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1. Finanslovsforslaget for 2002
Med finanslovsforslaget for 2002 tager regeringen et
stort skridt til at gennemføre målsætningerne i regeringsgrundlaget om vækst, velfærd og fornyelse i Danmark.
Finanslovsforslaget for 2002 bygger i sin grundidé på en
omprioritering fra tilskudsordninger og administration
til borgernær service. Regeringen foreslår omprioriteringer for 7 mia.kr. i forhold til finanslovsforslaget
fra august.
Der er flyttet midler fra statslig administration og tilskud til at styrke sygehusene og ældreplejen i amterne og
kommunerne. Der er ligeledes flyttet midler fra administration og tilskud i staten til at finansiere en forlænget
barselsorlov mv.
Og gennem reduktion af tilskud og administration i
staten og andre former for finansiering er der skaffet råderum til bortfald af skatter og andre indtægter i staten
bl.a. som led i konkurrenceevnepakken, som primært
kommer virksomhederne til gode.
Regeringens ledetråd er, at borgerne skal have valgfrihed, når det gælder velfærdsydelser. Borgerne skal sættes
frem for systemet. Alle skal på en række centrale områder kunne vælge hvor, og fra hvem den offentlige service
skal leveres.
Det skal være muligt for danskerne at disponere uden
bekymring for pludselige skattestigninger.
Den tidligere regerings forslag til stigninger i skatter er
skrinlagt. Og der vil blive fremlagt lovforslag om fuld

Forskel i prioritering på FFL02 fra
august og det nye FFL02

Mia.kr.

2002

Nye initiativer
Merudgifter i kommuner og
amter til sygehuse og ældre
Merudgifter i staten til barselsorlov, forskning mv.
Bortfald af
skattestigninger mv.

2
2
3

I alt

7

Forskel i prioritering på FFL02 fra
august og det nye FFL02

Mia.kr.
Finansiering
Besparelser på drift og tilskud i staten
Miljø- og
udviklingsbistand
Anden finansiering

2002

4½
1½
1

I alt

Sygehuse

Regeringen foreslår, at der afsættes
1,5 mia.kr. til finansiering af de
udgifter, der er forbundet med at
øge behandlingskapaciteten i
sundhedsvæsenet mhp. nedbringelse af ventetider mv.
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Bortfald af skatter og afgifter
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dækning af sagkyndig bistand i skattesager, hvor borgeren vinder. Det er borgerne, der skal stå i centrum.

mv. ift. FFL02 fra august, mia.kr.

Grønne afgifter
(cementafgift, CO2-afgift,
dieselafgift mv.)
ATP-kompensation mv.
Forringelse af forsikringsvilkår for selvstændige
I alt

1,5
0,5
0,1
2,2

Mere og bedre ældrepleje

I forbindelse med indførelsen af
frit valg af hjemmehjælp samt fri
og fleksibel hjemmehjælp afsættes
på finanslovsforslaget for 2002 en
reserve på ½ mia.kr. årligt til et
generelt løft af ældreplejen.

