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Aftale om finansloven for 2003 
 
1. Den økonomiske politik 
Den samlede økonomiske politik i 2003 bygger på tre overordnede mål-
sætninger: 
• Fortsat nedbringelse af den offentlige gæld.  
• Skattestoppet skal overholdes.  
• Samtidig kræver den økonomiske situation, herunder særligt et           

presset arbejdsmarked, at der føres en fortsat stram finanspolitik.  
 
Parterne er på den baggrund enige om følgende emner i relation til fi-
nanslovforslaget for 2003 og de dertil knyttede ændrings- og lovforslag. 
 
2. Håndhævelse af skattestop 
Amternes vedtagne budgetter for 2003 indebærer en forøgelse af den 
gennemsnitlige udskrivningsprocent. Aftalen mellem regeringen og Amts-
rådsforeningen om, at skatteudskrivningen ikke må stige i forhold til 
2002, er dermed brudt. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den lempelse af den 
statslige beskatning, som er nødvendig for at håndhæve skattestoppet, 
finansieres ved at inddrage det merprovenu, som amterne har opnået ved 
at bryde aftalen med regeringen. I 2003 og 2004 inddrages 50 pct. af 
merprovenuet individuelt i de amter, der har øget skatten, og tilsvarende 
får amter, der har sænket skatten, refunderet 50 pct. af provenutabet her-
ved. Den resterende del af merprovenuet i 2003 og 2004 for amterne set 
under ét inddrages ved en generel reduktion af bloktilskuddet i 2004. Fra 
2005 og frem modregnes det fulde amtslige merprovenu over bloktil-
skuddet.  
 
Det merprovenu, som inddrages fra amterne, anvendes til at lempe den 
statslige beskatning. 
 
For at understøtte skattestoppet fremover og for at understøtte aftalesy-
stemet i forhold til styringen af den amtslige økonomi er regeringen og 
Dansk Folkeparti enige om at etablere en hjemmel til at inddrage et mer-
provenu ved fremtidige brud på skattestoppet i den amtskommunale sek-
tor.  
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Regeringen og Dansk Folkeparti er samtidig enige om at gennemføre en 
tilsvarende neutralisering overfor kommunerne ved et eventuelt fremtidigt 
brud på skattestoppet. Hjemlen til at inddrage et merprovenu vil i givet 
fald blive udvidet til også at omfatte den primærkommunale sektor.  
 
Amtsborgmesteren i Vestsjællands Amt har den 1. november 2002 frem-
sendt et brev til indenrigs- og sundhedsministeren, hvoraf det fremgår at: 
”Jeg skal derfor anmode om et møde med ministeren med henblik på at 
afsøge mulighederne for ved en ændring af Vestsjællands Amts budget for 
2003 at medvirke til, at regeringen ikke finder anledning til at søge sank-
tioner vedtaget i Folketinget.”  
 
Hvis en fornyet behandling af budgettet i Vestsjællands Amt resulterer i, 
at udskrivningsprocenten for 2003 ikke stiger i forhold til 2002, vil skat-
testoppet være overholdt for den amtskommunale sektor.  
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der i givet fald ikke vil 
være behov for yderligere tiltag for at håndhæve skattestoppet i år, og at 
de ovenfor beskrevne tiltag derfor ikke vil finde anvendelse i 2003. 
 
3. Svage grupper 

 Parterne er enige om at gennemføre målrettede forbedringer for de svage 
grupper i samfundet, blandt andet med henblik på at forbedre forholdene 
for ældre og handicappede samt for at bryde den sociale arv. 
 

 På finanslovforslaget for 2003 er der indbudgetteret videreførte initiativer 
fra 2002-puljen for samlet 87,8 mio.kr. samt en reserve til svage grupper 
på 50 mio.kr. Der afsættes yderligere 60 mio.kr. i 2003. Reserven vil blive 
udmøntet efter drøftelse mellem Dansk Folkeparti og regeringen på føl-
gende områder: 
• Øget tilgængelighed for handicappede (26 mio.kr. i 2003), herun-

der f.eks. genopretning af tilskud til handicappedes aftenskoleun-
dervisning 

• Pulje til oprettelse af hospicer (20 mio.kr.) 
• Opretholdelse af kollegium under Reden for unge narkoprostitue-

rede (1 mio.kr.) 
• Natvarmestuer til hjemløse i de store byer (3 mio.kr.) 
• Øget indsats mod negativ social arv (4 mio.kr.)  
• Voksenundervisning for sindslidende (1 mio.kr.) 
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• Udvidelse af patientforsikring (5 mio.kr.) 
• Pulje til særlige sociale formål (50 mio.kr.) 
 
4. Satspuljen 
Regeringen vil fremsætte forslag til en ny satsreguleringslov, der skal dan-
ne grundlag for fordelingen af satspuljen i fremtiden. Partier, der stemmer 
for lovforslaget, vil fremover indgå i forligskredsen om udmøntningen af 
satspuljen. 
 
Loven skal samtidig styrke regelgrundlaget for satspuljens fordeling og 
administration i lyset af, at ordningen videreføres. Herudover vil der alene 
ske en ajourføring af loven. Der vil ikke blive ændret på satsregulerings-
ordningens grundprincipper eller størrelsen af satsreguleringen. 
 
Dansk Folkeparti konstaterer, at der i Folketinget er et stort flertal for 
ordningen, men samtidig, at Dansk Folkeparti ikke har kunnet optages i 
forligskredsen. Forligspartierne er på den baggrund enige om at videreføre 
satsreguleringsordningen. Ordningen sikrer, at udviklingen i overførsels-
indkomsterne afspejler lønudviklingen, og sikrer samtidig, at der årligt 
kanaliseres ressourcer til en målrettet indsats over for samfundets svage 
grupper.  
 
Der er ligeledes enighed om at sikre den bredest mulige parlamentariske 
forankring af ordningen.  
 
5. De økonomisk svagest stillede folkepensionister 
Regeringen og Dansk Folkeparti har drøftet de ældres økonomiske vilkår. 
Parterne er på den baggrund enige om at gennemføre et analysearbejde af 
de ældres økonomiske vilkår med særligt henblik på at belyse den øko-
nomiske situation for de økonomisk svagest stillede ældre. Analysearbej-
det skal være færdiggjort inden udgangen af september 2003. 
 
Parterne er derudover enige om, at der i 2003 udbetales en skattepligtig 
supplerende ydelse på op til 5.000 kr. til folkepensionister, der ikke har 
indkomster udover den sociale pensions grundbeløb og pensionstillæg.  
 
Ydelsen aftrappes med 100 pct. af indkomstgrundlaget udover den sociale 
pensions grundbeløb og pensionstillæg. For folkepensionister, der er gift 
eller samlevende med en anden folkepensionist, aftrappes ydelsen dog 
med 50 pct. af parrets samlede indkomstgrundlag udover den sociale pen-
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sion. Tillægget udbetales ikke til folkepensionister, hvis likvide formue 
(inkl. en eventuel samlever eller ægtefælles formue) overstiger 53.100 kr. 
svarende til de gældende regler om helbredstillæg. 
 
Ydelsen skønnes at medføre en offentlig merudgift i 2003 på 420 mio.kr. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti har ligeledes som opfølgning på finans-
loven for 2002 indgået en aftale om særligt tillæg til økonomisk vanskeligt 
stillede pensionister. Merudgifterne skønnes at udgøre 97 mio.kr. i 2003. 
Aftalen sikrer fremover økonomisk vanskeligt stillede pensionister retskrav 
på tilskud til briller, tandproteser og fodbehandling. 
 
6. Nedbringelse af ventetider på sygehusene 
På finansloven for 2002 blev der afsat en pulje på 1½ mia.kr. til finansie-
ring af de udgifter, der er forbundet med at øge behandlingskapaciteten i 
sundhedsvæsenet med henblik på nedbringelse af ventetider mv. Det for-
ventes, at en stor del af puljen vil blive videreført til 2003. Der er samti-
dig afsat yderligere 340 mio.kr. i 2003 som led i kommuneforhandlinger-
ne. 
 
Det er vurderingen, at de aktivitetsafhængige midler kan sikre et højt 
aktivitetsniveau igennem 2003. For at sikre, at de aktivitetsafhængige 
midler er tilstrækkelige i 2003 afsættes imidlertid en reserve på 125 
mio.kr. 
 
Der er herudover enighed om at sikre, at midlerne i størst muligt omfang 
bidrager til at øge antallet af behandlinger med henblik på at nedbringe 
ventetiderne. Der er nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der blandt 
andet har til opgave at vurdere fordele og ulemper ved forskellige model-
ler for aktivitetsafhængig afregning med sygehusene. Arbejdsgruppen for-
ventes at afslutte sit arbejde i løbet af december 2002. 
 
Der er enighed om at drøfte, hvordan det igennem takstfastsættelsen kan 
sikres, at de afsatte midler omsættes i flest mulige patientbehandlinger, og 
der undgås et uhensigtsmæssigt lønpres. Drøftelserne påbegyndes primo 
2003, når resultatet af arbejdet i den tværministerielle arbejdsgruppe fore-
ligger. 
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7. Grænsehandel og kontrol 
I forbindelse med ophøret af 24 timers reglen pr. 1. januar 2004 sænkes 
afgifterne på spiritus og cigaretter svarende til 43,75 kr. pr. flaske spiritus 
og 4 kr. pr. pakke cigaretter. Desuden sænkes sodavandsafgiften svarende 
til 62,5 øre/liter. 
 
Herved forebygges tab af omsætning i dansk detailhandel i forbindelse 
med 24 timers reglens ophør. Nedsættelsen træder i kraft pr. 1/10-2003.  
 
Den samlede virkning af 24 timers reglens ophør (under hensyntagen til 
den vedtagne tyske forhøjelse af tobaksafgiften), nedsættelse af afgifterne 
på grænsehandelsfølsomme varer, samt afskaffelse af energiafgift vedr. 
smøreolier mv. svarer til et årligt provenutab på ca. 1,3 mia.kr. fra og med 
2004. 
 
I 2003 udgør provenutabet 555 mio.kr., når der tages hensyn til godtgø-
relser vedrørende lagre mv. på 330 mio.kr. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om at styrke indsatsen 
for at bekæmpe kriminalitet i forbindelse med ulovlig import og salg af 
afgiftspligtige varer. Parterne vil derfor nøje følge virkningerne af de plan-
lagte stramninger af den skatte- og afgiftsmæssige kontrol og skærpede 
bødeniveauer i forbindelse med detailsalg af afgiftspligtige varer i kiosker 
mv. Lovforslag herom fremsættes i november. 
 
8. Forenkling og skat 
Reglerne vedrørende indeholdelse af udbytteskat i forbindelse med udbe-
taling af udbytter forenkles, således at der i udbytter, der tilfalder selska-
ber mv. indeholdes 19,8 pct. udbytteskat, mod 28 pct. for andre aktionæ-
rer. Herved opnås en forenkling, idet den indeholdte skat for de berørte 
selskaber dermed som udgangspunkt svarer til den endelige skat. Tilbage-
søgning af udbytteskat vil derfor ikke længere være nødvendig, og det 
bliver muligt at afskaffe omkring 74.000 attester årligt. Til gengæld udvi-
des indberetningspligten i forbindelse med udlodning af udbytter. Den 
forenklede indeholdelse integreres i acontoskatteordningen for selskaber 
mv. og skønnes at medføre et varigt rentetab på cirka 15 mio.kr. fra 2004. 
 
Der indføres skatte- og momsfrihed af arbejde, som håndværkere udfører 
på deres egen ejendom. Den nuværende skattepligt vedrørende eget ar-
bejde omfatter alene personer, der er beskæftiget inden for byggeriet. 
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Denne praksis kan ses som en form for forskelsbehandling, der afskaffes 
med forslaget. Forslaget skønnes at medføre et årligt provenutab på ca. 25 
mio.kr. Finansårsvirkningen i 2003 er 10 mio.kr. 
 
Der indføres fradragsret for selvstændigt erhvervsdrivendes sundhedsbe-
handlinger på tilsvarende betingelser, som for arbejdsgiverbetalte sund-
hedsbehandlinger for lønmodtagere. Herved ligestilles lønmodtagere og 
selvstændige. Forslaget skønnes at medføre et provenutab på 15 mio.kr. 
årligt. Finansårsvirkningen i 2003 er 10 mio.kr. 
 
Der indføres en ordning, hvor kunstnere kan foretage henlæggelser til 
indkomstudligning. Der kan henlægges minimum 5.000 kr. og maksi-
mum 500.000 kr. årligt af den del af indkomsten, der overstiger 150.000 
kr., og som ikke har karakter af løn, legater, priser mv. Henlæggelsen fra-
drages i den skattepligtige indkomst i henlæggelsesåret og indkomstbe-
skattes, når den hæves. Der betales en foreløbig indkomstskat på 30 pct. i 
forbindelse med henlæggelsen, som modregnes i indkomstskatten i for-
bindelse med hævede henlæggelser. Ordningen skønnes at medføre et 
provenutab på 16 mio.kr. i 2003. Det varige årlige tab udgør 12 mio.kr. 
 
9. Iværksættere 
Der er enighed om, at der afsættes 50 mio.kr. årligt over de kommende 
fire år til initiativer, der skal forbedre rammerne for iværksætterne i Dan-
mark. Midlerne er indbudgetteret på finanslovforslaget for 2003. Midler-
ne skal rettes mod styrkelse af den danske iværksætterkultur, administrati-
ve lettelser, bedre erhvervsservice/iværksætterrådgivning samt nemmere 
adgang til finansiering til start og udvikling af egen virksomhed. 
 
Parterne accepterer samtidig regeringens indbudgetterede budgetforbed-
ringer vedrørende erhvervsstøtte på FFL03. Der er dog enighed om, at 
budgetforbedringen vedrørende landbrugets konsulentordning på 20 
mio.kr. årligt ikke gennemføres. 
 
10. Undervisning mv. 
Parterne er enige om at afsætte en reserve til styrket integration af IT i 
Folkeskolen. For at sikre en afbalanceret og velovervejet anvendelse af 
reserven er der dog enighed om, at de afsatte beløb skydes med et år i 
forhold til den indbudgetterede reserve på finanslovforslaget, og at ud-
møntningen sker på baggrund af resultaterne af det igangsatte udvalgsar-
bejde. 
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Skoleskibet Danmark repræsenterer en stor værdi som symbol på Dan-
mark som søfartsnation. Parterne er derfor enige om at afsætte 5 mio.kr. i 
2003 til Skoleskibet Danmark med sigte på, at skibet fortsat kan udfylde 
denne rolle. Regeringen vil derudover tage initiativ til at søge private 
sponsorer, som kan bidrage til finansieringen af Skoleskibet Danmarks 
aktiviteter. 
 
Der er mellem regeringen og Dansk Folkeparti en forståelse om at fort-
sætte de igangværende forhandlinger om folkeskolen, og parterne er enige 
om at stile efter en aftale baseret på et bredt flertal i Folketinget. 
 
11. Placering af statslige arbejdspladser, yderområder, turisme mv. 
Det er hensigten, at nye statslige institutioner som udgangspunkt placeres 
uden for hovedstadsområdet med mindre særlige grunde taler imod, her-
under rekrutteringshensyn, effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen samt 
nærhed til samarbejdsparter mv. 
 
Regeringen har besluttet, at alle tiltag vedrørende placering af nye eller 
nedlæggelse af eksisterende statslige arbejdspladser skal vurderes med 
henblik på regionale konsekvenser.  
 
• I Økonomi- og Erhvervsministeriet er det besluttet at oprette en 

Sikkerhedsstyrelse gennem sammenlægning af en række myndig-
hedsopgaver vedrørende sikkerhedsteknik. Det er hensigten, at sty-
relsen skal placeres i provinsen, hvor der som udgangspunkt fokuse-
res på Jylland. Der er endnu ikke truffet beslutning om placeringen. 

• Der pågår i øjeblikket et analysearbejde om mulighederne for yder-
ligere decentralisering af opgaver og årsværk fra Skov- og Natursty-
relsens hovedkontor i København til de 25 lokale statsskovdistrik-
ter.  

• Der er den 21. juni 2002 opnået politisk enighed mellem samtlige 
partier i Folketinget om den fremtidige organisering inden for red-
ningsberedskabets område, hvor det er besluttet at afvikle det stats-
lige beredskabscenter i Hillerød. I Jylland opretholdes beredskabs-
centrene i Thisted, Herning og Haderslev. På Sjælland opretholdes 
beredskabscentret i Næstved, ligesom centret i Allinge på Bornholm 
opretholdes. 

• Pr. 1 juli 2002 trådte en ny regionsstruktur inden for Told*Skat i 
kraft. De eksisterende regioner opretholdes, men en del af regio-
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nernes hidtidige opgaver varetages i 8 nye regionale told- og skat-
temyndigheder. Det er ved placeringen af opgaver i regionerne til-
stræbt at sikre, at Told*Skat også fremover er en væsentlig statslig 
arbejdsplads på regionalt plan, samt at regionale yderområder ikke 
mister beskæftigelse. Således medfører den nye regionsstruktur en 
begunstigelse af yderområderne. 

•  I forbindelse med flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelser 
er aftalt, at der skal ske en øget arbejdsdeling og et bedre samarbej-
de mellem institutionerne, således at der etableres større og mere 
specialiserede faglige miljøer. Herved løftes uddannelsernes faglige 
niveau, samtidig med at institutionernes geografiske spredning fast-
holdes.  

 
En positiv udvikling i regionerne handler ikke alene om placering af stats-
lige arbejdspladser, men især om at sikre rammerne for udnyttelse af de 
regionale kompetencer og muligheder. De regionale vækstmuligheder 
indgår som et centralt element i regeringens vækststrategi.  
 
Parterne er enige om at arbejde videre med spørgsmålet om placering af 
statslige arbejdspladser med ovennævnte sigte. 
 
Parterne lægger vægt på, at Danmark udvikler sig i regional balance. Par-
terne er derfor enige om at prioritere projekter, som vil bidrage til en po-
sitiv regionaløkonomisk udvikling inden for rammerne af den turismepo-
litiske handlingsplan. Der er allerede afsat i alt 45 mio.kr. i 2003-2005 til 
gennemførelse af initiativer under handlingsplanen. Der afsættes yderlige-
re 10 mio.kr. i 2003 til en målrettet indsats i yderområder. 
 
Hensynet til at Danmark udvikler sig i regional balance integreres også i 
Danmarks Turistråds generelle indsats for at fremme vækst og fornyelse i 
dansk turisme. 
 
I forlængelse af den indgåede aftale om den fremtidige færgebetjening af 
Bornholm mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, So-
cialistisk Folkeparti, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti nedsæt-
tes en følgegruppe bestående af aftalekredsen. Følgegruppen skal drøfte 
alle væsentlige forhold omkring udbuddet af færgebetjeningen af regionen 
Bornholm. 
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12. Øvrige prioritetsområder mv. 
Parterne er enige om, at der skal skabes mulighed for, at der i særlige til-
fælde kan udbetales godtgørelse på i størrelsesordenen 100.000 kr. til de 
efterladte for den tort, som de er blevet påført ved et drab. En sådan mu-
lighed findes ikke i dag (L4 Forslag til lov om ændring af lov om erstat-
ningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser). Mer-
udgifterne for staten ved forslaget skønnes at udgøre 3 mio.kr. i 2003 
stigende til 8 mio.kr. i 2004 og 10 mio.kr. i 2005 og frem. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje på 5 
mio.kr. i 2003 til konkrete initiativer til forbedring af fængselspersonalets 
arbejdsmiljø. Puljen afsættes i Personalestyrelsen og udmøntes i tæt sam-
arbejde mellem Personalestyrelsen og den pågældende institution. 
 
Dansk Folkeparti noterer sig, at retsafgifterne vil indgå i den betænkning, 
som Retsplejerådet vil fremlægge i 2003, samt at regeringen på baggrund 
heraf vil vurdere, om der er grundlag for at foretage en omlægning af rets-
afgiftssystemet. Retsplejerådet overvejer blandt andet retsafgifternes be-
tydning for borgernes økonomiske muligheder for at indbringe en sag for 
retten. Dette vurderes i sammenhæng med reglerne om sagsomkostnin-
ger, offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring, som alle har 
betydning for borgernes økonomiske omkostninger ved retssager. Dansk 
Folkeparti og regeringen er endvidere enige om, at der skal udarbejdes en 
analyse, der skal belyse eventuelle forskelle i beregningen af retsafgifter 
mellem retskredsene. 
 
Indsatsen for at hjælpe sårede og syge herreløse og vilde dyr, der for ek-
sempel er blevet påkørt i trafikken, skal styrkes. Regeringen og Dansk 
Folkeparti er derfor enige om at øge statens tilskud til Dyrenes Beskyttelse 
fra 3 til 5 mio.kr. i 2003. Tilskuddet skal især anvendes til at transportere, 
behandle og pleje syge eller tilskadekomne, herreløse og vilde dyr. 
 
Med henblik på at sikre den fortsatte udgivelse af Søren Kierkegaards 
samlede værker i regi af Søren Kierkegaard Forskningscentret afsættes 5 
mio.kr. årligt på Kulturministeriets område i 2004 -2006. Det forudsæt-
tes, at der tilvejebringes midler til delvis videreførelse af forskningsaktivi-
teterne fra dels Danmarks Grundforskningsfond, dels eventuelle bidrag 
fra forskningsrådene, private fonde mv. 
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Med henblik på styrke vurderingerne af effektiviteten af miljøinitiativer 
og som bidrag til at opnå mest muligt miljø for pengene afsættes der 5 
mio.kr. årligt i 2003-2006 til Institut for Miljøvurdering. Midlerne skal 
anvendes til en styrkelse af udredninger af miljøpolitikkens samfundsøko-
nomiske konsekvenser. 
 
Der er enighed om at afsætte 3 mio.kr. i 2003 til en hovedrenovering af 
motoren mv. i statens skib ved Rigsombudet i Grønland, således at skibet 
fortsat i de næste ti år kan benyttes som rejsefartøj. 
 
Parterne er enige om, at der afsættes 5 mio.kr. i 2003 til videreførelse af 
Femern Bælt ekspertsekretariatet under Trafikministeriet, hvis kompeten-
ce vil være værdifuld, hvis byggeriet af en fast forbindelse besluttes igang-
sat. Sekretariatet forventes at kunne bidrage til at reducere risikoen for 
budgetoverskridelser og forsinkelser ved projektet. Der er hermed ikke 
taget stilling til spørgsmålet om gennemførelsen af selve Femern Bælt 
projektet. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er desuden enige om, at partistøtten 
omfattes af de generelle effektiviseringskrav, der gælder på det statslige 
område, svarende til en budgetforbedring på 2,5 mio.kr. i 2003 stigende 
til 5,7 mio.kr. i 2006. Dansk Folkeparti ønsker desuden, at en tilsvarende 
budgetforbedring gennemføres vedrørende gruppestøtten og Folketingets 
udgifter i øvrigt, men anerkender, at regeringen har det synspunkt, at 
dette i givet fald må ske gennem Folketingets udvalg for forretningsorden. 
 
