan bedst selv vælge på egne 
vegne. 

I de senere år er der på en lang række områder oprettet statslige råd, nævn 
og institutioner.  

Med denne publikation påbegynder regeringen indsatsen med en kritisk 
gennemgang af råd, nævn, udvalg og centre. Den kritiske gennemgang vil 
blive fulgt op af en række yderligere initiativer for at styrke og 
effektivisere styringsstrukturen i staten, og sikre at ressourcerne anvendes 
der, hvor familiernes og virksomhedernes reelle behov er størst.

En En En En kritisk gennemgang af råd, nævn, udvalg og centrekritisk gennemgang af råd, nævn, udvalg og centrekritisk gennemgang af råd, nævn, udvalg og centrekritisk gennemgang af råd, nævn, udvalg og centre    
Udviklingen i antallet af råd, nævn, centre og institutioner udspringer 
ofte af politiske ønsker om at sætte fokus på nye områder, ”løse”
pludseligt opståede problemer, modtage rådgivning og signalere handle-
kraft.

Det store antal råd, nævn, centre og andre institutioner er imidlertid 
medvirkende til en uigennemsigtig statslig administration. Samtidig er 
udviklingen uhensigtsmæssigt ud fra både udgiftspolitiske og effektivitets-
mæssige hensyn.  
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De mange råd, nævn og centre beslaglægger stadig flere ressourcer. 
Dermed vanskeliggøres en klar prioritering af de offentlige midler - 
midler som i stedet skal anvendes til velfærdsydelser rettet mod borgerne. 

En række råd, nævn, centre og institutioner er uforholdsmæssigt små.
Mindre institutioner kan være en barriere for udvikling af et fagligt miljø.
Det skyldes bl.a., at der kun er få medarbejdere på hvert fagområde. 
Større enheder giver bedre mulighed for at skabe faglig synergi gennem 
sparring og kompetenceudvikling. 

Mindre statslige enheder medvirker endvidere til at forstærke
opsplitningen af den offentlige sektor, da uafhængige råd, nævn og centre 
begrænser mulighederne for tværgående opgaveløsning. Mange små
institutioner udgør derfor en barriere for en koordineret indsats i den 
offentlige sektor, som sigter mod at lette administrative byrder og skabe 
sammenhængende ydelser for borgere og virksomheder. 

Mange råd, nævn og centre er oprettet med henblik på at varetage formål,
der ikke længere er i overensstemmelse med samfundets behov og 
prioriteringer. Andre statslige enheder har bl.a. som følge af ændrede 
strukturer fået overlappende funktioner. På en række områder er statens 
organisering derfor utidssvarende.  

Alle statsinstitutioner har uanset deres størrelse brug for en række 
administrative og tekniske støttefunktioner, f.eks. journalisering, 
udarbejdelse af budgetter, bogføring, lønadministration og IT. I mindre 
institutioner er det ofte vanskeligt at opnå en effektiv og fagligt funderet 
varetagelse af disse funktioner, da institutionerne i mange tilfælde 
mangler den nødvendige kritiske masse. 

Der er således risiko for, at det administrative arbejde beslaglægger en for 
stor andel af ressourcerne i mindre institutioner. Dermed fjernes fokus fra 
det faglige arbejde. Flere af de små institutioner vil med fordel kunne 
sammenlægges eller lægges ind under relevante ministerier og styrelser. 

Nedlæggelse af råd, nævn, udvalg og centreNedlæggelse af råd, nævn, udvalg og centreNedlæggelse af råd, nævn, udvalg og centreNedlæggelse af råd, nævn, udvalg og centre    
Gennemgangen indebærer i første omgang, at over 100 råd, nævn, udvalg 
og centre mv. nedlægges eller lægges ind under andre institutioner. Andre 
mødes med krav om bedre udnyttelse af offentlige ressourcer.  



4444    

Der er vedlagt en oversigt over de institutioner, der i første omgang 
berøres.  

De foreslåede ændringer giver mulighed for højere faglig kvalitet, en mere 
effektiv opgavevaretagelse samt besparelser, der bidrager til det økono-
miske råderum for velfærdsydelserne. 

Saneringen af råd, nævn, udvalg og centre ventes at give en samlet 
besparelse på godt 0,3 mia.kr. i 2002. Dertil kommer yderligere, 
betydelige besparelser på tilskud og puljer. 

Men dermed er indsatsen ikke afsluttet. I den kommende tid vil 
ministerierne fortsætte den kritiske gennemgang af de enkelte råd, nævn, 
udvalg og centre mv. med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af de 
offentlige ressourcer. 