Samtidig er der iværksat et skattestop. Der vil ikke blive
besluttet nye skatter og afgifter, og de eksisterende skatter og afgifter vil ikke blive hævet. Ejendomsværdiskatten er låst fast på maksimalt det niveau, som er indeholdt i forskudsregistreringen for 2002. Af samme
grund nedlægges vurderingsrådene, og organisationen
slankes markant.
For at prioritere servicen til borgerne er der på finanslovsforslaget taget skridt til en flerårig omprioritering af
de statslige udgifter. Regeringen har som en klar målsætning, at de offentlige midler i højere grad skal anvendes til bedre velfærd for borgerne. Administrationen skal
effektiviseres og målrettes til fordel for flere ressourcer til
bedre velfærd, jf. de udfordringer som er beskrevet i ”En
holdbar fremtid – Danmark 2010”.
Det er nødvendigt, fordi der ikke samlet set er plads til
væsentlige forøgelser af den offentlige beskæftigelse; den
begrænsede vækst i arbejdsstyrken skal især målrettes
private virksomheders behov for mere personale. Samtidig er det nødvendigt nu at have store offentlige overskud, så statens gæld kan nedbringes afgørende i de
kommende år; derved øges råderummet til at håndtere
det udgiftspres, som følger af befolkningsudviklingen og
det derfor stigende antal ældre.
Finanslovsforslaget har den stramhedsgrad, som er nødvendig for at fastholde en langsigtet og stabil økonomisk
udvikling, der giver virksomhederne og borgerne ro og
sikkerhed til at disponere. Forudsætningerne er en betydelig stigning i erhvervsdeltagelsen og fortsat lav ledighed.
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Der skal sikres en mere åben, enkel og effektiv offentlig
sektor, hvor borgere og virksomheder får størst mulig
nytte af de offentlige ydelser. Der er derfor igangsat reformprogrammer vedrørende regelforenkling og modernisering af den offentlige sektor.
Ved at fjerne overflødige og forældede arbejdsprocesser
kan arbejdet målrettes kerneopgaverne. Dermed vil de
offentlige arbejdspladser også blive mere attraktive. Det
er vigtigt, at statens arbejdspladser fortsat skal være
spændende og kompetencegivende.
Den samlede danske udviklingsbistand skønnes at udgøre 13,9 mia.kr. i 2002 svarende til ca. 1 pct. af BNI.
Hermed vil Danmark fortsat være det land i verden, der
opgjort efter de internationale standarder forholdsmæssigt yder mest i bistand til udviklingslandene.
Regeringen vil forstærke det fælles ansvar for de svageste
i vort samfund. Derfor vil regeringen offentliggøre reformprogrammet ”Det fælles ansvar” om en udvidelse af
det offentliges indsats. Løsningen af sociale problemer
handler ikke kun om offentlige bevillinger og systemer.
Derfor ønsker regeringen at inddrage de frivillige, velgørende foreninger stærkere i løsningen af en række sociale
opgaver. Dette vil indgå som en væsentlig del af handlingsprogrammet.

Barselsorlov

Regeringen foreslår en ny og bedre
familiepolitik, som er indrettet ud
fra familiernes behov, og som skaber bedre muligheder for, at familierne kan kombinere arbejds- og
familielivet. Der foreslås derfor en
forlængelse af barselsorloven til 1
år. De samlede udgifter i 2002 er
omkring 0,4 mia.kr. mens udgifterne på lang sigt er ca. 1,3 mia.kr.
om året.
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2. Nye initiativer og forbedringer
Nye initiativer på FFL02

Mia.kr.
Sygehuse
Ældre
Barselsorlov
Konkurrenceevnepakke
Bortfald af skatter og
afgifter mv.
Forskning
Øvrige
I alt

2002
1,5
0,5
0,4
0,5
2,2
0,4
1,5
7,0

Konkurrenceevnepakken

Regeringen foreslår at afsætte ½
mia.kr. til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.
• Omkostningslettelser
• Administrative lettelser
• Forbedrede vilkår for iværksættere og generationsskifte
• Styrkelse af produktivitet og
fornyelse
Konkrete eksempler er lempelse af
indbetalingsfrister for moms, bedre
vilkår for generationsskifte, afskaffelse af efterbeskatning af nøglemedarbejdere mv.

