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Redaktionens afslutning 28. maj 2003

Forord
Det har været en travl folketingssamling 2002-2003. I det forløbne folketingsår er der gennemført en lang række reformer og vigtige lovforslag med brede flertal i Folketinget, bl.a.
”Flere i arbejde”, boligpolitikken, forbrugerområdet, arbejdsskadereform, klage og erstatningssystem på patientområdet, folkeskolen, universiteter, forskning og energiområdet.
Denne redegørelse indeholder en oversigt over de væsentligste lovgivningsmæssige, administrative og andre initiativer, som er gennemført i folketingsåret.
Der er tidligere udgivet en redegørelse om ”Det danske EU-formandskabs resultater”. Formandskabsresultaterne er derfor kun i begrænset omfang medtaget i denne redegørelse.
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Beskæftigelsesministeren
Flere i arbejde
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristelig Folkeparti om flere i arbejde. Samlet ventes aftalen at
øge beskæftigelsen med ca. 10.000 personer. Aftalen gennemføres i 2 faser.
Lovforslagene i første fase er vedtaget med virkning fra januar 2003 og indebærer bl.a. mere
fleksible aktiveringsregler (kravet om aktivering i 75 procent af tiden afskaffes), forenkling
og harmonisering af rådighedsreglerne, ændrede rådighedskrav samt nedsættelse af kontanthjælpen efter 6 måneders ledighed, så det bedre kan betale sig at arbejde.
Lovforslagene som led i anden fase er fremsat i marts 2003. Forslagene har virkning fra 1.
juli 2003 og indebærer bl.a. loft over kontanthjælpen, særlig støtte og boligstøtte, så det bedre kan betale sig at arbejde, reduktion af aktiverings- og løntilskudsordninger fra 32 til 3
ordninger (en for vejledning og opkvalificering, en for virksomhedspraktik og en for ansættelse med løntilskud) samt mulighed for en særlig tilpasset kontanthjælpsydelse til den ene
ægtefælle i et kontanthjælpsægtepar, som reelt ikke står til rådighed.
Eksklusivaftaler
Regeringen har i januar 2003 fremsat lovforslag om ændring af foreningsfrihedsloven, som
sikrer den negative foreningsfrihed. Forslaget sikrer lønmodtagere en bedre beskyttelse af
deres foreningsfrihed i forbindelse med ansættelse og afskedigelse.
Valgfrihed i den Særlige Pensionsopsparing (SP)
Regeringens lovforslag om øget valgfrihed i SP i form af indflydelse på investeringsvalget
(puljevalg) samt ret til at flytte sin SP-konto til en anden pensionsforvalter er vedtaget i maj
2003.
Arbejdsskadereform
Regeringen indgik i marts 2003 en bred aftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten om en arbejdsskadereform. Aftalen vil gøre det nemmere og hurtigere for borgere, der kommer til skade i forbindelse med deres arbejde, at få anerkendt arbejdsskader.
Hovedelementet i aftalen er et nyt ulykkes- og erhvervssygdomsbegreb, der medfører at
nedslidningsskader lettere vil kunne anerkendes som erhvervssygdom. Endvidere indebærer
aftalen kortere sagsbehandlingstid, udvidelse af den sikrede personkreds til selvstændigt
erhvervsdrivende og disses ægtefæller, udvidet adgang til at betale sygebehandling samt en
særlig godtgørelse ved dødsfald.
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Arbejdsmiljø
Regeringen opfordrede i januar 2002 arbejdsmarkedets parter til at komme med en indstilling om dels hvordan den fremtidige arbejdsmiljøindsats skal prioriteres, dels hvordan det
fremtidige arbejdsmiljø skal struktureres. Regeringen har tilsluttet sig Arbejdsmiljørådets
indstilling fra maj 2002 om den fremtidige prioritering. Rådet indstillede, at fire væsentlige
arbejdsmiljøproblemer skal prioriteres højest frem til 2005, og dermed have særlig opmærksomhed fra parternes og myndighedernes side. Rådet indstillede samtidig landsdækkende
effektmål, der skal nås for de fire prioriterede områder ved udgangen af 2005. De fire prioriterede arbejdsmiljøområder er alvorlige ulykker inklusiv dødsulykker, tunge løft, ensidigt
gentaget arbejde og psykisk arbejdsmiljø.
I januar 2003 modtog regeringen Arbejdsmiljørådets rapport om de bærende principper for
det fremtidige arbejdsmiljøsystem. Rådet er enig om, at arbejdsmarkedets parter skal påtage
sig et større medansvar for arbejdsmiljøet gennem partsaftaler. Endvidere peger rådet på, at
gode virksomheder, der selv tager hånd om arbejdsmiljøet, skal belønnes, mens der skal
sættes ind over for de dårlige virksomheder. Virksomheder med orden i arbejdsmiljøet skal
fritages for rådgivningspligt og løbende tilsyn, mens Arbejdstilsynet skal have mulighed for
at pålægge virksomheder med væsentlige arbejdsmiljøproblemer at søge kompetent rådgivning.
Regeringen fremlægger inden længe et udspil til fremtidens arbejdsmiljøsystem.
Etablering af en arbejdsmiljøforskningsfond
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2003 er der i perioden 2003-2006 afsat 83 mio. kr. til
etablering af en arbejdsmiljøforskningsfond. Fondens formål er at forebygge og begrænse
arbejdsmiljøbetinget sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet.
Indsats for nedbringelse af sygefravær
Regeringen har som opfølgning på ”Flere i arbejde” sat sygefraværet på dagsordenen. Sygefraværet er analyseret, der er udarbejdet debatoplæg og afholdt en konference. Regeringen
har lagt op til dialog med alle involverede parter hen over sommeren med henblik på at finde løsninger, der kan nedbringe fraværet. Regeringen forventer at kunne præsentere en konkret handlingsplan til efteråret.
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Finansministeren
Økonomiaftaler med kommuner og amter for 2003
Regeringen indgik i juni 2002 aftaler med kommuner og amter for 2003, som indebar en
realvækst i serviceudgifterne i kommuner og amter på i alt 2,6 mia. kr. Kommuner og amter
har overholdt de aftalte vækstrammer. Der er især tilført betydelige ressourcer til
sundhedsområdet. I aftalen indgik endvidere, at skatterne i kommunerne hhv. amterne under
ét ikke måtte stige i 2003. Skattestoppet er overholdt i kommunerne, men ikke i amterne.
Regeringen har derfor neutraliseret stigningen i den amtslige beskatning.
Handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser
Regeringen offentliggjorde i august 2002 en handlingsplan for regelforenkling og administrative lettelser. Handlingsplanen indeholder knap 200 initiativer, som har til formål at lette
administrative byrder for borgere og virksomheder samt at fjerne unødige regler i den offentlige sektor. Et eksempel er, at befordringsfradraget fremover bliver fortrykt på selvangivelsen. Et andet eksempel er, at antallet af løntilskudsordninger for virksomheder, der ansætter medarbejdere med offentligt tilskud, reduceres fra 18 til 3 ordninger med henblik på
at skabe overskuelighed og gennemsigtighed.
Finansloven for 2003
Regeringen indgik i oktober og november 18 delaftaler med skiftende konstellationer af forligspartier i forbindelse med finansloven for 2003. Aftalerne var samlet set på linje med den
finanspolitik, der blev præsenteret i forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget i
august. Målsætningen for væksten i det offentlige forbrug i 2003 blev overholdt, og der var
fuld finansiering i 2003. Der blev bl.a. indgået aftaler om uddannelse, forskning og innovation, flere i arbejde, trafik, boligområdet samt kultur. Derudover blev der gennemført forbedringer for sygehuse, svage grupper, de svagest stillede pensionister, ligesom det blev
aftalt at nedsætte afgifterne på spiritus, cigaretter og sodavand fra 1. oktober 2003.
Finansredegørelse 2002
I november 2002 offentliggjorde finansministeren ”Finansredegørelse 2002”, der er Finansministeriets årligt tilbagevendende publikation, som bl.a. analyserer strukturerne i
dansk økonomi og kravene til den økonomiske politik. Analyserne viste bl.a., at dansk økonomi er robust og forholdsvis godt rustet i forhold til de fremtidige udfordringer med flere
ældre. Redegørelsen præsenterede en mellemfristet fremskrivning til 2010 og satte derudover bl.a. fokus på det høje danske skattetryk, udviklingen i arbejdsudbuddet, og det individuelle afkast ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet.
Ny personale- og ledelsespolitik for staten
Som led i moderniseringsprogrammet er der udarbejdet en ny personale- og ledelsespolitik
for alle medarbejdere og ledere i staten. Politikken er kort, den fokuserer på fælles visioner
for personale- og ledelsespolitik, og den ledsages af en handlingsplan over konkrete initiativer, som skal støtte op om politikken i løbet af perioden 2003-2005.
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Investeringsplan - de næste 10 års offentlige investeringer
Regeringen fremlagde i februar 2003 en investeringsplan for de næste 10 år. Investeringsplanen omhandler en række statslige investeringsområder, herunder IT-investeringer, boligområdet, uddannelses- og forskningsområdet, kulturområdet, justitsområdet og trafikområdet. Med investeringsplanen fastlægges rammerne for de næste 10 års offentlige investeringer. Regeringen vil sikre en bedre prioritering og større effektivitet i de offentlige investeringer. Samtidig løftes investeringsniveauet med 2 procent realt om året. Investeringsplanen
lægger op til en samlet statslig investeringsramme på i alt 65 mia. kr. i perioden. Dermed er
der sikret et solidt grundlag for de kommende års investeringsbeslutninger.
Statens tilskud til Færøerne
Folketinget har vedtaget lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2003-2006. Tilskuddet til Færøernes hjemmestyre fastsættes til 615,5 mio. kr. årligt i den fireårige periode. Dette svarer til niveauet i 2002, men er en reduktion på 366,4 mio. kr. i forhold til 2001niveauet, da Færøernes hjemmestyre pr. 1. januar 2002 har overtaget sagsområderne offentlig forsorg og skolevæsenet som særanliggender i medfør af hjemmestyreloven.
Budgetredegørelse 2003
I februar offentliggjorde finansministeren ”Budgetredegørelse 2003”, der er Finansministeriets årligt tilbagevendende publikation om udgiftspolitiske emner. Budgetredegørelsen viser, at de offentlige udgifter i Danmark er høje sammenlignet med andre lande, og at stort
set alle udgiftsområder har været voksende over perioden 1992-2001. Samtidig satte budgetredegørelsen fokus på den danske udviklingsindsats, på erfaringerne med brug af flerårsaftaler, på organiseringen af den regionalstatslige forvaltning og på mulighederne for effektiv
regulering.
Statens tilskud til Grønland
Regeringen indgik i februar 2003 en aftale med Grønlands landsstyre om fastsættelse af
bloktilskuddet til Grønlands hjemmestyre for år 2004. Det var i den forrige bloktilskudsaftale forudsat, at der kunne forhandles om principperne for en gradvis aftrapningsordning af
bloktilskuddet fra 2004. Dette skulle ske med baggrund i den grønlandske selvstyrekommissions betænkning, som imidlertid er forsinket. På den baggrund er regeringen og Grønlands
landsstyre enige om en etårig forlængelse af den hidtidige aftale. Regeringen har for Folketinget fremsat forslag til lov om tilskud til Grønlands hjemmestyre for 2004.
Udvalg om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre
Et enigt Folketing har vedtaget nedsættelsen af et udvalg, der skal analysere og vurdere behovet for en yderligere præcisering af reglerne for embedsmænds rådgivning og bistand til
regeringen og dens ministre. Der ses både på almindelige embedsmænd og på embedsmænd
ansat som særlige rådgivere, herunder som pressemedarbejdere. Udvalget er nedsat i april
2003 og forventes at rapportere inden for et år.
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Forsvarsministeren
NATO-topmødet i Prag
Regeringen medvirkede på det historiske topmøde i Prag den 21.-22. november 2002 til beslutningen om at udvide NATO med syv lande samt at styrke og effektivisere Alliancens
militære kapaciteter og strukturer med henblik på at imødekomme det 21. århundredes nye
sikkerhedsmæssige trusler og udfordringer. Regeringen har arbejdet målrettet på at gøre
navnlig de baltiske lande klar til medlemskab. Yderligere gav regeringen på mødet et forpligtigende politisk tilsagn om at deltage i centrale multinationale kapacitetsprojekter og om
at deltage i en ny NATO reaktionsstyrke.
Fredsstøttende operationer
Regeringen bidrager med op til ca. 1500 af forsvarets soldater i det omfattende internationale engagement. I den internationale fredsstøttende operation på Balkan er der fortsat danske
styrkebidrag i Kosovo og Bosnien-Hercegovina, medens det danske bidrag i Makedonien
blev hjemtaget på grund af forsvarsforbeholdet, da EU overtog missionen fra 1. april 2003.