Eksempelvis vil Kulturministeriet gennemføre en ny struktur til støtte af 
kunstnere og kunstområdet, hvor tilskudsmidlerne kommer de 
producerende lag i kunstlivet til gavn på en mere dynamisk og 
ubureaukratisk måde. En samlet ny struktur forventes at være på plads i 
januar 2003. 

Ligeledes vil Fødevareministeriet foretage en nærmere vurdering af, 
hvordan aktiviteterne i en række rådgivende udvalg mv. kan samles eller 
reduceres i færre enheder. 

Desuden overvejer Indenrigs- og Sundhedsministeriet i øjeblikket 
strukturen for det fremtidige tilsyn med kommunerne og amts-
kommunerne. Resultatet af overvejelserne kan føre til, at tilsynsrådene 
nedlægges. 

Det fortsatte arbejde med sanering af råd, nævn, centre og institutioner i 
staten står ikke alene. Indsatsen efterfølges af andre initiativer rettet mod 
at forny den offentlige sektor og prioritere serviceydelser rettet mod 
borgere og virksomheder. 

Indsatsen vedrørende tilskud og puljer vil regeringen lancere i forbindelse 
med præsentationen af finanslovsforslaget for 2002, og yderligere 
initiativer vil blive præsenteret i 2002 
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Råd, nævn, udvalg og centre mv. der nedlægges, sammeRåd, nævn, udvalg og centre mv. der nedlægges, sammeRåd, nævn, udvalg og centre mv. der nedlægges, sammeRåd, nævn, udvalg og centre mv. der nedlægges, sammennnn----
lægges eller reduceres lægges eller reduceres lægges eller reduceres lægges eller reduceres ---- efter ministero efter ministero efter ministero efter ministerommmmråde.råde.råde.råde.    

Beskæftigelsesministeriet 
Udbyttedelingsnævnet nedlægges 

Bevillingen til Erhvervssygdomsudvalget tilpasses samtidig med at 
udvalgets opgaver reduceres 

Følgende analyseres nærmere:   
• Mulighed for sammenlægning af Udviklingscenter for 

Beskæftigelse på Særlige Vilkår, Formidlingscenter Århus og The 
Copenhagen Center  

  
• Mulighed for sammenlægning af Landsarbejdsrådet (LAR) og Det 

Sociale Råd  

• Mulighed for sammenlægning af de regionale arbejdsmarkedsråd  
(RAR) og koordinationsudvalgene  

  
• Mulighed for forenkling af Arbejdsmiljørådet, Arbejdsmiljørådets 

Service Center og Branchearbejdsmiljørådene  
  
• Den fremtidige opgavevaretagelse i Arbejdsmarkedets Ankenævn 

og Arbejdsmiljøklagenævnet  

Finansministeriet 
Følgende nedlægges:    

• Udetillægsnævnet   

• Bygningsplejerådet  

• Klassificeringsudvalget
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Forsvarsministeriet     
Forsvarets Pædagogiske Råd nedlægges 

Fødevareministeriet  
Følgende nedlægges:     

• Det Rådgivende Udvalg for Tilskud til Lægivende og Biotop-
forbedrende Beplantninger   

• Det Rådgivende Udvalg vedrørende Jordfordeling 
 

• Kontaktudvalget for Kartofler   

• Bestyrelse og administration for Måltidets Hus   

• Udvalget for Smagsbedømmelse af Vin til Udførsel med Eksport-
restriktioner   

• Fødevareministeriets Mastitisudvalg   

• Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg vedrørende Bevarings- 
og Besøgscentre for Gamle Danske Husdyrracer   

• Kåringsudvalget   

• Styregruppen for Græsrodsforskning   

• Udvalget om Miljøpåvirkninger og Fiskeressourcer afslutter dets 
opgaver og nedlægges   

• Udvalget vedrørende Dambrugserhvervets Udviklingsmuligheder 
i forhold til Miljøkrav og Vandløbsbrugerinteresser (Dambrugs-
udvalget) afslutter dets opgaver og nedlægges  

• Udvalget vedrørende Udviklingsmulighederne for Saltvands-
baseret Fiskeopdræt i Danmark afslutter dets opgaver og 
nedlægges  

• Fødevarepolitisk Forum   
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• Rådet for Bedre Madkvalitet   
 

• Børnekostpuljen   
 

• Det Sagkyndige Mastitisudvalg   

For følgende tilpasses bevillinger til administration: 
• Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget 