I forbindelse med gennemførelsen af en række centrale
elementer i regeringsgrundlaget er der sammenlagt indbudgetteret forbedringer af den offentlige service og
bortfald af skatter mv. for ca. 7 mia.kr. i forhold til finanslovsforslaget fra august.
De ekstra midler til kommuner og amter i 2002 er ud
over de ca. 4 mia.kr., som den tidligere regering aftalte
med kommunerne og amterne.
Et stærkt offentligt sygehusvæsen med mulighed for gratis behandling for alle er den absolutte grundsten i det
danske sygehusvæsen. Konkret foreslås, at der afsættes
1½ mia.kr. ekstra til sygehusene i 2002. Midlerne udløses i takt med, at antallet af behandlinger øges udover
det niveau, som indgik i økonomiaftalen for 2002 fra
juni 2001.
Der er ventetider på børne- og psykiatriområdet. Regeringen foreslår, at der målrettes 25 mio.kr. til at nedbringe ventetiderne inden for børne- og ungdomspsykiatrien.
Regeringen ønsker en bedre omsorg for og pleje af de
ældre, som har behov for hjælp. Det handler om at give
de ældre og deres familier et bedre redskab i hænderne
til at sikre ordentlig kvalitet i ældreplejen. Der er konkret afsat en reserve på ½ mia.kr. til dette.
Med virkning fra 1. januar 2002 foreslås ét års fleksibel
barselsorlov. Barselsorloven med fuld dagpengeret forlænges med 20 uger til i alt 52 uger og erstatter samtidig
børnepasningsorloven for børn født efter 1. januar 2002.
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Forudsætningen for vækst og velfærd er, at den private
produktion bliver stadigt større. Regeringens konkurrenceevnepakke er det første led i en samlet vækststrategi
– ”Vækst med vilje”, der systematisk skal forbedre betingelserne for at drive virksomhed i Danmark.
På finanslovsforslaget foreslås afsat ½ mia.kr. til en lang
række forslag der forbedrer danske virksomheders konkurrenceevne. Konkurrenceevnepakken indeholder forslag, der mindsker virksomhedernes omkostninger, letter
det administrative besvær, forbedrer iværksætternes vilkår og skaber fornyelse og produktivitet, jf. publikationen ”Konkurrenceevnepakken - Vækst med vilje”.
Yderligere initiativer
Derudover foreslås en lang række initiativer fra henholdsvis regeringsgrundlaget og programmet om ”Regeringens første 100 dage”.
Der er omprioriteret for at styrke forskningen og derigennem skabe grobund for fortsat vækst. Der er afsat
en 1-årig reserve på 400 mio. kr. til at gennemføre nye
initiativer vedrørende forskning og IT i 2002 som overgang til, at regeringen i løbet af 2002 formulerer forslag
til en ny forskningspolitik til drøftelse med Folketingets
partier frem mod FL2003. Derudover forslås der afsat
midler til en moderniseret hjemme-PC ordning og skattefrihed for arbejdsgiverbetalte dataforbindelser.
Der foreslås afsat midler til at gennemføre en række sociale- og boligpolitiske initiativer.
Og endelig foreslås afsat ca. ½ mia.kr. i 2002 til at styrke terrorberedskabet i Danmark og til forsvarets internationale opgaver.

SocialeSociale- og boligpolitiske
initiati
initiativer

•
•
•
•

Bedre vilkår for selvejende ældreboliginstitutioner mv.
Rådet for Socialt udsatte
Større skattefrihed ved udlejning af værelser
Nedsættelse af kommunernes
grundkapitaltilskud

Øvrige initiativer

•

•
•
•
•
•
•

Fuld dækning af sagkyndig bistand i skattesager, hvor borgeren vinder
Styrkelse af fiskerisektoren
Kompensation til landmænd
for udgifter ifm. kogalskab
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger
Forskning mv.
Hjemme-PC ordning
Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte dataforbindelser

8

Svage grupper

Udover de nye initiativer for ca. 7
mia.kr. skal partierne bag satspuljen udmønte satspuljen til sociale
forbedringer for de svage grupper.
Regeringen vil søge tilslutning til,
at indsatsen for de svageste grupper i samfundet som hjemløse,
sindslidende og misbrugere prioriteres højt.
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Regeringen vil samtidig opfordre samtlige amter og
kommuner til straks at få anvendt de afsatte midler til
etablering af boliger til yngre fysisk handicappede, der i
dag bor sammen med ældre personer på plejehjem og i
ældreboligbebyggelser.
Dertil kommer den politiske prioritering i forbindelse
med udmøntningen af den afsatte satspulje. Udmøntningen af satspuljen skal aftales med satspuljepartierne.
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3. Modernisering og målretning – finansiering
af serviceforbedringer og skattebortfald
De nye initiativer og forbedringer er fuldt finansieret,
samtidig med at den nødvendige stramhedsgrad i finanspolitikken opretholdes. Der er primært omprioriteret midler fra statslig administration, nedlæggelse af råd
og nævn, tilskud og puljer samt en tilpasning af ulandsbistanden mv. Nedenfor redegøres for sammensætningen af finansieringen.
Tilskud og puljer mv.
De samlede statslige tilskud er øget betydeligt i
1990’erne. Der er med finanslovsforslaget for 2002 gennemført en første sanering og målretning af de statslige
tilskud, for bl.a. at skabe større gennemskuelighed i tilskuddene.
Når der skal bruges flere penge til udbygning af den
borgernære velfærd, må der holdes igen på de statslige
tilskudspuljer.
Derudover har en række tilskud uhensigtsmæssige forvridende effekter. De forslås derfor afskaffet eller reduceret.
Der gennemføres på finanslovsforslaget en reduktion af
statslige tilskud og puljer for samlet 2,2 mia.kr. i 2002. I
”Budgetoversigt 1” fra januar 2002 findes en samlet oversigt over tilskud og puljer, som reduceres eller afskaffes.
Råd og nævn
Der er et meget betydeligt antal mindre institutioner i
form af råd, nævn, centre og institutter mv., som enten
er oprettet inden for staten eller modtager et statsligt tilskud.