Parterne konstaterer, at der er et mindreforbrug på udlændingeområdet 
på ca. 40 mio.kr. i forhold til finanslovforslaget for 2003, hvilket bidrager 
til at sikre råderum til fortsatte forbedringer på centrale velfærdsområder 
de kommende år på blandt andet de borgernære områder i kommuner og 
amter.  
 
13. Finansiering 
Med henblik på at undgå en fortsat formueopbygning i Arbejdsmarkedets 
Feriefond overføres i 2003 op til 150 mio.kr. af renteafkastet fra Ferie-
Konto til staten frem for til Feriefonden. Aftalen sikrer, at renteafkastet 
fra FerieKonto kommer alle lønmodtagere til gode.  
 
DONG betaler i 2003 et ekstraordinært afdrag på det af staten ydede lån 
til selskabet, hvorefter lånet er fuldt tilbagebetalt. 
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Ifølge lovgivningen herom forudsættes Hypotekbankens reserver overført 
til statskassen i løbet af bankens afviklingsperiode. Der er enighed mellem 
parterne om, at der i forbindelse med ændringsforslagene overføres 300 
mio.kr. i 2003 fra Hypotekbankens reserver til statskassen. 
 
I forbindelse med aftalen skrives den generelle reserve til finansiering af 
uforudsete udgifter i løbet af 2003 ned til 125 mio.kr. 
 
14. Afsluttende bemærkninger 
Parterne er enige om at stemme for regeringens ændringsforslag til finans-
lovforslaget for 2003 samt finanslovforslag for 2003 ved 3. behandlingen, 
idet parterne kun i enighed støtter ændringsforslag fra andre partier. 
 
Parterne fremhæver, at der som led i aftalerne om finansloven for 2003 er 
indgået en aftale mellem Dansk Folkeparti og regeringen på trafikområ-
det. 
 
Parterne fremhæver, at der er indgået forlig i samarbejde med andre af 
Folketingets partier om Flere i arbejde, Flere og Bedre boliger, Nationale 
naturområder, skovrejsning mv., Bornholmstrafikken, mulig støtte til 
skibsbygning, forbrugerområdet, kulturområdet, Bedre uddannelser mv. 
samt forskning og innovation. 
 
Dansk Folkeparti noterer sig derudover, at regeringen i enighed med for-
ligskredsen for flerårsaftalen om Kriminalforsorgen vil etablere 100 fæng-
selspladser. Finansieringen vil blive tilvejebragt gennem omlægning af 
statslige aktiver. Dansk Folkeparti er ikke forpligtet til at sikre finansie-
ringen. 
 
Dansk Folkeparti har ligeledes noteret sig, at regeringen i løbet af året vil 
søge flertal blandt Folketingets partier til at udmønte de afsatte reserver 
mv. på finanslovforslaget for 2003, herunder vedrørende Miljø-, Freds- 
og Stabilitetsrammen (den generelle reserve), Miljø-, Freds- og Stabilitets-
skabende reserve til forsvarets internationale opgaver, Risø og UMTS.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti) og Dansk Folkeparti om: 

 
Særligt tillæg til økonomisk vanskeligt 

stillede pensionister 
(16. oktober 2002) 
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Aftale om særligt tillæg til økonomisk vanskeligt stillede pen-
sionister  
 
En undersøgelse gennemført af Den Sociale Ankestyrelse har vist, at der 
er stor variation i kommunernes praksis for tildeling af personlige tillæg til 
pensionister. Det forekommer mindre hensigtsmæssigt, at der er store 
forskelle fra kommune til kommune i dækningen af udgifter, som kende-
tegnes ved at være relativt høje, og som på en sundhedsfaglig baggrund 
må vurderes som nødvendige for en stor gruppe pensionister. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er på den baggrund enige om, at der 
indføres et særligt tillæg til dækning af økonomisk vanskeligt stillede pen-
sionisters nødvendige udgifter til tandproteser, briller og fodbehandling. 
  
Forslaget indebærer en klar forbedring af forholdene for økonomisk van-
skeligt stillede pensionister, idet de fremover vil have et retskrav på at 
modtage tilskud til de nødvendige udgifter på de omfattede områder. 
 
Tillægget ydes til følgende udgiftstyper: 
• Briller til afhjælpning af nær- eller langsynethed, dog ikke alminde-

lige læsebriller. Tillægget beregnes på grundlag af udgiften til en 
standardbrille (stel og glas).  

• Tandproteser. Tillægget beregnes på grundlag af prisen på den bil-
ligste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese.  

• Fodbehandling til pensionister med et nødvendigt og vedvarende 
behov for fodbehandling, der ikke kan ydes sygesikringstilskud og 
helbredstillæg til, og som ikke kan dækkes af reglerne om personlig 
pleje. 

 
Tillægget ydes efter følgende principper: 
• Tillægget beregnes svarende til de gældende regler for beregning af 

helbredstillæg. Det vil sige, at tillægget kan udbetales til pensioni-
ster, hvis personlige tillægsprocent er over nul, og hvis likvide for-
mue (inklusiv en eventuel samlever eller ægtefælles formue) er min-
dre end 51.500 kr. (pl-2002).  

• Tillægget udgør 85 pct. af pensionistens udgift og nedsættes afhæn-
gig af den personlige tillægsprocent. Hvis pensionistens personlige 
tillægsprocent er 100, udgør tillægget således 85 pct. af pensioni-
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stens udgift. Er den personlige tillægsprocent derimod f.eks. 50 ud-
gør tillægget efter afrunding 43 pct. af udgiften.  

• Tillægget kan gives til folkepensionister og førtidspensionister, der 
er tilkendt førtidspension efter de regler, der gælder indtil 1. januar 
2003.  

• Tillægget ydes af kommunen efter ansøgning, når udgiften på et 
sundhedsfagligt grundlag vurderes nødvendig  

• Pensionisten kan frit vælge at benytte tillægget som delvis betaling 
til en anden og eventuelt dyrere behandling hos en tandlæge, opti-
ker eller fodterapeut efter eget valg.  

• Udover det særlige tillæg kan kommunen fortsat efter en konkret 
individuel vurdering yde personligt tillæg efter de gældende regler 
til pensionistens resterende egenbetaling.  

• Udgangspunktet for tillægsberegningen er priser i henhold til pris-
aftaler, som kommunen kan indgå med tandlæger, optikere mv. 
Har kommunen ikke en prisaftale, fastsættes tilskuddet ud fra den 
faktiske markedspris.  

• Tillægget ydes subsidiært i forhold til tilskud efter anden lovgivning 
eller private ordninger som f.eks. Sygeforsikringen Danmark.  

• Tilskuddet beregnes efter ensartede principper, men afhængigt af 
prisaftalerne i de enkelte kommuner kan prisen (og dermed til-
skuddets og egenbetalingens) endelige størrelse variere. Pensionisten 
har dog altid ret til at få dækket udgiften med op til 85 pct. af den 
pris, kommunen har indgået aftale om. 

 
Lovforslaget træder i kraft den 1. april 2003 med henblik på at give 
kommunerne tid til at indgå prisaftaler inden ikrafttrædelsen. Pensioni-
ster, der i perioden 1. januar 2003 til 31. marts 2003 afholder udgifter, 
der omfattes af de nye regler om et særligt tillæg, kan efter lovforslagets 
ikrafttræden få udbetalt tillæg til dækning af disse udgifter. Tillæg til 
udgifter afholdt i perioden før lovforslagets ikrafttræden nedsættes dog 
med et beløb svarende til eventuelt allerede udbetalte personligt tillæg til 
dækning af de pågældende udgifter. 
 
De samlede merudgifter ved ændringen skønnes til ca. 97 mio.kr. i 2003, 
100 mio.kr. i 2004, 108 mio.kr. i 2005 og 109 mio.kr. i 2006 og årene 
derefter. 
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Bilag 1. Udgiftstyper omfattet af særligt tillæg til økonomisk vanskeligt 
stillede pensionister 

 
De udgiftstyper, der ydes tillæg til, jf. Aftale om særligt tillæg til økonomisk 
vanskeligt stillede pensionister, er nærmere afgrænset på følgende måde: 
• Tillæg til briller beregnes på grundlag af udgiften til en standard-

brille (stel og glas). Der ydes tillæg til briller, der afhjælper nær- el-
ler langsynethed, evt. med indbygget læsebrille men ikke til briller 
med glidende overgang (progressive glas). Almindelige læsebriller er 
ikke omfattet, da de kan erhverves meget billigt uden en optikers 
mellemkomst. Dog vil der kunne ydes tilskud til læsebriller med en 
styrkeforskel mellem glassene på +/- 1.00 eller derover, da disse kun 
kan købes ved optiker. Standarden for briller fastlægges i den enkel-
te kommune gennem indgåelse af prisaftaler med optikere.  

• Tillæg til tandproteser beregnes på grundlag af prisen på den billig-
ste (men tilstrækkelige) aftagelige tandprotese. Det beregnede til-
skud udbetales også, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt 
med en fast protese, eller hvis pensionisten ønsker en sådan. Der vil 
efter en konkret individuel vurdering kunne udbetales personlige 
tillæg til dækning af merudgiften ved en fast protese, såfremt en så-
dan vurderes nødvendig.  

• Tillæg til fodbehandling gives til pensionister med et nødvendigt og 
vedvarende behov for fodbehandling, som der ikke kan ydes syge-
sikringstilskud og helbredstillæg til, og som ikke kan dækkes af reg-
lerne om personlig pleje (enten på grund af behovets særlige karak-
ter eller fordi pensionisten ikke har nedsat funktionsevne).  

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti) og Dansk Folkeparti om: 

 
Trafikpakke 

(22. oktober 2002) 
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Aftale om trafikpakke 
 
Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og 
Dansk Folkeparti enighed om at gennemføre følgende tiltag og initiativer 
på trafikområdet: 
 
1. Omprioritering af takstnedsættelsesmidler til jernbanevedligehold 
Afskaffelse af takstnedsættelsestilskuddet fra 2004 sker som del af en sam-
let omprioritering af statens udgifter til kollektiv trafik. Tilskuddet til 
takstnedsættelse har ikke ført til en øget benyttelse af den kollektive trafik. 
Aftalepartierne er enige om, at det fortsat er vigtigt at styrke den kollekti-
ve trafik. Derfor foreslås, at takstnedsættelsesmidlerne i stedet anvendes til 
en forbedring af vedligeholdelses- og reinvesteringsindsatsen på baneom-
rådet. En velfungerende jernbaneinfrastruktur er en grundlæggende be-
tingelse for udviklingen af fremtidens kollektive trafikforsyning. 
 
Der sker således en prioritering af togtrafikkens kvalitet på bekostning af 
den hidtidige prioritering af en relativ billig kollektiv trafikbetjening. 
 
Den på regeringens finanslovforslag forudsatte omprioritering af midler 
fra den generelle takstnedsættelsesordning til øget jernbanevedligehold 
gennemføres. Omprioriteringen indebærer, at der fra og med 2004 årligt 
overflyttes ca. 360 mio.kr. (2003-PL) fra den generelle takstnedsættelses-
ordning til en forstærket indsats for genopretning af jernbanenettet. Ind-
satsen vil ikke alene omfatte hovedstrækninger. I det omfang jernbanenet-
tet i yderområderne er nedslidt, vil en renovering af disse indgå i priorite-
ringen. 
 
Regeringen vil forelægge en samlet plan for vedligeholdelse af jernbane-
nettet i 2003. 
 
2. Flerårsaftale for vedligeholdelsen af statsvejnettet 
For statsvejnettet er der konstateret et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb i 
størrelsesordenen 780 mio.kr. (99-pl) ved udgangen af 1999. Med hen-
blik på at indlede en indhentning af dette efterslæb samt afsætte de nød-
vendige midler til at opretholde normaltilstanden på statsvejnettet gen-
nemføres en 4-årige vedligeholdelsesaftale for statsvejnettet dækkende 
perioden 2004-2007. Aftalen indebærer i forhold til regeringens finans-
lovforslag en årlig merbevilling til vedligeholdelse på ca. 315 mio.kr. i 
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2004 og 2005, ca. 307 mio.kr. i 2006 samt i alt 605 mio.kr. i 2007. Mer-
bevillingen afholdes inden for råderummet for offentlige investeringer. 
 
3. Ny mole ved Thorsminde havn 
Thorsminde havn er i dag plaget af tilsandinger af havneindløbet. Med 
henblik på at afhjælpe dette problem gennemføres anlæg af en ny mole. 
Det er vurderet, at den ny mole vil reducere tilsandingsproblemet med ca. 
65 pct. og medføre en årlig driftsbesparelse på ca. 2 mio.kr., når molen er 
taget i brug. Anlægget forventes af koste i alt ca. 20 mio.kr., heraf 5 
mio.kr. i 2003 og 15 mio.kr. i 2004. Udgiften i 2003 finansieres ved om-
prioritering inden for Trafikministeriets rammer. Udgiften i 2004 afhol-
des inden for råderummet for offentlige investeringer. 
 
4. Forstærkning af digerne ved Rejsby og Ballum 
Der er konstateret et behov for en forstærkning af digerne ved Rejsby og 
Ballum. En forstærkning af digerne vil gøre digerne både bredere og høje-
re således, at de bedre kan stå imod en evt. ny storm. Der afsættes 15 
mill.kr. til statslig medfinansiering af en digeforstærkning. 5 mio.kr. fi-
nansieres ved omprioritering inden for Trafikministeriets rammer. Den 
resterende del af udgiften afholdes inden for råderummet for offentlige 
investeringer. 
 
5. Opgradering af jernbanestrækningen Gedser-Nykøbing 
Jernbanestrækningen Gedser-Nykøbing kan i dag kun befærdes med en 
maksimalhastighed på 80 km/t. Med henblik på at sikre mulighed for at 
afvikle jernbanetrafik med en maksimalhastighed på 100 km/t afsættes ca. 
15 mio.kr. til en levetidsforlængelse af sporene. 
 
Det er en forudsætning, at der er udsigt til, at en trafikbetjening Køben-
havn – Berlin via Gedser vil blive genoptaget.  
 
6. Færgebetjeningen af mindre danske øer 
Indenrigs- og Sundhedsministeren har nedsat en arbejdsgruppe med hen-
blik på at få foretaget en belysning af mulighederne for at opretholde og 
udvikle tre mellemstore danske øer som levedygtige samfund især på bag-
grund af øernes beliggenhed og de trafikmæssige forhold. 
 
Baggrunden for nedsættelsen af arbejdsgruppen er en henvendelse fra de 
fire borgmestre fra Marstal, Ærøskøbing, Samsø og Læsø kommuner om 
de fire kommuners økonomiske situation og fremtidsudsigterne for øerne. 
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Øernes transportsituation tages op til drøftelse på baggrund af resultatet 
af rapporten fra Indenrigs- og Sundhedsministerens arbejdsgruppe. 
 
Når der gennemføres nye udbud af færgebetjeningen af små øer, vil takst-
politikken blive taget op til overvejelse. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristeligt 

Folkeparti om: 
 

Naturområdet 
(18. oktober 2002) 
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Aftale om naturområdet 
 
Indgået mellem regeringen, DF og Kr.F. 
 
1.  Økonomisk ramme 

Der afsættes 50 mio.kr. til naturområdet på finansloven for 2003 
fordelt med 25 mio.kr. på konto 23.52.01. Naturforvaltning mv. 
(Driftsbev.) og 25 mio.kr. på konto 23.52.02. Naturforvaltning mv. 
(Anlægsbev.). Midlerne kan anvendes i 2003, eller i de efterfølgende 
år. Ikke-disponerede midler og ikke-forbrugte midler kan overføres 
til efterfølgende finansår. 

 
2. Udmøntning 

Midlerne udmøntes på følgende 3 områder: 
1. Nationale naturområder. Der etableres et antal forsøg med nati-

onale naturområder på land og til havs, hvor der er lokal opbak-
ning og interesse for det. Både naturværdier og rekreative værdi-
er skal indgå med stor vægt ved udpegningen af områderne, lige-
som der også skal søges medfinansiering fra lokal side. Ministe-
ren giver løbende forligspartierne en status for arbejdet med kri-
terier og arbejdet med udpegning af områder. 20 mio.kr. 

2. Offentlig skovrejsning i bynære områder. Skovrejsningen sker i 
samarbejde med kommuner og lokale vandforsyninger, ligesom 
disse også bidrager til finansieringen af skovrejsningen. 20 
mio.kr. 

3. Øget beskyttelses- og plejeindsats i habitatområderne, genopretning 
af ådale mv. Regeringen vil styrke naturbeskyttelsen for naturty-
per og arter i de 254 habitatområder i form af f.eks. genopret-
ning og førstegangspleje. De mest værdifulde ådale genoprettes 
som sammenhængende naturarealer med slyngede vandløb og 
enge langs vandløbene. 10 mio.kr. 

 
3. Finansiering 

Indsatsen finansieres gennem et salg af en del af Skov- og Natursty-
relsens ejendomme, der ikke anvendes som bolig for ansatte i styrel-
sen. Der indbudgetteres salgsindtægter på 25 mio.kr. i 2003, 10 
mio.kr. i 2004, 10 mio.kr. i 2005 og 5 mio.kr. i 2006. 
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4. Den fremtidige naturpolitik 
  Parterne er enig om, at indsatsen indenfor naturområdet i de kom-

mende år drøftes i kredsen af forligspartier. 
 
5. Parterne er enige om at der med denne aftales indgåelse ikke i 2003 

kan stilles forslag til yderligere udgiftsdrivende initiativer på natur-
området med virkning i 2003. 

 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale 

Venstre om: 
 

Bedre uddannelser mv. 
(1. november 2002) 
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Aftale om bedre uddannelser mv.  
 
Bedre uddannelser 
Parterne er enige om at udmønte uddannelsesreserverne til Bedre uddan-
nelser, herunder til en flerårsaftale for erhvervsskolerne. Parterne er end-
videre enige om at afsætte ekstra 100 mio.kr. årligt i 2004-2006 til flerårs-
aftalen for erhvervsskolerne. I 2003 afsættes 45 mio.kr., som finansieres 
inden for Undervisningsministeriets rammer, jf. vedlagte. 
 
Biblioteksafgift 
Parterne er enige om, at der på baggrund af biblioteksafgiftsudvalgets 
rapport gennemføres en række ændringer i biblioteksafgiftsloven. Æn-
dringerne gennemføres i to faser, hvor den første gennemføres med virk-
ning fra 2003, mens ændringerne i den anden fase først får virkning fra 
2004, jf. Aftale om biblioteksafgiften. Ændringerne indebærer, at der i 
perioden 2004-2006 afsættes yderligere 15 mio.kr. årligt til biblioteks-
afgiften og til en litteraturpulje, hvoraf halvdelen finansieres af Kulturmi-
nisteriets reserver. 
 
Øvrige 
Forsøgsperioden med BornholmsTrafikkens hurtigfærge Villum Clausen 
udløber efter 1. kvartal 2003. Når de tekniske rammer for den fortsatte 
færgebetjening af Bornholm er kendte, fastsættes bevillingen til de sidste 
3. kvartaler af 2003 ved aktstykke. Parterne er enige om, at der afsættes en 
reserve på 60 mio.kr. på FL2003. 
 
Der tilføres Etisk Råd 1 mio.kr. i 2003 med henblik på at sikre Rådets 
virksomhed, indtil den fremtidige struktur på området er fastlagt. 
 
Der afsættes 5,3 mio.kr. i 2003-2006 til Danmarks Statistik. Samtidig 
igangsættes en budgetanalyse af den samlede økonomi og opgavetilrette-
læggelse i Danmarks Statistik. 
 
Finansiering 
Parterne er enige i intentionerne bag lovforslaget om indførelse af én af-
regningskonto for kommuner, amter og A-kasser. Det indebærer en styr-
ket styring af likviditeten gennem fjernelse af krydsende betalinger, øget 
brug af modregning samt større sikkerhed i forhold til mellemværendet 
med kommuner, amter og A-kasser. Det kan bidrage til at forbedre stats-
finanserne med op til 110 mio.kr. i 2003 og herefter op til 150 mio.kr.  I 
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den udstrækning den igangværende høringsrunde dokumenterer væsentli-
ge ændringer i forudsætningerne for lovforslaget, kan der foretages tilpas-
ninger. Forslaget vil ikke få konsekvenser for borgere, der modtager socia-
le ydelser mv. 

- o - 
 
Socialdemokratiet, SF og Kristelig Folkeparti, som ikke er med i aftalen 
om bedre uddannelser, har efterfølgende tilsluttet sig de øvrige aftaleele-
menter, herunder finansieringen. 
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Bilag 1.  
 
Aftalen på uddannelsesområdet omfatter indgåelse af en flerårig økono-
misk aftale for erhvervsskolerne og udmøntning af uddannelsesreserver på 
alle uddannelsesområder.  
 
Uddannelsesreserverne tildeles efter et ”noget for noget” princip, der in-
debærer, at institutionerne skal vise vilje til omstilling. Konkret etableres 
tillægstaxametre til indslusning, færdiggørelse og udslusning samt kvali-
tetsudviklingstilskud. Uddannelsesreserverne er finansieret af effektivise-
ringskrav til uddannelsesinstitutionerne. 
 
Flerårsaftale for erhvervsskolerne 
Flerårsaftalen indebærer, at skolerne tilføres 240 mio.kr. i 2003 stigende 
til 708 mio.kr. i 2006 jf. tabel 1. I forhold til de underliggende effektivise-
ringskrav sikrer dette et nettoløft i bevillingerne på 169 mio.kr. over åre-
ne. 
 
Tabel 1. Flerårsaftale for erhvervsskoler 
Mio.kr. 2003 2004 2005  2006 Sum 
Udmøntning af uddannelsesreserver .................... 170 313 453 583 1.519 
Forhøjelse af tilskud til handelsskoler................... 25 25 25 25 100 
Rammeløft .......................................................... 45 100 100 100 345 
I alt ..................................................................... 240 438 578 708 1.964 
Bevillingsudvikling, netto .................................... +70 +73 +18 +8 +169 

 
Rammeløftet i 2003 tilvejebringes ved uforbrugte midler på Undervis-
ningsministeriets område fra 2002.  
 
Uddannelsesreserver – øvrige områder 
De øvrige uddannelsesområder tilføres ca. 237 mio.kr. i 2003 fra uddan-
nelsesreserverne, jf. tabel 2. 
 
Tabel 2. Udmøntning af uddannelsesreserver på øvrige uddannelser 
Mio.kr. 2003 
Efterskoler........................................................................................................ 40,0 
Erhvervsskoler (udover flerårsaftale).................................................................. 9,3 
Produktionsskoler ............................................................................................ 18,2 
Videregående uddannelser ................................................................................ 105,0 
Folkehøjskoler .................................................................................................. 15,0 
Tværgående initiativer ...................................................................................... 49,5 
I alt .................................................................................................................. 237,0 
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Efterskoler 
Andelen af unge indvandrere og efterkommere af disse, der efter aftalen 
udløser tillægstakst ved efterskolerne, kan ikke overstige 8 pct. på den 
enkelte skole i skoleåret 2003/2004. Der vil ske en evaluering af ordnin-
gen efter dette skoleår. 
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Bilag 2. Aftale om bedre uddannelser 
 
Mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre er der 
indgået en samlet aftale for uddannelsesområdet, der omfatter en fler-
årsaftale for erhvervsskolerne og et étårig aftale for de øvrige uddannelses-
områder. 
 