Endvidere ydes et væsentligt bidrag til EU- og FN-observatørmissioner i en række lande.
Indsats mod terrorisme
Regeringen yder på baggrund af terrorangrebet mod USA den 11. september 2001 en række
konkrete bidrag til indsatsen mod den internationale terrorisme. Der bidrages bl.a. til NATO's indsats mod terror med en række tiltag, herunder øget udveksling af efterretningsoplysninger, stående overflyvningstilladelser til amerikanske militærfly, adgang til anløb og
landing i danske havne og lufthavne. Periodevis har regeringen bidraget med en korvet, en
ubåd og to patruljeskibe til NATO’s stående flådestyrker i den østlige del af Middelhavet og
Gibraltar Strædet – operation Active Endeavour.
Indsats mod Al Qaida og Taliban
Regeringen bidrager endvidere aktivt til operation Enduring Freedom mod Al Qaida terrornetværket og Taliban-regimet i Afghanistan. Regeringens støtte har omfattet specialstyrker
og C-130 transportfly med lastepersonel. Indtil oktober 2003 omfatter støtten et bidrag på
seks F-16 kampfly med nødvendig støttestruktur i Manas i Kirgisistan, i alt ca. 150 personer. Regeringen har i den forbindelse tillige udsendt et forbindelseshold til den amerikanske
centralkommando, der leder operationerne i og omkring Afghanistan.
Den internationale sikkerhedsstyrke
Regeringens bidrag til den internationale sikkerhedsstyrke (ISAF) blev i juni 2002 ændret til
at omfatte forbindelses- og stabspersonel samt nødvendigt støttepersonel, i alt ca. 50 personer.
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Indsats mod Irak
Regeringens styrkebidrag til en multinational militær indsats mod Irak omfatter i henhold til
folketingsbeslutning B 118 af 18. marts 2003 en ubåd, en korvet, et lægehold, samt et mindre bidrag af stabs- og forbindelsespersonel, i alt ca. 150 personer. Endvidere vil et dansk
styrkebidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak, jf. B 165 af 6. maj 2003, omfatte en
let opklaringseskadron, stabs- og forbindelsespersonel, et stabs- og logistikdetachement, en
sanitetsdeling, en ammunitions- og minerydningssektion, en enhed til civilt, militært samarbejde (CIMIC) samt et specialstyrkedetachement, i alt ca. 380 personer.
Ændring af lov om forsvarets personel og lov om hjemmeværnet
Regeringens forslag om ændring af lov om forsvarets personel og lov om hjemmeværnet
blev vedtaget i marts 2003. Lovforslaget medfører, at der i tilfælde, hvor forsætlig skadevoldelse på sig selv sker på grund af psykiske problemer opstået i forbindelse med eller som
følge af international tjeneste, gives erstatning eller godtgørelse, når Arbejdsskadestyrelsen
anerkender, at det er en arbejdsskade. Yderligere har forsvaret mulighed for at give erstatning eller godtgørelse til udsendt personel i henhold til bekendtgørelse om forsvarets særlige
erstatnings- og godtgørelsesordning, hvis det vurderes, at dødsfaldet eller tilskadekomsten
er forårsaget af de særlige forhold i opgaveområdet.
Nedsættelse af Christianiaudvalget
Regeringen præsenterede i maj 2003 en redegørelsen om en ny politik for Christianiaområdet. Regeringens målsætning er at normalisere området til gavn for alle borgere i København med hensyntagen til de værdier, som dele af Christianiaområdet repræsenter. Som første skridt skal der udarbejdes en overordnet helhedsplan, der forventes fremlagt i januar
2004, og et lovforslag til nyt administrationsgrundlag for området, der forventes fremsat i
foråret 2004. Til at forestå dette arbejde har regeringen nedsat et udvalg, hvor Finansministeriet varetager formandskabet, og hvor der er deltagelse fra Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet, Kulturministeriet, Københavns Kommune og Freja Ejendomme.
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Fødevareministeren
”Alt om kost – smag for livet”
Regeringen har i oktober 2002 igangsat projektet ”Alt om kost – smag for livet”. Projektet
skal støtte indsatsen hen imod en sundere kost i den danske befolkning. Virkemidlerne er
bl.a. mere information via et rejsehold, en hotline samt en hjemmeside, der bredt samler informationer vedr. ernæring. Regeringens kampagne vil gøre det nemmere at få kommunikeret oplysninger ud om sund kost til befolkningen, så oplysningerne lettere kan bruges.
Modernisering af dyrlægeloven
Regeringens lovforslag om ændring af lov om dyrlægegerning blev vedtaget i november
2002. Formålet med loven er at modernisere registrene over dyrlæger og dyrlægepraksis, så
kontrollen med ordinering og anvendelse af lægemidler kan gøres mere effektiv. Loven udbygger også reglerne om fratagelse af dyrlægers og besætningsejeres rettigheder, herunder
mulighed for at fratage dyrlæger retten til at indgå sundhedsrådgivningsaftaler.
Strategi for dyrkning af GMO-afgrøder i Danmark
Fødevareministeren har taget initiativ til at udarbejde en strategi for sameksistens mellem
GMO-afgrøder, konventionelle og økologiske afgrøder i dansk landbrug. Strategien skal
anvise virkemidler og muligheder for regulering af de problemstillinger, som introduktionen
af GMO-afgrøder vil kunne medføre. Formålet er at sikre forbrugernes frie valg og udviklingen af forskellige produktionsformer. Strategien oversendes til Folketinget i juni 2003.
Bedre fødevaresikkerhed
Regeringens lovforslag om ændring af lov om foderstoffer blev vedtaget i maj 2003. Forslaget indgår i EU-Kommissionens ”jord-til-bord” strategi og skal bidrage til en bedre fødevaresikkerhed ved at indføre forsigtighedsprincippet. Formålet er på et tidligt tidspunkt at
kunne forhindre omsætning og anvendelse m.v. af foderstoffer, der må antages at udgøre en
fare for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet.
Forenklinger i jordlovgivningen
Der er nedsat et udvalg under Fødevareministeriet, som har til opgave at komme med forslag til forenklinger af reglerne og administrationen af jordlovgivningen, herunder regler,
der giver erhvervet større råderum inden for de rammer, der sættes af hensyn til natur, landskab og miljø. Udvalget afslutter arbejdet den 1. juli 2003.
Forenkling af gødningsplanlægning
Regeringens lovforslag om forenkling af lov om jordbrugets anvendelse af gødning blev
vedtaget i marts 2003. Loven indebærer, at jordbrugerne fremover skal indsende hektarstøtteansøgning og gødningsoplysninger samtidig mod tidligere på 3 forskellige tidspunkter.
Endvidere skal landmænd ikke længere udarbejde markplaner og beregninger af husdyrgødning i forbindelse med gødningsplanlægningen. Forenklingen kan betyde en årlig besparelse
for landbrugsbedrifterne på op til 150 mio. kr.
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Ændringer til Landdistriktsprogrammet
Kommissionen har i januar 2003 godkendt ændring af det danske landdistriktsprogram
2000-2006. Ændringen omfatter bl.a. en forenkling af MVJ-ordningen, der samtidig øger
mulighederne for at indgå fleksible aftaler med henblik på bevaring af natur- og halvkulturarealer i samarbejde mellem amtet og landmanden. Næste revision af landdistriktsprogrammet er under behandling i EU-Kommissionen. Denne ændring vedrører primært en omlægning af støtten til økologisk jordbrugsproduktion.
En særlig indsats i fiskeriafhængige områder
Regeringen har som led i den regionale vækststrategi besluttet, at Fødevareministeriet vil
målrette 25 mio. kr. i EU-midler til foranstaltninger i fiskeriafhængige områder. Indsatsen
vil dels ske gennem strukturforanstaltninger for fiskerisektoren til udvikling og omstilling af
fiskerierhvervet, dels via især artikel 33-ordningen under landdistriktsprogrammet. Indsatsen forudsætter en medfinansiering af et tilsvarende beløb fra de regionale parter.
Markedsorienteret økologisk produktion og afsætning
Fødevareministeren har tiltrådt et oplæg fra Det Økologiske Fødevareråd til strategi for eksport af økologiske fødevarer. Strategien, som indgår i regeringens vækststrategi ”Vækst med
vilje”, omfatter tiltag i offentlig og privat regi til støtte for erhvervets eksportindsats. Samtidig igangsættes en informationskampagne for Ø-mærket om økologisk produktion og fødevarer. Endvidere er der i 2003 afsat ekstra 25 mio. kr. til styrkede afsætningsinitiativer.
ICES’ erklæring
På baggrund af udviklingen i EU’s fiskeripolitik og problemerne med at opnå en tilstrækkelig sikker biologisk rådgivning tog regeringen initiativ til en international erklæring, der
fastslår en række krav til grundlaget for den fiskeribiologiske rådgivning fra ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd). Erklæringen (THE COPENHAGEN DECLARATION
on future ICES strategy) blev den 4. oktober 2002 underskrevet i København af alle 19
nordatlantiske lande repræsenteret i organisationen.
Strukturtilpasninger i fiskeriet
EU-Kommissionen indførte med få dages varsel med virkning fra 15. april 2003 et særligt 6
ugers stop for trawlfiskeri i Østersøen for at give en stor bestand af unge torsk tid til at vokse over mindstemålet. Regeringen har på baggrund af de særlige omstændigheder indført en
oplægningsstøtte, hvor fiskere, der som følge af stoppet afgiver fangstmængder, kan få en
modsvarende økonomisk støtte.
IOK regulering i sildefiskeriet
Regeringen har på baggrund af Folketingets vedtagelse V 117 og en ændring af fiskeriloven
i maj 2002 gennemført en ny fiskeriforvaltningsordning i sildefiskeriet, hvorefter de sildekvoter, der af EU tildeles Danmark fra 1. januar 2003 fordeles til danske fiskefartøjer efter
deres historiske fiskeri. Samtidig får fartøjerne adgang til, foreløbig i en 5-årig periode, at
handle de tildelte kvoteandele, hvilket vil bidrage til en strukturtilpasning inden for det pelagiske fiskeri (sild og makrel).
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Indenrigs- og sundhedsministeren
Loft over den kommunale grundskyld
Med lov om den kommunale ejendomsskattelov er der lagt loft over, hvor meget stigninger i
grundværdier kan slå igennem på den kommunale og amtskommunale grundskyld.
Sikring af skattestoppet
Med lov om statstilskud til amtskommuner er der skabt mulighed for at nedsætte statens
bloktilskud til amtskommunerne ved ændringer i den amtskommunale udskrivningsprocent.
Hermed kan det sikres, at amtskommunerne under ét ikke overskrider skattestoppet.
Reform af udligningssystemet
Regeringens lovforslag om første fase af en reform af det kommunale udligningssystem
blev vedtaget i maj 2003. Reformen vil give større budgetsikkerhed i kommunerne.
Nedsættelse af en Strukturkommission
Regeringen nedsatte i oktober 2002 en Strukturkommission, der skal tilvejebringe en teknisk og faglig analyse, der kan udgøre et beslutningsgrundlag for ændringerne i rammerne
for løsningen af den offentlige sektors opgaver, bl.a. gennem en vurdering af fordele og
ulemper ved alternative modeller for indretningen af den offentlige sektor.
Forbedret indsigt i den kommunale administration
Regeringens lovforslag som opfølgning på Farum-sagen om ændring af den kommunale
styrelseslov blev vedtaget i maj 2003. Ændringen udmønter forslagene fra et udvalgsarbejde
om indsigt i den kommunale administration, og giver bl.a. kommunalbestyrelsesmedlemmerne bedre muligheder for at holde øje med egenrådige borgmestre.
Frihedsbrevet
Regeringen meldte i april 2003 med pjecerne ”Frihedsbrevet – regeringens tilbagemelding
på kommunernes forslag” og ”Frihed i den kommunale opgaveløsning ” tilbage på kommunernes og amternes mere end 2.500 forslag til forbedringer og forenklinger på stort set alle
kommunale opgaveområder som følge af indenrigs- og sundhedsministerens frihedsbrev.
Det rådgivende udvalg
Det rådgivende udvalg har udgivet rapporten ”Sundhedsvæsenets organisering - sygehuse,
incitamenter, amter og alternativer" med anbefalinger til en fortsat styrkelse af det behandlende sundhedsvæsen, herunder anbefalinger om styrkelse af de centrale planlægningsbeføjelser, øget anvendelse af aktivitetsfinansiering og øgede frihedsgrader til sygehusene.