Finansiering på FFL02

Mia.kr.
Tilskud og pulje
Effektivisering
Udviklings- og
miljøbistand
Råd og nævn mv.
”Kasseeftersyn”
Øvrig finansiering

2002
2,2
1,0

I alt

1,5
0,3
0,5
1,5
7,0

Eksempler på reduktion eller afafvikling af tilskud og puljer mv.

• Puljen til Service og Velfærd afvikles
• Trafikpuljen afvikles
• Tilskud til hjemmeservice
reduceres
• Tilskud til energibesparelser i
erhvervsvirksomheder afvikles
• Byudvalgspuljen afvikles
• Teknologipuljen reduceres
• Tilskud til installation af fjernvarme reduceres
• Varslingspuljen afvikles
• Puljen til forsøgsvirksomhed
vedr. indvandrere og flygtninge
afvikles
• Tilskud til teaterabonnement
reduceres
• Tilskud til økologisk byggeri afvikles
• Tilskud til skovrejsning reduceres
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Råd, nævn, centre og udvalg

•
•
•
•

•

Der findes i alt over 600 råd,
nævn, centre og udvalg
103 foreslås nedlagt
For 17 bortfalder bevillingen
For 86 foreslås bevillinger tilpasset eller institutioner sammenlagt
Yderligere 88 undersøges nærmere

Effektiviseringer

En konsekvent modernisering kan
indeholde følgende elementer:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mere rationel organisering af
arbejdsprocesser
Digitalisering af den offentlige
sektor
Billigere og mere effektive
statslige indkøb og e-handel
Mere offentligt privat samarbejde
Nye mekanismer (f.eks. auktioner mv.)
Benchmarking
Anvendelse af udbud og udlicitering
Privatisering