Med aftalen udmøntes Undervisningsministeriets omstillingsreserve og 
finanslovforslagets generelle reserve til tværgående uddannelsesformål på 
215,0 mio.kr., jf. tabel 1. 
 
Tabel 1. Midler til rådighed for aftalen 
Mio.kr. 2003 2004 2005 2006 
Undervisningsministeriets omstillingsreserve ......... 217 505 785 1.035 
Generel reserve ...................................................... 215 215 215 215 
Uddannelsesreserver på FFL03 .............................. 432 720 1.000 1.250 
Forudsættes udmøntet ved FFL04 og senere .......... - 145 285 405 
Uddannelsesreserve til fordeling på FL03............... 432 575 715 845 
Rammeløft til flerårsaftale...................................... 45 100 100 100 
I alt til rådighed for uddannelsesaftale.................... 477 675 815 945 

 
Der er aftalt en hovedfordeling af midlerne med 240 mio.kr. til flerårsaf-
talen for erhvervsskolerne og 237 mio.kr. til de øvrige uddannelsesområ-
der i 2003, jf. tabel 2. 
  

Tabel 2. Hovedfordeling på flerårsaftale for erhvervsskolerne og etårig 
aftale for de øvrige uddannelsesområder 
Mio.kr. 2003 2004 2005 2006 
Flerårsaftale for erhvervsskolerne ........................... 240 438 578 708 
Etårig aftale på de øvrige uddannelsesområder ....... 237 237 237 237 
I alt fordelt ............................................................ 477 675 815 945 

 
Der er enighed om, at midlerne fordeles til institutionerne efter et "noget 
for noget princip", således at de aktivt understøtter de politiske omstil-
lingsønsker til de enkelte uddannelsesområder. Institutionerne skal vise 
vilje til omstilling for at få en andel af reserverne tilbage, der svarer til de 
pålagte effektiviseringskrav. Da institutionerne skal have tid til den nød-
vendige omstilling, er omstillingskravene begrænsede på kort sigt, men 
stigende over perioden. 
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Med aftalen etableres tillægstaxametre til indslusning, færdiggørelse og 
udslusning af elever og studerende. Der afsættes endvidere midler til kva-
litetsudvikling af uddannelserne, jf. nedenfor. 
 
På erhvervsskoleområdet, hvor der indgås en flerårsaftale, er der et firårigt 
forløb for indfasning af de nye styringsinstrumenter. På de øvrige områ-
der er aftalen kun étårig, men det er regeringens hensigt, at indfasningen 
af de nye styringsinstrumenter skal videreføres ligesom på erhvervsskole-
området. 
 
Der er enighed mellem aftaleparterne om at stemme for den nødvendige 
følgelovgivning. 
 
Flerårsaftale for erhvervsskolerne 
Der er behov for, at flere unge afslutter en erhvervsrettet ungdomsuddan-
nelse, at uddannelserne har høj kvalitet og er fleksible, samt at indholdet i 
uddannelserne og udbuddet af uddannede i højere grad svarer til virk-
somhedernes behov. 
 
Det stiller erhvervsuddannelserne over for store udfordringer - især med 
hensyn til fortsat fornyelse og nytænkning af vekseluddannelsesprincip-
pet. Et afgørende element heri er bedre balance mellem udbud og efter-
spørgsel efter praktikpladser. 
 
Erhvervsskolernes økonomiske udvikling i 2003 og i 2004 til 2006 
Med aftalen tilføres erhvervsskolerne midler fra uddannelsesreserverne 
svarende til skolernes bidrag hertil. Uddannelsesreserverne, svarende til 
170 mio.kr. i 2003 voksende til 583 mio.kr. i 2006 udmøntes ved fær-
diggørelsestaxametre, kvalitetstilskud og ordinære takster, som anført i 
tabel 3. 
 
Tabel 3. Flerårsaftale for erhvervsskoler 
Mio.kr. 2003 2004 2005 2006 
Udmøntning af uddannelsesreserver ............................... 170 313 453 583 
…. Ved færdiggørelsestaxametre ........................................ 127,5 228 278 389 
…. Ved kvalitetsudviklingstilskud..................................... 42,5 85 85 85 
…. Ved ordinære takster................................................... 90 109 
Forhøjelse af tilskud til handelsskoler.............................. 25 25 25 25 
Rammeløft ..................................................................... 45 100 100 100 
I alt ................................................................................ 240 438 578 708 
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Aftaleparterne er endvidere enige om at tilføre handelsskolerne 25 mio.kr. 
årligt til hhx. 
 
Herudover tildeles skolerne et rammeløft på 45 mio.kr. i 2003 og 100 
mio.kr. årligt i 2004 til 2006, jf. tabel 3. Rammeløftet i 2003 tildeles ale-
ne til de tekniske skoler ved takstforhøjelser på de tekniske erhvervsud-
dannelser, og svarer forholdsmæssigt til det selektive rammeløft til hhx på 
handelsskolerne på 25 mio.kr. årligt. 
 
Midlerne i 2003 er tilvejebragt ved videreførsel af uforbrugte midler fra 
2002 på Undervisningsministeriets område. 
 
Rammeløftet i 2004 til 2006 udmøntes konkret efter forhandling mellem 
aftalepartierne med henblik på at understøtte implementeringen af forny-
elsen af vekseluddannelsesprincippet og udvikling af nye løsninger i stedet 
for skolepraktik, jf. "fase 2" nedenfor. 
 
Omlægning af præmier, tilskud og puljer pr. 1. januar 2003 
Da en del af de eksisterende præmieringsordninger på skolepraktikområ-
det har vist sig at virke mod hensigten ved, at både skoler og virksomhe-
der har et vist økonomisk incitament til at lade elever deltage i skoleprak-
tik, før de indgår delaftaler eller restuddannelsesaftaler, er der enighed om 
at ophæve disse ordninger. 
 
Det aftales derfor at ophæve reglerne om AER-præmiering af skoler for 
delaftaler eller restuddannelsesaftaler for elever i skolepraktik efter AER-
lovens § 15 a og AER-tilskuddet til virksomheder for aftaler med skole-
praktikelever mv. efter AER-lovens § 17 a. Ved ophævelsen frigøres i alt 
70 mio.kr. 
 
Med henblik på at reducere risikoen for frafald og at tilskynde eleverne til 
at komme hurtigere gennem uddannelsessystemet anvendes 50 mio.kr. til 
at afkorte karensperioden for elevens ret til skolepraktik fra 3 måneder til 
2 måneder. 
 
De resterende 20 mio.kr. anvendes af bestyrelsen til tilskud til faglige 
udvalg og lokale uddannelsesudvalg til vejledning mv. af elever og prak-
tikvirksomheder om uddannelses-, beskæftigelses- og rekrutteringsmulig-
hederne i et samarbejde med skolerne og de lokale og regionale interes-
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senter. Der indsættes ny hjemmel i AER-loven i lighed med den gældende 
tilskudshjemmel for bestyrelsen til at formidle praktikpladser i udlandet. 
 
Det er endvidere aftalt, at finanslovspuljer til praktikpladsopsøgning mv. 
og til forsøg med kombinationsaftaler omlægges til tilskud efter objektive 
kriterier til skoler til praktikpladsopsøgning og vejledning af elever om 
praktik- og beskæftigelsesmuligheder. Herved omlægges dele af de nuvæ-
rende bevillinger på FFL03 på 40 mio.kr. 
 
Fornyelse af vekseluddannelsesprincippet og nye løsninger i stedet for skole-
praktik ("fase 2") 
Aftaleparterne gennemfører drøftelser i foråret 2003 med det formål at 
forny vekseluddannelsesprincippet og udvikle nye løsninger, som kan 
erstatte skolepraktikken. Målsætningen er fortsat at fastholde elevernes 
sikkerhed for optag og gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse 
("uddannelsesgaranti"). Hensigten er at udvikle nye veje og forløb. 
 
Målene med drøftelserne er: 
•   Udvikling af mere fleksible uddannelsesforløb af forskellig længde 

og dybde som supplement til de eksisterende erhvervsuddannelser. 
Uddannelserne skal give grundlag for beskæftigelse med mulighed 
for senere kvalificering til et højere niveau inden for erhvervsudan-
nelserne. De skal være knyttet til de nuværende erhvervsuddannel-
sesindgange og rumme mulighed for individuel jobnær kvalificering 

•   Nye former for praktikorienteret skoleundervisning 
•   Bedre balance mellem udbud og efterspørgsel af praktikpladser 

gennem ændrede incitamenter og fjernelse af barrierer. 
•   Omstilling af uddannelser med længerevarende dårlige beskæftigel-

sesmuligheder. 
 

Alternativet hertil vil være at begrænse skolepraktik gennem aktivitets-
dæmpende reguleringer, herunder: 
•   Adgangsbegrænsning til uddannelser med ringe beskæftigelses-

muligheder. 
•   En fleksibel godkendelsesordning for praktikvirksomheder. 
•   En øvre aldersgrænse for optagelse af elever i skolepraktik. 
•   Ny fællessats for godtgørelse til elever i skolepraktik. 
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•   Afskaffelse af tilskud til skoler ved virksomhedsforlagt undervisning 
og delaftaler for elever i skolepraktik og af godtgørelse til elever ved 
virksomhedsforlagt undervisning. 

•   Styrket efterlevelse af EMMA-kriterierne. 
 
Drøftelserne afsluttes med henblik på, at lovændringer kan gennemføres 
med virkning i 2004. 
 
Som baggrund for drøftelserne foreligger blandt andet arbejdet med nye 
rammer for erhvervsuddannelserne. Rammerne for de merkantile er-
hvervsuddannelser fornyes i overensstemmelse med den foreliggende tre-
partsaftale af 14. august 2002. Erhvervsuddannelsesloven foreslås ændret 
med virkning fra 1. august 2003. 
 
Rammerne for de tekniske erhvervsuddannelser fornyes tilsvarende, og 
der er iværksat en proces for udvikling af vekseluddannelsesprincippet 
med særligt henblik på nyere, højteknologiske beskæftigelsesområder i 
industrien. Erhvervsuddannelsesloven foreslås ændret med virkning fra 
den 1. januar 2004 eller om muligt fra den 1. august 2003. Undervis-
ningsministeren har igangsat et udvalgsarbejde sammen med arbejdsmar-
kedets parter, der afsluttes 1. februar 2003. 
 
Udmøntning af uddannelsesreserver i 2003 på øvrige uddannelsesom-
råder 
Med henblik på at styrke fagligheden i uddannelserne og reducere frafal-
det på alle uddannelsesområder er aftalepartierne enige om at udmønte 
reserver for 237 mio.kr. på uddannelsesområdet i 2003. 
 
Reserverne fordeles til institutionerne efter et "noget for noget princip", 
således at de aktivt understøtter de politiske omstillingsønsker til de en-
kelte uddannelsesområder. Institutionerne skal vise vilje til omstilling og 
yde en ekstra indsats for at få en andel af reserverne tilbage, der svarer til 
de pålagte effektiviseringskrav 
 
Med aftalen etableres tillægstaxametre til indslusning, færdiggørelse og 
udslusning, samt kvalitetsudviklingstilskud, hvor der vil blive stillet krav 
om dokumentation for skolernes anvendelse af midlerne. De konkrete 
tillægstakster og den konkrete fordeling af reserver til de enkelte uddan-
nelsesområder fremgår af tabel 4 nedenfor. 
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Herudover finansieres med aftalen en række tværgående initiativer for 
49,5 mio.kr. Initiativerne omfatter etablering af internationaliseringstil-
skud på 10.000 kr. pr elev til skoleophold i udlandet, en styrket faglig 
indsats indenfor naturfag mv., udvikling af nye uddannelser på MVU-
området og en styrket vejledningsindsats. 
 
Tabel 4. Udmøntning af uddannelsesreserver 2003 – øvrige uddannel-
sesområder 
Område 2003 
Efterskoler:....................................................................................................... 40,0 
  Brobygningstaxameter ...................................................................................... 5,0 
  Pulje til IT...................................................................................................... 10,0 
  Pulje til særlige grupper .................................................................................... 15,0 
  Taxameter til indvandrere og efterkommere af disse 1) ......................................... 10,0 
Erhvervsskoler (udover flerårsaftale):................................................................. 9,3 
  Egu på erhvervsskoler ....................................................................................... 6,3 
  Fleksibel indgang på landbrugsuddannelserne .................................................... 3,0 
Produktionsskoler: ........................................................................................... 18,2 
  Udslusningstaxameter....................................................................................... 11,4 
  Igangsætningstaxameter til egu-forløb ................................................................ 3,6 
  Egu på produktionsskoler.................................................................................. 3,2 
Videregående uddannelser: ............................................................................... 105,0 
  Færdiggørelsestaxameter.................................................................................... 79,0 
  Kvalitetsudviklingstilskud................................................................................. 26,0 
Højskoler mv. .................................................................................................. 15,0 
  Internationalisering – tilskud til deltagere fra EU-ansøgerlande .......................... 3,0 
  Taxameter til unge uden ungdomsuddannelse .................................................... 7,0 
  Taxameter til indvandrere og efterkommere af disse ........................................... 5,0 
Pulje til tværgående initiativer mv..................................................................... 49,5 
  Uddannelsesområder mv. ................................................................................. 23,5 
  Styrket faglig indsats ........................................................................................ 10,0 
  Internationalisering ......................................................................................... 12,0 
  Vejledning....................................................................................................... 4,0 
I alt .................................................................................................................. 237,0 

1) Tillægstaxameteret indføres med henblik på at øge integrationen af unge indvan-
drere og efterkommere af disse. For at undgå en ujævn fordeling mellem skolerne 
kan andelen af unge indvandrere og efterkommere af disse, der udløser tillægs-
takst, ikke overstige 8 pct. på den enkelte skole i skoleåret 2003/2004. Der vil ske 
en evaluering af denne ordning efter dette skoleår. 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne og Kristeligt 

Folkeparti om: 
 

Ny universitetslov 
(11. oktober 2002) 
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Aftale om ny universitetslov 
 
Nedenfor er formuleret de centrale elementer, der skal ligge til grund for 
udarbejdelsen af udkast til ny universitetslov, der skal sendes i høring 
blandt universiteter og andre interessenter, inden fremsættelse i Folke-
tinget januar 2003. Det er et gennemgående princip, at universiteterne 
fastsætter sine egne forhold nærmere i en vedtægt. 
 
1. Universiteternes opgaveportefølje 
1. Universitetets opgave er at drive forskning og værne om forsk-

ningsfriheden, herunder vedligeholde og udvikle centrale grunddi-
scipliner inden for de fagområder, som universitetet dækker. 

2. Universitetet udbyder dels forskningsbaseret uddannelse i form af 
bachelor-, kandidat- og ph.d.-uddannelse, dels forskningsbaseret 
efter- og videreuddannelse i form af blandt andet masteruddannel-
se. 

3. Universitetet formidler sin viden til hele det omgivende samfund, 
ligesom det aktivt bidrager til og deltager i den offentlige debat 
om vigtige samfundsmæssige forhold. 

4. Universitetet samarbejder med offentlige og private virksomheder 
samt sektorforskningsinstitutioner. 

5. Universitetet skal sikre forskningstilknytning af de mellemlange 
videregående uddannelsesinstitutioner.  

6. Universitetet er åbent over for omverdenen og omsætter gennem 
en bred vifte af samarbejdsformer forskning og uddannelse for 
blandt andet at bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i 
hele samfundet. 

 
2. Forskningsbaseret uddannelse 
7. Den eksisterende 3+2+3-uddannelsesstruktur skal implementeres i 

alle uddannelser. 
8. Universiteterne skal forpligtes til at intensivere samarbejdet om 

udvikling og koordinering af uddannelser og fag, herunder over-
gang fra bachelor- til kandidatuddannelse. Uddannelsernes op-
bygning skal understøtte studentermobiliteten på tværs af univer-
siteterne uden tab af faglig progression.  

9. De studerendes retssikkerhed skal sikres, herunder ved overgang 
fra bachelor- til kandidatniveau. 

10. Ændringerne i uddannelserne skal implementeres over en periode 
i dialog og samarbejde med universiteterne.  
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11. Universiteterne skal værne om forskningsetikken, der ligesom 
forskningsfriheden er central i udviklingen af kvaliteten af de 
forskningsbaserede uddannelser. 

12. Den individuelle studievejledning skal intensiveres. For at reduce-
re frafald og understøtte de studerende i en mere fleksibel uddan-
nelsesstruktur skal universiteterne i højere grad end hidtil fokusere 
på vejledningen af de studerende. Denne studievejledning kan 
især de sidste år på uddannelsen også fokusere på karrierevejled-
ning. 

 
3. Ledelse 
3. a. Bestyrelser 
13. Bestyrelsen ansætter rektor. Bestyrelsen godkender universitetets 

budget, strategi- og udviklingsplan og vedtægt og giver dermed 
retningslinier og anvisninger for universitetets daglige ledelse. Be-
styrelsen indgår udviklingskontrakter med Videnskabsministeriet. 
Der skal herske åbenhed om bestyrelsens arbejde. 

14. Bestyrelsesmedlemmerne skal samlet kunne bidrage til at fremme 
universitetets strategiske virke med deres erfaring og indsigt i ud-
dannelse, forskning, videnformidling og videnudveksling. Med-
lemmerne skal endvidere have erfaring med ledelse, organisation 
og økonomi, herunder håndtering af budgetter. 

15. Bestyrelserne skal have eksternt flertal. Formanden vælges af be-
styrelsen blandt de eksterne medlemmer.  

16. Der skal sidde mindst to studerende i bestyrelsen, ligesom både 
det videnskabelige personale og det teknisk-administrative perso-
nale skal være repræsenteret. 

17. Bestyrelsens eksterne medlemmer udpeges i kraft af egen person 
og ikke som repræsentanter for bestemte særinteresser. Uden-
landsk forsknings- og uddannelseserfaring bør være repræsenteret. 
Det er centralt, at de eksterne medlemmer har forskellig bag-
grund, f.eks. fra andre forskningsinstitutioner, kulturlivet, andre 
offentlige virksomheder, erhvervslivet m.v., idet bestyrelsen dels 
skal afspejle universitetets profil og opgaver, dels skal sammensæt-
tes bredt, så der ikke er en ensidig repræsentation fra bestemte 
sektorer eller af bestemte kompetencer og erfaringer. 

18. Universitetet sammensætter den første bestyrelse. Bestyrelsen 
sammensættes under iagttagelse af punkterne 14 til 17. 

19. Videnskabsministeren skal godkende, at sammensætningen af den 
første bestyrelse lever op til punkterne 14 til 17.  
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20. Den første bestyrelse udarbejder en vedtægt, der fastlægger besty-
relsens sammensætning, størrelse, valgprocedurer m.v., herunder 
hvordan de eksterne repræsentanter skal findes fremover. Vedtæg-
ten godkendes af videnskabsministeren. 

21. Det enkelte universitet kan bestemme, at der skal etableres et re-
præsentantskab eller lignende, hvis sammensætning, opgaver og 
organisering fastlægges i vedtægten. 

 
3b. Ansatte ledere 
22. De, der er valgt til rektorer på tidspunktet for lovens ikrafttræden, 

kan fortsætte valgperioden ud, medmindre andet fastsættes i ved-
tægten, og herefter indtil bestyrelsen i henhold til vedtægten har 
ansat en rektor. Rektor varetager dog hvervet med de ledelsesmæs-
sige kompetencer, som følger af den nye lov.  

23. De, der er valgt til dekaner og institutledere på tidspunktet for 
lovens ikrafttræden, medmindre andet fastsættes i vedtægten, kan 
fortsætte valgperioden ud, og herefter indtil rektor i henhold til 
vedtægten har ansat dekaner og institutledere. Dekaner og insti-
tutledere varetager dog hvervet med de ledelsesmæssige kompe-
tencer, som følger af den nye lov. 

24. Medlemmer af kollegiale organer og studieledere fortsætter i deres 
hverv, indtil vedtægten er trådt i kraft, og nye organer er nedsat, 
bortset fra de studerende i studienævnet, der vælges efter de hidti-
dige regler, indtil vedtægten er trådt i kraft. 

25. Bestyrelsen skal være nedsat senest 1. januar 2005. 
26. Bestyrelsen ansætter rektor efter en procedure fastsat i vedtægten. 

Proceduren ved ansættelse af rektor skal sikre en faglig og ledel-
sesmæssig legitimitet.  

27. Rektor skal være en anerkendt forsker inden for et af universitetets 
centrale fagområder og have indsigt i uddannelsessektoren. Rektor 
skal have erfaringer med ledelse og organisering af forskningsmil-
jøer. Rektor skal desuden have indsigt i universitetets virke og 
samspil med det omgivende samfund.  

28. Rektor varetager universitetets daglige ledelse og er ansvarlig over 
for bestyrelsen. Rektor udarbejder oplæg til bestyrelsen om bud-
get, vedtægt og udviklingskontrakt samt oplæg om overordnede 
forsknings- og uddannelsesstrategier. Rektor udarbejder handle-
planer for udmøntning af den strategi- og udviklingsplan, der 
godkendes af bestyrelsen.  
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29. Rektor ansætter dekaner efter en procedure fastsat i vedtægten. 
Proceduren skal sikre den interne faglige og ledelsesmæssige legi-
timitet. Rektor kan delegere opgaver til dekaner og øvrige ledere. 

30. Dekanen skal være anerkendt forsker og have erfaring med og 
indsigt i uddannelse, ledelse og universitetets samspil med det 
omgivende samfund. 

31. Dekaner ansætter institutledere efter en procedure fastsat i ved-
tægten. Proceduren sikrer den faglige og ledelsesmæssige legitimi-
tet.  

32. Institutlederen skal være en anerkendt forsker og skal have under-
visningserfaring. 

33. Dekanen er ansvarlig for udvikling af ledelseskulturen og for at 
sikre ledelseskompetencen på fakultetets institutter. Dekanen er 
ansvarlig for at sikre sammenhæng mellem forskning og uddannel-
se inden for fakultetets område, at sikre et forpligtende samarbejde 
med andre universiteter og at sikre videnudveksling og evt. tekno-
logioverførsel.  

34. Institutlederen skal opbygge en organisation til at løfte instituttets 
samlede opgaver med inddragelse af studerende, det videnskabeli-
ge og teknisk-administrative personale. Institutlederen skal endvi-
dere forpligtes til dels at varetage personaleansvaret, dels at sikre 
kvaliteten i forskning og uddannelse, dels at sikre sammenhængen 
mellem forskning og uddannelse. Institutlederen kan delegere 
opgaver. 