(CEPROS)

• Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO)  
        
Følgende analyseres nærmere:  

• Fødevareministeriets Udvalg for Eksportfremme, Handelspolitik 
og Økonomisk Samarbejde 

• Klassificeringsudvalget for Kvæg og Får

• Klassificeringsudvalget for Svinekød

• §2-udvalget for Frugt og Gartneriprodukter 

• §2-udvalget for Landbrug 

• Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskerisektorens Udvikling 

• Det Rådgivende Udvalg for Efteruddannelse 

• Det Rådgivende Udvalg for Miljøvenlige Jordbrugsforanstalt-
ninger

• Det Rådgivende Udvalg for Art. 33 Ordningen 

• Det Rådgivende Udvalg for Vikarordninger 

• Det Rådgivende Udvalg vedrørende Fiskeriets Konsulentvirk-
somhed
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• Det Rådgivende Udvalg vedrørende  Jordbrugets Konsulentvirk-
somhed 

• Rådgivende Udvalg for Produktudvikling i Jordbruget 

• Metodeudvalget 

• Plantenavneudvalget 

• Plantenyhedsnævnet 

• Plantenyhedsudvalget 

• Plantesundhedsrådet

• Udvalget for Autoriserede Jordlaboratorier

• Udvalget for Autoriserede Kemiske Laboratorier 

• Udvalget for Frø- og Sædekorn 

• Udvalget for Gartneri- og Planteskoleplanter

• Udvalget for Plantegenetiske Ressourcer 

• Udvalget for Skovfrø og -planter 

• Vilkårsnævnet for Plantenyheder 

• Nordisk Metodik-komité for Levnedsmidler Den Danske 
Nationalkomité

• Det Rådgivende Udvalg vedrørende Tilskud til Forarbejdning og 
Afsætningen af Jordbrugsprodukter 

• Fagudvalget for Havebrugsplanter og Skovtræer 
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• Fagudvalget for Landbrugsplanter og Plænegræsser 

• Fødevareministeriets Rådgivende Udvalg for Forsøgsfiskeri 

• Koordinationsgruppe for Dansk Akvakulturforskning 

• Overvågningsudvalget vedrørende FIUF 

• Overvågningsudvalget vedrørende Landdistrikterne 

• Tilsynsudvalget vedrørende Indkøbsforeninger vedrørende Min-
dre Jordbrugere  

• Fiskeudviklingsudvalget 

• Det Rådgivende Udvalg vedrørende Sygdomme hos Akvakulturer        

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 
Følgende nedlægges:   

• Partistøttenævnet   
  
• Momsudvalget   
  
• Redningsrådet (Tilsynet med redningsbredskabet overvejes i 

forbindelse med en analyse af redningsberedskabet i foråret 2002)   
  
• Inddelingsnævnet   

• Forsøgskontaktudvalget   
  
• Sygesikringsnævnet for Søfarende   
  
• Sundhedsministeriets Rådgivende Forskningsudvalg   
  
• Specialtandlægenævnets Uddannelsesbedømmelsesudvalg   
  
• Apotekervarenævnet   
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• Reklamenævnet   
  
• Blodproduktudvalget   

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:  
• Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 

• Statens Institut for Folkesundhed 

• Forebyggelsescenteret 

• Værnepligtsnævnet  

Det kommunale tilsyns struktur overvejes. Resultatet af overvejelserne 
kan føre til, at tilsynsrådene nedlægges  

Justitsministeriet   
Følgende nedlægges:  

• Adoptionsrådet   
  
• Fordelingsudvalget for Forældre-, Myndigheds- og Samkvems-

sager 
 

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver: 
• Wamberg-udvalget  

• Advokatnævnet  

• Rådet for Dyreforsøg

• Det Dyreetiske Råd

• Det Særlige Råd vedrørende Dyreværnsspørgsmål

• Rådet vedrørende Hold af Særlige Dyr  

• Statens Våbenkontrol  
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• Det Grønlandske Erstatningsnævn for Voldsofre 

• Det Færøske Erstatningsnævn for Voldsofre 

• Adoptionsnævnet  

• Abortankenævnet  

• Nævnet vedrørende Erstatning til Ofre for Voldsforbrydelser   

• Retslægerådet  

• Retsinformation  

• Datatilsynet  

• Politiklagenævnene   

• Det Kriminalpræventive Råd

• Tilsynsrådet vedrørende Beskæftigelse af Indsatte  

• Dommerudnævnelsesrådet  

• Procesbevillingsnævnet  

• Rådet for Større Færdselssikkerhed  

• Færdselssikkerhedskommissionen      

Kirkeministeriet      
Tilskud til Det Mellemkirkelige Råd under Kirkeministeriet tilpasses  