Udviklingen i antallet af råd, nævn, centre og udvalg udspringer bl.a. af politiske ønsker om at sætte fokus på
nye områder, ”løse” pludseligt opståede problemer,
modtage rådgivning og signalere handlekraft, jf. publikationen om ”Mindre bureaukrati og mere service – sanering af råd, nævn, udvalg og centre” , regeringen januar
2002.
På finanslovsforslaget er der indbudgetteret en samlet
reduktion på godt 0,3 mia.kr. i 2002 vedrørende råd og
nævn mv.
Effektivisering i staten
Den offentlige sektor skal moderniseres og forenkles.
Der indbudgetteres på finanslovsforslaget et effektiviseringskrav vedrørende den statslige administration.
Konkret indbudgetteres en generel budgetforbedring på
1 pct. i 2002. I perioden fra 2003 til 2005 vokser budgetforbedringerne gradvist til 3, 5 og 7 pct. i forhold til
det tidligere forudsatte niveau. Effektiviseringskravet i
2002 er på 1 mia.kr. fordelt på de forskellige ministerområder.
Begrænsninger i personaleforbruget i staten gennem effektiviseringer skal på sigt bl.a. ske ved færre nyansættelser i staten til fordel for nyansættelser i kommuner, amter og ikke mindst den private sektor.
Dette er et væsentligt element i moderniseringen af den
offentlige sektor og i realiseringen af målsætningerne om
at flytte personaleressourcer fra administration til service
frem mod 2010.
Den gradvise indfasning af effektiviseringskravet giver
ministerierne en reel mulighed for en politisk priorite-
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ring af, hvor tilpasningerne skal gennemføres i de kommende år.
Danmarks internationale indsats
Danmark vil fortsat være nr. 1 i verden, når det gælder
støtten til de fattigste lande, også selv om miljø- og udviklingsbistanden reduceres med samlet 1½ mia.kr.
Den samlede danske bistand til udviklingslandene skønnes opgjort efter de internationale standarder til 13,9
mia.kr. i 2002, hvilket svarer til ca. 1 pct. af BNI.
Regeringen har foretaget en kritisk gennemgang af den
danske bistand, ikke mindst i lyset af de globale ændringer der er sket efter den 11. september 2001 samt en
forøget fokus på demokrati og menneskerettigheder, for
at sikre en fattigdomsorienteret og effektiv miljø- og udviklingsbistand. På baggrund heraf er reduktionen af
miljø- og udviklingsbistanden fordelt med 1 mia.kr. på
udviklingsbistanden og ½ mia.kr. på miljøbistanden til
ulande.
Bistanden vil på ny blive koncentreret om sin oprindelige hovedmålsætning: At fremme bæredygtig udvikling
gennem fattigdomsorienteret økonomisk vækst. Som led
heri styrkes indsatsen for at inddrage kvinder i udviklingen, der ydes et væsentligt bidrag til en ny global fond til
bekæmpelse af HIV/AIDS, og der afsættes flere midler
til indsatsen i Afghanistan.
Danmark yder endvidere et meget betydeligt bidrag til
freds- og stabilitetsskabende indsatser, opbygning af
demokratierne i Østeuropa, afhjælpning af internationale miljøproblemer, humanitære katastrofer og flytningsproblemer.

Pejlemærker for udviklingsbiudviklingsbistand

•
•
•
•
•

Fattigdomsorientering
Kvinders rolle i udviklingsprocessen
Integration af ulande i den internationale økonomi
Krav om god regeringsførelse
Respekt for demokrati og
menneskerettigheder

Udviklingsbistand. International
International
sammenligning for 2002
(skøn - pct. af BNI)

Danmark
Norge
Sverige
Tyskland*
Frankrig*
England*

1,0
0,9
0,7
0,3
0,3
0,3

* 2000-tal

Udviklingen i dansk internatiointernational bi
bistand (ekskl. forsvar)
19981998-2002, mia.kr.
20

20

15

15

10

10

5

5

0

0
98

99

00

01

02

12 Kort og godt om FFL02

Hovedparten af indsatsen er samlet under Miljø- Fredsog Stabilitetsrammen, der på finanslovsforslaget udgør
4½ mia.kr. Med henblik på at effektivisere og målrette
den fremtidige indsats vil regeringen nærmere afklare de
ændrede behov blandt andet i lyset af den kommende
EU-udvidelse. Der er afsat en reserve på 1,1 mia.kr. under Miljø-, Freds- og Stabilitetsrammen, som vil blive
fordelt i løbet af 2002 til miljø-, freds- og stabilitetsskabetnde indsatser – herunder til nye øststøtteinitiativer.
Der er iværksat en række flerårige øststøtteprojekter,
som vil blive videreført i 2002. Den samlede danske
øststøtte skønnes således i 2002 at udgøre ca. 2 mia.kr.
svarende til 2001. Herudover yder forsvaret en betydelig
indsats i freds- og stabilitetsskabende operationer.
Udgifterne hertil skønnes i 2002 at udgøre 1,1 mia.kr.

Øvrige finansieringselementer

• Afskaffelse af obligatorisk modersmålsundervisning
• Renteafkast fra Feriekonto
• Afskaffelse af den frie ungdomsuddannelse og UJF
• Arbejdsmiljøinstituttet
• Nedsættelse af den frie kvote for
daghøjskoler
• Målretning af naturforvaltningsmidlerne