Forenkling af adgangen til højt specialiseret sygehusbehandling
Regeringens forslag til ændring af lov om sygehusvæsenet blev vedtaget i maj 2003. Forslaget indgår i regeringens regelforenklingsprogram, der har til formål at forenkle adgangen til
højt specialiseret behandling på landsdelsafdelingen for diagnosticerede patienter.
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Flere ressourcer til sygehusvæsenet
I forlængelse af regeringens tilførsel i 2002 af ekstra 1,5 mia. kr. til nedbringelse af ventetiderne i sygehusvæsenet, har regeringen i 2003 afsat yderligere knap 700 mio. kr. til meraktivitet i sygehusvæsenet, så den positive udvikling i ventetiderne til behandling i sygehusvæsenet kan fastholdes.
Patientsikkerhedslovpakke
Regeringens fremsatte i april 2003 tre lovforslag om ændringer på klage- og erstatningsområdet samt om indførelse af et rapporteringssystem for utilsigtede hændelser. Formålet med lovforslagene er overordnet at forbedre patienternes retssikkerhed samt muligheder for at kunne foretage frie valg af behandlingssteder. Lovforslagene ventes vedtaget den
4. juni.
Øget sikkerhed i medicinanvendelsen
Regeringens to lovforslag om elektroniske medicinprofiler og forbedret lægemiddelsikkerhed blev vedtaget i maj 2003. Med lovene indføres personlige elektroniske medicinprofiler,
der kan hæve kvaliteten og sikkerheden i patientbehandlingen. Den styrkede indsats omfatter bl.a. også kvalitetssikring af kliniske lægemiddelforsøg samt en styrket overvågning af
lægemiddelbivirkninger.
Større valgfrihed i børne- og ungdomstandplejen
Regeringens lovforslag om større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen
blev vedtaget i maj 2003. Loven giver bl.a. børn og forældre øget frihed til at vælge mellem
kommunale tandplejeklinikker på tværs af kommunegrænserne samt bedre mulighed for at
vælge privat tandlægepraksis.
National IT-strategi for Sundhedsvæsenet 2003-2007
Regeringen har udarbejdet en national IT-strategi for sundhedsvæsenet i årene 2003-2007,
som udgør en fælles ramme for digitalisering af det danske sundhedsvæsen. Blandt fokusområderne er indførelse af elektroniske patientjournaler, en fælles offentlig sundhedsportal
samt initiativer der skal give patienter et optimalt og sammenhængende behandlingsforløb.
Sund hele livet
Regeringen fremlagde i september 2002 et sundhedsprogram "Sund hele livet", der udstikker mål og beskriver de fælles udfordringer for det forebyggende og sundhedsfremmende
arbejde. Programmet sætter særlig fokus på indsatsen i forhold til 8 store folkesygdomme.
Fortsat styrkelse af psykiatriområdet
Regeringen har med satspuljepartierne aftalt at anvende 1 mia. kr. på indsatsen i psykiatrien
over de næste fire år, så der sikres en fortsat udvikling og forbedring af indsatsen på psykiatriområdet. Midlerne vil bl.a. blive anvendt til at øge antallet af enestuer samtidig med, at
kvaliteten og sammenhængen i behandlingsindsatsen målrettet skal løftes.
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Justitsministeren
Bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden organiseret kriminalitet
Regeringen fremsatte i april 2003 et lovforslag, der har til formål at forbedre politiets efterforskningsmuligheder for at sikre en effektiv bekæmpelse af rockerkriminalitet og anden
organiseret kriminalitet. Lovforslaget indebærer bl.a., at politiet får bedre mulighed for at
modtage bistand fra civile personer i begrænset omfang, at betingelserne for at anvende
agenter lempes, at der skabes adgang til at hemmeligholde identiteten på meddelere og visse
polititjenestemænd, der afgiver forklaring i retten, samt at forsvarerens aktindsigt i baggrundsmateriale om rockermiljøer mv. begrænses. Lovforslaget ventes vedtaget den 4. juni
2003.
Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn
Regeringens lovforslag om bekæmpelse af børnepornografi, seksuel udnyttelse af børn og
salg af børn, og om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn mv. blev
vedtaget i marts 2003. Loven medfører bl.a., at Danmark kan ratificere FN’s tillægsprotokol
om salg af børn, børneprostitution og børnepornografi og samtidig kan deltage i vedtagelsen
af en EU-rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.
Loven indeholder endvidere nye regler om afhøring af børn, der har været udsat for seksuelle overgreb.
Godtgørelse til efterladte ved dødsfald
Regeringens lovforslag om godtgørelse til efterladte ved dødsfald, der er forvoldt forsætligt
eller groft uagtsomt, blev vedtaget i januar 2003. Der er hermed skabt mulighed for i særlige
tilfælde at tilkende de efterladte en økonomisk godtgørelse for lidelse eller krænkelse som
følge af en nærståendes død.
Kvindelig omskæring i udlandet
Regeringens lovforslag om kvindelig omskæring blev vedtaget i maj 2003. Forslaget gør det
muligt at straffe danske statsborgere og herboende personer, som i udlandet foretager eller
medvirker til at foretage omskæring af piger, selv om den pågældende handling ikke er
strafbar efter lovgivningen i det land, hvor den er begået.
Udlevering af lovovertrædere
Regeringen fremsatte i februar 2003 et lovforslag, der har til formål at gennemføre EU’s
rammeafgørelse om den europæiske arrestordre. Lovforslaget vil medføre en væsentlig udvidelse af EU-landenes gensidige forpligtelse til at udlevere lovovertrædere og vil smidiggøre og effektivisere udleveringsprocedurerne mellem medlemslandene. Lovforslaget ventes vedtaget den 4. juni 2003.
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130 km/t på motorvejene
Regeringen har fremsat lovforslag om forhøjelse af hastigheden på motorvejene. På baggrund af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti vil den generelle hastighedsgrænse på motorvej for personbiler og motorcykler blive forhøjet til 130 km i timen som anført i
regeringsgrundlaget. Hastighedsgrænsen på 130 km i timen vil i første omgang omfatte ca.
55 pct. af motorvejene, og forhøjelsen træder i kraft den 30. april 2004. Samtidig skærpes
indsatsen over for hastighedsovertrædelser. Lovforslaget ventes vedtaget den 4. juni 2003.
Bedre velfærd for svin
Regeringens lovforslag om bedre velfærd for svin blev vedtaget i april 2003, og loven trådte
i kraft den 15. maj 2003.
Strafskærpelser i dyreværnssager
Regeringens lovforslag om en ændring af dyreværnsloven er vedtaget i maj 2003. Ændringen tilsigter bl.a. en betydelig skærpelse af bødeniveauet i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen. Det skal bl.a. anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået i forbindelse med erhvervsudøvelse.
Skærpede administrative regler på dyrevelfærdsområdet
Justitsministeren har udstedt tre nye bekendtgørelser på dyrevelfærdsområdet, som trådte i
kraft den 1. januar 2003. Bekendtgørelserne vedrører dels et forbud mod privat hold af visse
eksotiske kæle- og hobbydyr, som enten er farlige eller særligt vanskelige at passe på en
dyreværnsmæssigt forsvarlig måde, dels en øget kontrol med dyrehandleres virksomhed og
en ændring af reglerne om hold af vilde dyr i zoologiske haver.
Retshjælp i børnebortførelsessager
Regeringens lovforslag om at indføre en retshjælpsordning for forældre til børn, som er
bortført fra Danmark til udlandet er vedtaget i maj 2003. Den foreslåede ordning omfatter
udgifter i forbindelse med handlinger af retlig karakter, der foretages med henblik på tilbagegivelse af barnet. Den, som har forældremyndigheden over et barn under 15 år, skal have
mulighed for at få barnet slettet i andre personers pas, hvis barnet har eget pas. Endelig skal
børnebortførelse være umiddelbar skilsmissegrund.
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Kirkeministeren
Større frihed for menighedsråd
Regeringens lovforslag om ændring af en række love på Kirkeministeriets område er vedtaget i maj 2003. Formålet med ændringerne er at fortsætte og styrke udviklingen i retning af
større lokal handlefrihed og beslutningskompetence i folkekirke.
Fremover får menighedsrådene bl.a. bedre mulighed for at prioritere, hvilke former for kirkeligt liv, der ønskes fremmet i sognene. Endvidere får menighedsrådene en vidtgående adgang til at bestemme, hvordan kirkekassernes skal bruges.
Projekt Storbykirke
På baggrund af den særlige kirkelige situation i København er der taget initiativ til et projekt
”Storbykirke”. Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at forberede en bredt anlagt
konference, der påtænkes afholdt i november 2003.
Befolkningens forventninger til folkekirken
Der er iværksat et arbejde med henblik på at undersøge befolkningens forventninger og ønsker til folkekirken.
Frit valg af kirke og kirkegård
Der er igangsat et udvalgsarbejde, der skal undersøge mulighederne for, at man frit kan
vælge at tilslutte sig en anden sognemenighed/kirke end ens egen. Endvidere undersøges
mulighederne for frit at kunne vælge, på hvilken kirkegård, man ønsker at blive begravet.
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Kulturministeren
Ny struktur for kunststøtten
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale med alle Folketingets partier om kunststøtte
og international kulturudveksling. Aftalen sikrer en mere dynamisk og helhedsorienteret
udvikling af kunsten og en bedre koordineret og slagkraftig kulturudveksling. Aftalen indebærer bl.a. en samling af en række råd og bestyrelser i et Kunstråd, der skal fordele kunststøtten. Administrativt sammenlægges en række institutioner i Kunststyrelsen.
Filmaftale 2003-2006
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred filmaftale med alle Folketingets partier undtagen
Enhedslisten. Aftalen sikrer faste økonomiske rammer på et højere niveau i de næste fire år.
Pengene er bl.a. afsat til at producere i alt 80-100 spillefilm og godt 170-180 kort- og dokumentarfilm samt en ny talentpulje til gavn for især unge og nyuddannede instruktører.
Uddannelsesaftale 2003-2006
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale for Kulturministeriets uddannelser med alle
Folketingets partier. Aftalen medfører bl.a. et økonomisk løft af de kunstneriske uddannelser, øget fokus på uddannelsernes beskæftigelsesmuligheder og styrkelse af det faglige niveau med ny fagfordeling og nye kompetencecentre på bl.a. design- og musikuddannelserne.
Arkivloven
Regeringens lovforslag om en ny arkivlov blev enstemmig vedtaget i december 2003. Med
den ny arkivlov er der skabt den størst mulige åbenhed med hensyn til adgangen til de offentlige arkiver, primært ved at nedsætte fristerne for, hvornår arkivmateriale er tilgængeligt
for offentligheden. Den almindelige tilgængelighedsfrist er nedsat fra 30 til 20 år, og den
særlige frist, som gælder for oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er nedsat fra
80 til 75 år. På enkelte områder er fristen på 80 år nedsat til 50 år.
Udredning om bevaring af kulturarven
Kulturbevaring er et højt prioriteret område, og kulturministeren iværksatte derfor i foråret
2002 arbejdet med en udredning om bevaringstilstanden af kulturarven. Der blev nedsat to
arbejdsgrupper, som fik til opgave at belyse henholdsvis den fysiske og den elektroniske
kulturarv. Arbejdsgrupperne har i marts 2003 afgivet en rapport med en række anbefalinger
om, hvordan kulturarven sikres bedst muligt. Hermed er der for første gang givet en samlet
vurdering af bevaringstilstanden af den danske kulturarv.
Beskyttelse mod piratkopiering af film og musik
Regeringens lovforslag om ændring af ophavsretsloven blev vedtaget i december 2002. Med
ændringen får rettighedshaverne bedre muligheder for at bekæmpe piratkopiering af musik
og film mv. Loven indfører en retsbeskyttelse af kopispærringer og lignende tekniske foranstaltninger. Loven gennemfører EU-direktivet om ophavsret i informationssamfundet.
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Aftale om biblioteksafgift 2003-2006
Regeringen indgik i november 2002 en bred aftale med alle Folketingets partier undtagen
Enhedslisten om biblioteksafgiften. Aftalen indebærer fastsættelse af en undergrænse for
udbetaling af biblioteksafgift på 1535 kr. og en forhøjelse af biblioteksafgiften for skønlitteratur for voksne. Desuden etableres der en ny litteraturpulje på 10 mio. kr. om året, som skal
fordeles efter kvalitative kriterier. Derved skærpes fokuseringen på biblioteksafgiftsordningens kulturelle målsætning.