 
3c. Akademisk råd og studienævn 
35. Der nedsættes et akademisk råd, som overtager de akademiske 

sager fra det nuværende fakultetsråd eller konsistorium på mono-
fakultære universiteter.  

36. Der etableres studienævn eller lignende, hvis sammensætning og 
organisering reguleres i det enkelte universitets vedtægt, hvori det 
bestemmes, at de studerende har 50 pct. af pladserne. 

37. VIP-medlemmer og studerende vælges til studienævn og akade-
misk råd samt bestyrelsen. Procedurer herfor fastlægges i vedtæg-
ten. 

38. Den nærmere interne organisering på det enkelte universitet fast-
lægges i vedtægten. Heri skal de studerendes indflydelse på ud-
dannelse og undervisning sikres. 
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4. Intern kvalitetssikring og kvalitetsudvikling 
39. Universitetet skal forpligtes til systematisk at sikre og udvikle kva-

liteten i forskning og uddannelse. Det præciseres nærmere i ved-
tægten, hvordan dette konkret finder sted. 

40. Universitetets ledelse skal forpligtes til at sikre sammenhæng mel-
lem forskning og uddannelse (den forskningsbaserede uddannel-
se). Det præciseres nærmere i vedtægten, hvordan dette konkret 
finder sted.  

41. Universitetets ledelse skal forpligtes til at gennemføre og sikre 
opfølgning på interne og eksterne evalueringer af både undervis-
ning og uddannelse samt forskning. Det præciseres nærmere i ved-
tægten, hvordan dette konkret finder sted. 

42. De studerendes medindflydelse på den løbende og systematiske 
kvalitetssikring skal sikres, herunder i forhold til opfølgning på 
både undervisnings- og uddannelsesevalueringer. Det præciseres 
nærmere i vedtægten, hvordan dette konkret finder sted. 

43. Bestemmelserne om, at mindst 1/3 af en uddannelse skal doku-
menteres ved ekstern censur, fastholdes. Reglerne om ekstern cen-
sur vil blive præciseret, herunder at bachelorprojektet og kandidat-
specialet skal bedømmes med eksterne censorer. 

 
5. Rådgivende paneler 
44. Universiteterne kan nedsætte rådgivende paneler (advisory 

boards), der rådgiver dekaner og/eller institutledere om uddannel-
se, forskning og videnudveksling. 

 
6. Styring 
45. 2. generations udviklingskontrakter, der fastlægges af bestyrelsen 

efter åben drøftelse på universitetet og godkendes af videnskabs-
ministeren, skal dels indeholde et balanceret sæt af kvalitative og 
kvantitative mål, dels indeholde klare mål og strategier for udvik-
ling af forskning, uddannelse samt videnudveksling og teknologi-
overførsel, dels sætte fokus på frafald og gennemførelsestider.  

46. 2. generations udviklingskontrakter skal rumme strategier for 
benchmarking mellem det pågældende universitet og nationale og 
internationale universiteter og fagmiljøer omkring forskning, ud-
dannelse, videnudveksling, teknologioverførsel og mobilitet. 
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7. Selveje og vedtægt 
47. Universiteterne omdannes til selvejende institutioner, men uden 

bygningsmæssigt selveje. Universiteterne er via SEA-ordningen 
(Statens Ejendoms Administration) givet incitamenter til en øko-
nomisk ansvarlig bygningsforvaltning og en effektiv lokaleudnyt-
telse.  

48. Nye bestyrelser kan udarbejde et grundlag for at anmode om at 
overtage statens bygninger til det enkelte universitet på nærmere 
aftalte vilkår. Hensigten er at give universiteterne fleksible ejer-
skabs- og institutionsformer. 

49. Som selvejende institution udarbejder universitetet vedtægter, der 
godkendes af videnskabsministeren. Loven vil angive en række 
minimumskrav til vedtægtens elementer. 

 
8. Regelsanering 
50. Antallet af bekendtgørelser skal reduceres og detailregulering skal 

undgås. 
51. Regelforenkling og øgede frihedsgrader fra regler om bl.a. opspa-

ring og personaleforhold skal dels understøtte ledelsens beslut-
nings- og handlerum og give kendte rammer, dels bidrage til at 
skabe bedre muligheder for talentpleje gennem strategisk karriere-
planlægning med sigte på bl.a. at løse generationsskifteproblemer. 

 
9. Universiteternes økonomi 2003-05 
52.  Bevillingsniveauet i 2003-05 fastholdes på 02-niveau for universi-

teterne under eet. Dette finansieres ved tilbageførsel af omstil-
lingsreserver for 04-05 samt ved gennemførelse af L28 om bort-
fald af ATP-kompensation. Partierne bag aftalen er enige om at 
stemme for L28.  

53.  Bortfald af ATP-kompensation medgår desuden til finansiering af 
reserver til forskning og innovation på §35. Der er enighed om, at 
udmøntningen af disse reserver drøftes i en bredere kreds af parti-
er. 

54.  Det er desuden aftalt, at tilføre universiteterne ekstra 60 mio.kr. 
årligt i 2003-05. Den ekstra tilførsel finansieres gennem reduktion 
af en række erhvervstilskud på Udenrigsministeriets, Økonomi- og 
Erhvervsministeriets, Videnskabsministeriets og Fødevareministe-
riets område, som det fremgår af omstående tabel. 
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Partierne er enige om at drøfte høringssvarene med videnskabsministe-
ren, inden lovforslaget fremsættes januar 2003.  
 
På samme måde er partierne enige om, at ethvert forligsparti kan rejse 
problemstillinger til drøftelse i forligskredsen.  
 
Ændringer i forhold til ovenstående forligstekst forudsætter naturligvis 
enighed i forligskredsen.  
 
De enkelte punkter er uddybet i publikationen Tid til forandring for 
Danmarks universiteter, oktober 2002. 
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Finansiering af universitetsreform 

Mio.kr. 2003 2004 2005 
2003-
2005 

Videreførsel af 2002 niveauet til universiteter ..... 136,0 193,6 471,4 801 
Bortfald af ATP-kompensation........................... 410,0 545,0 545,0 1.500 

 
Bortfald af ATP-kompensation medgår desuden til finansiering af reserver 
til forskning og innovation på §35. Der er enighed om, at udmøntningen 
af disse reserver drøftes i en bredere kreds af partier. 
 

 
Mio.kr. 2003 2004 2005 2006 

2003-
2005 

2003-
2006 

Løft til universiteter........................... 60,0 60,0 60,0  180,0  
Finansiering af løft til universiteter       
Eksportfremme.................................. 7,0 11,0 15,0 19,0  52,0
Center for anvendt IT mv. ................ 21,0 16,0    37,0
Generelle erhvervstilskud................... 22,4 18,1 14,1 14,2  68,8
Tilskud til efteruddannelse inden 
for jordbrugserhvervene .................... 5,1 5,1 6,3 6,2  22,7
I alt ...................................................      180,5

 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti 

om: 
 

”Flere i arbejde” 
(7. oktober 2002) 
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Aftale om ”Flere i arbejde” 
 
1. Indledning 
Det er målet, at beskæftigelsen skal øges med 87.000 personer i perioden 
frem til 2010. De 20.000 skal komme fra et fald i ledigheden. Resten 
skal komme ved at arbejdsstyrken øges. 
 
Der er en betydelig arbejdskraftreserve blandt de ledige, som skal anven-
des. Det er i samfundets og arbejdsmarkedets interesse, og det er i den 
enkeltes interesse. Der er i mange tilfælde tale om mennesker, som kun 
har ledighed som problem. Nogle mangler kvalifikationer og erfaring. 
Andre har opgivet at få et job og indstillet sig på tidlig tilbagetrækning 
eller en tilværelse på passiv forsørgelse.  
 
Et bærende element i "Flere i arbejde" er, at den enkelte skal i centrum. 
Indsatsen skal være bestemt af, hvilket behov den ledige har, snarere end 
af, om den ledige er forsikret eller ej. Systemet skal tilpasses den enkelte 
og ikke omvendt. Vejen tilbage til arbejdsmarkedet skal være den kortest 
mulige. 
 
Der skal også gøres en ekstra indsats for at få de svageste ledige bedre in-
tegreret på arbejdsmarkedet. Det skal sikres, at det kan betale sig at arbej-
de, samtidig med at der er de rigtige tilbud og den rette service til den 
enkelte ledige.  
 
For at indfri målsætningen om at flere skal i arbejde, må der stilles krav til 
ledelsen, medarbejderne på virksomheder, de ledige samt til AF og kom-
munerne. 
 
Det er også væsentligt for at få flere i arbejde inden 2010, at kvalifikatio-
nerne hos ledige forberedes, hvorfor en målrettet indsats gennem uddan-
nelse også er et bærende element i "Flere i arbejde". Store dele af arbejds-
styrken har brug for nye kvalifikationer, såfremt de skal kunne komme 
hurtigere i arbejde. 
 
En anden væsentlig opgave for at nå 2010 målsætningen er at overvåg-
ningen af arbejdsmarkedet og flaskehalsindsatsen styrkes, også udover det 
bidrag, som en mere effektiv indsats for den enkelte ledige vil skaffe. Den 
årlige landsdækkende flaskehalsredegørelse skal kunne følges op af kon-
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krete aktivitetsmuligheder, som kan forbedre den mellem- og langsigtede 
matching på arbejdsmarkedet. 
 
På denne baggrund er der enighed mellem forligspartierne (V, K, S, DF, 
RV og Kr.F.) om nedenstående:  
 
2. Et enstrenget arbejdsmarkedssystem 
Der er enighed om, at: 
• De regler, der gælder for kontanthjælps- og dagpengemodtagere, 

harmoniseres og forenkles. Harmoniseringen omfatter visitation, 
kontaktforløb, formidling, aktive tilbud, rådigheds- og sanktions-
regler.  

• Alle ledige – både forsikrede og ikke-forsikrede - vurderes efter 
samme principper og samme visitationsmodel. 

• Der afsættes 30 mio.kr. under AF's ramme til at igangsætte samar-
bejdsaktiviteter mellem AF, kommunerne og andre aktører for at 
styrke sammentænkningen af det social- og arbejdsmarkedspolitiske 
system. Det undersøges, på hvilke måder der kan koordineres med 
anvendelsen af andre midler. 

• Der etableres et fælles digitalt datagrundlag på tværs af kommuner, 
regioner og andre aktører. Den ledige og virksomhederne skal kun 
afgive oplysninger én gang, og vidensdeling mellem myndighederne 
skal bidrage til større overblik og bedre koordination. 

• For at understøtte implementeringen af handlingsplanen "Flere i 
arbejde" skal medarbejderne i AF og kommunerne have tilbud om 
kompetenceudvikling. I indeværende år gennemføres en omfatten-
de efteruddannelse af de kommunale medarbejdere samt andre rele-
vante aktører i forbindelse med arbejdsevnemetoden. Dette vil blive 
fulgt op af yderligere uddannelsesinitiativer i de kommende år. Der 
afsættes hertil 30 mio.kr. i år 2003 og 30 mio.kr. i 2004. 

 
3. Hurtigere og direkte i arbejde  
Der er enighed om, at: 
• Ledighedsindsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den lediges 

ønsker og forudsætninger og under hensyntagen til arbejdsmarke-
dets behov.  

• Den mest effektive drivkraft til at få den enkelte tilbage på ar-
bejdsmarkedet er altid den lediges egen motivation og orientering 
mod arbejdsmarkedet. 
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• Alle ledige omfattes af et individuelt tilpasset kontaktforløb. Mål-
gruppen er alle dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, 
modtagere af introduktionsydelse, modtagere af starthjælp og reva-
lidender. 

• Der er gennem hele ledighedsforløbet kontakt med den ledige mi-
nimum hver 3. ydelsesmåned i form af personligt fremmøde. Under 
aktive tilbud kan kontakten foregå digitalt eller telefonisk, hvis det-
te skønnes uproblematisk.  

• Den personlige kontakt hver 3. måned er et minimumskrav. Kon-
takten med den ledige skal være hyppigere, hvis der er risiko for, at 
den ledige ikke selv kan finde fodfæste på arbejdsmarkedet, eller 
hvis der er tale om ledige indenfor særlige flaskehalsområder. 

• Der åbnes mulighed for, at andre aktører kan inddrages i kontakt- 
og jobformidlingsarbejdet. 

• For arbejdsmarkedsparate ledige er udgangspunktet for kontaktfor-
løbet i det første ydelsesår primært jobsøgning og formidling. For 
ikke-arbejdsmarkedsparate er sigtet så høj grad af selvforsørgelse 
som muligt.  

• Kontaktforløbet tilrettelægges fleksibelt efter den enkeltes behov og 
kan eksempelvis bestå af et eller flere af følgende elementer - afkla-
ringssamtale om den lediges kvalifikationer og jobmuligheder, støt-
te til udformning af ansøgninger, formidlingssamtaler hos arbejds-
givere, kurser i jobsøgning, besøg på forskellige arbejdspladser med 
henblik på afklaring af jobønsker, vejledning i brug af selvbetje-
ningsredskaber, mv. 

• Den nuværende mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse for 
forsikrede bevares. 

• Kontaktforløbet fortsætter gennem hele ledighedsforløbet, indtil 
den ledige er kommet i arbejde. 

• Arbejdsmarkedsparate ledige skal altid tilmelde sig AF. Al til- og 
framelding til AF skal kunne foregå digitalt enten via a-kassen, 
kommunerne eller som selvbetjening. Kan en ledig ikke selv forestå 
digital til- og afmelding, bistår a-kassen, kommunen og AF. 

• Alle arbejdsmarkedsparate ledige lægger deres CV, dvs. beskrivelse 
af egne kvalifikationer og tidligere joberfaring i den digitale CV-
bank - "Jobnet.dk" hurtigst muligt, og senest efter 1 måneds ledig-
hed. Det er en del af rådighedsforpligtigelsen. A-kasser, AF og 
kommuner sikrer, at data i CV'erne er dækkende og har den for-
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nødne kvalitet. A-kasser, kommuner eller AF hjælper de ledige, der 
ikke selv kan anvende de digitale selvbetjeningsværktøjer. 

• Det er også en forudsætning for at den ledige bringes hurtigt i ar-
bejde, at private og offentlige virksomheder bidrager til et effektivt 
samspil mellem aktiveringsindsatsen og jobåbninger. Effekten af 
den arbejdsmarkedspolitiske indsats kræver derfor en mere aktiv 
indsats - ikke mindst på det private arbejdsmarked. 

 
4. En ny moderne job- og CV-bank - "Jobnet.dk" 
Der er enighed om, at: 
• "Jobnet.dk" skal have en fremtrædende rolle i det fremtidige ar-

bejdsmarkedssystem. "Jobnet.dk" anvendes af virksomheder, de le-
dige, de beskæftigede, a-kasser, kommuner, AF og andre aktører.  

• "Jobnet.dk" er alle arbejdsmarkedsaktørers fælles redskab til effektiv 
og præcis matching mellem job og jobsøger.  

• Der skal arbejdes målrettet på at motivere offentlige og private virk-
somhederne til at lægge ledige job ind i "Jobnet.dk". AF vil frem-
over efter aftale med virksomhederne lægge alle jobordrer ind på 
"Jobnet.dk". 

• "Jobnet.dk" skal bidrage til målrettet formidling af særligt udsatte 
grupper på arbejdsmarkedet, herunder etniske grupper, handicap-
pede mv. Dette kan eksempelvis ske gennem mærkningsordninger. 
Anvendelse af eventuelle mærkningsordninger vil ske i samarbejde 
med relevante interesseorganisationer, f.eks. De Samvirkende Inva-
lideorganisationer. 

• Alle, herunder private formidlingsaktører, får gratis adgang til den 
moderniserede "Jobnet.dk". Hermed sikres en bedre og mere indi-
viduel service over for virksomheder og ledige, idet data om nye job 
og om de lediges kvalifikationer er gratis og let tilgængelige for alle 
på jobformidlingsmarkedet.  

 
5. Andre aktører skal inddrages i beskæftigelsesindsatsen 
Der er enighed om, at: 
• Andre aktører kan inddrages i kontaktforløbet, formidlingsarbejdet 

og i gennemførelsen af arbejdsmarkedsrettede tilbud.  
• Andre aktører kan inddrages i sammenhængende forløb, hvor til-

bud, kontaktforløb og formidling integreres. Derudover kan andre 
aktører bidrage med leverance af enkeltstående aktiveringstilbud. 
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• Ved inddragelsen af andre aktører udarbejdes altid en individuel 
handlingsplan, hvor målet med indsatsen - om muligt jobmålet - 
præciseres. 

• Den ledige har ret til at klage over handlingsplanen og tilbudene, 
uanset om der er tale om en offentlig eller en privat aktør. 

• Når flere aktører (offentlige eller private) med samme effektivitet 
kan forventes at bringe den ledige i beskæftigelse, skal den ledige 
selv have mulighed for at vælge. 

• Der sker ikke myndighedsoverdragelse til anden aktør, herunder for 
visitationsopgaver og sanktionsvurderinger. 

• Andre aktører kan inddrages ved generelle samarbejdsafta-
ler/partnerskaber uden betalingsrelationer. 

• Andre aktører kan inddrages ved udbud og køb af enkeltydelser 
eller større sammenhængende forløb. Køb af ydelser hos andre ak-
tører skal så vidt muligt rettes mod ordinært eller støttet job. Ved 
køb af ydelser skal der gennemføres udbud efter gældende udbuds-
regler. 

• Der kan i forhold til inddragelse af andre aktører anvendes ramme-
udbud. Der udarbejdes i den forbindelse vejledningsmaterialer mv. 
om gode metoder i arbejdet med at gennemføre udbud, standard-
skabeloner for udbud mv., som vil blive tilgængeligt på internettet. 

• Med henblik på at sikre kvalitet via specialisering gives der mulig-
hed for i langt højere grad at gennemføre udbud på tværs af regio-
ner og kommuner, herunder via landsdækkende rammeaftaler og 
samarbejdsaftaler. 

• Såvel små som store aktører skal kunne inddrages i indsatsen. 
Rammeudbud og fleksible samarbejdsmodeller mellem myndighe-
den og private aktører skal sikre, at også mindre aktører kan ind-
drages i beskæftigelsesindsatsen. Opgaver, der ligger under bagatel-
grænsen på ca. 300.000 kr. vil ikke være underlagt udbudspligt.  

• Som hovedregel bør inddragelsen af andre aktører baseres på resul-
tatafhængig betaling. Betalingen kan differentieres alt afhængig af, 
hvor langt den ledige er fra arbejdsmarkedet. Betingelsen for udbe-
taling af resultatafhængig aflønning er som udgangspunkt, at den 
ledige er i et varigt ordinært job i en periode efter forløbets afslut-
ning. 
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• De nuværende centrale regler for inddragelse af andre aktører op-
hæves, og der fastsættes ikke centrale rammer for varighed, indhold 
og pris ved inddragelse af andre aktører. 

• Inddragelsen af andre aktører fremmes ved, at der opstilles mål for, 
i hvor stor en del af indsatsen AF og kommunerne skal inddrage 
andre aktører. Dette kan for kommunerne ske ved, at hver enkelt 
kommune selv opstiller mål for inddragelsen af andre aktører, f.eks. 
for en 3-årig periode. For AF's vedkommende kan målfastsættelsen 
indgå i de årlige kontraktforhandlinger mellem de regionale ar-
bejdsmarkedsråd, beskæftigelsesministeren og Beskæftigelsesrådet. 

• Kommuner og AF skal fremlægge informationer om egne enheds-
omkostninger på hjemmesider mv., således at konkurrencevilkår og 
omkostningsforhold bliver gennemskuelige. 

• Der afsættes ikke en selvstændig økonomisk ramme til betaling af 
andre aktører. AF/kommunerne finansierer forløb købt hos andre 
aktører indenfor AF's økonomiske ramme/de kommunale budget-
ter. 

• Udviklingen i kommunernes og AF's inddragelse af andre aktører i 
beskæftigelsesindsatsen skal følges nøje. 

 
6. Enkle og aktive tilbud - forenkling uden forringelse 
Der er enighed om, at: 
• Alle nuværende ordninger og redskaber forenkles og harmoniseres, 

så der fremover alene er tre redskaber, der er fælles for hele beskæf-
tigelsesindsatsen i AF og kommunerne. Forenklingen sker, så for-
målet med de eksisterende ordninger fastholdes, og udgangspunktet 
er, at den enkelte fremover fortsat vil modtage en ydelse eller løn 
svarende til, hvad de i dag er berettiget til. 

• Dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere (arbejdsmarkedspa-
rate som ikke-arbejdsmarkedsparate), modtagere af introduktions-
ydelse og starthjælp, revalidender, personer i skånejob samt andre 
personer, hvor der gives tilbud om arbejdsmarkedsrettet indsats, ef-
ter gældende regler, kan benytte den forenklede redskabsmodel. 

• Alle skal have udarbejdet en handlingsplan ved tilbud - hvor målet 
om muligt skal være job.  

• Som hovedregel igangsættes aktive tilbud kun, når tilbuddet er et 
klart defineret skridt frem mod job eller hel eller delvis selvforsør-
gelse. Aktive tilbud skal bidrage til en hurtig tilbagevenden til ar-
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bejdsmarkedet, og skal altid følges op med målrettet formidling af 
arbejde og jobsøgning via kontaktforløbet. 

• Varighedsbestemmelser og målrettet visitation skal sikre mod mis-
brug og fortrængning. Aktive tilbud på offentlige og private virk-
somheder skal altid være tidsbegrænsede, evt. med mulighed for 
forlængelse. Det fastsættes i lovgivningen, at der ikke må være tale 
om konkurrenceforvridning.  

• For at bedre mulighederne for at svagere ledige får fodfæste på ar-
bejdsmarkedet, ophæves bestemmelser om, at der kun må udføres 
arbejde, der ellers ikke ville blive udført som almindeligt lønnet ar-
bejde samt bestemmelser om, hvilke typer arbejde, der må udføres. 

• Der etableres en generel hjemmel til, at såvel kommuner som AF 
inden for henholdsvis de kommunale budgetter og AF’s økonomi-
ske ramme kan afholde udgifter til oplæringsomkostninger i for-
bindelse med vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og 
løntilskud. Det kan f.eks. være mulighed for køb af bøger og ar-
bejdsredskaber, frikøb og opkvalificering af mentor/tovholder.  

• Der gives indenfor hhv. den økonomiske ramme til AF og de kom-
munale budgetter til kommunerne mulighed for, at der efter en 
konkret vurdering kan ske finansiering af relevante opkvalifice-
ringsudgifter ved ordinær ansættelse. Der gives endvidere mulighed 
for finansiering af oplæringsomkostninger ved ordinær ansættelse 
(jf. ovenfor). Mulighed for finansiering af opkvalificeringsudgifter 
kan dækkes for personer over 30 år med 12 måneders ledighed for-
ud for ordinær ansættelse, og for unge med 6 måneders forudgåen-
de ledighed. For særligt udsatte grupper gives der mulighed for, at 
ordningen kan anvendes efter 6 måneders ledighed. For nyankom-
ne udlændinge, dvs. udlændinge, der er omfattet af integrationslo-
ven, kan opkvalificeringsudgifter i ordinær ansættelse dækkes fra 1. 
dag hvis kommunen som i f.eks. virksomhedspraktik træffer aftale 
med virksomheden herom. De kommunale udgifter hertil dækkes 
via de generelle programtilskud. Der ydes ikke særskilte tilskud.  