Kulturministeriet 
Følgende nedlægges:  

• Kulturministeriets Udviklingsfond 



12121212    

• Public Service Rådet

• DR´s og TV2´s centrale og decentrale programråd  

• Idrætspolitisk Ideprogram  

• Arkæologisk Nævn 

• Statens Museumsnævn 

• Udvalget for Det Dansk-Grønlandske Museumssamarbejde  
 

• Kulturhistorisk Råd

Statstilskuddet til Nornesalen – Forskningscenter for Folkelig Livsop-
lysning inddrages 

Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner: 
• Dansk Novellefilm lægges ind under Filminstituttet (fra 2003)  

• De amtslige museumsråd og de regionale faglige kulturmiljøråd
analyseres nærmere med henblik på sammenlægning (fra 2003)  

Følgende analyseres nærmere med henblik på en samlet ny struktur:  
• Musikrådet

• Teaterrådet

• Litteraturrådet

• Billedkunstrådet

• Statens Kunstfond 

• Dansk Litteraturcenter  

• Musikinformationscenteret  
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• Center for Dansk Billedkunst  

• Danish Crafts (Informationscenter for Dansk Kunsthåndværk)

• Internationalt Kultursekretariat  

• Internationalt Kulturråd

• Dansk Arkitektur Center  

• Kulturrådet for Børn   
 

Miljøministeriet  
Følgende nedlægges: 

• Den Grønne Fond 
  
• Den Grønne Jobpulje  

• Vandfonden/Vandrådet  

• Det Rådgivende Udvalg til at følge Udviklingen af Alternativer til 
Eksisterende Bundmalinger 

 
• Det Sagkyndige Råd om Affald af Elektriske og Elektroniske 

Produkter  

• Miljøministerens Erhvervskreds  

• Koordinationsudvalget for Skibsrelaterede Spørgsmål  
  
• Udvalget angående Driften af Jægersborg Hegn  

• Embedsmandsudvalg for De Små Øer 

• Naturvejlederudvalget  
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• Vestskovudvalget  

• Vildtforvaltningsrådets Reservatudvalg  

• Mærkningsudvalget under Vildtforvaltningsrådet

• Udvalget vedrørende Skovstatistik  

• Naturrådet  

• Ørestadsrådet  

• Kort- og Geodatarådet  

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration   
Følgende nedlægges: 

• Byforum   

For følgende bortfalder den offentlige støtte: 
• Tilskud til Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racedis-

krimination   
  
• Tilskud til den selvejende institution Indvandrerbladene   
  
• Tilskud til en række mindre flygtningeforeninger   

 
For følgende sker en tilpasning af bevillinger og evt. opgaver:  

• Tilskud til Mellemfolkeligt Samvirkes minoritetsafdelinger  

• Tilskud til Dansk Flygtningehjælp 

• Bevilllingen til Nævnet for Etnisk Ligestilling nedsættes, og 
Nævnets opgaver vurderes i forhold til de opgaver, som skal 
varetages efter EU's ligebehandlingsdirektiv og af Rådet for 
Etniske Minoriteter 

• Regeringen søger tilslutning fra satspuljepartierne til at nedlægge 
den selvejende institution Udrykningsholdet i dets nuværende 
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form, og vil i stedet styrke indsatsen overfor yngre med særlige 
problemer bl.a. ved støtte til lokale netværk og lokalt SSP-
samarbejde  

Sekretariatet for Kvarterløft flyttes til Integrationsministeriets depar-
tement 

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 
Følgende nedlægges:      

• Det Virtuelle Universitet nedlægges som et selvstændigt projekt   
  
• Regeringens IT-kreds   

For følgende bortfalder den offentlige støtte: 
• Tilskud til Center for Regional- og Turismeforskning (fra 2003)

• Tilskud til Udviklingskontrakter  

For følgende sker en tilpasning af bevillinger og evt. opgaver: 
• FIRST (Forskningsstyrelsens Information om Ressourcer og 

Stillinger) 

• Teknologirådet (fra 2003) 