Mediepolitisk aftale for 2002-2006
Regeringen indgik i juni 2002 en mediepolitisk aftale med Dansk Folkeparti for perioden
2002-2006. Hovedelementerne i aftalen omfatter privatisering af TV2, der får bedre mulighed for at udvikle sig som forretning og programudbyder, modernisering af DR, der skal
opfylde skærpede public service krav og udbyde en større dele af programfladen til uafhængige producenter, samt udbud af nye radiokanaler, der bryder DR's mangeårige monopol på
landsdækkende radio, og giver lytterne flere valgmuligheder. Endvidere gennemføres en
liberalisering af reklamereglerne, så TV2 og de kommercielle lokalstationer har samme muligheder som de konkurrenter, der sender fra udlandet.
Kulturministeriets Provinspulje
Regeringen har afsat 80 mio. kr. over en fireårig periode til styrkelse af kulturen i provinsen.
Der er etableret en ansøgningsprocedure, der omfatter dialog med regionerne om konkrete
kulturprojekter, ligesom kulturministeren har truffet beslutning om de første uddelinger af
puljen til projekter rundt i landet.
Kultur for børn
Kulturministeren har igangsat et landsdækkende projekt, der skal fremme børns læselyst og
læseglæde. Det vil blive gennemført i et tværgående samarbejde mellem forskere, forfattere,
forældre, samt en række institutioner, herunder børnehaver, skoler, skolebiblioteker, skolefritidsordninger og folkebiblioteker. Der er endvidere etableret et nyt børnekulturelt netværk, hvor centrale kulturinstitutioner koordinerer den allerede igangværende indsats og
skaber nye initiativer på børnekulturområdet.
World Anti Doping Conference i København
Kulturministeren var i marts 2003 vært for en verdenskonference mod doping. Konferencen
samlede ca. 900 delegerede fra hele verden, som repræsenterede regeringer, internationale
idrætsorganisationer, nationale idrætsorganisationer, antidoping agenturer m.v. Konferencen
kunne vedtage to dokumenter: Et fælles kodeks for alle idrætsorganisationer, som skal resultere i en harmonisering af regler, kontroller, sanktioner m.v., og en erklæring - indtil videre underskrevet af næsten 100 regeringer - som er første skridt på vejen til en global konvention.
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Miljøministeren
Miljø og sundhed
Regeringen har udarbejdet et forslag til en ny strategi ”Miljø og Sundhed hænger sammen”.
Strategien og den tilhørende handlingsplan sætter mål og initiativer for at begrænse negative
miljøpåvirkninger af vores sundhed. Strategien har været sendt i bred høring, og den endelige udgave forventes færdig i juni.
Regeringens oplæg til en klimastrategi for Danmark
Regeringen offentliggjorde i februar 2003 et oplæg til en klimastrategi for Danmark. Folketinget gav sin tilslutning til regeringens oplæg til en klimastrategi i marts 2003. Strategien er
et eksempel på regeringens politik om mere miljø for pengene. Der lægges op til en betydelig anvendelse af de fleksible mekanismer, herunder køb af CO2-kvoter. Regeringen har
allerede indgået aftaler med flere lande om samarbejde om at nedbringe udledningerne af
drivhusgasser. Med klimastrategien er kursen sat mod en omkostningseffektiv klimapolitik.
Regeringen har nedsat et tværministerielt klimaudvalg, som skal sikre, at den danske Kyotomålsætning opfyldes på den mest omkostningseffektive måde.
Revurdering af pesticidgodkendelser
Regeringens lovforslag om revurdering af pesticidgodkendelser blev vedtaget i april 2003.
Med lovændringen udvides mulighederne for at tage eksisterende godkendelser til markedsføring af pesticider op til fornyet vurdering, når det skønnes nødvendigt af hensyn til fødevaresikkerheden og dyrenes sundhed. Samtidig forbedres fødevaresikkerheden til gavn for
forbrugerne. Desuden bringes principperne i fødevarelovgivningen og miljølovgivningen i
overensstemmelse med hinanden til glæde for detailhandelen for frugt og grønt, landmænd
og gartnere.
Pesticidstrategi
Regeringen offentliggør i juni 2003 et forslag til Pesticidstrategi, der skal udmønte målene i
”Regeringsgrundlaget” og ”Den Nationale Strategi for Bæredygtig Udvikling” om at minimere forbruget af pesticider. Strategien har som mål at øge beskyttelsen af miljøet og sundheden ved at nedsætte påvirkningen af flora og fauna samt indholdet af pesticidrester i fødevarer og grundvand. Der vil blive valgt omkostningseffektive tiltag, så borgere og virksomheder ikke pålægges unødigt store omkostninger.
Aftale om finansiering til initiativer på naturområdet
Regeringen indgik i november 2002 en aftale med Dansk Folkeparti og Kristelig Folkeparti
om finansiering til naturinitiativer på i alt 50 mio. kr. fordelt på 20 mio. kr. til pilotforsøg
med nationalparker, 20 mio. kr. til bynær skovrejsning og 10 mio. kr. til habitatområder og
andre særligt vigtige naturtyper. I maj 2003 blev aftalen suppleret med en aftale om at undersøge, hvorvidt der kan ske salg af mindre, statslige nåletræsplantager med henblik på at
frigøre midler til yderligere naturinitiativer.
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Affaldsstrategi 2005-08
Affaldsstrategi 2005-08 er grundstenen i den fremtidige nationale affaldspolitik. Planen sigter på at forebygge tab af ressourcer og miljøbelastning fra affald, at afkoble væksten i affald fra den økonomiske vækst, at sikre mere miljø for pengene gennem øget kvalitet i affaldsbehandlingen og en effektiv affaldssektor. Det forventes, at strategien vil blive offentliggjort i løbet af sommeren 2003.
Redegørelse om Danmarks Natur
I oktober 2002 fremlagde miljøministeren i Folketinget en redegørelse om regeringens politik på naturområdet med ni overordnede politiske sigtelinier.
Adgang til naturen
I november 2002 indgik miljøministeren en aftale med Landboforeningerne, Friluftsrådet,
Dansk Skovforening, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Familielandbrug om en
udvidet adgang til naturen. Aftalen kommer til at indgå i regeringens forslag til revision af
naturbeskyttelsesloven.
Nationalparker
Miljøministeren har taget initiativ til at igangsætte forsøg med etablering af større nationale
naturområder – nationalparker. I april 2003 udpegede ministeren de første tre ud af ca. 6
pilotprojektområder (Mols Bjerge, Høje Møn og Lille Vildmose).
Byomdannelse
Regeringens lovforslag om ændring af planloven er vedtaget i maj 2003. Ændringen giver
bedre muligheder for omdannelse af ældre erhvervs- og havneområder til nye integrerede
byområder med boliger og erhverv, der er forenelige med anvendelse til boligformål. Kommunerne kan bl.a. udpege særlige byomdannelsesområder i kommune- og lokalplanlægningen.
Landsplanredegørelse
Regeringen offentliggjorde i maj 2003 Landsplanredegørelsen "Et Danmark i balance –
hvad skal der gøres?". Redegørelsen blev offentliggjort samtidig med regeringens offentliggørelse af den regionale vækststrategi og den regionalpolitiske redegørelse. Landsplanredegørelsen fokuserer på den fysiske planlægnings samspil med den regionale udvikling. Som
opfølgning igangsættes en række dialogprojekter i samarbejde med kommuner, amter og
relevante ministerier.
Rapport om Grøn Markedsøkonomi
Regeringen offentliggjorde i april 2003 rapporten ”Grøn Markedsøkonomi – mere miljø for
pengene”. Ifølge rapporten tyder meget på, at man ved serviceeftersyn kan få mere miljø for
pengene, dvs. nå miljømålene på den økonomisk set mest effektive måde, ved at inddrage
markedets kræfter mere i miljøpolitikken. Rapporten er et strategioplæg, der har til formål at
igangsætte en proces, der kan føre frem til en mere omkostningseffektiv miljøpolitik – uden
at gå på kompromis med miljøkvaliteten.
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Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration
Ophævelse af jugoslaverloven
I december 2002 blev jugoslaverloven ophævet. Ophævelsen indebærer, at asylansøgere fra
Bosnien-Hercegovina er stillet på samme måde som asylansøgere fra andre lande.
Forbedret retsstilling for uledsagede mindreårige asylansøgere
Den 1. april 2003 trådte en ændring af udlændingeloven i kraft, som indebærer en forbedret
retsstilling for uledsagede mindreårige asylansøgere. Der er således indført en ordning,
hvorefter alle uledsagede mindreårige asylansøgere får udpeget en personlig repræsentant til
varetagelse af deres interesser. Der beskikkes endvidere en advokat for alle uledsagede mindreårige asylansøgere, som gennemgår en asylsagsbehandling, og hvis sag forsøges afgjort i
åbenbart grundløs procedure.
Skærpelse af udsendelsesforanstaltningerne over for afviste asylansøgere mv.
Den 1. maj 2003 trådte en ændring af udlændingeloven i kraft, som bl.a. indebærer en ny
skærpet udsendelsesprocedure, hvor politiet får bedre instrumenter til at motivere afviste
asylansøgere til at medvirke til udrejsen af Danmark. Den skærpede udsendelsesprocedure
består af følgende instrumenter: Intensiveret rådgivning om og indskærpelse af udrejsepligten. Afviste asylansøgere, der medvirker aktivt og ubetinget til udrejsen, modtager 3.000 kr.
pr. voksen og 1.500 kr. pr. barn til genetablering i hjemlandet. Afviste asylansøgere, der
ikke medvirker aktivt og ubetinget til udrejsen, sættes på madkasseordningen. Afviste asylansøgere, der har været omfattet af madkasseordningen i 1 måned, og som fortsat ikke medvirker aktivt og ubetinget til udrejsen, overflyttes til Center Sandholm. De pågældende pålægges endvidere pligt til at give møde hos politiet. Endelig er mulighederne for frihedsberøvelse af afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udsendelsen, blevet udvidet.
Reform af aktiverings- og undervisningsindsatsen over for asylansøgere mv.
Den 1. juli 2003 træder en ændring af udlændingeloven i kraft, som indebærer, at der udarbejdes en kontrakt for alle asylansøgere vedrørende den aktivering og undervisning, som
den pågældende asylansøger skal deltage i. Alle asylansøgere skal udføre nødvendige opgaver i forbindelse med driften af asylcentrene og deltage i et introduktionskursus. Registrerede asylansøgere skal herudover deltage i undervisning i dansk eller engelsk sprog og i danske samfundsforhold og kan deltage i anden form for aktivering. Asylansøgere i udsendelsesfasen kan ikke deltage i undervisning og kun i begrænset omfang i aktivering. Overholdelse af kontrakten er pligtmæssig. Den kontante ydelse til asylansøgere m.v. opdeles i en
grundydelse og en tillægsydelse. Alle asylansøgere får som udgangspunkt udbetalt grundydelsen, mens det gøres til en betingelse for udbetaling af tillægsydelse, at asylansøgeren
overholder sin kontrakt. Asylansøgere i den indledende fase og i udsendelsesfasen får udbetalt en væsentligt lavere tillægsydelse end registrerede asylansøgere, hvis ansøgning ikke er
færdigbehandlet.
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Udmøntning af regeringens integrationsudspil
Som led i udmøntning af regeringens integrationsudspil fra marts 2002 har regeringen gennemført en række lovændringer med henblik på at fremme integration af nye borgere, så de
hurtigere kan deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med den øvrige del af befolkningen. Kommunen og udlændingen skal indgå en individuel kontrakt. Aktivering kan nu
påbegyndes umiddelbart i forbindelse med tidspunktet for kommunalbestyrelsens ansvarsovertagelse, f.eks. ved at tage ophold på en højskole. Kommunerne har mulighed for som
aktivering at tilbyde særlige opkvalificerende forløb til udlændinge med en mellemlang eller
lang videregående uddannelse medbragt fra hjemlandet.
Udmøntning af aftalen om integration og aftalen om ”Flere i arbejde”
Regeringen har i marts 2003 fremsat lovforslag, hvorved bl.a. de forslag på integrationsområdet om udmøntning af aftalen om integration og af aftalen om ”Flere i arbejde”, gennemføres. Udlændinge, der ikke har et arbejde, kan således trinvist blive opkvalificerede til arbejdsmarkedet baseret på en fleksibel kombination af danskuddannelse, anden uddannelse
og virksomhedspraktik. Kommunalbestyrelsen kan give familiesammenførte udlændinge
tilbud som led i introduktionsprogrammet med henblik på, at de kan komme i beskæftigelse.
Ved at ændre integrationslovens regler om finansiering tilskyndes kommunerne til at tilbyde
erhvervsrettede introduktionsprogrammer med henblik på hurtigt at få udlændinge i beskæftigelse. Der foreslås endvidere regler om resultatstyring af kommunernes integrationsindsats. Lovforslaget ventes vedtaget den 4. juni 2003.