• Den enkelte ledige er – også i aktive tilbud – omfattet af reglen om 
kontakt mindst hver 3. måned. Under aktive tilbud kan kontakten 
foregå digitalt eller telefonisk, hvis dette skønnes uproblematisk. 

• De tre redskaber kan frit kombineres i individuelle forløb efter den 
enkeltes og arbejdsmarkedets behov. 
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Fælles rammeprincipper for virksomhedspraktik/arbejdspladsintroduktion og 
løntilskudsordninger for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere 
• I private og offentlige virksomheder bør der være en politik for 

virksomhedens anvendelse af de nævnte redskaber samt en dialog 
med medarbejderne om den konkrete udmøntning. 

• Såvel i private som i offentlige virksomheder skal der være et rime-
ligt forhold mellem antal ordinært ansatte og antal personer ansat 
med løntilskud, personer, der modtager virksomhedspraktik/ar-
bejdspladsintroduktion eller personer i andre særlige ordninger.  

• Forud for ansættelse med løntilskud og forud for forløb med virk-
somhedspraktik/arbejdspladsintroduktion af mere end 13 ugers 
varighed skal det fremgå, at virksomheden har drøftet spørgsmålet 
med repræsentanter for de ansatte. Medarbejdernes synspunkter 
skal fremgå af arbejdsgiverens tilbud til kommunen /AF om at an-
sætte en person med løntilskud eller om at indgå i forløb med virk-
somhedspraktik/arbejdspladsintroduktion. 

 
Principper for løntilskudsordninger  
• Ansættelse med løntilskud skal medføre en nettoudvidelse af antal-

let af ansatte hos vedkommende arbejdsgiver - såvel offentlig som 
privat. Vurderingen af om betingelsen om nettoudvidelse er opfyldt 
foretages af arbejdsgiveren og de ansatte i fællesskab. Til brug herfor 
skal arbejdsgiveren give repræsentanter for de ansatte alle nødvendi-
ge oplysninger.  

• Uenighed afgøres efter de gældende fagretlige regler. 
 
Vejledning og opkvalificering 
• Formålet er opkvalificering til arbejdsmarkedet, kompetenceudvik-

ling af faglige, sproglige og/eller sociale kompetencer afhængig af 
den enkeltes behov. 

• Målgruppen er alle, der har behov for et arbejdsmarkedsrettet til-
bud for at komme i beskæftigelse. 

• Ydelsen svarer til hidtidig ydelse, dvs. kontanthjælp, introduktions-
ydelse, starthjælp, individuelle dagpenge eller revalideringsydelse. 

• Personen er ikke ansat. 
• Finansieringsomlægningen fuldføres til også at omfatte uddannelser 

som led i revalidering. Dvs., at AF/kommuner finansierer al køb af 
uddannelse. Fastlæggelse af den præcise model for finansieringsom-
lægningen må ske i lyset af de byrdefordelingsmæssige konsekven-
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ser. Kommunerne vil under et blive kompenseret fuldt ud for om-
lægningen. Gennemførelsen af finansieringsomlægningen skal ko-
ordineres med regeringens øvrige initiativer vedrørende reform af 
det kommunale udligningssystem. Finansieringsomlægningens kon-
sekvenser for revalideringens omfang og kvalitet følges nøje.  

• Reglerne om uddannelser, hvortil der kan knyttes uddannelsesgodt-
gørelse, ophæves (positivlisten). 

• For arbejdsmarkedsparate ledige over 30 år kan der indenfor det 
første ydelsesår gives tilbud om vejledning og opkvalificering i op til 
6 uger. 

• Mulighed for 6 ugers selvvalgt uddannelse fastholdes. De 6 ugers 
selvvalgt uddannelse kan efter konkret vurdering hos AF suppleres 
med uddannelsestilbud givet efter handlingsplan på op til 6 uger. 
Der opkræves ikke deltagerbetaling af ledige, der som led i selvvalgt 
uddannelse, benytter AMU-uddannelser. 

• Der kan altid iværksættes danskundervisning. 
• Ledige under 30 år benytter som hovedregel uddannelsessystemet 

på ordinære vilkår. 
• Revalidender kan benytte alle former for uddannelse. 
 
Virksomhedspraktik/Arbejdspladsintroduktion 
• Formålet er træning af faglige, sproglige og/eller sociale kompeten-

cer på en offentlig eller privat arbejdsplads samt afklaring af er-
hvervsmål - f.eks. forud for ansættelse med løntilskud. 

• Virksomhedspraktik/arbejdspladsintroduktion gives til personer, 
der har et opkvalificerings- eller erhvervsafklaringsbehov, som kan 
tilgodeses ved placering på en privat eller offentlig virksomhed. 
Redskabet anvendes kun, såfremt det forudsættes at være det mest 
effektfulde i forhold til en hurtig indslusning på arbejdsmarkedet på 
ordinære vilkår. 

• Målgruppen forudsættes at være dels personer, hvor et afklarings-
forløb er nødvendig i forhold til den videre indsats, dels personer, 
som kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og ar-
bejdsvilkår eller i løntilskudsordning. Der kan opstilles følgende 
målgrupper: 
1. Forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-

modtagere. 
2. Personer, som udover ledighed har problemer af social, psy-

kisk eller fysisk karakter, f.eks. sygdom, misbrug, psykiske li-
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delser, begrænsninger i arbejdsevnen, sociale problemer mv. 
samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der ikke 
har erhvervserfaring, har langvarig ledighed og problemer, der 
begrunder, at de ikke umiddelbart kan varetage et løn-
tilskudsjob.  

• Ydelsen svarer til hidtidig ydelse, dvs. kontanthjælp, introduktions-
ydelse, starthjælp, individuelle dagpenge eller revalideringsydelse. 

• Personen er ikke ansat. 
• For målgruppe 1 er virksomhedspraktikperioden 4 uger. Herudover 

er der mulighed for 3x1 måneds praktik som led i vejledning og 
opkvalificering, jf. gældende regler for forsikrede ledige. 

• For målgruppe 2 gælder, at tilbudet som udgangspunkt kan vare op 
til 13 uger. Der er mulighed for, såfremt der er behov herfor, at for-
længe perioden op til 26 uger. For personer med specielle behov 
kan det være relevant med en længere periode. Manglende dansk-
kundskaber er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at begrunde forløb ud-
over 13 uger.  

• Opfølgning sker mindst hver 3. måned, hvor der tages stilling til, 
om betingelserne for tilbudet, set i forhold til visitationen, er op-
fyldt, og om der er behov for et andet tilbud for at sikre den korte-
ste vej til ordinær beskæftigelse. 

• For at sikre mod misbrug og fortrængning underrettes de lokale 
koordinationsudvalg om kommunens anvendelse af virksomheds-
praktik/arbejdspladsintroduktion. 

• Der skal altid i forbindelse med virksomhedspraktik/arbejdsplads-
introduktion foreligge en handlingsplan – hvor målet om muligt 
skal være job. 

 
Løntilskud 
• Formålet er: 

- Oplæringsforløb: oplæring af sociale, sproglige og/eller faglige 
kompetencer på en arbejdsplads med henblik på at gøre den 
ledige kvalificeret til at varetage et job uden tilskud. 

- Tilskud til praktikperioder i voksenlærlingeforløb. Forsøgs-
ordningen med tilskud til voksenlærlinge på SOSU-området 
permanentgøres. 

- Arbejdsfastholdelse for personer med nedsat arbejdsevne. 
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Derudover kan løntilskudsordningen anvendes til indslusning 
af nyuddannede handicappede på arbejdsmarkedet efter af-
sluttet uddannelse (Isbryderordning). 

• Målgruppen er alle, der har behov for et arbejdsmarkedsrettet til-
bud for at komme i beskæftigelse. 

• Ydelsen er overenskomstmæssig løn. Særlig aftalt løn ved anvendel-
se af sociale kapitler eller særlig lovgivning (eksempelvis skånejob-
ordningen for førtidspensionister) og særlig aftalt løn vedrørende 
flygtninge og indvandrere. Dog gælder følgende: 
- Dagpengemodtagere i løntilskud med oplæringsformål hos 

offentlige arbejdsgivere får overenskomstmæssig løn, dog 
maksimalt 96,21 kr. i timen i 2002. For den enkelte dagpen-
gemodtager skal lønnen efter arbejdsmarkedsbidrag svare til 
individuelle dagpenge, dog mindst 82 pct. af højeste dagpen-
ge. 

- Kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere i løntil-
skudsforløb med oplæringsformål hos offentlige arbejdsgivere 
har fælles loft svarende til ydelsen, dog mindst 82 pct. af hø-
jeste dagpenge. 

• Der foretages en beregning af antallet af arbejdstimer, således at 
antallet af timer gange den overenskomstmæssige løn efter arbejds-
markedsbidrag svarer til den enkeltes ydelse. Antallet af arbejdsti-
mer rundes op til nærmeste hele antal timer af forenklingshensyn 
og for at sikre, at den enkelte mindst får en løn, efter arbejdsmar-
kedsbidrag, svarende til de individuelle dagpenge. 

• Beregningen af antallet af arbejdstimer foretages kun én gang i star-
ten af hvert løntilskudsforløb. Ved beregningen tages der højde for 
kendte reguleringer i aftaleperioden. 

• Personen er ansat. 
• Løntilskudsforløb kan til oplæringsformål og indslusningsforløb for 

handicappede højst have en varighed på 1 år. Tilskud til praktikpe-
rioden i voksenlærlingeforløb og virksomhedsrevalidering - op til 
forløbsvarighed. For arbejdsfastholdende formål: ingen varighed. 

• Der opereres med 4 satser i form af faste kronebeløb på ca. 35 kr., 
54 kr., 81 kr. og 100 kr. Satserne reguleres 1 gang årligt. 

• Der fastlægges en særlig lav løntilskudssats med henblik på, at skå-
nejob omfattes af det nye løntilskudsredskab (det præcise beløb er 
under afklaring). 



 

 67

• Fleksjob er ikke omfattet af denne aftale og er derfor ikke omfattet 
af det nye løntilskudsredskab. 

 
Minimumskrav til aktivering: 
Der er enighed om, at: 
• Inden for det første ledighedsår (52 ydelsesuger) skal der, for de 

over 30 årige, foreligge en handlingsplan - hvor målet om muligt 
skal være job - med det første tilbud til den ledige. For de unge 
gælder særlige regler. 

• Efter det første ledighedsår skal der, for arbejdsmarkedsparate ledi-
ge, efter maksimalt 6 måneders sammenhængende passiv offentlig 
forsørgelse foreligge et nyt tilbud om aktivering. Det vil sige, at alle 
ledige som minimum skal aktiveres, hver gang de ikke har haft til-
knytning til arbejdsmarkedet i 6 måneder. 

• Der kan igangsættes tilbud for såvel forsikrede som ikke-forsikrede 
ledige i hele ledighedsperioden. Dette gælder vejledning og opkvali-
ficering, virksomhedspraktik og løntilskud, herunder voksenlærlin-
geforløb. For arbejdsmarkedsparate ledige kan der dog ikke igang-
sættes længerevarende uddannelsesaktivering over 6 uger under red-
skabet vejledning og opkvalificering, før efter 12 måneders ledig-
hed. 

• Der er fortsat mulighed for 6-ugers selvvalg for forsikrede ledige. 
• 75 pct.-kravet ophæves. 
 
Særlig indsats for personer, der er sagt op, men ikke fratrådt 
Der er enighed om, at: 
• Ved større afskedigelser, kan AF yde tilskud til opkvalificering af 

beskæftigede i opsigelsesperioden, herunder efter- og videreuddan-
nelse. Ved større afskedigelser forstås mindst 50 pct. af medarbej-
derne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesmi-
nisteren kan dog i særlige tilfælde fravige dette krav, når der er tale 
om afskedigelser af et stort antal medarbejdere samtidig med, at 
mulighederne for genbeskæftigelse på det lokale arbejdsmarked er 
små. 

• Ydelse af tilskud til opkvalificering er betinget af, at der foreligger 
en skriftlig tilkendegivelse fra den kommende arbejdsgiver, om, at 
den opsagte får en normal ansættelse efter indsatsen. Dette kan 
f.eks. ske ved, at en arbejdsgiver i en jobordre til AF skriver, at virk-
somheden har behov for et antal personer med en given AMU-
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uddannelse. Der ydes ikke tilskud til forsørgelse. De konkrete akti-
viteter kan have en samlet varighed på op til 8 uger.  

• På baggrund af den foreslåede omlægning af økonomistyringssy-
stemet kan de enkelte regionale arbejdsmarkedsråd afsætte midler til 
denne indsats. 

 
Ordinær uddannelse i revalideringsindsatsen 
Der er enighed om, at: 
• Der udarbejdes årligt en friliste over ordinære uddannelser, som 

kommunerne kan benytte uden at afholde driftsudgifter. Listen ud-
arbejdes i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Be-
skæftigelsesministeriet. Listen udformes, så den indeholder uddan-
nelser, hvor der er klar risiko for mangel på kvalificeret arbejdskraft. 

• Et yderligere sigte med frilisten er at give kommunerne incitament 
til et bredere uddannelsesvalg i forbindelse med revalidering. På fri-
liste placeres således primært uddannelser, som kommunerne i for-
vejen anvender relativt lidt set i forhold til områder med risiko for 
arbejdskraftmangel. 

• Målgruppen for ordningen er udelukkende personer, der er beretti-
get til revalideringsydelse. 

• Kommunerne foretager en individuel visitation af revalidender til 
uddannelsesstederne på baggrund af revalidendernes forudsætninger 
og ønsker. Revalidenderne optages på uddannelser i henhold til de 
almindelige optagelseskriterier. 

 
Ungeforslag 
Der er enighed om, at: 
• Arbejdsmarkedsparate unge under 30 år skal tage en uddannelse på 

ordinære vilkår. 
• Til unge under 30 år kan der som hovedregel ikke gives tilbud om 

SU-berettiget uddannelse på dagpenge eller kontanthjælp. Dette 
gælder dog ikke unge på revalideringsydelse. For at sikre, at unge 
uden en kompetencegivende uddannelse med forsørgerpligt mellem 
25-30 år og udsatte unge forsørgere med problemer udover ledig-
hed (ikke-forsikrede) kan gennemføre en kompetencegivende ud-
dannelse etableres en dispensationsmulighed således, at disse unge 
kan gennemføre et uddannelsesforløb på deres hidtidige ydelse 
(dagpenge eller kontanthjælp). 
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• For at sikre, at jobsøgnings- og jobformidlingsmulighederne er ud-
tømte for de unge efter aktive tilbud, gives der senest et nyt tilbud 
efter 6 måneders ledighed. Hermed følger de unge de samme regler 
som de 30-årige og opefter. 

 
Unge kontanthjælpsmodtagere under 25 år 
• Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere uden kompetence-

givende uddannelse skal fremover have et uddannelsestilbud senest 
efter 13 ugers ledighed. Unge kontanthjælpsmodtagere uden andre 
problemer end ledighed bør have en uddannelse. 

• Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med kompetence-
givende uddannelse og ikke arbejdsmarkedsmarkedsparate unge 
skal senest efter 13 uger have et relevant tilbud ud fra den enkeltes 
forudsætninger og ressourcer. Tilbudet kan bestå i vejledning og 
opkvalificering, virksomhedspraktik eller et løntilskudsjob. 

• Såfremt den unge opgiver uddannelsen eller dropper ud af tilbud 
uden rimelig eller gyldig grund får den unge en sanktion efter sank-
tionsreglerne. Herefter nedsættes den unges ydelse til SU-niveau. 

• Unge kontanthjælpsmodtageres kontanthjælpssats nedsættes til SU-
niveau 6 måneder efter tilbud, dvs. senest efter 9 måneders ledig-
hed. 

• Til unge under 25 år, der ikke kan tage en SU-berettigende uddan-
nelse, ikke er revalideringsberettigede, og som ikke har reel mulig-
hed for at tage et arbejde, ydes et behovsbestemt tillæg på op til for-
skellen mellem SU-niveau og den hidtidige ungesats. 

• Hvis den unge har været selvforsørgende et halvt år vil rettigheder-
ne til normal ungesats være genvundet.  

 
Unge 25-29-årige 
• Forsikrede ledige 25-29-årige skal have et tilbud senest efter 6 må-

neders ledighed. Ydelsen under tilbud er som hidtil. 
• Alle arbejdsmarkedsparate unge 25-29-årige uden kompetencegi-

vende uddannelse skal have ret til et uddannelsestilbud. Ønsker den 
unge ikke uddannelse gives andet tilbud. Dette gælder både forsik-
rede og kontanthjælpsmodtagere. Unge 25-29-årige med kompe-
tencegivende uddannelse skal have et tilbud.  
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Ledige over 50 år 
Der er enighed om, at: 
• De 58-59-årige dækkes af de generelle regler om kontakt og vejled-

ning hver 3. måned, samt fleksibel aktivering efter 6 måneders sam-
menhængende passiv offentlig forsørgelse. Særlig for de ledige over 
50 år er det afgørende, at der fremover er en tidlig og individuel 
kontakt og tilbud om relevant og jobrettet aktivering. For at 
understøtte, at ledige over 50 år får job hurtigst muligt tages samti-
dig en række gode initiativer såsom opdyrkning af netværk og job-
klubber, målrettet brug af Beskæftigelsesministeriets seniorpulje til 
blandt andet at understøtte seniorpolitik i virksomhederne mv. 

• I forbindelse med førstkommende kontraktforhandling skal 
RAR'ene prioritere, hvilke initiativer, der skal tages for, at sikre den 
mest effektive indsats med at få de ældre tilbage på arbejdsmarkedet 
således, at fritagelsesbestemmelsen eventuelt kan ophæves. 

 
Integration af flygtninge og indvandrere 
Forligspartierne tager til efterretning, at regeringen i foråret indgik en 
aftale med arbejdsmarkedets parter og de kommunale parter om initiati-
ver til at forbedre integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejds-
markedet. Hovedparten af integrationsaftalen udmøntes nu med Flere i 
arbejde.  
 
Elementer i aftalen er: 
• En aktiv start for alle nyankomne flygtninge og indvandrere, her-

under sprogundervisning og aktivering rettet mod arbejdsmarkedet. 
• En trinvis opkvalificering til arbejdsmarkedet, hvor en fleksibel 

kombination af sprogundervisning, uddannelse og virksomheds-
praktik skal sikre, at de ledige "følges" ind på arbejdsmarkedet. 

• Ordinær ansættelse så tidligt som muligt. I aftalen hedder det:, at 
"de respektive overenskomstparter anviser løn- og ansættelsesvilkår, 
der sikrer at integrationen af flygtninge og indvandrere kan foregå 
efter modellen for et sammenhængende integrationsforløb, således 
at der på den enkelte arbejdsplads kan indgås en lokalaftale om de 
konkrete vilkår". Myndighederne kan finansiere relevante opkvalifi-
ceringsudgifter efter en konkret vurdering i perioden, hvor flygt-
ninge/indvandrere er ansat i henhold til særlige aftaler. Arbejdsgive-
ren betaler løn for det antal timer, den enkelte arbejder på 
virksomheden.  
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• Der skal opbygges regionale kompetencer et mindre antal steder i 
landet, der kan fungere som "bagstopper" for AF og kommunerne i 
situationer, hvor der er behov for en særlig indsats med henblik på 
at afdække og målrette flygtninge og indvandreres kvalifikationer 
mod arbejdsmarkedet. Andre aktører kan inddrages i denne indsats. 

• Der er behov for en forenklet udvalgsstruktur i integrationsindsat-
sen, herunder en tættere sammenhæng med arbejdsmarkedsindsat-
sen. Den arbejdsmarkedsrettede del af integrationsrådenes arbejde 
flyttes derfor til koordinationsudvalgene og koordinationsudvalgene 
styrkes i den forbindelse med en repræsentant fra de lokale integra-
tionsråd. 

 
Modellen for arbejdsmarkedsintegration i integrationsaftalen udmøntes 
med gennemførelse af den nye forenklede redskabsvifte for enkle og akti-
ve tilbud.  
 
Ny økonomistyringsmodel i AF 
Der er enighed om, at: 
• Driftsudgifterne til aktivering mv. styres som en fast ramme, der 

fordeles mellem regionerne. Driftsmidlerne kan anvendes frit til 
køb af uddannelse, køb af kontakt- og vejledningsforløb hos andre 
aktører, osv. Der styres ikke længere på en gennemsnitspris. 

• Forsørgelse for dagpengemodtagere under aktivering (dvs. forsørgel-
se under vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik/arbejds-
pladsintroduktion, løntilskud til voksenlærlingeforløb mv.) opføres 
på en særskilt ramme, hvor der vil være mulighed for at optage 
merudgifter i løbet af året, hvis udgifterne overstiger det forudsatte. 

• Den nuværende sondring mellem en bevilling til dagpengeperioden 
og en bevilling til aktivperioden i AF-systemet afskaffes.  

 
7. Det skal kunne betale sig at arbejde 
 
Loft over kontanthjælp 
Der er enighed om, at: 
• Der indføres et loft over kontanthjælp mv., således at de samlede 

ydelser ikke kan overstige loftet. Loftet er individuelt. 
• Loftet skal omfatte kontanthjælpen, særlig støtte og boligstøtte.  
• Arbejdsindkomst mv. medregnes ikke, når loftet beregnes.  
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• For gifte og samlevende er loftet på 80/60 pct. af højeste dagpenge 
for hhv. forsørgere/ikke-forsørgere. For enlige er loftet 100/80 pct. 
af højeste dagpenge for hhv. forsørgere/ikke-forsørgere. 

• Loftet skal træde i kraft efter 6 måneder på kontanthjælp  
• Ret til kontanthjælp uden loftet generhverves efter mindst ½ års 

ordinært, ustøttet arbejde uden supplerende kontanthjælp inden for 
1 år. 

• Der indføres en øvre grænse for virkningen af loftet over kontant-
hjælp, særlig støtte og boligstøtte samt nedsættelse af kontant-
hjælpssatsen. For familier kan indkomsten efter skat samt boligstøt-
te højest reduceres med 2.500 kr. pr. måned, mens den for enlige 
højest kan reduceres med 1.250 kr. 

• Loftet kan tidligst træde i kraft 1. januar 2004. 
 
Kontanthjælp til reelt hjemmegående erstattes med et forsørgertillæg til 
ægtefællen 
Der er enighed om, at: 
• For gifte arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der reelt 

er hjemmegående erstattes kontanthjælpen af et forsørgertillæg til 
ægtefællen. Forsørgertillægget gives til den ægtefælle, der står til rå-
dighed, så familiens samlede kontanthjælpsniveau bliver lavere, end 
når begge er til rådighed. 