• Center for Anvendt IT  

• Der sker en tilpasning af bevillinger for 2003-2005 for God-
kendte Teknologiske Serviceinstitutter (Bioteknologisk Institut, 
Dansk Brandteknisk Institut, Dansk Institut for Fundamental 
Metrologi, Dansk Maritimt Institut, Dansk Standard, Dansk 
Toksikologi Center, DELTA (Dansk Elektronik, Lys & Akustik), 
DHI – Institut for Vand og Miljø, dk-TEKNIK ENERGI & 
MILJØ, FORCE Instituttet og Teknologisk Institut)
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Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner: 
• Råd om Teknologisk Service og Rådet for Innovation

• Statens Information og Telestyrelsen sammenlægges i en ny IT- 
og Telestyrelse

Følgende analyseres nærmere:  
• Det Forskningsrådgivende System 

• Telebrugernævnet

• Sektorforskningsinstitutioner

Skatteministeriet 
Følgende nedlægges:   

• Vurderingsrådene (i alt 224 råd) under Skatteministeriet ned-
lægges. Ejendomsvurderingen overtages af Told og Skattestyrelsen 

• Skyldrådene (i alt 27 råd) under Skatteministeriet nedlægges. 
Ejendomsvurderingen overtages af Told og Skattestyrelsen 

Socialministeriet og Ministeriet for Ligestilling 
Følgende nedlægges:  

• Narkotikarådet   

• Følgegruppen på stofmisbrugsområdet (Narkofølgegruppen) 
under forudsætning af satspuljepartiernes accept  

• Faglig følgegruppe på hjemløse-, alkohol- og sindslidendeområdet 
under forudsætning af satspuljepartiernes accept 

  
• Råd for ældretræning   

• Videnscenter for Ligestilling  
 

• Ungdomsringens Klubpædagoguddannelse   

• Dansk Ungdomsklubsseminarium  
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Sekretariatet for ÆldreForum, Formidlingscenter Nord og Institut for 
Pensions- og Ældrepolitik sammenlægges og bevillingen til Institut 
for Pensions- og Ældrepolitik tilpasses  

For følgende tilpasses bevillinger:  
• Børnerådet  

• Forsøget med akutstuer 

• Socialministeriets tilskud til DELTA (Dansk Elektronik, Lys og 
Akustik) bortfalder  

Følgende analyseres nærmere:  
• Sammenlægning af Psykolognævnets autorisation af og tilsyn med 

psykologer og andre autorisationsordninger i Sundhedsstyrelsens 
regi overvejes

• En række formidlingscentre og videnscentre mv. med opgaver 
inden for formidling, udredning, udvikling og forskning mv. 
finansieret af satspuljen

Statsministeriet     
Det Rådgivende Udvalg vedrørende Færøerne nedlægges  

Trafikministeriet 
Følgende nedlægges:  

• Transportrådet   
  
• Jernbanerådet   
  
• Videnscenter for Kollektiv Transport i Tyndt Befolkede Områder 

(center i Færdselsstyrelsen)  

Bevillingen til Danmarks Transportforskning tilpasses 

Vejtransportrådet og Persontrafikrådet sammenlægges 
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Udenrigsministeriet 
Følgende nedlægges:  

• Det Rådgivende Udvalg for Miljøbistand til Udviklingslande   

• NGO-kontaktudvalget   

• Kontaktudvalget for Industriudvikling i Udviklingslandene   

• Samarbejdsudvalget til Samordning af Bistandsarbejdet og det 
Kulturelle Samarbejde med Udviklingslandene (Det lange 
Udvalg)   

• Udenrigsministeriets Ejendomsnævn   

• Specialattacheudvalget   

• Regeringens Havrets- og Søterritorieudvalg   

• Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende 
Den Blandede Kommission for Rumænien   

• Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende 
Den Blandede Kommission for Bulgarien   

• Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende 
Den Blandede Kommission for Ukraine   

• Udvalget for Økonomisk og Industrielt Samarbejde vedrørende 
Den Blandede Kommission for Kina   

• Rådet for Europæisk Politik 

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver: 
• Bevillingen til Rådet for Ulandsforskning tilpasses og rådet om-

struktureres  

• Tilskud til enkelte mindre danske institutioner på det uden-
rigspolitiske område
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Med henblik på at få en mere samlet og omkostningseffektiv forsk-
ningsvirksomhed vedrørende udenrigs-, sikkerheds- og udvik-
lingspolitik, holocaust og folkedrab samt menneskerettigheder vil de 
aktiviteter, der i dag er forankret i : 

• Dansk Udenrigspolitisk Institut (DUPI)  
• Center for Udviklingsforskning (CUF)   
• Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier (DCHF)  
• Center for Freds- og Konfliktforskning (COPRI)  
• Dele af bevillingen og aktiviteterne under Det Danske Center 

for Menneskerettigheder  

(hvor de to sidstnævnte overføres til Udenrigsministeriet fra 
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling), blive  integreret 
i en fælles institution for udenrigspolitisk forskning mv. Den 
resterende del af bevillingen til Det Danske Center for Men-
neskerettigheder overføres til den nye menneskerettighedsenhed i 
Udenrigsministeriet.
  