Reform af danskundervisningen
Regeringen er i gang med en reform af danskundervisningen, hvis formål er effektivisering
og erhvervsretning af danskundervisningen af voksne udlændinge. I første fase blev udbyderkredsen udvidet. Der blev indført mulighed for, at sprogcentre og øvrige udbydere kan
formidle praktikpladser og job, og holdsætningsreglerne opblødtes. Anden fase omfatter lov
om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., og indebærer en yderligere udvidelse af
udbyderkredsen og større frihed for kommunerne til organisering og gennemførelse af
danskundervisning gennem regelforenkling på uddannelsesområdet. Uddannelsesretten for
alle begrænses til tre år, og der skabes hjemmel til at indføre deltagerbetaling i form af et
gebyr for selvforsørgende udlændinge, der ikke er omfattet af integrationsloven. Endelig
indføres en resultatstyring af udbyderne af danskuddannelserne.
Gennemførelse af direktivet om etnisk ligebehandling
Regeringens forslag til lov om etnisk ligebehandling er vedtaget i maj 2003. Formålet med
loven er at styrke beskyttelsen mod forskelsbehandling og at fremme ligebehandling af alle
uanset race eller etnisk oprindelse. Forslaget bygger på Ligebehandlingsudvalgets betænkning om gennemførelsen i dansk ret af direktivet om etnisk ligebehandling.

26

Ministeren for ligestilling
Ligestillingsnævnet er blevet permanent
Regeringens lovforslag om at gøre Ligestillingsnævnet permanent blev vedtaget i april
2003. Nævnet giver borgerne en nem adgang til hurtigt og gratis at få afgjort klager over
forskelsbehandling på grund af køn. På det arbejdsretlige område er Ligestillingsnævnet
samtidig et sikkerhedsnet for dem, som ikke er organiseret i en fagforening.
Handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel
Regeringen offentliggjorde i december 2002 en samlet handlingsplan mod handel med
kvinder. Handlingsplanen blev fulgt op af en aviskampagne og en hotline med rådgivning
på 11 sprog for ofre for kvindehandel. Handlingsplanen består af konkrete aktiviteter med
fokus på støtte til ofrene for kvindehandel og forebyggelse af kvindehandlen. Retsforfølgelsen af bagmændene er samtidig blevet styrket med vedtagelsen af paragraf om menneskehandel i straffeloven i maj 2002.
Perspektiv- og handlingsplan for ligestilling 2003
Regeringen har i februar 2003 afgivet en redegørelse om ligestilling i 2002 til Folketinget.
Samtidig fremlagde ministeren en perspektiv- og handlingsplan med en lang række initiativer inden for bl.a. fire hovedindsatsområder for 2003: 1) integration i et kønsperspektiv, 2)
kvinder i ledelse, politik og forskning, 3) sundhed for kvinder og mænd og 4) ungdomskultur og moderne kønsroller.
National oplysningskampagne om vold mod kvinder
Den 8. november satte ministeren for ligestilling en national oplysningskampagne i gang
under titlen ”Stop volden mod kvinder – bryd tavsheden”. Kampagnen skal forbedre de involverede fagfolks kompetencer i sager om vold mod kvinder og ikke mindst være med til
at bryde tabuet om vold mod kvinder. Kampagnen fortsætter til 11. juni 2003 og består af 26
temadage i større byer rundt om i landet.
”Billedbog” om ligestilling til nybagte familier
Ministeren for ligestilling udgav i januar 2003 en såkaldt billedbog til nye familier. På den
ene side af bogen er der billeder til de små. På den anden side er der oplysninger til forældrene om, hvordan både mor og far får mulighed for at skabe sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Billedbogen er omdelt på fødegange, hos læger og jordemødre landet om.
Gode råd om mainstreaming, en ny strategi for ligestilling
Efter ligestillingsloven skal alle myndigheder indarbejde ligestilling i deres planlægning og
arbejde, den såkaldte mainstreamingstrategi. Ministeren for ligestilling udgav i januar 2003
en vejledning til, hvordan man integrerer ligestilling i arbejdet med ledelse, kampagner, lovforslag og data. Vejledningen pegede samtidig på, hvordan mainstreamingstrategien kan
bruges som led i kvalitetssikring af det øvrige arbejde.
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Ministeren for nordisk samarbejde
Effektivisering
Regeringen arbejder målrettet for en fortsat modernisering af det nordiske regeringssamarbejde. Der er i 2002 gennemført en budgetreform som indebærer en kvalitativ forbedring af
budgettet som politisk styringsværktøj, en bedre og mere systematisk dialog med Nordisk
Råds parlamentarikere og en fortsat effektivisering i styringen af de fællesnordiske institutioner.
Fjernelse af grænsehindringer
Regeringen lægger stor vægt på en aktiv og målrettet indsats for fjernelse af grænsehindringer i Norden, således at det er lettere for borgerne at pendle over grænserne samt flytte mellem de nordiske lande for at arbejde og studere. Tidligere statsminister Poul Schlüter har
fået til opgave at sikre maksimal politisk fokus på opgaven for dermed at opnå yderligere
fremdrift i bestræbelserne på at nedbryde grænsehindringer mellem de nordiske lande. Poul
Schlüter vil redegøre for resultaterne i forbindelse med Nordisk Råds session i Oslo i oktober 2003.
Nordboernes rettigheder
Regeringen har fortsat de nationale bestræbelser for at fremme mobiliteten i Norden ved at
gennemføre seminarer rundt omkring i landet for at informere embedsmænd om nordboeres
rettigheder i henhold til de fællesnordiske aftaler, herunder klargøre de forskellige myndigheders opgaver og forpligtelser overfor borgerne – alt sammen for at sikre en smidig og effektiv betjening af borgerne. Regeringen har stærkt understøttet videreførelsen af servicetjenesten ”Hallo Norden” hvor nordiske borgere som pendler over de nordiske grænser eller
skal flytte til et andet nordisk land kan få praktisk hjælp og oplysninger.
Samarbejdet med de baltiske lande
Regeringen prioriterer samarbejdet mellem Nordisk Ministerråd og de baltiske lande højt. I
de baltiske lande er der sket en positiv udvikling i samarbejdet både på det praktiske og politiske plan, og som følge heraf og den forventede optagelse af de baltiske lande i EU, har de
nordiske samarbejdsministre besluttet, at den nordiske indsats i de baltiske lande i de kommende år vil overgå fra ensidig nordisk støtte til et samarbejde på lige vilkår, hvilket indebærer at de baltiske lande vil deltage i finansieringen af fælles nordisk/baltiske projekter.
Vest-Norden
Et nærområde, som regeringen lægger vægt på, er Vest-Norden, som omfatter Grønland,
Færøerne og Island, og deres naboer. De specielle geografiske og klimatiske betingelser i
denne del af verden betyder, at der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at det vestlige
Norden indgår som en central del af det nordiske samarbejde. Der vil blive afleveret en redegørelse indeholdende løsningsforslag til samarbejdsministrene i juni 2003.

29

Fælles nordisk strategi for bæredygtig udvikling
Udarbejdelsen af den nordiske bæredygtighedsstrategi blev iværksat under det danske formandskab i 2000 og trådte i kraft året efter. Regeringen har lagt stor vægt på en aktiv og
målrettet indsats i forbindelse med opfølgningen af strategien. Dette er blandt andet sket i
form af fastlæggelse af indikatorer, der gør det muligt at følge udviklingen i bæredygtigheden i praksis. I forbindelse med verdenstopmødet i Johannesburg blev den nordiske strategi
for bæredygtig udvikling samt indikatorrapporten præsenteret som et eksempel på, at det
kan lade sig gøre at samarbejde over grænserne for at fremme bæredygtighed. Strategien
indgår i EU’s strategi om bæredygtig udvikling.
Kvindehandel
Regeringen har understøttet det fælles nordisk-baltiske samarbejde for at imødegå handel
med kvinder. I folketingsåret 2002-03 har der været afholdt konferencer om emnet i de tre
baltiske hovedstæder for at skabe øget politisk fokus og offentlig opmærksomhed om
spørgsmålet.
Fælles nordisk forskningsindsats
Regeringen prioriterer den teknologiske udvikling, særligt i relation til informationssamfundet og nordisk spidsforskning. Fra dansk side har mærkesagerne i denne forbindelse været
oprettelsen af nordiske forskernetværk i form af ”Centres of Excellence”, som skal sikre, at
de nordiske lande fortsat ligger i front i den internationale forskning, som bliver mere og
mere specialiseret og dermed vanskelig at opretholde for små lande på et højt niveau.
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Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling
Ny universitetslov
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale med Socialdemokraterne og Kristeligt Folkeparti om en universitetsreform. Aftalen giver universiteterne stabile og stigende økonomiske rammer i perioden 2003-2005 gennem en ekstrabevilling på 1,2 mia. kr.
Universiteterne bliver selvejende institutioner med bestyrelser med eksternt flertal, ekstern
bestyrelsesformand og ansatte ledere. Målet er at styrke universiteternes ledelse, uafhængighed og ansvarlighed i tæt samspil med det omgivende samfund.
Universiteterne sikres mere frihed til løbende at udvikle uddannelse og forskning. Uddannelserne skal have klare kompetenceprofiler, og de studerende skal have flere valgmuligheder med henblik på at skræddersy studieforløb på tværs af fag og institutioner i ind- og udland. Universitetsreformen sætter en stopper for statslig detailstyring af universiteterne ved
at nedbringe antallet af regler og bekendtgørelser. Endelig skal en række frihedsgrader på
det personaleadministrative område øges. Den nye universitetslov træder i kraft den 1. juli
2003 og implementeres trinvist frem til den 1. maj 2005.
Reform af forskningsrådssystemet
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale med alle Folketingets partier om en reform
af forskningsrådssystemet. Aftalen omfatter en reform af det forskningsrådgivende system
og en aftale om Danmarks Grundforskningsfond. Aftalen er udmøntet i to nye love.
Aftalen sikrer bl.a. et mere enkelt og styrket bevillingssystem, samt at alle offentlige forskningsmidler – undtagen basisbevillinger til institutioner – fremover udbydes i åben konkurrence, og at ansøgningerne skal kvalitetsbedømmes i forskningsrådssystemet. Endvidere får
Danmarks Grundforskningsfond adgang til at anvende hele fondens kapital. Fondens aktiviteter kan dermed fortsætte på et uændret niveau i de kommende år. En fornyet drøftelse af
fondens fremtid skal ske i folketingssamlingen 2006/2007.
Videnskabsetisk komitésystem mv.
Ny lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter træder i kraft pr. 1. juni 2003. Loven indebærer bl.a. et generelt bedre beskyttelsesniveau for forsøgspersoner, specielt for sårbare grupper, ved biomedicinske forsøg, en effektivisering af komitésystemet i form af faste og ensartede sagsbehandlingstider for alle typer af
biomedicinske forsøg samt en mulighed for at tage politisk stilling til nye forskningsområder, f.eks. genterapi, xenoterapi, stamcelleterapi og gendiagnostik, inden de behandles i komitésystemet.
Regeringens videnstrategi ”Viden i vækst”
Regeringen offentliggjorde i januar 2003 videnstrategien ”Viden i vækst”. Videnstrategien
er regeringens plan for løbende forbedringer af det danske vidensystem.
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Statens it-politik
For at bidrage til en sammenhængende og effektiv it-anvendelse i det offentlige, er der udarbejdet en samlet it-politik for staten. Udgangspunktet er de områder, hvor staten med fordel kan betragtes som en enhed i relation til it-anvendelse.
Digital signatur
Alle borgere har fået tilbud om at få en gratis elektronisk underskrift til brug på nettet, efter
at Videnskabsministeriet den 6. februar 2003 indgik aftale med TDC A/S. En række initiativer i 2003 skal fremme udbredelsen og etablering af indholdstjenester til digital signatur
rettet mod borgere og erhvervslivet.
Mindre regulering på telemarkedet
På baggrund af IT- og Telestyrelsens redegørelse fra maj 2002 blev det besluttet at ophæve
maksimalprisreguleringen på minuttaksten på udlandstrafikken med virkning fra 1. januar
2003. Samtidig blev dele af prisreguleringen på engrosmarkedet ophævet. Endelig er et EUdirektiv gennemført i dansk ret. Direktivpakken medfører bl.a. et nyt system til regulering af
konkurrencen på telemarkedet.
IT- og Telestyrelsens telekonkurrenceredegørelse
Efter anmodning fra videnskabsministeren har IT- og Telestyrelsen udarbejdet en telekonkurrenceredegørelse, der blev offentliggjort i maj 2003. På denne baggrund er det besluttet,
at der skal udarbejdes en egentlig konkurrencepakke med henblik på at styrke konkurrencen
på telemarkedet – særligt på ADSL-området. Det præcise indhold af konkurrencepakken vil
blive drøftet politisk i efteråret 2003. Det blev også besluttet, at maksimalprisreguleringen
på minuttaksten på indlandstrafikken skal ophæves hurtigst muligt, og at oprettelsesafgiften,
flytteafgiften, abonnementsprisen samt opkaldsafgiften fastfryses midlertidigt.