• Der kan ikke samtidig ydes tilskud til forældre til pasning af egne 
børn efter lov om social service. 

 
Forhøjet beskæftigelsestillæg til gifte kontanthjælpsmodtagere 
Der er enighed om, at: 
• Gifte kontanthjælpsmodtagere skal fremover kunne beholde en 

større del af lønnen, før der sker fradrag i ægtefællens indkomst. 
Det opnås ved at forhøje beskæftigelsestillægget for ægtepar fra 
11,50 til 28 kr. i timen. 

• Kontanthjælpssatserne for ægtepar nedjusteres med 500 kr. pr. per-
son pr. måned.  

• Forhøjelsen af beskæftigelsestillægget og nedsættelsen af kontant-
hjælpen træder i kraft efter 6 mdr. på kontanthjælp. 
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Afvikling af tillæg ved aktivering  
Der er enighed om, at: 
• Tillægget til kontanthjælpsmodtagere på 11,50 kr. pr. time ved 

aktivering i individuel jobtræning afskaffes. Personer på starthjælp 
og introduktionsydelse kan fortsat modtage et beskæftigelsestillæg i 
forbindelse med virksomhedspraktik på 11,50 kr. pr. time. 

• Den særlige aktiveringsgodtgørelse på op til 1.500 kr. pr. måned for 
kontanthjælpsmodtagere afskaffes. Kontanthjælpsmodtagere kan 
fortsat modtage op til 1.000 kr. pr. måned i aktiveringsgodtgørelse 
(den gennemsnitlige udbetaling er i dag på 750 kr.).  

• Regler for tilskud til uddannelsesmaterialer samt tilskud til kost og 
logi i forbindelse med aktivering harmoniseres. 

• Regler for anvendelsen af det skattemæssige befordringsfradrag for 
ledige præciseres. 

 
Forligspartierne følger nøje, om hensigten med de ovenfor nævnte forslag 
bliver opfyldt. 
 
Såfremt der sker ændringer i rådighedsbeløbet for de berørte kontant-
hjælpsmodtagere i forbindelse med fremtidige lovændringer genforhand-
les reglerne på dette område med henblik på at sikre denne gruppes rå-
dighedsbeløb. 
 
8. Forenkling, afbureaukratisering og harmonisering 
 
Referenceperioden moderniseres med henblik på forenkling: 
Der er enighed om, at: 
• Dagpengeperioden og aktivperioden slås sammen til én ydelsesperi-

ode på 4 år inden for en fælles referenceperiode på 6 år. Ydelsespe-
rioden opgøres i uger. 

 
Ret til nyberegning for dimittender og medlemmer omfattet af mind-
stesatsreglerne 
Der er enighed om, at: 
• Dimittender får først ret til en nyberegning 6 måneder efter opnåel-

se af dagpengeret. Beregningen sker fortsat på grundlag af de sene-
ste 12 ugers/3 måneders sammenhængende beskæftigelse.  
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• Der indføres tilsvarende regler for medlemmer, der får udbetalt 
dagpenge med mindstesatsen, samt værnepligtige, der er optaget 
under aftjening af værnepligten. 
 

Forenkling af rådighedsreglerne 
Der er enighed om, at: 
 
Rådighedsregler 
• Jobsøgning- og overtagelse af rimeligt arbejde fra 1. ledighedsdag. 

Administrationen sker sådan, at den lediges kompetencer udnyttes 
effektivt og hensigtsmæssigt. 

• Jobsøgning under aktivering (såvel aktiv som passiv rådighed), med 
mindre der foreligger dispensation, fordi den ledige deltager i et 
særligt målrettet uddannelsesforløb indenfor redskabet vejlednings- 
og opkvalificering. 

• Krav om udvidet geografisk mobilitet for mellem- og højtuddanne-
de. Pligten til udvidet geografisk mobilitet administreres således, at 
der tages hensyn til den lediges familiemæssige forpligtigelser (enli-
ge forsøgere mv.), og sådan at ydergrænserne for den daglige trans-
porttid kun udnyttes, hvis det er nødvendigt for at få ledige stillin-
ger besat med kvalificeret arbejdskraft. 

• Krav om udarbejdelse og placering af digitalt CV i "Jobnet.dk", 
som er tilgængelig for arbejdsgivere, AF og kommuner. 

 
Rådighedsafprøvning 
• Målrettet kontaktforløb hos AF/kommunen for ledige, hvor 

AF/kommunen finder, at der er tvivl om rådigheden. 
• Rådighedsafprøvning gennem pligt til at søge konkrete, åbne jo-

bordrer efter krav fra AF, a-kassen eller kommunen. 
• Rådighedsafprøvning i særlige jobprojekter, der ikke udbydes som 

ordinært arbejde. 
• Sanktion til ledige, som ikke giver meddelelse til AF/kommu-

nen/arbejdsgiveren om sygdom i tilfælde, hvor den ledige er givet et 
tilbud i en handlingsplan - hvor målet om muligt skal være job - el-
ler jobformidling hos AF/kommunen, eller skal møde til jobsamtale 
hos en arbejdsgiver. 

• Sanktion til ledige, som ikke 14 dage før ferieafholdelse giver 
AF/kommunen besked herom (undtagelse ved ferie på enkeltdage). 
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Rådighedssanktioner 
• Fælles 1. gangs sanktion på 3 uger for alle forseelser (jobophør, af-

slag på formidling og aktivering). I 3 ugers perioden afskæres dag-
pengemodtageren fra ydelser. For arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere reduceres ydelsen med 1/3. 

• Fælles 2. gangs sanktion ved gentagen forseelse inden for 12 mdr. 
Krav om 300 timers ordinært arbejde inden for 10 uger. Indtil kra-
vet er opfyldt afskæres dagpengemodtageren fra dagpenge, mens ar-
bejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får reduceret ydelsen 
med 1/3, indtil de har haft 300 timers ordinært arbejde indenfor 10 
uger, dog højest i 20 uger.  

• For kontanthjælpsmodtagere kan der under sanktionsperioden, ved 
såvel 1. som 2. gangs sanktion, ske genfremsættelse af et afslået til-
bud eller fremsættes nyt tilbud, og kontanthjælpsmodtageren kan 
under deltagelse i dette tilbud modtage den reducerede ydelse i den 
resterende del af sanktionsperioden. 

• Rådighedssanktioner skal tage højde for, at en person, der rammes 
af en sanktion i dagpengesystemet, ikke kan opnå kompensation 
herfor via kontanthjælpsreglerne. Det foreslås derfor, at der i karan-
tæneperioden alene kan udbetales kontanthjælp med tilbagebeta-
lingspligt. 

 
Rådighedskontrol og -registrering 
• Den offentlige kontrol med a-kassernes udbetalinger udvides. I 

sager, hvor AF underretter a-kassen om negative hændelser, og hvor 
a-kassen ikke pålægger medlemmet sanktion, skal Arbejdsdirektora-
tet kontrollere a-kassens afgørelse. 

• Der vil blive etableret en kontrol med den kommunale administra-
tion af rådighedsområdet, der svarer til Arbejdsdirektoratets kontrol 
med a-kassernes rådighedsvurderinger. 

 
Venteperiode for selvstændige erhvervsdrivende 
• Venteperioden for selvstændige erhvervsdrivende for ret til dagpen-

ge ved ophør af virksomhed nedsættes fra 4 til 3 uger. 
 
9. Beskæftigelsesråd 
Der er enighed om, at: 
• LAR og DSR lægges sammen til et nyt råd, Beskæftigelsesrådet. 
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• Det bliver Rådets opgave at være rådgivende over for beskæftigel-
sesministeren i spørgsmål vedrørende beskæftigelsespolitikken, her-
under indsatsen over for personer, der ikke kan klare et job på 
almindelige vilkår.  

• Beskæftigelsesrådet sammensættes så det svarer til den nuværende 
repræsentation i LAR suppleret med De Samvirkede Invalideorga-
nisationer (DSI). 

 
10. Udmøntning af aftalen 
Forligspartierne (V, K, S, DF, RV og Kr.F.) er enige om at stemme for 
den lovgivning, der følger af aftalen samt de dertil hørende dele af 
finansloven. 
 
Forligspartierne er enige om, at forslag, der bidrager til opnåelse af 2010-
arbejdsstyrkemålsætningen eller forslag, der fremmer indførelsen af et 
enstrenget arbejdsmarkedssystem ligger udenfor aftalen. 
 
Forligspartierne er enige om, at aftalen binder, indtil den forud for et 
folketingsvalg er opsagt af et eller flere af forligspartierne. 
 
Aftalen implementeres lovgivningsmæssigt, jf. bilag 1. 
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Bilag 1. Lovgivningsmæssig implementering af aftale om ”Flere i arbej-
de”  

 
Forligspartierne (V, K, S, DF, RV og Kr.F.) er enige om, at den samlede 
aftale udmøntes ved lovgivning, herunder en ny fælles lov om aktiv be-
skæftigelsespolitik, der forventes fremsat februar I med ikrafttrædelse den 
1. juli 2003. 
 
Forligspartierne er enige om hurtigst muligt at iværksætte initiativer, der 
understøtter det nødvendige fokusskifte fra aktivering til det styrkede, 
individuelle kontaktforløb samt initiativer, der bidrager til arbejdsstyrke-
målsætningen. Der er således enighed om, at der i november I fremsættes 
ændringsforslag til eksisterende love med henblik på pr. 1. januar 2003 at 
iværksætte følgende elementer fra aftalen: 
• Ledige dagpengemodtagere omfattes af et individuelt tilpasset kon-

taktforløb med kontakt med AF minimum hver 3. måned. 75 pct.-
kravet ophæves og erstattes af aftalens nye minimumskrav til aktive-
ring med mulighed for at anvende den gældende redskabsvifte.  

• Inddragelse af andre aktører i AF’s beskæftigelsespolitiske indsats. 
• Den gældende redskabsvifte justeres så muligheden for intensiv 

jobsøgning afskaffes og erstattes af det intensiverede kontaktforløb. 
Det vil være muligt at tilbyde uddannelse som led i en handlings-
plan i op til 6 uger i de første 12 måneders ledighed/for unge 6 uger 
indenfor de første 6 måneders ledighed. 

• Sondringen mellem dagpenge- og aktivperioden bortfalder og er-
stattes af én ydelsesperiode på 4 år inden for en fælles referenceperi-
ode på 6 år. Forbrug af ydelsesperioden opgøres i uger. 

• For dagpengemodtagere i jobtræning hos offentlig arbejdsgiver eller 
i individuel jobtræning efter gældende regler skal lønnen efter ar-
bejdsmarkedsbidrag svare til individuelle dagpenge, dog mindst 82 
pct. af højeste dagpenge. Kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere 
har fælles loft svarende til ydelsen, dog mindst 82 pct. af højeste 
dagpenge. 

• Tillægget til kontanthjælpsmodtagere på 11,50 kr. i timen ved akti-
vering i individuel jobtræning afskaffes. Den særlige aktiverings-
godtgørelse på op til 1.500 kr. afskaffes. Der er fortsat mulighed for 
godtgørelse på op til 1.000 kr. 

• Reglerne om nyberegning for dimittender mfl. 
• Rådighedsreglerne forenkles. 
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• Venteperioden for selvstændigt erhvervsdrivende nedsættes. 
• Forhøjelsen af beskæftigelsestillægget og nedsættelsen af kontant-

hjælpssatserne for gifte kontanthjælpsmodtagere efter 6 måneder på 
kontanthjælp. 
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Erklæring fra forligspartierne (V, K, DF, RV, Kr.F.) 
 
Når flere kommer i beskæftigelse og færre på dagpenge eller kontanthjælp, 
så sparer det offentlige udgifter til blandt andet forsørgelse. Besparelser på 
forsørgelsesdelen, som følge af færre på overførselsindkomst skal ikke 
nødvendigvis målrettes skattelettelser, men kan indgå i regeringens mål-
sætninger, herunder beskæftigelsesmål, jf. 2010. 
 
Oveni kommer: 
1. at "Flere i arbejde" giver langt bedre kvalitet og effektivitet i beskæf-

tigelsesindsatsen, end vi ser i dag. Indsatsen overfor de ledige vil og-
så blive langt mere enkelt og langt mindre bureaukratisk. Det med-
fører, at de samlede udgifter til beskæftigelsesindsatsen vil blive 
mindre på kort, men især på længere sigt. 

2. at "Flere i arbejde" generelt vil medføre færre forsørgelsesudgifter 
alene som følge af regelændringer (kontanthjælpsloft mv.). 

 
Disse besparelser reserveres til nedsættelse af skatten på arbejde fra 1. ja-
nuar 2004. Opgørelsen af den samlede besparelse, der kan bruges til at 
sænke skatten på arbejde, tager udgangspunkt i de forbrugte midler på 
områderne i 2002. 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti 

om: 
 

Flere og bedre boliger 
(15. oktober 2002) 
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Aftale om flere og bedre boliger 
 
Der er behov for en flerårig indsats over en bred front for at skaffe flere 
boliger til unge, flere private udlejningsboliger og flere almene boliger, 
herunder ældreboliger.  
 
Der er derfor enighed om at gennemføre nedenstående initiativer: 
 
1. Flere boliger til unge under uddannelse  
Der er et stort behov for flere boliger til unge under uddannelse. Desuden 
vil vi kunne styrke mulighederne for studiepladser for danskere i udlan-
det, hvis vi bedre er i stand til at tilbyde boliger til udenlandske udveks-
lingsstuderende. 
 
Derfor afsættes 1 mia.kr. til støtte til opførelse af nye boliger til unge un-
der uddannelse over de næste fem år, fordelt med 100 mio.kr. i 2003 og 
225 mio.kr. i hvert af de følgende fire år. Det skal sikre ekstra 3.500-
4.000 boliger til unge under uddannelse.  
 
Puljen udmøntes ved, at Økonomi- og Erhvervsministeriet gennemfører 
en årlig ansøgningsrunde, hvor private bygherrer kan konkurrere om at 
modtage et engangsbeløb til konkrete byggeprojekter i de områder af lan-
det, hvor behovet for boliger til unge under uddannelse er størst.  
 
De ansøgere, som vil få tilsagn om tilskud er de, som kan bygge i den 
krævede kvalitet (normkrav på kvalitet, størrelse og indretning) til en hus-
leje på niveau med tilsvarende almene ungdomsboliger for det lavest mu-
lige tilskud. Ansøgerne vil konkret blive udvalgt på baggrund af et objek-
tivt pointsystem med inddragelse af faglig ekspertise. Tilskuddet vil højst 
kunne udgøre 50 pct. af byggeriets anskaffelsessum. 
 
Udgangspunktet for huslejefastsættelsen er niveauet for tilsvarende alme-
ne ungdomsboliger i den pågældende kommune. Startlejen bliver angivet 
i tilsagnet og lejen reguleres med nettoprisindekset, jf. gældende regler 
herom. 
 
80 pct. af boligerne vil gennem fælles anvisning blive lejet ud til uddan-
nelsessøgende. De resterende 20 pct. af boligerne kan lejes ud af udlejeren 
selv til uddannelsessøgende. Dermed kan f.eks. en pensionskasse leje ud 
til sine studerende medlemmer eller til medlemmernes studerende børn. 
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Udenlandske udvekslingsstuderende har fortrinsret til 10 pct. af boliger-
ne. 
 
Dette initiativ finansieres gennem følgende reform af byfornyelsen. 
 
2. Reform af byfornyelsen 
Byfornyelsen skal være mere effektiv, så man får mere byfornyelse for 
færre offentlige midler. Samtidig må der gøres en indsats for at styrke den 
privat finansierede modernisering af den gamle del af boligbestanden. 
 
Derfor gennemføres følgende 4 initiativer:  
 
2.1. Kommunernes incitamenter til at sikre øgning af ejers egenbetaling 

af tabsudgifterne styrkes ved at lægge et loft over tabs- og refusions-
andelen. Dette introduceres gradvist, således at loftet i 2003 fastsæt-
tes til 60 pct. og til 50 pct. fra 2004 og frem. Kommunerne får her-
ved et kraftigt incitament til gennem den forhandlede finansiering 
at sikre en så stor egenbetaling fra ejerne som muligt. 

 
2.2. Beboerbetalingen i offentlig byfornyelse reguleres fuldt ud med 

pris- eller lønudviklingen i stedet for med ¾ af pris- eller lønudvik-
lingen. Dette forhøjer ikke slutlejen, men sikrer at beboernes beta-
ling i stedet følger den almindelige løn og prisudvikling. 

 
2.3. Andelsboliger udgår af aftalt boligforbedring. 
 
2.4. Støtteforløbet i aftalt boligforbedring afkortes, så der fremover ud-

betales fuld støtte i de første 5 år, hvorefter støtten aftrappes over de 
følgende 5 år. Samtidig benyttes et nyt og mere simpelt rentegrund-
lag. 

 
Der skønnes en samlet offentlig nettobesparelse på 250 mio.kr. (modreg-
net merudgifter til individuel boligstøtte).  
 
Investeringsrammen til offentlig byfornyelse vil udgøre 1.050 mio.kr. i 
2003. Herudover koncentreres investeringerne i aftalt boligforbedring 
fremover om private udlejningsboliger, idet investeringsrammen til aftalt 
boligforbedring reduceres med 100 mio.kr., som tidligere var forbeholdt 
andelsboliger. Investeringsrammen til aftalt boligforbedring udgør heref-
ter årligt 300 mio.kr., som anvendes til private udlejningsboliger.  
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3. Fremme af privat udlejningsbyggeri  
Der er behov for at fremme nybyggeriet af private udlejningsboliger, så 
private udlejningsboliger bliver et reelt alternativ for en bredere kreds af 
befolkningen.  
 
3.1. Skattemæssigt fradrag ved opførelse af nye udlejningsboliger.  

Der er tale om en 5 årig forsøgsordning, der skal sætte gang i ny-
byggeriet af private udlejningsboliger til almindelige familier. 
 
Det enkelte pensionsinstitut eller den private investor får mulighed 
for efter ansøgning at få tilsagn om et skattemæssigt fradrag svaren-
de til lejebyggeriets anskaffelsessum inden for en samlet investe-
ringsramme på 1 mia.kr. årligt i perioden 2003-2007.  
 
For at sikre byggeri med en husleje, som den brede befolkning kan 
betale, og undgå at støtte byggeri, der alligevel ville være blevet op-
ført, fastsættes et loft for anskaffelsesudgifterne. Loftet vil blive dif-
ferentieret, så der tages højde for forskelle i grundpriserne. Det vil 
blandt andet indebære, at den samlede anskaffelsessum inkl. bygge-
klar grund i Københavnsområdet vil udgøre maks. 17.000 kr. pr. 
m² og 1.800.000 kr. pr. lejlighed, mens den i det øvrige land vil 
udgøre 14.000 kr. pr. m² og 1.480.000 kr. pr. lejlighed. Der vil bli-
ve mulighed for at justere beløbene i lyset af udviklingen. 
 
For at udnytte fordelene ved større byggeprojekter, fastsættes en 
mindstegrænse for det enkelte byggeris størrelse som udgangspunkt 
på 15 lejligheder. Tilsagn gives kun til bygherrer, som via en revi-
sorerklæring kan dokumentere den nødvendige økonomiske solidi-
tet. 
 
For at sikre at byggeriet opføres, hvor efterspørgslen er størst, ind-
går der geografiske kriterier ved fordelingen af investeringsrammen. 
Det er en betingelse for støtte, at boligerne udlejes til helårsbeboel-
se.  
 
Det ventes, at det private udlejningsbyggeri vil øges med op til 800 
nye boliger om året. Der vil inden udløbet af perioden blive foreta-
get en evaluering af, hvorledes ordningen har virket.  
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Forslaget skønnes at medføre et mistet skatteprovenu på 10 mio.kr. 
i 2003, 110 mio.kr. i 2004 og 190 mio.kr. om året i 2005 og 2006. 

 
3.2. Adgang til, at pensionsinstitutter kan opføre boligejendomme med 

både leje- og ejerboliger. 
Pensionsinstitutter får adgang til at opføre boligbyggeri med både 
leje- og ejerboliger. Op til halvdelen af de nyopførte lejligheder kan 
sælges som ejerlejligheder, uden at de har været lejet ud forinden.  

 
3.3. Indretning af tagboliger. 

For at styrke tilskyndelsen til at udnytte ledige tagarealer i den æl-
dre boligmasse indføres fri husleje ved indretning af nye boliger i 
tagetager i private udlejningsejendomme. Det er en betingelse, at de 
nye boliger udlejes til helårsbeboelse. 
 
Beslutningsproceduren i forbindelse med indretning af tagetager i 
ejerlejlighedsejendomme lettes, så beslutninger fremover kan træffes 
med 2/3's flertal på generalforsamlingen. 
 
Der gives hjemmel til, at kommunerne kan frafalde evt. hjemfalds-
pligt. 

 
4. Aftrapning af støtte til nye andelsboliger 
Initiativerne til fremme af privat udlejningsbyggeri finansieres gennem 
aftrapning af den direkte støtte til nye andelsboliger. Det indebærer, at 
støtten, der ydes som et engangstilskud, og som maksimalt kan andrage 
1.200 kr. pr. m2 i 2002, nedsættes til 900 kr. i 2003, 600 kr. pr. m2 i 
2004 og bortfalder i 2005. Kvoten skal fortsat udgøre 1.800 boliger om 
året i 2003 og 2004.  
 
Støtteaftrapningen medfører en mindreudgift på 52 mio.kr. i 2003, 103 
mio.kr. i 2004 samt 207 mio.kr. pr. år i 2005 og fremefter.  
 
5. Flere almene boliger, herunder ældreboliger og aktivering af Lands-

byggefondens midler 
Folketinget har for at øge det almene boligbyggeri nedsat den kommunale 
grundkapital ved etablering af nyt alment byggeri fra 14 til 7 pct. af byg-
geriets anskaffelsessum for tilsagn givet i perioden fra 15. juni 2001 til 14. 
juni 2004. Lovforslag herom blev enstemmigt vedtaget af Folketinget.  
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Kommunerne giver som følge heraf væsentlig flere tilsagn til almene boli-
ger, herunder ældreboliger. Det forventes, at der i 2002 gives tilsagn til 
3850 almene familieboliger og 3900 ældreboliger. Det indebærer samti-
digt, at der er stigende statslige udgifter til alment byggeri. Statens udgif-
ter vokser, fordi staten overtager halvdelen af den hidtidige kommunale 
støtte og fordi aktiviteten øges. Der er på FL 2002 afsat en negativ bud-
getregulering vedrørende finansieringen af nedsættelsen af grundkapitalen 
2002-2004. Det er anført i anmærkningerne, at budgetreguleringen søges 
udmøntet gennem aktivering af Landsbyggefondens midler. 
 
Der er samtidig behov for renovering og forbedring i en række nedslidte 
almene afdelinger. 
 