Undervisningsministeriet  
Følgende nedlægges:  

• Udviklingscenter for Tosprogede Børn, Unge og Voksne   
  
• Det Internationale Akademi for Uddannelse og Demokrati 

Statstilskuddet til Udviklingscenteret for Folkeoplysning og Voksen-
uddannelse bortfalder  

Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner: 
• Folkeskolerådet og Ungdomsskolerådet sammenlægges 

• Gymnasierådet, HF-rådet, Udvalget for Uddannelsen til Højere 
Handelseksamen og Udvalget for Uddannelsen til Højere Teknisk 
Eksamen sammenlægges. 

• Seminarierådet for Læreruddannelsen og Seminarierådet for 
Pædagoguddannelsen nedlægges, og dele af rådgivningsopgaven 
overføres til Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser  
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For følgende sker en tilpasning af bevillinger og evt. opgaver:  
• Center for Journalistisk Efteruddannelse 

• Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser  

• Center for Information og Rådgivning om Internationale Uddan-
nelses- og Samarbejdsaktiviteter  

• Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning  

• Efteruddannelsesudvalg   

Følgende analyseres nærmere: 
• Erhvervsuddannelsesrådet

• Landbrugsuddannelsesrådet

• Rådet for Social- og Sundhedsuddannelserne  

• Produktionsskolerådet

• Rådet for Almen Voksenundervisning på Grundlæggende Niveau  

• Erhvervsakademirådet

• Rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser  

• Samfundsuddannelsesrådet  

• Naturvidenskabeligt Uddannelsesråd

• Sundhedsuddannelsesrådet

• Teknisk Uddannelsesråd

• Humanistisk Uddannelsesråd
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• Uddannelsesrådenes Formandskollegium 

• Voksenuddannelsesrådet

• Uddannelsesrådet for Arbejdsmarkedsuddannelserne   

• Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Uddannelsesfinansiering  

• IVU*C centre 
 

Økonomi- og Erhvervsministeriet  
Følgende nedlægges:  

• Forsikringsmæglerudvalget  
  
• Revisornævnet  
  
• Eksamenskommissionerne for Maskinmester- og Navigatørud-

dannelserne 

• Fragtskibsgarantiudvalget  
  
• Skibsgarantiudvalget  
  
• Ejendomsomsætningsudvalget  
  
• Byggeriets Udviklingsråd  
  
• Energimiljørådet  
  
• Det Rådgivende udvalg for Forbrugerforskning 

• Offentligt Forskningsudvalg for byer og byggeri   
  

For følgende bortfalder den offentlige støtte: 
• Forum for Energi og Udvikling   

• Byggeriets Erfaringsformidling   



22222222    

  
• ETA-Danmark A/S   
  
• Foreningen Danmarks Aktive Forbrugere  

• Raadvadcenteret  
  
• Center for Tværkulturelt Boligarbejde  
  
• Byplanlaboratoriets Bibliotek  
  
• Boligtrivsel i Centrum 

• Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi  

For følgende tilpasses bevillinger og evt. opgaver:  
• Center for Ledelse (støtte afvikles over 4 år)   
  
• Dansk Design Center (støtte bortfalder i takt med øget privat-

finansiering)  
  
• Dansk Center for Byøkologi (støtte bortfalder fra 2005) 

• Arkitekturinstituttet 

Følgende sammenlægges eller lægges ind under andre institutioner:  
• Søfartens Uddannelsesråd og Uddannelsesrådet for Maskin-

mesteruddannelsen  

• To råd om henholdsvis regional erhvervspolitik og handelsvilkår
sammenlægges  

• Center for Erhvervsøkonomisk Forskning nedlægges. En række af 
centerets aktiviteter lægges ind under Erhvervs- og Boligstyrelsen  

En række råd og nævn vil blive analyseret nærmere, herunder bl.a. 
Det Rådgivende Udvalg for Industrien og rådsstrukturen på sø-
fartsområdet.  