Etablering af privat teleankenævn
Efter drøftelser mellem Videnskabsministeriet, Forbrugerstyrelsen, Forbrugerrådet og telebranchen er der opnået enighed om at etablere et privat teleankenævn. Nævnet vil det gøre
enklere for forbrugerne at klage, idet det private nævn vil samle klager, der i dag behandles
tre steder. Det private nævn forventes at påbegynde sit arbejde i juli 2003.
E-handlingsplan
Videnskabsministeren offentliggjorde i september 2002 ”Handlingsplan for e-handel 2002”,
som indeholder en række konkrete initiativer, der skal styrke forbrugernes tillid til e-handel,
tilskynde de offentlige institutioner til mere effektive indkøb, og få de private virksomheder
til at integrere e-handel i deres forretningsgange.
Handlingsplan for handicappedes it- og telebrug ”Handicap ingen hindring”
Videnskabsministeren offentliggjorde i januar 2003 regeringens handlingsplan for handicappedes it- og telebrug. Handlingsplanen rummer en række mål og konkrete initiativer,
som tilsammen skal forbedre handicappedes it-muligheder.
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Skatteministeren
Skattestoppet
Skattestoppet er helt centralt i regeringens skattepolitik. Skattestoppet indebærer som udgangspunkt, at ingen skat eller afgift må stige, hvad enten den er fastsat i procent eller i kroner. Skattestoppet skaber tryghed om den fremtidige beskatning og har afsluttet en mangeårig tendens til krybende stigninger i afgifter og kommunale skatter.
Skattestoppet er imidlertid ikke til hinder for at foretage nødvendige skatteomlægninger.
Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller afgift. 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.
Lavere skat på arbejdsindkomst
Det danske velfærdssamfund har brug for at få mange flere i arbejde. Derfor skal det kunne
betale sig at arbejde og yde en ekstra indsats. Med det formål er der netop gennemført skattenedsættelser på arbejdsindkomst med virkning fra 2004. Skattenedsættelserne består af to
elementer - en forhøjelse af mellemskattegrænsen og indførelse af et beskæftigelsesfradrag.
Mellemskattegrænsen forhøjes med 48.000 kr. fra 2004 til 2007, dvs.12.000 kr. årligt. Alle i
beskæftigelse får et fradrag på 2,5 pct. af arbejdsindkomsten op til mellemskattegrænsen.
Skattenedsættelserne tilgodeser især lav- og mellemindkomster, hvilket er i overensstemmelse med intentionen om at øge tilskyndelsen til at arbejde.
Grænsehandel
Den 1. januar 2004 ophæves særreglen om, hvor meget spiritus og tobak rejsende må tage
med, når man rejser ind i Danmark, den såkaldte 24 timers regel. De danske forbrugere får
hermed samme muligheder som andre EU-borgere for at tage varer med over grænserne.
For at forebygge at grænsehandlen stiger væsentligt, når 24-timersreglen afskaffes, er der
gennemført mærkbare afgiftsnedsættelser på spiritus, cigaretter og sodavand med virkning
fra 1. oktober 2003.
Forbedring af vilkår for medarbejderaktieordninger
Regeringen ønsker at fremme det brede ejerskab til dansk erhvervsliv. Dette kan blandt andet ske ved at understøtte udbredelsen af aktier samt købe- og tegningsretter som aflønningsform. Der er derfor indført forbedrede vilkår for medarbejderaktieordninger, ikke
mindst til gavn for nystartede virksomheder, som nu får mulighed for udbetale noget af lønnen i aktier mv. Samtidig vil især tildeling af købe- og tegningsretter kunne bidrage til at
motivere og engagere medarbejdere, og dermed være et instrument til fremme af produktiviteten.
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Bindende ligningssvar fra kommunerne
For at styrke borgernes retssikkerhed og reducere antallet af konflikter mellem borgerne og
myndighederne, har regeringen indført en ny ordning, hvor skatteydere med mindre komplicerede skatteforhold kan få et hurtigt, klart og bindende svar fra den kommunale skattemyndighed om de skattemæssige konsekvenser af en konkret disposition. Ordningen minder om
den eksisterende ordning med bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet, men er både billigere og hurtigere. For skatteadministrationen giver ordningen mulighed for i højere grad at
optræde som konsulent frem for som kontrollant. Ordningen gælder fra 1. juli 2003, og et
bindende ligningssvar vil koste 300 kr.
Ændret klagestruktur og styrkelse af kommunale samarbejder
Regeringen ønsker øget kvalitet og effektivitet i løsningen af skatteopgaven, og kommunerne skal kunne tilpasse skatteforvaltningen til de lokale forhold. Derfor har man givet
kommunerne bedre mulighed for at samarbejde om løsningen af skatteopgaven. Endvidere
har man ændret klagestrukturen med en klarere organisatorisk adskillelse mellem den
kommunale skattemyndighed og skatteankenævnssekretariaterne. Endelig er der etableret
mulighed for oprettelse af et center i Øresundsområdet, som kan vejlede borgere og
virksomheder om skattespørgsmål mellem Danmark og Sverige. Tilsvarende centre om
internationale skatteforhold kan oprettes i andre grænseegne.
Forbedring af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet
For at styrke retssikkerheden har regeringen indført enklere og bedre fristregler for opgørelsen af skatter og afgifter. Der gælder nu ens frister på både skatte- og afgiftsområdet, således at den almindelige frist for ændringer af en skatte- eller afgiftsopgørelse er 3 år.
Forenklinger
Regelforenkling og bekæmpelse af administrativt bøvl har høj prioritet i regeringens arbejde. Der er på skatteområdet gennemført en forenklingspakke med automatisk fortryk af befordringsfradrag og fradragsberettigede studielånsrenter på selvangivelsen som de vigtigste
elementer. På sigt betyder det, at næsten 500.000 skatteydere slipper for at udfylde selvangivelsen.
Indsats mod kiosksvindel
I de seneste år har man kunnet konstatere et stigende omfang af moms- og afgiftssvindel
med kioskvarer, herunder ikke mindst sodavand. Denne form for handel skader ikke bare
statskassen i form af mistet afgiftsprovenu, men gør også tilværelsen sværere for de lovlydige butiksejere. For at imødegå dette har regeringen skærpet regnskabskravene og indført
højere bødestraf for overtrædelse af reglerne. Endvidere har myndighederne fået adgang til
at afkræve ansatte personlige oplysninger med henblik på at komme manglende indeholdelse af skat og dermed sort arbejde til livs.
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Skatte- og momsfritagelse af værdien af eget arbejde
De hidtidige skatte- og momsregler betød, at bygningshåndværkere i modsætning til andre
erhvervsgrupper skulle beskattes af værdien af deres eget arbejde, også når dette udførtes
privat ved modernisering eller ombygning af egen bolig. Beskatningen omfattede også en
fiktiv avance, dvs. mestersalær af egen arbejdskraft og egne materialer. Regeringen har nu
gennemført en skatte- og momsmæssig ligestilling af bygningshåndværkere med andre erhvervsgrupper ved udførelsen af eget arbejde, således at de på lige fod med andre, skatte- og
momsfrit kan udføre arbejde for sig selv.
Skattemæssig udligning af kunstneres indtægter
Skabende kunstnere og forfattere kan have stærkt svingende indkomster fra år til år afhængig af salget af kunstværker og bøger. Progressionen i skattesystemet betyder høj beskatning
i år med godt salg, mens der i magre år kun er mindre indtægter at beskatte. For at tilgodese
kunstnernes særlige situation er der indført en ny skattemæssig udligningsordning for
kunstnere, som giver dem bedre mulighed for at spare op fra gode år til dårlige år. Ordningen gælder fra og med 2003.
Fradrag for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbehandlinger
Medarbejdere skal hurtigere tilbage i arbejde efter en sygdomsperiode. Derfor indførte regeringen forrige år en ordning med skattefrihed til lønmodtagere for arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger. For at sikre, at selvstændigt erhvervsdrivende og deres medarbejdende ægtefæller ikke skattemæssigt er dårligere stillet end lønmodtagere, er der nu gennemført en tilsvarende ordning for selvstændigt erhvervsdrivende i form af fradragsret i personlig indkomst for udgifter til lægefagligt begrundede sundhedsbehandlinger i forbindelse med sygdom eller ulykke.
Fremme af privat udlejningsbyggeri
Det private udlejningsbyggeri skal fremmes. Regeringen har derfor gjort det mere attraktivt
for såvel pensionsinstitutter som selskaber at opføre private udlejningsboliger ved, at der
gives investorer fradrag for hele anskaffelsessummen. Dermed bliver afkastet af byggeinvesteringer konkurrence-dygtigt i forhold til kapitalanbringelse i f.eks. obligationer.
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Socialministeren
Frit valg af dagtilbud
Regeringens lovforslag om at give børnefamilierne bedre mulighed for at vælge en dagpleje
eller børnehave i anden kommune er vedtaget i april 2003. Fremover får børnefamilierne
mulighed for at tage et tildelt tilskud med til dagtilbud i andre kommuner, og det bliver obligatorisk for kommunerne at tilbyde forældrene, at de kan få et tilskud til privat pasning i
stedet for at benytte en plads i et dagtilbud.
Mulighed for madordning i børnehaver
Regeringens lovforslag om madordninger i børnehaver er vedtaget i maj 2003. Med virkning fra 1. juli 2003 får forældre i en børnehave mulighed for at oprette en madordning mod
fuld forældrebetaling.
Selvstændig handlekommune for anbragte børn og unge
Regeringens lovforslag om ændring af reglerne om handlekommune er vedtaget i maj 2003.
Ændringen indebærer, at den anbringende kommune vedbliver at være handlekommune for
barnet, selvom forældrene flytter kommune. Samtidig ændres reglen om inddragelse af barnet, så alle børn og unge herefter som udgangspunkt skal høres, medmindre barnets modenhed taler imod det.
Indførelse af en garanti for social behandling for stofmisbrug
Der er med virkning fra 1. januar 2003 indført en garanti for social behandling for stofmisbrug. Garantien betyder, at amtskommunen har pligt til at iværksætte social behandling for
stofmisbrug inden for en frist på 14 dage efter misbrugerens henvendelse til amtskommunen
med ønske om at komme i behandling. Samtidig har stofmisbrugere fået en ret til at vælge
mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det,
amtskommunen har visiteret til.
Udmøntning af Pulje til socialt udsatte grupper
Ved satspuljeforligene for 2002 og 2003 er der afsat midler til en styrket indsats over for
socialt udsatte grupper. I perioden 2002-2005 er der afsat ca. 515 mio. kr. til iværksættelse
af projekter og initiativer, bl.a. etablering af nye botilbud, akuttilbud, alternative plejehjemspladser, varmestuer og væresteder mv., samt igangsætning af flere forsøgsprojekter på
området. Socialministeriet vil løbende følge udviklingen i projekterne og aktiviteterne.
Ny psykiatriaftale
Regeringen indgik i marts 2003 en psykiatriaftale for perioden 2003-2006 med de kommunale parter. Aftalen støttes af en psykiatripulje på 1 mia. kr., heraf 400 mio. kr. på det sociale område. På det sociale område skal midlerne bruges til udvikling af indsatsen for psykisk
syge børn og unge samt udvikling af tilbud voksne med både en sindslidelse og et misbrug,
samt til landsdækkende initiativer til styrkelse af vidensindsamling, formidling, metodeudvikling og personalets kompetenceudvikling.
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Kvindekrisecentre
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2003 er der afsat 40 mio. kr. i perioden 2003-2006 til
forøget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre. Baggrunden for etablering af puljen er
kapacitetsproblemer på kvindekrisecentre flere steder i landet, især i hovedstadsområdet.
Puljen er fordelt med 28 mio. kr. til at øge antallet af pladser på kvindekrisecentrene og 12
mio. kr. til et generelt kvalitetsløft på krisecentrene, herunder bl.a. en styrkelse af indsatsen
over for børn af kvinder på krisecentre. Der er desuden afsat midler af Pulje til socialt udsatte grupper til et mindre antal pladser på kvindekrisecentre.
Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten
Regeringens lovforslag om ændring af reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er vedtaget i april 2003. Formålet med ændringerne er at opnå en bedre
sikkerhed, social tryghed og værdighed for bl.a. demente og udviklingshæmmede, der ikke
kan tage vare på sig selv. Endvidere skal loven medvirke til at forebygge, at den nævnte
gruppe forvilder sig bort fra bl.a. plejehjem eller er udsat for omsorgssvigt.