Endelig er der stillet i udsigt, at der vil blive skabt mulighed for, at 
Landsbyggefonden fortsat kan yde tilskud til beboerrådgivere i almene 
afdelinger med økonomiske eller andre problemer. 
 
Landsbyggefondens formål er at øge selvfinansieringen i det almene byg-
geri. Landsbyggefondens midler kan anvendes til finansiering af nybyggeri 
og til støtte i det eksisterende byggeri. Derfor gennemføres følgende: 
  
5.1. Landsbyggefonden overtager den statslige merudgift til det almene 

byggeri i perioden 2002-2004. Statens merudgifter som følge af for-
slaget i 2002 skønnes nu til godt 1,3 mia.kr. og 674 mio.kr. i 2003 
samt 653 mio.kr. i 2004 (i alt ca. 2,6 mia.). 

 
5.2.  Landsbyggefonden får mulighed for at yde støtte til renovering og 

forbedring i nedslidte almene afdelinger inden for en ramme på 
1,45 mia.kr. årligt i perioden 2003-2008 (i alt 8,7 mia.kr., heraf 
5,7 mia. nye midler). 

 
5.3. Landsbyggefonden får mulighed for inden for en årlig ramme på 

12,5 mio.kr. at yde tilskud til dækning af udgifter til beboerrådgive-
re i afdelinger med økonomiske eller andre problemer. Landsbygge-
fondens tilskud kan maksimalt udgøre 50 pct. af udgifterne til den 
enkelte beboerrådgiver. De resterende 50 pct. afholdes af kommu-
nen og boligorganisationen. 

 
5.4. Landsbyggefonden får mulighed for at yde støtte til forbedring ret-

tet mod handicappede og tilgængelighed i almene boliger inden for 
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en ramme på 50 mio.kr. årligt i perioden 2003-2008 (i alt 300 
mio.kr.).  

 
Med det formål at følge op på aftalen vil regeringen senest i 2004 indbyde 
partierne bag denne aftale til forhandlinger om den fremtidige anvendelse 
af Landsbyggefondens midler til nybyggeri, renovering og forbedring af 
nedslidte almene afdelinger og anden støtte til almene afdelinger med 
økonomiske eller andre problemer. 
 
Med henblik på at få belyst, i hvilket omfang nuværende lejere i boligor-
ganisationernes lejligheder har fortrinsret til ledige lejligheder, vil der bli-
ve iværksat en undersøgelse af oprykningsrettighederne i boligorganisati-
onerne og effekten af disse.  
 
6. Tilgængelighed og handicappede 
Det er vigtigt at skabe ligeværdighed og lige vilkår, så handicappede kan 
få størst mulig indflydelse og valgmuligheder, når det drejer sig om delta-
gelse i samfundslivet og tilrettelæggelsen af deres egen hverdag.  
 
Et forøget byggeri af nye udlejningsboliger vil medføre en tilvækst i den 
del af boligbestanden, som har en høj grad af tilgængelighed, idet nybyg-
geri skal overholde byggelovgivningens krav til tilgængelighed. 
 
For at styrke det (amts)kommunale incitament til at bygge boliger til yng-
re fysisk handicappede forhøjes det eksisterende statslige tilskud til at 
dække 100 pct. af den (amts)kommunale grundkapital i 2003 og 2004. 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Socialistisk 

Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Kristeligt Folkeparti om: 

 
Forlig om satspuljen for 2003 

(30. oktober 2002) 
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Aftale om forlig om satspuljen 2003 
 
Af nedenstående tabel fremgår udmøntningen af satspuljen for 2003.  
 
Aftalen om satspuljen på det sociale område for 2003-2006 er vedlagt 
som bilag 1, mens aftalen vedrørende fordelingen af ny psykiatripulje for 
perioden 2003-2006 på sundhedsområdet og socialområdet (ekskl. bilag) 
er vedlagt som bilag 2.    
 
Udmøntning af satsreguleringspuljen for 2003 
Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 
1. Forlængelse af psykiatriaftalen på socialministeriets 
område ........................................................................ 74,8 100,4 132,4 132,4 
2. Behandlingsgaranti for stofmisbrugere (lovbunden) . 79,0 79,0 68,7 68,7 
3. Børnehuse i udsatte børns nærmiljø ......................... 15,0 15,0 15,0 15,0 
4. Lovforslag om ophævelse af 12 års aldersgrænse i 
SEL § 58 - samtale med børn i børnesager (lovbun-
den)............................................................................. 15,0 15,0 15,0 15,0 
5. Baglandet, Århus ..................................................... 1,2 1,1 1,1  - 
6. Baglandet, Vesterbro ............................................... 1,5 1,5 1,5  - 
7. Døgnplejeformidlingen – konfliktmægling .............. 0,5 0,6 0,6  - 
8. Øget kapacitet og kvalitet på kvindekrisecentre........ 10,0 10,0 10,0 10,0 
9. Behandling, botilbud, bostøtte mv. - forhøjelse af 
puljen til socialt udsatte grupper .................................. 22,6 14,0 14,0 35,4 
10. Indsats over for spiseforstyrrelser............................ 5,9 8,5 8,5 8,5 
11. Forlængelse af Videnscenter om Alkohol................ 4,5 4,5 4,5  - 
12. Øget støtte til Center for Rusmiddelforskning ....... 1,0 1,0 1,0 1,0 
13. Landsforeningen Bedre Psykiatri............................ 2,5 2,5 2,5  - 
14. Landsforeningen af Psykiatribrugere (LAP)............ 1,7 1,7 1,7  - 
15. Kvalitetsudvikling, forsøg, forskning mv. ............... 4,0 4,4 4,4 4,4 
16. Initiativer til bekæmpelse af kvindehandel ............. 10,0 10,0 10,0  - 
17. Kofoeds Skole, undervisningsområdet.................... 2,8 2,8 2,8 2,8 
18. KFUM - støtte til Livsværkstederne i Gellerup....... 0,4 0,4 0,4 0,4 
19. Pilely ..................................................................... 0,6 0,6 0,6  - 
20. Livslinien...............................................................  - 2,0 2,0 2,0 
21. Højskolen - En bro til livet .................................... 1,6 3,1 3,1 3,1 
22. Merudgifter vedr. Lov om ansættelse til pasning af 
nærtstående med handicap (lovbunden)....................... 1,3 1,3 1,3 1,3 
23. Merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste ved pasning 
af handicappede (§29) (lovbunden) ............................. 7,3 13,7 13,7 13,7 
24. Blindekonsulenter ................................................. 3,0 3,0 3,0  - 
25. JFK - Staten Øjenklinik - styrket behandling og 
forskning ..................................................................... 1,5 1,5 1,5 1,5 
26. JFK - Staten Øjenklinik – professorat .................... 0,7 0,7  -  - 
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Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 
27. Jysk Børneforsorg .................................................. 0,4 0,3  -  - 
28. Elektronisk tegnordbog til døve ............................. 1,2 1,2 1,2 1,2 
29. Selvej. Inst. Sdr. Lundgård, Bo- og udviklingstil-
bud for udviklingshæmmede/sent udviklede unge 18-
25 årige ....................................................................... 0,9 0,6 0,4 0,4 
30. Danske Døves Landsforbund, forlængelse af pro-
jekt "Forældrevejledning til døve"................................ 2,3 2,3  -  - 
31. Dansk Epilepsiforening, projekt "Synliggørelse af 
epilepsiproblemer"....................................................... 0,9 0,9 0,9 0,9 
32. DAMP-Foreningen, projekt "Flyverkorps" ............ 1,5 1,5 1,5  - 
33. Videreførsel af puljen "Tilskud vedr. Ældre".......... 10,0 10,0 10,0 10,0 
34. Boligstøtte - arealopgørelse – gavllejligheder mv..... 2,0 2,0 2,1 2,2 
35. Videnscenter for Ældre.......................................... 3,0  -  -  - 
36. Ældremobiliseringen, "Ældre trives lokalt" ............ 8,6 8,6 8,6 8,6 
37. Omsorgsorganisationernes samråd (O.S.) .............. 1,2 1,2 1,2  - 
38. Rådgivningen Ungekontakten ............................... 3,2 3,2 3,2  - 
39. Sundhedsplejen – og anden tidlig, tværfaglig ind-
sats .............................................................................. 17,5 17,0 17,0 17,0 
40. Forlængelse af psykiatriaftalen på Indenrigs- og 
Sundhedsministeriets område ...................................... 150,0 150,0 150,0 150,0 
41. Etablering af en arbejdsmiljøforskningsfond .......... 41,7 12,9 14,0 14,0 
42. Undersøgelse af blodmangan hos tidligere ansatte 
på Stålvalseværket........................................................ 0,8 - - - 
43. Særlig beskæftigelsesindsats for handicappede ........ 15,0 15,0 10,0 9,0 
44. Pulje til fremme af førtidspensionisters tilknytning 
til arbejdsmarkedet ...................................................... 3,0 4,0 5,0 6,0 
45. Ordbog over dansk tegnsprog - en vej til døves 
integration................................................................... 4,7 - - - 
46. Netjob-uddannelsen for handicappede................... 0,9 - - - 
47. Seniorer/ældre på arbejdsmarkedet......................... 9,5 6,0 10,0 10,0 
48. Plads til flere i landbruget ...................................... 1,4 0,6 - - 
49. Virksomhedernes sociale ansvar ............................. 2,8 0,5 - - 
50. Evaluering af aktiveringsforløbene "Tæt på" .......... 0,2 - - - 
51. Oplysning om familieplanlægning - indvandrere 
og flygninge................................................................. 2,0 2,0 2,0 2,0 
52. Mentorordning for minoritetskvinder.................... 2,0 2,0 2,0 2,0 
53. Tværkulturelt Center............................................. 0,5 0,5 0,5 0,5 
54. Uddannelses- og erhvervsvalg - hjælp til udsatte 
grupper ....................................................................... 6,0 6,0 6,0 6,0 
55. Unge nydanskeres deltagelse i idræts- og for-
eningsliv - hjælp til udsatte grupper ............................. 4,0 4,0 4,0 4,0 
56. Beskæftigelsesindsats for familiesammenførte samt 
flygtninge- og indvandrerkvinder................................. 14,6 10,0 10,0 10,0 
57. Beskæftigelse i kvarterløftområder.......................... 3,4 6,0 6,0 6,0 
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Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 
58. Virksomhedsrettede aktiviteter for flygtninge og 
indvandrere, herunder jobguider..................................

 
6,4 

 
10,0

 
14,0

 
14,0 

59. Nedbrydning af barrierer for beskæftigelse af ind-
vandrere og flygtninge ................................................. 1,0 5,0 5,0 5,0 
60. Fortsættelse af vejledningstjenesten ........................ - 2,0 - - 
61. Reserve på Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere 
og Integrations område................................................ - 2,0 - - 
62. Foreningen Azusa, foreningens arbejde .................. 0,6 1,0 1,0 0,8 
63. Styrkelse af indsatsen i forhold til udsatte børns 
skolegang..................................................................... 5,5 6,0 6,0 6,0 
64. Træningsskolens Arbejdsmarkedsuddannelser ........ - 27,7 27,7 27,7 
65. Voksen TAMU ..................................................... 4,0 - - - 
66. Omprioriteringer på Beskæftigelsesministeriets 
område (fra projekter om arbejdsbetinget nedslidning 
og rygskader)

1)
............................................................. -4,0 - - - 

67. Reservation til psykiatriaftalen på Socialministeri-
ets område i 2006........................................................ 25,2 - - - 
68. Træk på reservationen til psykiatriaftalen på Soci-
alministeriets område................................................... - - - -25,2 
69. Omprioriteringer fra tidligere år på Socialministe-
riets område (fra psykiatriaftalen 2000-2002) .............. - -0,4 -32,4 -7,2 
70. Omprioriteringer fra tidligere bevillinger på Soci-
alministeriets område (fra hjemløsepuljen)................... - -20,3 -16,9 -6,8 
71. Omprioritering på Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integrations område (fra reserve til 
udmøntning af forslag fra regeringens integrationsud-
valg) ............................................................................ -10,4 - - - 
I alt ............................................................................. 611,9 599,6 589,3 589,3 
1) De 4,0 mio.kr. er uforbrugte videreførte satspuljemidler fra Beskæftigelsesmini-

steriets område, som bortfalder i forbindelse med bevillingsafregningen for 2002. 
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Bilag 1. Aftale om satspuljen på det sociale område 2003-2006 
 
Der er den 29. oktober 2002 indgået aftale på det sociale område om 
udmøntning af satspuljen for 2003. Partierne er enige om fortsat at prio-
ritere indsatsen for de udsatte grupper. Aftalen ligger på flere områder i 
forlængelse af forliget om satspuljen for 2002.  
 
Partierne bag satspuljeforliget er Venstre, Socialdemokraterne, Det Kon-
servative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kri-
steligt Folkeparti. 
 
Aftalen i hovedtræk: 
 
Forlængelse af Psykiatriaftalen – 100 mio.kr. årligt (på det sociale om-
råde) 
Den overvejende del af midlerne afsættes til forankring af eksisterende 
indsatser og en fortsat udbygning af tilbuddene til sindslidende. Nye fo-
kusområder er børne- og ungdomsområdet og indsatsen over for menne-
sker med dobbeltdiagnose. 

 
Behandlingsgaranti for stofmisbrugere – 79 mio.kr. årligt  
Der indføres en ret for stofmisbrugere til at modtage og en pligt for amts-
kommunen til at tilbyde behandling for stofmisbrug, som skal iværksættes 
senest 14 dage efter henvendelsen til amtskommunen. Forslaget koster 
knap 300 mio.kr. i de første 4 år, hvorefter det koster ca. 70 mio.kr. år-
ligt.  
 
Indsats mod negativ social arv – 66,2 mio.kr. årligt 
Satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen for at bryde den negati-
ve sociale arv. Det handler særligt om 
• at sikre børns inddragelse i børnesager via ændring af serviceloven 

og bedre uddannelse af sagsbehandlere 
• at forstærke den tidlige indsats hos blandt andet jordemødre og 

sundhedsplejersker 
• at styrke indsatsen i forhold til udsatte børns skolegang 
• at etablere børnehuse for børn i udsatte familier  
 
Den forstærkede indsats mod negativ social arv skal ses i forlængelse af 
aftalen for 2002 vedr. indsatsen for udsatte børn og unge. 
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Forstærket indsats for udsatte voksne – 67,6 mio.kr. årligt 
I forlængelse af satspuljeforliget for 2002, hvor partierne afsatte 600 
mio.kr. til sindslidende, alkoholikere, hjemløse, stofmisbrugere, prostitue-
rede mv., afsættes der yderligere 260 mio.kr. over de næste fire år. Parti-
erne er enige om, at midlertidige og varige boliger og bostøtte til hjemløse 
skal prioriteres højt. Hertil kommer alternative plejehjem. Initiativerne 
skal være med til at imødegå at beboerne tager mere eller mindre fast op-
hold på forsorgshjemmene.  
 
Forstærket indsats på kvindekrisecenterområdet – 10 mio.kr. årligt 
Der afsættes midler til 40 ekstra pladser i løbet af de næste fire år samt 
særlige midler til kvalitetsforbedringer , herunder blandt andet en styrkel-
se af indsatsen for børn af kvinder på kvindekrisecentre. Forligspartierne 
tilkendegiver i forlængelse af den forstærkede indsats, at der bør arbejdes 
på at præcisere kvindekrisecentrenes virksomhed ved at indføre en særlig 
bestemmelse herom i lov om social service. 
 
Ældre og pensionister – 24,8 mio.kr. årligt 
Der afsættes midler med henblik på fortsat udvikling af ældreserviceom-
rådet og midler til at fremme samspillet mellem det frivillige og den of-
fentlige indsats. 
 
Indsats mod alkoholmisbrug 
Satspuljepartierne har noteret sig indholdet af Kornum-udvalgets rapport 
om indsatsen på alkoholområdet, og at regeringen har tilkendegivet, at 
den vil tage nærmere stilling til forslagene i rapporten i løbet af foråret 
2003. Satspuljepartierne finder det særligt væsentligt at sikre tilstrækkelig 
behandlingskapacitet til alkoholmisbrugere, der er motiveret til afvæn-
ning. Partierne vil drøfte spørgsmålet i løbet af første halvår 2003. 
 
Målrettet anvendelse af midler afsat i puljer 
Partierne er enige om, at den målrettede indsats direkte over for borgerne 
skal prioriteres højest i den konkrete udmøntning af forliget. Udmønt-
ningen af beløb i aftalen, der ikke er afsat til helt konkrete initiativer, sker 
efter forelæggelse for partierne af formål og retningslinjer for anvendelsen. 
Med henblik på en drøftelse i maj 2003 vil satspuljepartierne modtage en 
status for den samlede udmøntning af forliget.  
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Tilvækstgaranti for psykiatriaftale og udsatte grupper 
I forlængelse af aftalen for 2002, er partierne enige om, at midlerne til 
nyetablering af botilbud, væresteder, mv. skal sikre en meraktivitet i amter 
og kommuner. Det er derfor en forudsætning for udmøntning af midler-
ne, at kommuner og amter forpligter sig til, at tilskuddet giver en reel 
aktivitetsforøgelse i forhold til de midler kommunen/amtet i forvejen har 
afsat indenfor området. 
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Bilag 2. Aftaletekst vedrørende fordelingen af ny psykiatripulje for pe-
rioden 2003-2006 på sundhedsområdet og socialområdet 

 
1. Indledning 
Formålet med denne 4-årige aftale er at sikre en målrettet anvendelse af 
de afsatte ressourcer til en forankring og fortsat udbygning af tilbuddene 
til personer med sindslidelser. Der er med aftalen lagt vægt på at sikre, at 
de afsatte puljemidler anvendes til nedenstående prioriterede indsatsom-
råder.  
 
Det er - for de dele af puljen, der ikke angår anlægsaktiviteter – forudsat, 
at aftalen i foråret 2004 bliver genstand for en midtvejsevaluering med 
henblik på sikring af, at indsatsen opfylder sine formål. 
 
Den hidtidige altovervejende prioritering af anlægsaktiviteter drejes med 
denne aftale i retning af en styrket indsats for især psykisk syge børn og 
unge, dobbeltdiagnose patienter, transkulturel psykiatri, børn af psykisk 
syge forældre, de ikke-psykotiske sindslidende, etc., jf. nedenstående. I 
forhold til de tidligere psykiatriaftaler lægges der med denne aftale større 
vægt på det indholdsmæssige: kvalitet, metodeudvikling, efteruddannelse 
mv. Dette afspejler sig i den konkrete beløbsramme til anlægsinvesterin-
ger. Det er dog fortsat på sundhedsområdet en målsætning at opnå fuld 
dækning med enestuer. 
 
Realiseringen af aftalen forudsætter enighed om den samlede udmøntning 
af satspuljen 2003. 
 
Aftalen rummer to højtprioriterede fælles temaer for social- og sundheds-
området: 
• Børne- og ungdomsområdet 
• Indsatsen overfor de dobbeltdiagnosticerede 
 
2. Sundhedsområdet 
 
A. Fortsat udbygning af enestuer 50 mio.kr.  
De seneste tal for 2001 viser, at dækningsgraden med heldøgnssenge på 
enestuer med udgangen af 2001 er ca. 63 pct. på landsplan. Dette dækker 
over en forholdsvis stor spredning amterne og H:S imellem. Det forventes 
samtidig at dækningsgraden med udgangen af 2003 vil være nået op på 
ca. 70 pct. 
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Der gives støtte til de amter, der ligger under 90 pct. i dækningsgrad med 
heldøgnssenge på enestuer. Den statslige medfinansiering hæves fra 40 
pct. til 50 pct. Amterne har herudover med økonomiaftalen for 2003 fået 
en generel låneadgang på 50 pct. til dækning af anlægsudgifter på syge-
husområdet.  
 
B. Børne- og ungdomspsykiatri 30 mio.kr.  
Indsatsen i børne- og ungdomspsykiatrien skal prioriteres højt. 
 
Der afsættes årligt 30 mio.kr. til støtte af området. Midlerne fra denne 
delpulje udbetales efter dokumenteret meraktivitet i stil med fordelingen 
af puljen på 1,5 mia.kr. til nedbringelse af ventetiderne til behandling i 
sundhedsvæsenet. Staten kan indenfor dette område finansiere projekter 
med op til 100 pct. i aftaleperioden. 
 
C. Øvrige prioriterede områder 50 mio.kr. 
Der afsættes 50 mio.kr. årligt til følgende aftalte særlige prioriteringsom-
råder:  
• Udbygning af indsatsen for patienter med ikke-psykotiske lidelser,  
• udbygning af indsatsen for patienter med dobbeltdiagnose,  
• udbygning af indsatsen for børn af psykisk syge forældre,  
• udbygning af indsatsen for af fremmedsprogede sindslidende 

(transkulturel psykiatri),  
• udbygning af indsatsen for retspsykiatriske patienter,  
• udbygning af indsatsen for af gerontopsykiatriske patienter,  
• udbygning af indsatsen for udviklingshæmmede med sindslidelser 

(oligofreni),  
• støtte til udbygning af tilgængelighed (akuttilbud i psykiatrien) og  
• støtte til uddannelsesinitiativer 
 
Der henvises nærmere til vedlagte bilag vedrørende prioriteringsområder i 
delpulje C på sundhedsområdet – psykiatripulje 2003-2006 
 
Staten kan finansiere projekter, der falder ind under prioriteringsområ-
derne, med op til 100 pct. i aftaleperioden. 
 
D. Central pulje til supplerende initiativer – 20 mio.kr. 
Der afsættes 20 mio.kr. årligt til centrale og landsdækkende initiativer 
med udgangspunkt i prioriteringerne i vedlagte Folketingsvedtagelse nr. V 
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124 som et enigt Folketing vedtog den 29. maj 2001. Prioriteringerne i V 
124 er senest bekræftet i Regeringens redegørelse til Folketinget vedr. 
udviklingen i psykiatrien afgivet til Folketinget 30. april 2002:  
• Metodeudvikling, f.eks. vedr. nedbringelse af brugen af tvang og 

opfølgning, når tvang har fundet sted. 
• Bedre dokumentation på psykiatriområdet. 
• Udarbejdelse af faglige referenceprogrammer/vejledninger, f.eks. 

vedr. psykoterapi og optimal anvendelse af lægemidler. 
• Fortsat drift af de to videnscentre på området - oligofreni og trans-

kulturel psykiatri. 
• Oplysningskampagner vedr. sindslidelser, som eksempelvis Lands-

indsatsen mod Depression (PsykiatriFonden). 
• Tværsektorielle uddannelsesforløb. 
• Fortsat støtte til udviklings- og forskningsaktiviteter blandt andet 

med henblik på den fortsatte kvalitetsudvikling af behandlingstil-
buddene, herunder inddragelse af recovery-perspektivet. 

 
Projekter fra denne pulje finansieres af staten med op til 100 pct. i aftale-
perioden. 
 
Oversigt delpuljer 2003-2006 

År 
Fysiske ram-
mer/enestuer Børn og unge 

Øvrige priori-
teringsområder 

Central 
Pulje 

2003 50 mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr. 
2004 50 mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr. 