”Kasseeftersyn” af uforbrugte midler
Ministerierne havde ved udgangen af 2001 opbygget en
væsentlig reserve af uforbrugte midler. De uforbrugte
midler er primært opbygget under den tidligere regering
og er således udtryk for andre prioriteringer. Der er derfor indbudgetteret en besparelse på ½ mia.kr. på finanslovsforslaget som følge af, at visse uforbrugte midler
inddrages og derfor ikke benyttes i 2002.
Anden finansiering
Ud over de ovenstående finansieringselementer er der
omprioriteret Mifresta-midler for 350 mio.kr. i 2002 til
den afsatte reserve til forsvarets internationale udgifter.
Derudover er der indbudgetteret et samlet nettomerudbytte fra de statsligt ejede selskaber i 2002 på 300
mio.kr. og finansiering som følge af salget af UMTSlicenserne i efteråret 2001. Endelig er der gennemført en
række konkrete, mindre omprioriteringer for samlet
knap 0,5 mia.kr.
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4. Finanspolitikken i 2002 mv.
Nøgletal på FFL02

Med finanslovsforslaget vil finanspolitikken bidrage til
en stabil økonomisk udvikling. Statens overskud viser
forholdet mellem indtægter og udgifter. Overskuddet i
2002 skønnes at udgøre godt 16½ mia.kr.
Overskuddet på de samlede offentlige finanser skønnes
til ca. 26 mia.kr. i 2002. Det er noget lavere end ventet i
august, hvilket bl.a. skyldes lavere provenu fra pensionsafkastsskatten. Hertil kommer den tekniske effekt af
omlægningen af den særlige pensionsopsparing.
Venstre og Konservative indgik i 1997 forlig med den
daværende regering om en individuel pensionsopsparing
med fuld sammenhæng mellem indbetalinger og udbetalinger. Den daværende regering ændrede i 1998 i forbindelse med Pinsepakken ordningen til en skat. Regeringen foreslår at omlægge pensionsopsparingen til den
ordning, som V og K indgik forlig om i 1997.
Finanseffekten betegner den meraktivitet, som de
offentlige udgifter sætter i gang i økonomien. Det skønnes, at finanseffekten i 2002 bliver på omkring 0,2 pct.
af BNP. Det svarer til skønnet for FFL02 fra august.
Væksten i det offentlige forbrug illustrerer, hvor meget
ekstra det offentlige forventes at bruge på drift og lønudgifter mv. i forhold til det forrige år. Væksten i det offentlige forbrug skønnes at blive ca. 1,3 pct. i 2002. Det
er en smule mere end for finanslovsforslaget for august.
Stigningen skyldes, at kommunernes budgetter for 2002
overskrider den aftalte udgiftsstigning fra i sommer.
Der er redegjort nærmere for finanspolitikken i Budgetoversigt 1, januar 2002.

FFL02
Ny
august FFL02
Statsligt overskud,
Mia.kr.
Offentlig saldo
Mia.kr.
Offentligt forbrug,
realvækst i pct.
Finanseffekt, pct.
af BNP

19,2

16,6

35,7

26,1

1,1

1,3

0,2

0,2

14 Kort og godt om FFL02

5. Flerårigt perspektiv for udgiftspolitikken
Regeringen har i regeringsgrundlaget understreget nødvendigheden af at føre en flerårig udgiftspolitik.
Tidligere er nye statslige udgifter finansieret gennem
skatte- og afgiftsstigninger. Skattestoppet betyder, at
dette ikke længere vil ske. Nye udgiftspolitiske tiltag skal
i fremtiden finansieres ved omprioriteringer inden for
det udgiftspolitiske råderum.
Krumtappen i en flerårig udgiftspolitik er den langsigtede prioritering og en løbende kritisk gennemgang af de
statslige udgifter. De retningslinier om besparelser og
omprioriteringer, der bliver meldt ud for de følgende år
skal overholdes og respekteres.
På den måde vil der løbende kunne skabes et økonomisk
råderum til at igangsætte nye initiativer, som der måtte
opstå behov for - eller til at forbedre eksisterende ordninger.
Det gælder også de statslige investeringer, hvor regeringen vil udarbejde en langsigtet egentlig investeringsplan.
Planen skal bl.a. sikre, at de statslige midler investeres på
en måde, så det kommer borgere og virksomheder bedst
mulig til gode. Det kræver en løbende plan, der prioriterer midlerne.
En flerårig udgiftsstyring kan være med til at understøtte de langsigtede økonomiske målsætninger frem mod
2010, jf. Økonomisk Redegørelse, januar 2002.
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