Retssikkerhed
Socialministeren har i 2003 igangsat et projekt om retssikkerhed og formidling. Projektet
består af tre sideløbende delprojekter om henholdsvis den sociale lovgivning, borgernes
medvirken i sociale sager og formulering og formidling af afgørelser. Projektet forventes
afsluttet i sommeren 2004.
Regeringens lovforslag om præcisering af reglerne om borgerens medvirken i sociale sager,
myndighedernes oplysningspligt og indhentelse af fortrolige oplysninger om borgerne er
vedtaget i maj 2003.
Udvidelse af regler om helbredstillæg
Regeringens lovforslag om udvidelse af regler om helbredstillæg er vedtaget i december
2002. Loven forbedrer vilkårene de økonomisk vanskeligt stillede pensionister i form af
bedre og mere ensartet dækning af udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling.
Styrkelse af samarbejdet mellem social- og sundhedssektoren om demensindsatsen
Socialministeriet har i 2002 og 2003 afsat støttemidler, der kan søges af kommuner og amt i
fællesskab til indførelse af ministeriets samarbejdsmodel for demensområdet. Både Århus
og Ringkøbing har fået bevilliget penge til implementering af modellen. Modellen strukturerer indsatsen fra det sundhedsfaglige og det sociale område med henblik på et sammenhængende omsorgsforløb. Socialministeriets samarbejdsmodel sikrer, at samarbejdet mellem de
mange instanser og fagområder fungerer hensigtsmæssigt og optimalt.
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Trafikministeren
10-årig investeringsplan
Regeringen fremlagde i februar 2003 en investeringsplan for de næste 10 år. I investeringsplanen er afsat i alt 26 mia. kr. til de kommende års trafikinvesteringer med henblik på at
løse en række problemstillinger i dagens og fremtidens trafiksituation til gavn for borgerne
og erhvervslivet.
De konkrete projekter omfatter bl.a. fortsat udbygning af motorvej mellem Herning og Silkeborg, fortsat udbygning af motorvej mellem Vejle og Herning, første etape af Frederikssundsmotorvejen, udbygning af Holbækmotorvejen (Fløng-Roskilde), sikring af større kapacitet på jernbanenettet mellem København og Ringsted samt modernisering af den dobbelte hovedbane Hobro-Aalborg.
Fast forbindelse over Femern Bælt
Trafikministeren har holdt møder med regionen Schleswig-Holsteins trafikminister og med
sin tyske bundesministerkollega. Den danske og tyske minister har besluttet at nedsætte en
dansk-tysk embedsmandsgruppe, som skal udarbejde en rapport med overvejelser vedrørende konkrete valg af organisatorisk, finansiel og teknisk løsning. Delafrapportering foreligger
til efteråret 2003, hvor den danske regering vil drøfte sin holdning til projektet. Herefter vil
de to ministre mødes inden årsskiftet 2003/2004 for at tage stilling til en række nøglespørgsmål vedrørende især organisering og finansiering af projektet samt det videre forløb.
Motorvejsudbygninger
Regeringens anlægslove for udbygning af Motorring 3 i hovedstadsområdet og for udbygning af motortrafikvejen Ønslev–Sakskøbing på Lolland–Falster til motorvej er vedtaget i
maj 2003.
Øget vedligeholdelse af statsvejnettet
Finanslovsaftalen for 2003 afsætter en merbevilling på i alt ca. 1,5 mia. kr. i årene 2004-07
til øget vedligeholdelse af statsvejnettet. Merbevillingen sikrer, at der påbegyndes en indhentning af det konstaterede vedligeholdelsesmæssige efterslæb på statsvejnettet.
Øget vedligeholdelse af jernbaneinfrastrukturen
Finanslovsaftalen for 2003 tilfører ca. 360 mio. kr. årligt fra 2004 til en styrket vedligeholdelse af jernbanen. Aftalen betyder, at der samlet vil blive anvendt knapt 1,5 mia. kr. til fornyelse og vedligeholdelse af jernbanenettet i 2004. Heraf vil knapt halvdelen gå til fornyelse
og vedligeholdelse af spor, mens resten vil gå til fornyelse og vedligeholdelse af de øvrige
dele af jernbanenettet, dvs. broer, køreledninger, signaler, teleanlæg og bygninger m.v.
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Reform af jernbanesektorens institutioner
Regeringen offentliggjorde i april 2003 en plan for den fremtidige rollefordeling i Jernbanesektoren, så sektoren kan udvikle sig fra en selvreguleret sektor til en normal transportsektor. Planen har til formål at sikre, at jernbanen er attraktiv, effektiv og præget af et højt sikkerhedsniveau. Der etableres en Trafikstyrelse for Jernbane og Færger, som samler statens
myndigheds- og planlægningsopgaver i én institution. Banestyrelsen bliver fremover en
netvirksomhed, der får ansvaret for en virksomhedsorienteret drift af jernbanenettet. Den ny
netvirksomhed styrkes ledelsesmæssigt med en bestyrelse.
Et fælles europæisk luftrum – Single European Sky
Det lykkedes under det danske formandskab at opnå enighed om rammerne for etableringen
af et fælles europæisk luftrum. Også Europa-Parlamentet har givet sin støtte til projektet.
Etableringen af et fælles luftrum vil betyde, at luftrummet over Europa organiseres efter
ensartede principper. Flyvningen mellem to punkter vil derfor kunne ske efter den mest optimale rute, således at kapacitetsproblemerne i luftrummet mindskes, hvilket vil reducere
antallet af forsinkelser til gavn for borgere og virksomheder.
Færgetrafikken til og fra Bornholm
Regeringen indgik i oktober 2002 en bred aftale med alle Folketingets partier undtagen Enhedslisten om udbud af den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm og rammerne
for færgedriften efter et udbud. Kontrakten med det vindende rederi ventes underskrevet i
foråret 2004 med start for trafikken den 1. maj 2005. Regeringen fik i december 2002 vedtaget lov om BornholmsTrafikken A/S. Loven vil sikre BornholmsTrafikken større fleksibilitet og kommerciel frihed og dermed bedre muligheder til at agere forretningsmæssigt.
Bornholmstrafikken omdannes til A/S, hvis virksomheden vinder udbuddet.
Forstærkning af digerne ved Rejsby og Ballum
Finanslovsaftalen for 2003 tilfører i alt 20 mio. kr. til statslig medfinansiering af en digeforstærkning, som vil gøre digerne bredere og højere til at kunne stå imod en eventuel ny
storm.
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Udenrigsministeren
EU-formandskabet
Formandskabet var den største udenrigspolitiske udfordring i nyere tid. Regeringen havde
fastsat en klar målsætning for EU’s udvidelse. Først og fremmest skulle forhandlingerne
med op til 10 kandidatlande bringes til afslutning. Desuden skulle der skabes størst mulige
fremskridt for de kandidatlande, der ikke var klar til at afslutte forhandlinger. Efter intensive
og vanskelige forhandlinger kunne anstrengelserne krones på Det Europæiske Råd i København i december 2002. Endvidere afsluttedes udvidelsesforhandlingerne med Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn. For Bulgarien og Rumænien blev 2007 fastsat som måldato for deres optagelse i EU. For Tyrkiets
vedkommende blev der truffet afgørelse om, at såfremt EU i december 2004 beslutter, at
Tyrkiet opfylder det politiske Københavnskriterium, vil der blive åbnet for tiltrædelsesforhandlinger.
Spørgsmålet om transit mellem Kaliningrad og det øvrige Rusland var et af de vanskeligste. Målet var at finde en løsning, der tog hensyn til russiske ønsker uden at antaste Litauens
suverænitet og Schengen-regimet. Midlet var intensive forhandlinger internt i EU og mellem formandskabet, Litauen og Rusland. Målet nåedes på topmødet EU-Rusland i november
2002.
I forhold til konflikten i Mellemøsten lancerede regeringen et fredsudspil, der tog sigte på
at skabe sikkerhed for Israel og at etablere en levedygtig og demokratisk stat for palæstinenserne inden 2005. Udspillet dannede grundlag for intense forhandlinger om sagen i Mellemøst- Kvartetten (bestående af Rusland, FN, USA og EU), der for nyligt formelt overrakte et
konsolideret fredsudspil til konfliktens to parter med anmodning om, at de nu gennemfører
planen. Med dette initiativ er der for første gang i flere år skabt et vist håb om en løsning på
konflikten.
På dansk initiativ etablerede EU en flersidet tilgang til terrorbekæmpelse, der sikrer, at
kampen mod terrorisme integreres i alle aspekter af EU’s eksterne politikker. Med dansk
støtte vedtog NATO på topmødet i Prag i november 2002 en strategi, der skal øge NATO’s
indsats på terrorbekæmpelsesområdet. Danmark bakkede ligeledes op om OSCE’s vedtagelse i december 2002 af et terrorismecharter, der skal maksimere organisationens indsats på
området. I OECD-regi har Danmark deltaget aktivt i FATF’s arbejde med bekæmpelse af
finansiering af terrorisme.
Det lykkedes endvidere at få vedtaget et antal vidtrækkende forslag, der sigter på at styrke
EU’s indsats for menneskerettighederne på en række konkrete områder. Bl.a. vedtog FN’s
Menneskerettighedskommission to danske resolutioner om henholdsvis tortur og retsmedicin.
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Statutten til Den Internationale Straffedomstol (ICC) trådte i kraft den 1. juli 2002, og
det danske EU-formandskab var i efteråret 2002 aktiv i de diplomatiske bestræbelser for ved direkte kontakt til en lang række tredjelande - at udbygge og rodfæste den internationale
støtte til ICC og imødegå forsøg på at underminere Domstolens fremtidige virke. Det er regeringens håb på sigt igen fuldt ud at engagere USA i denne proces.
Regeringens målsætning med ASEM 4-topmødet var at styrke forbindelserne mellem Europa og Asien over en bred front. Målet blev nået, og der blev på topmødet endvidere skabt
en række konkrete resultater.
NATO
På topmødet i november 2002 traf NATO en historisk beslutning om at invitere syv tidligere
østbloklande – Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien - til
optagelse i Alliancen. Danmark spillede en meget aktiv rolle i NATO’s udvidelsesproces og
arbejdede målrettet for en ambitiøs udvidelse. Særligt optagelsen af de tre baltiske lande har
haft høj dansk prioritet.
Konvent
Regeringen har gennem året deltaget aktivt i arbejdet i Konventet. Konventet har drøftet
stort set alle aspekter af EU-samarbejdet. Danske prioriteter har været en klarere arbejdsdeling mellem EU og medlemslandene, en stærkere rolle for nationale parlamenter, åbenhed
og gennemsigtighed, samt for de institutionelle spørgsmåls vedkommende effektivitet i EUsamarbejdet og ligheden mellem medlemslande. Konventets arbejde forventes at resultere i
et udkast til forfatningstraktat, der afleveres til Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki
den 20. juni 2003.
Verdenstopmødet om Bæredygtig Udvikling i Johannesburg
Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling fandt sted i Johannesburg fra den 26. august til
den 4. september 2002. Der blev taget en række konkrete beslutninger på mødet, hvor vandområdet havde topplacering. Det blev blandt andet besluttet, at man inden 2015 skal halvere
antallet af mennesker uden adgang til basal sanitet og hygiejne. Desuden blev det besluttet,
at der inden 2020 skal stoppes brugen af kemikalier, der er farlige for sundheden og miljøet,
og at der inden 2010 skal ske en væsentlig reduktion i tabet af biodiversitet.
Irak
Med et bredspektret bidrag omfattende såvel militære, humanitære, civile og bistandsmæssige komponenter har regeringen i Irak-konflikten ydet en aktiv indsats for at eliminere den
trussel som Saddam Hussein og hans masseødelæggelsesvåben udgjorde for regionen, samt
for at lægge grundlaget for genopbygning af et stabilt og demokratisk Irak.
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Udviklingsbistanden
På udviklingsbistandens område har fokus været på arbejdet med at omlægge bistanden i
overensstemmelse med de politiske prioriteter i ”Redegørelsen for Regeringens Gennemgang af Danmarks Udviklings- og Miljøsamarbejde med Udviklingslandene”. Der er iværksat en refokusering af bistanden på fattigdomsbekæmpelse samt større vægt på fremme af
demokrati, menneskerettigheder og styrkelse af kampen mod terrorisme. I konsekvens heraf
blev programsamarbejdet med Zimbabwe og Malawi lukket, udfasning af samarbejdet med
Eritrea blev iværksat, og landerammerne for samarbejdet med ni programsamarbejdslande,
en række multilaterale organisationer, samt NGO’er blev reduceret. Under puljen på 70 mio.
kr. til særlige indsatser, der bidrager med nye metoder til fattigdomsbekæmpelse og inddragelse af kvinder i udviklingsprocessen, blev der igangsat ét-årige programmer i fem programsamarbejdslande. Regeringens prioritering af styrkelse af erhvervsudviklingen i udviklingslandene blev udmøntet, ved dels at udvide PS-programmet til alle programsamarbejdslande, dels at iværksætte et erhvervssektorprogram i Ghana. Under ordningen for blandede
kreditter blev der etableret et ubundet vindue med en låneportefølje for 2003.
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Undervisningsministeren
Styrkelse af uddannelses- og erhvervsvejledning
Regeringens lovforslag om vejledning om valg af uddannelse er vedtaget i april 2003. Loven indebærer en styrkelse af vejledningen og målretning af den individuelle vejledning
mod de unge med særlige behov, bl.a. gennem oprettelse af en sektoruafhængig vejledning.
Endvidere etableres én fælles vejlederuddannelse og en national vejledningsportal på internettet, der kan styrke gennemsigtigheden og åbenheden både i uddannelserne og i vejledningen.
Kvalitet og faglighed i folkeskolen
Regeringens lovforslag om ændring af folkeskoleloven er vedtaget i april 2003 og bygger på
en bred aftale med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om fornyelse af folkeskolen.
Formålet er at styrke kvaliteten og fagligheden i folkeskolen. Lovændringen indebærer bl.a.
fastsættelse af fælles nationale mål for, hvad eleverne skal have lært på forskellige klassetrin, bedre forberedelse af børn til skolegang, flere timer i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi, styrkelse af naturfagene og faget historie, samt fremrykning af undervisningen i
fremmedsprog.
Som led i fornyelsen af folkeskolen indgår et forsøgs- og udviklingsprogram ”En Skole i
Bevægelse” på 25 mio. kr., bl.a. til udvikling af naturfag, prøve- og arbejdsformer og lokale
løsninger.
Reform af de gymnasiale uddannelser
Regeringen offentliggjorde i januar 2003 en redegørelse til Folketinget om reform af de
gymnasiale uddannelser. Redegørelsens hovedbudskab er styrkelse af studieforberedelsen,
af fagligheden og en bedre samordning af de gymnasiale uddannelser indbyrdes. Bl.a. vil
eleverne i det almene gymnasium i fremtiden få flere fag på højt niveau, og der vil være
større sammenhæng mellem de enkelte fag.
Bedre uddannelser og flerårsaftale om erhvervsuddannelserne
Regeringen indgik i november 2002 en aftale med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om bedre uddannelser. Aftalen omfatter bl.a. udmøntning af uddannelsesreserver og
omlægning af en række tilskud efter ”noget for noget princippet”, der skal medvirke til, at
flere elever fuldfører uddannelserne.
Aftalen omfatter endvidere en økonomisk ramme for erhvervsskolerne i 2003-2006, samt en
aftale om fornyelse af erhvervsuddannelserne med større vægt på den enkelte elevs særlige
forudsætninger og på virksomhedernes behov. Som første fase forventes lovforslag om mere
fleksibilitet i erhvervsuddannelserne vedtaget den 4. juni (på baggrund af anbefalinger fra
udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter). Anden fase vil bl.a. indeholde nye løsninger,
der kan begrænse anvendelsen af skolepraktik.
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Regelforenkling
Med henblik på yderligere mål- og rammestyring er der gennemført lovgivning, der forenkler og moderniserer tilskudssystemet til folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og
håndarbejdsskoler.
Forenkling af råd og nævn
Den overordnede rådgivning om erhvervsuddannelserne, landbrugsuddannelserne og de
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser er blevet forenklet og samlet i Rådet for de
grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.
Større frihedsgrader for indretning af VUC
Regeringens lovforslag om ændring af lov om almen voksenuddannelse og hf-enkeltfag er
vedtaget i december 2003. Formålet med ændringen er at løse konkurrencemæssige spørgsmål mellem aftenskoleområdet og uddannelsesinstitutioner og give amterne større frihedsgrader til at indrette VUC-strukturen. Der er indført en minimumsgrænse for deltagerbetaling, der omfatter alle fag, og loftet for deltagerbetaling er hævet undtagen for de basale fag.
Målretning af SVU
Regeringens lovforslag om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte(SVU) er
vedtaget i december 2002. Ændringen indebærer, at der ikke længere gives SVU til fagspecifikke kurser, som er korte efteruddannelsesforløb af 1-4 ugers varighed for personer med
en videregående uddannelse. Ændringen er begrundet i regeringens ønske om at målrette
offentlig finansiering af leveomkostninger mod formel kompetencegivende uddannelse.
Fleksibelt udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Regeringens lovforslag om ændring af lov om åben uddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser ventes vedtaget den 4. juni 2003. Ændringerne udgør tredje fase i regeringens
forstærkede indsats for et bredt, fleksibelt og gennemsigtigt udbud af erhvervsrettet voksenog efteruddannelse. Rammerne for arbejdsmarkedsuddannelsernes udvikling og styring omlægges og ajourføres, og der udarbejdes fælles kompetencebeskrivelser for arbejdsmarkedsuddannelserne og udvalgte enkeltfag fra erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og de
grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Uddannelse og enkeltfag i en fælles kompetencebeskrivelse får principielt lige økonomiske vilkår.
Øget internationalisering
Regeringens lovforslag om undervisning i udlandet er vedtaget i april 2003. Fremover får
elever i de gymnasiale uddannelser mulighed for at modtage undervisning i udlandet i en
periode. Som led i aftalen om Bedre uddannelser er der desuden oprettet en stipendieordning, hvorefter unge under 18 år kan få udbetalt statsligt stipendium på 10.000 kr. til udvekslingsophold af et skoleårs varighed.
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Økonomi- og erhvervsministeren
Regeringens vækststrategi
Der er behov for at styrke vækstvilkårene i Danmark. Regeringen har med vækststrategien
Vækst med vilje igangsat en langsigtet bred indsats, der sigter mod at skabe større arbejdsudbud og øget produktivitet. Der er i folketingssamlingen 2002-2003 gennemført en række
initiativer inden for rammerne af vækststrategien. Udover initiativer vedr. skat, arbejdsmarkedet, uddannelse og forskning, har regeringen på økonomi- og erhvervsministerens
område fremlagt Liberalisering af energimarkederne, Vækst og fornyelse på boligmarkedet,
Den regionale vækststrategi, Handlingsplan for iværksættere og Ny forbrugerpolitik.
Liberalisering af energimarkederne
Regeringen fremlagde i september oplægget om Liberalisering af energimarkederne med
henblik på at fastlægge rammerne for el- og gassektoren i Danmark og sikre fuldt udbytte af
energiliberaliseringen i Europa. Som opfølgning herpå indgik regeringen i maj en bred aftale med Folketingets partier, der understøtter udviklingen af effektive elselskaber, sikrer at
forbrugernes værdier i elselskaberne anvendes til gavn for forbrugerne og skaber lige vilkår
for konkurrerende energivirksomheders anvendelse af el- og gastransmissionsnettet.
Vækst og fornyelse på boligmarkedet
Regeringen fremlagde i august udspillet Vækst og Fornyelse på boligmarkedet. Udspillet
indeholdt 27 initiativer med det mål at skabe et mere rummeligt boligmarked, der i højere
grad fungerer på markedsvilkår. I december vedtog et bredt flertal i Folketinget "boligpakken" med i alt 5 lovforslag, som led i en flerårig boligpolitisk aftale. I perioden 2003 2007 forventes påbegyndt 104.500 boliger. Heraf 14.500 almene familieboliger, 6.500 ungdomsboliger, 17.900 ældreboliger, 8.800 andelsboliger, 43.000 private ejerboliger og 13.800
private udlejningsboliger.
Den regionale vækststrategi
Regeringen lancerede i maj et sporskifte i den regionale udviklingspolitik. Med Den regionale vækststrategi er der sat fokus på udvikling af det erhvervsmæssige grundlag og udnyttelse af bosætningsmulighederne i udkantsområderne. Regeringen har afsat 60 mio. kr. til at
udvikle og medfinansiere nye vækstsamarbejder med de regionale parter og 25 mio. kr. til
de fiskeriafhængige områder. Desuden øges befordringsfradraget i udkantsområderne, og
indsatsen under EU's regional- og socialfond samordnes og målrettes udkantsområderne.
Handlingsplan for iværksættere
Regeringen har med iværksætterhandlingsplanen afsat i alt 200 mio. kr. over de kommende
fire år til at gøre Danmark til et af Europas stærkeste iværksætterlande. Handlingsplanen
indeholder konkrete initiativer, der skal styrke tilførslen af kapital til de nye virksomheder,
få iværksætteri på skemaet på alle uddannelser, mindske risikoen ved at starte ny virksomhed, forbedre rådgivningen af iværksætterne og mindske de administrative byrder.
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Ny forbrugerpolitik
Regeringen fremlagde i januar et oplæg til en ny forbrugerpolitik. Forbrugerbeskyttelsen
skal styrkes i tæt dialog mellem forbrugere og erhvervsliv. Regeringen har som opfølgning
herpå fremsat lovforslag om oprettelse af et forbrugerforum, der skal rådgive om rammerne
for den statslige forbrugerinformation, og skal fungere som dialogforum for virksomheder,
forbrugere og myndigheder. Regeringen har endvidere fremsat forslag til en ny lov om forbrugerklager, som vil gennemføre en reform af hele forbrugerklageområdet. Lovforslagene
ventes vedtaget den 4. juni 2003.
Handlingsplan for handicapområdet
Regeringen ønsker en udvikling, der fremmer tilgængeligheden for de handicappede i samfundet, så de selv kan tilrettelægge tilværelsen med udgangspunkt i individuelle forskelle og
behov. Alle skal have mulighed for at deltage i arbejdslivet og uddanne sig. Regeringen
fremlagde derfor i februar en handlingsplan for handicappede med 25 konkrete initiativer.
Samlet set beløber initiativerne sig til over 500 mio. kr.
Fremtidssikring af Dankortet
Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de
mest effektive betalingssystemer i verden. For at sikre Dankortsystemet i fremtiden skal
Dankortet imidlertid moderniseres i takt med, at der kommer nye teknologiske fremskridt.
Regeringen har i april fremlagt et løsningsforslag, som Forbrugerrådet, detailhandlen og
Finansrådet har taget til efterretning. Det nuværende Dankort erstattes af et mere sikkert
chipbaseret Dankort samtidig med, at betalingsmiddelloven moderniseres. Løsningen udmøntes i et lovforslag, der ventes vedtaget den 4. juni 2003.
Initiativer på det finansielle område
Regeringen vil gennemføre en lovreform på det finansielle område. Lovstrukturen forenkles
betydeligt ved, at alle tilsynslove erstattes af 2 nye love. Samtidig liberaliseres reglerne for
realkreditbelåning ved at indføre afdragsfrie lån til ejerboliger og fritidshuse i en periode på
op til 10 år. Endvidere oprettes en garantifond for skadesforsikringsselskaber. Tiltagene
skaber mere gennemsigtige, fleksible og betrykkende forhold for kunder og virksomheder i
den finansielle sektor. Lovforslagene ventes vedtaget den 4. juni 2003.
Revisorloven
Der er vedtaget en helt ny revisorlov, som styrker revisorernes uafhængighed og konkurrenceevne i forhold til såvel udenlandske revisorer som indenlandske konsulentvirksomheder.
Der sættes fokus på uafhængigheden, når revisorer udfører revisions- og andre erklæringsopgaver, og revisorerne underkastes en obligatorisk kvalitetskontrol. Samtidig styrkes revisorernes konkurrenceevne ved at ophæve eksisterende krav til generel uafhængighed, som
hidtil har begrænset revisorernes muligheder for at yde bred rådgivning.
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Større valgfrihed i pensionssystemet
Regeringen vil øge valgfriheden på pensionsområdet ved give den enkelte bedre mulighed
for at placere og forvalte sin pensionsopsparing. I marts fremsatte regeringen lovforslag om
flytteret og mulighed for investeringsvalg i Den Særlige Pensionsopsparing (SP). Regeringen har yderligere i maj fremlagt en rapport med forslag til, hvordan valgfriheden i resten af
det danske pensionssystem kan øges.
Mulighed for overtagelse af almene boliger på ejer- eller andelsbasis
Regeringen vil give lejere i almene boliger mulighed for frit at vælge, om de vil købe deres
bolig, eller om de vil blive boende som lejere. Regeringen har derfor i maj fremlagt en rapport, der skal danne grundlag for fremsættelsen af lovforslag, der vil give lejerne mulighed
for at overtage deres almene bolig på ejer- eller andelsbasis.
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