Forår 2004 
 Midtvejs-

evaluering 
Midtvejs-
evaluering 

Midtvejs-
evaluering 

2005 50 mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr. 
2006 50 mio.kr. 30 mio.kr. 50 mio.kr. 20 mio.kr. 
I alt 200 mio.kr. 120 mio.kr. 200 mio.kr. 80 mio.kr. 

 
3. Socialområdet 
 
A. Børnesocialpsykiatri (15 mio.kr. i hvert af årene 2003 – 2006 inkl. 

på socialpsykiatriområdet) 
Indsatsen på socialområdet over for børn og unge skal prioriteres højt. 
 
Der afsættes derfor til støtte af initiativer, der fremmer det tværsektorielle 
samarbejde og til fremme af udvikling og initiativer til efterværn, opføl-
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gende behandling i ambulant regi, centre mv., til psykisk syge børn og 
unge 15 mio.kr. i hvert af årene 2003-2006 inkl. 
 
Puljen finansieres som puljen for socialt udsatte og forudsætter en til-
vækstgaranti. 
 
B. Styrkelse af den socialpsykiatriske indsats over for dobbeltdiagnosti-

cerede personer (8 mio.kr. i 2003 og 5 mio.kr. i hvert af årene 2004-
2006 inkl.) 

For at understøtte anbefalingerne i Regeringens redegørelse ”Indsatsen for 
de hårdest belastede stofmisbrugere” fra februar 2002 er det vigtigt, at der 
også i socialpsykiatrien er det nødvendige antal botilbud, intensiv bostøt-
te, væresteder og andre sociale tilbud til personer med dobbeltdiagnoser. 
 
Socialministeriet vil i 2003 tage initiativ til at evaluere igangværende pro-
jekter for mennesker med dobbeltdiagnoser. Undersøgelsen er en optakt 
til en efterfølgende landsdækkende undersøgelse, der skal vise, hvad der er 
af tilbud, der kan rumme den vanskeligt stillede gruppe. 
 
Det er imidlertid vigtigt at fortsætte og fastholde udviklingen af tilbud, 
der kan rumme denne gruppe af vanskeligt stillede. Der afsættes derfor 8 
mio.kr. i 2003 og 5 mio.kr. i hvert af årene 2004-2006 inkl. til nye pro-
jekter omfattende botilbud, intensiv bostøtte og væresteder til denne sær-
lige gruppe. 
 
Finansieres som puljen for de socialt udsatte grupper + tilvækstgaranti. 
 
C. Fortsættelse af driftstilskuddet til de aktiviteter, der er igangsat ved 

den nuværende psykiatriaftale. 
Det foreslås, at det statslige driftstilskud på 50 pct. videreføres i perioden 
2003 – 2006. Dette vil over 4 år beslaglægge ca. 340 mio.kr. af de nye 
midler på det socialpsykiatriske område, og fordelingen fremgår af neden-
stående oversigt. 
 
Årlig omkostning ved 50 pct. statstilskud til videreførelse af drift  
Mio.kr. i PL 2003 2003 2004 2005 2006 

Fortsættelse af driftstilskud .................................. 46,8 75,4 107,4 107,4 
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D. Centrale initiativer (5 mio.kr. årligt i 4 år) 
Uden en ajourført viden om problemernes omfang og om nye problem-
stillinger, vil det på sigt medføre, at der bliver mindre mulighed for at 
give de rigtige tilbud til målgruppen. Det er derfor nødvendigt med mid-
ler til undersøgelser, analyser, erfaringsopsamling og lignende. 
 
Lige så vigtigt er det, at erfaringerne fra tidligere projekter mv. spredes til 
andre kommuner og amtskommuner. I modsat fald er der en stor risiko 
for, at de enkelte kommuner og amtskommuner igangsætter forsøg og 
udviklingsprojekter, som nabokommunen måske allerede har draget erfa-
ringer ud fra. Der er også behov for at kunne sætte udviklingsprojekter i 
gang, hvis formål er at udvikle nye metoder i det praktiske sociale arbejde 
med mennesker med sindslidelser. 
 
Endvidere er det vigtigt, at der er midler til en løbende efteruddannelse og 
kompetenceudvikling af personalet. Uden fagligt kvalificerede personale-
grupper vil det ikke være muligt at opretholde og videreudvikle tilbudde-
ne og arbejdsmetoderne.  
 
Endelig er der behov for midler til pludselig opståede konkrete behov, 
som ikke har kunnet forudses ved bevillingens/puljens oprettelse, f.eks. 
mindre fornyelser/renovering af installationer i et botilbud, et værested 
eller lignende, som er væsentlige for, at tilbuddet fortsat kan fungere op-
timalt. 
 
E. Oversigt over delpuljer 2003 - 2006 på det socialpsykiatriske område 
Mio.kr. 
 
 
År 

Videreførelse af 
aktiviteter fra 

psykiatriaftalen 
2000-2002 

Børne- 
området 

Dobbelt-
diagnotiserede 

Centrale 
initiativer 

2003 46,8 15,0 8,0 5,0 
2004 75,4 15,0 5,0 5,0 

Forår 2004  
Midtvejs- 
evaluering 

Midtvejs-
evaluering 

Midtvejs- 
evaluering 

2005 107,4 15,0 5,0 5,0 
2006 107,4 15,0 5,0 5,0 
I alt 337,0 60,0 23,0 20,0 

Note:  Der omkonteres ca. 40 mio.kr. til Psykiatriaftalen 2003-2006 fra Psykiatriaftalen 
2000-2002 og den tidligere Botilbudspulje 1997-1999 
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4. Oversigt over den samlede udgiftsfordeling på psykiatriaftale 2003 – 
2006 på sundhedsområdet og det socialpsykiatriske område 

 
Samlede udgifter, mio.kr. 
År 2003 2004 2005 2006 
Socialministeriet ................................................. 74,8 100,4 132,4 132,4 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet ...................... 150,0 150,0 150,0 150,0 
I alt..................................................................... 224,8 250,4 282,4 282,4 

Note:  På det sociale område omkonteres ca. 40 mio.kr. til Psykiatriaftalen 2003-2006 
fra Psykiatriaftalen 2000-2002 og den tidligere Botilbudspulje 1997-1999. 

 
5. Proces  
Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Socialministeriet vil efter forhand-
ling med de kommunale organisationer forelægge aftalen til endelig god-
kendelse blandt satspuljepartierne. 
 
I forbindelse med midtvejsevalueringen i 2004 vurderes effekten af afta-
lens styringsmæssige mekanismer, herunder den statslige medfinansie-
ringsgrad. 
 
Satspuljepartierne høres løbende i forbindelse med udmøntningen af 
midler fra de to puljer til centrale initiativer på begge områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Kristeligt Folkeparti om: 

 
Den fremtidige færgebetjening af Bornholm 

(23. oktober 2002) 
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Aftale om den fremtidige færgebetjening af Bornholm 
 
Færgebetjeningen af Bornholm har i de seneste år gennemgået en stor 
omvæltning. 
 
Tre forhold haft meget voldsomme effekter på trafikmønsteret. Det er 
indsættelsen af hurtigfærge mellem Rønne og Ystad, åbningen af Øre-
sundsbroen og forsøg med godsfærge mellem Rønne og Køge.  
 
For passagererne har de nye trafikforbindelser betydet, at rejsen fra Rønne 
til København via Ystad kan tilbagelægges på ca. 3 timer. Rejsetiden er 
dermed næsten halveret for både personbiler (ca. 2 ¾ time) og bus og tog 
(ca. 2 ½ time). 
 
Totalt set har der været flere rejsende med færge til og fra Bornholm. 
Men trods den samlede stigning er antallet af rejsende på Københavns-
overfarten faldet med knap 40 pct. siden 1999, hvorimod overfarten 
Rønne-Ystad har haft en stigning på næsten 70 pct. i samme tidsrum. 
 
Efter tre måneders sejlads i 2002 har den forsøgsvist etablerede godsrute 
Rønne-Køge allerede overtaget lidt over halvdelen af den samlede mæng-
de gods, og andelen har været stigende over sommeren 2002. Trafikalt 
har Køge den fordel, at den ligger tæt ved motorvejen, og kun ca. 20 pct. 
af godset skal til København eller Nordsjælland. Københavnsrutens andel 
af godsmængderne er mere end halveret. 
 
Disse ændringer har givet anledning til at overveje en generel revision af 
den eksisterende rutestruktur og tonnageanvendelse med henblik på en 
tilpasning til de nye rejsemønstre for passagerer og gods. 
 
Som led i drøftelserne af en klage indgivet til EU-Kommissionen om 
ulovlig statsstøtte til Bornholmstrafikken har Kommissionen vist forståel-
se for de trafikale problemer, som Bornholms geografiske placering giver, 
og for behovet for, at staten yder økonomisk støtte til færgetrafikken. 
Som led i dette har Kommissionen lagt vægt på, at staten for at kunne 
opretholde et tilskud udbyder den samfundsbegrundede trafik i henhold 
til retningslinierne for støtte til søtransportsektoren og cabotage-forord-
ningen. 
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Staten vil meget præcist fastlægge betjeningsniveauet for færgebetjeningen 
af Bornholm, idet staten, når udbudsbetingelserne er fastlagt, vil vælge det 
billigste tilbud, der opfylder udbudsbetingelserne. 
 
Omdannelsen af Bornholmstrafikken til aktieselskab vil give rederiet en 
hensigtsmæssig grad af uafhængighed af Trafikministeriet. Det vil sikre 
selskabet større fleksibilitet og kommerciel frihed og dermed give bedre 
muligheder for rederiet til at agere forretningsmæssigt. 
 
Aftaleparterne er derfor enige i, at regeringen fremsætter forslag til lov om 
Bornholmstrafikken A/S inden udgangen af oktober 2002. Loven inde-
bærer en grundlæggende nyordning af den samfundsbegrundede færgebe-
tjening af Bornholm:  
• Den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm udbydes 
• Statsvirksomheden Bornholmstrafikken etableres som aktieselskab 
 
Forligspartierne er enige om at gennemføre loven i et tæt samarbejde. 
Væsentlige ændringer af lovforslaget i fasen frem til 3. behandlingen kræ-
ver enighed mellem aftaleparterne. Ligesom der er enighed om, at forligs-
partierne skal inddrages ved eventuelle ændringer i forliget i perioden 
frem til næste udbud. 
 
Der er endvidere enighed om, at regeringen orienterer aftalepartierne om 
resultaterne af de fortsatte drøftelser med EU-Kommissionen. 
 
Endelig er der enighed om, at udkastet til de aktstykker, hvormed vigtige 
elementer udmøntes, drøftes i forligskredsen forud for forelæggelsen for 
Folketingets Finansudvalg. Det drejer sig om følgende forhold: 
• Udformningen af udbudsbetingelser  
• Grundlaget for stiftelsen af Bornholmstrafikken A/S 
 
Der er enighed mellem parterne om nedenstående rammer for den frem-
tidige samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm. 
 
Den udbudte færgebetjening indbefatter følgende hovedelementer og 
minimumsbetingelser: 
 
Overfartsstruktur 
• Rønne-Ystad, primært til passagerer og personbiler  
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• Rønne-Køge, primært til godstransport, men med passagerfacilite-
ter  

• Rønne-København nedlægges  
• Rønne-Mukran holdes uden for udbudet 

 
Tonnage og kapacitet 
• En hurtigfærge med en kapacitet på min. 900 passagerer og min. 

185 personbiler på Rønne-Ystad hele året med to-fem daglige af-
gange.  

• En RoPax-færge med kapacitet på min. 1.800 dækmeter og min. 
300 passagerer, der dagligt vil kunne sejle en dobbelttur på både 
Rønne-Køge og Rønne-Ystad, dog ikke i højsæsonen.  

• En konventionel færge med en kapacitet i størrelsesordenen 1.500 
passagerer og omkring 520 dækmeter på Rønne-Ystad i højsæsonen 
(sommeren, efterårsferien, julen og påsken). 

 
Frekvens 
Natfærgen til København foreslås nedlagt, fordi der har været en stor til-
bagegang i antallet af passagerer og personbiler på denne overfart efter 
indsættelsen af hurtigfærgen på overfarten Rønne-Ystad. Dertil kommer, 
at der er sket en markant flytning af gods til forsøgssejladsen på Rønne-
Køge.  
 
Med etableringen af overfarten Rønne-Køge opretholdes en overfart di-
rekte mellem Bornholm og Sjælland til afhjælpning af de transitproble-
mer, der aktuelt findes for specifikke typer transport gennem Sverige. 
Passagerkomforten vil dog ikke være af samme høje karakter som på de 
eksisterende kombifærger. 
 
I forhold til passagerkapaciteten på Rønne-Ystad sker en mindre redukti-
on, idet kapacitetsudbudet på udvalgte dage tilpasses den forventede efter-
spørgsel. 
 
Forslaget indebærer en markant udvidelse af godskapaciteten hele året 
rundt i forhold til situationen før forsøgsperioden med en godsoverfart 
mellem Rønne og Køge. Det vurderes, at der med forslaget til ny over-
fartsstruktur er tale om rigelig godskapacitet. 
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Udbudet omfatter ikke besejling af overfarten mellem Rønne og Mukran, 
der skal drives uden tilskud fra staten. 
 
Minimumsfrekvensen tilpasses som udgangspunkt efterspørgslens forde-
ling over året og ugen på følgende vis, idet fordelingen på ugedage kan 
ændres efter aftale mellem aftaleparterne:  
 
Frekvens i lavsæsonen (antal dobbeltture) 
2004 - ugentlig frekvens Ma Ti On To Fr Lø Sø I alt 
Rønne-Køge (Ro-Pax) ........... 1 1 1 1 1 1 1 7 
Rønne-Ystad (Ro-Pax) ........... 1 1 1 1 1 1 1 7 
Rønne-Ystad (Højhastighed).. 2 2 2 2 2 2 2 14 
I alt ....................................... 4 4 4 4 4 4 4 28 
           
Frekvens i skuldersæsonen (antal dobbeltture) 
2004 - ugentlig frekvens Ma Ti On To Fr Lø Sø I alt 
Rønne-Køge (Ro-Pax) ........... 1 1 1 1 1 1 1 7 
Rønne-Ystad (Ro-Pax) ........... 1 1 1 1 1 1 1 7 
Rønne-Ystad (Højhastighed).. 2 2 2 2 4 2 4 18 
I alt ....................................... 4 4 4 4 6 4 6 32 
                  
Frekvens i højsæsonen (antal dobbeltture)  
2004 - ugentlig frekvens Ma Ti On To Fr Lø Sø I alt 
Rønne-Køge (Ro-Pax) ........... 1 1 1 1 1 1 1 7 
Rønne-Ystad (Konventionel) . 2 1 1 2 2 2 2 12 
Rønne-Ystad (Højhastighed).. 4 3 2 2 4 5 4 24 
I alt ....................................... 7 5 4 5 7 8 7 43 
 
Der sigtes mod en modificeret netto-kontrakt med det vindende rederi, 
således at rederen uden yderligere betaling fra staten har incitament til at 
sejle yderligere afgange i det omfang, der er efterspørgsel. Herved sikres 
mulighed for en løbende tilpasning mellem udbud og efterspørgsel.  
 
Takstniveau  
Takstniveauet fastsættes for hele aftaleperioden, dog således at det gen-
nemsnitlige takstniveau reguleres svarende til den almindelige omkost-
ningsudvikling.  
 
Der vil i udbudsaktstykket komme en nærmere beskrivelse af hvilke yder-
ligere begrænsninger mv., som vil blive lagt på rederiets ret til at lave pris-
differentiering mv. ud over hvad, der følger af omkostningsudviklingen. 
(F.eks. maksimale forskelle mellem højsæson- og lavsæsonpriser.) 
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Det er aftalt at anvende 40 mio.kr. årligt på takstnedsættelser i forhold til 
2002-niveauet: 
• Alle børn på 0-11 år kan rejse gratis og børn på 12-15 år kan (ufor-

andret) rejse til det halve af normalprisen. Det forventes at ville ko-
ste næsten 4 mio.kr. pr. år. (Efter samme principper som for den 
øvrige kollektive trafik gælder det ikke skolerejser o.lign.). 

• Alle godstakster nedsættes i gennemsnit med 30 pct. svarende til en 
merudgift på næsten 15 mio.kr. pr. år.  

• De resterende ca. 21 mio.kr. (svarende til en generel takstnedsættel-
se på 10 pct.) anvendes til nedsættelser af takstniveauet for private 
rejsende i overensstemmelse med Kontaktrådets tanker.  

 
Takstreduktionerne får virkning fra tidspunktet, hvor det vindende rederi 
overtager sejladsen. 
 
Hovedpunkter i tidsplanen for udbud 
I begyndelsen af 2003 fremlægges aktstykket, hvor Finansudvalget mere 
detaljeret tager stilling til udbudsvilkårene. 
 
Fra udgangen af 2002 og til udgangen af april 2003, vil der ske en præ-
kvalifikation af et mindre antal rederier. 
 
Tilbudsfasen fra april til oktober 2003, sluttende med, at de prækvalifice-
rede giver tilbud, og der vælges ét rederi. Valget af tilbud foretages af et 
ekspertpanel, som udpeges snarest. 
 
Kontrakten forventes underskrevet i november 2003, hvorefter der følger 
en idriftssættelsesfase med forberedelserne til at overtage sejladsen i efter-
året 2004. 
 
Evt. omlægning af rutestruktur før udbudet træder i kraft 
Hvis det bliver teknisk muligt er regeringen indstillet på at omlægge rute- 
og takststrukturen så hurtigt som muligt.  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservati-
ve Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kriste-

ligt Folkeparti om: 
 

Den filmpolitiske indsats 2003-2006 
(1. november 2002) 

 



 

 110

Aftale om den filmpolitiske indsats 2003-2006 
 
Med henblik på at understøtte den fortsatte udvikling af dansk filmkunst og 
filmkultur har regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Social-
demokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Ven-
stre og Kristeligt Folkeparti indgået følgende aftale om den økonomiske 
ramme og målsætningerne for den filmpolitiske indsats i perioden 2003 til 
og med 2006. 
 
1. Økonomisk ramme for den filmpolitiske indsats 2003-2006 
Den angivne økonomiske ramme for den filmpolitiske indsats 2003-2006 er 
baseret på regeringens finanslovforslag for år 2003. 
 
Rammen omfatter endvidere DR og TV 2s økonomiske engagement 2003-
2006, som er fastlagt i henhold til Medieaftale 2002-2006.  
 
Det er en forudsætning for Filmaftalen 2003-2006, at DR og TV 2s øko-
nomiske engagement i dansk film for perioden 2003-2006 udmøntes i over-
ensstemmelse med de retningslinier som er beskrevet i notat af 25. oktober 
2002 om sammenhængen mellem Medieaftale 2002-2006 og Filmaftalen 
2003-2006. 
 
Det er en målsætning, at DR og TV 2s økonomiske engagement i dansk 
film i den kommende periode skal medvirke til, at der bliver vist flere dan-
ske spillefilm og kort- og dokumentarfilm på de to tv-stationer. 
 
Den økonomiske ramme for filmforliget 

Mio.kr. 2003-priser 2003 2004 2005 2006 
2003-2006 

i alt 
Filminstituttets ramme til til-
skud (FFL2003) .......................... 245,3 247,2 251,6 251,6 995,7 
DR og TV 2s bidrag til spille-
film, kort- og dokumentarfilm 
og talentudvikling ....................... 92,0 92,0 92,0 92,0 368,0 
Tilskud i alt................................. 337,3 339,2 343,6 343,6 1.363,7 
Filminstituttets ramme til drift .... 104,3 101,8 99,3 98,7 404,1 
Ny leder for initiativ vedr. ta-
lentudvikling ............................... 0,6 0,6 0,6 0,6 2,4 
Nyt nitratarkiv ............................ - - 2,5 2,5 5,0 
Filminstituttets ramme til drift i 
alt................................................ 104,9 102,4 102,4 101,8 411,5 
Samlet ramme ............................. 442,2 441,6 446,0 445,4 1.775,2 
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2. Filminstituttets ramme til tilskud samt DR og TV 2s ramme til film-
formål 2003-2006 

Mio.kr., 2003-priser 2003-2006 
Filminstituttets støtte til produktion og formidling mv. ............................. 640,0 
DR og TV 2s samlede engagement ............................................................ 280,0 
Spillefilm i alt............................................................................................. 920,0 
Filminstituttets støtte til produktion og formidling mv. ............................. 161,0 
DR og TV 2s samlede engagement ............................................................ 56,0 
Kort- og dokumentarfilm i alt .................................................................... 217,0 
Talentudvikling, Filminstituttet ................................................................. 75,0 
Talentudvikling, DR og TV 2 .................................................................... 32,0 
Talentudvikling, i alt.................................................................................. 107,0 
Andre formål under Filminstituttet ............................................................
Børn og unge 
Det lokale biografmiljø 
Film- og videoværksteder 
Internationale fonde, Mediadesk 
Støtte til multimedieproduktion 
Støtte til Filmstudiet 
Import- og versioneringsstøtte 
Indkøb af kort- og dok.film 
Støtte til art cinemas 
Almene støtteordninger og reserve 

119,7 
 

I alt Filminstituttet .................................................................................... 995,7 
I alt DR og TV2 ........................................................................................ 368,0 
I alt ............................................................................................................ 1.363,7  
 
Filminstituttets tilskudsmidler til spillefilm, kort- og dokumentarfilm og 
andre formål for perioden 2003-2006 angiver en størrelsesorden for Filmin-
stituttets prioritering. Filminstituttets midler til talentudvikling ligger fast, 
idet der på dette grundlag skal indgås en aftale med DR og TV 2 om indsat-
sen. 
 
3. Filmpolitiske målsætninger og indsatsområder 2003-2006 
 
Hovedtemaer for den filmpolitiske indsats 2003-2006: 
1. Spillefilm 
2. Kort- og dokumentarfilm 
3. Talentudvikling 
4. Børn og unge 
5. Det lokale biografmiljø 
6. Nye støtte- og finansieringsmekanismer 
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7. Filmbevaring og formidling af filmarven 
8. Effektevaluering 
 
Ad 1. Spillefilm 
 
Målsætninger: 
•  Filminstituttet afsætter i størrelsesordenen 640 mio.kr. til udvikling, 

produktion og formidling af spillefilm for hele perioden. 
•  Filminstituttet skal sikre et produktionsvolumen på 80-100 spillefilm 

gennem hele perioden, heraf 65-85 dansksprogede spillefilm og 15-25 
fremmedsprogede internationale co-produktioner med dansk deltagel-
se. Indsatsen vil være orienteret mod at fastholde et højt kvalitetsni-
veau. Filminstituttet skal medvirke til, at der produceres lavbudget 
film såvel som dyrere filmproduktioner. 

•  DR og TV 2 skal i henhold til Medieaftale 2002-2006 hver anvende 
35 mio.kr. til spillefilm årligt i gennemsnit i den uafhængige produk-
tionssektor. 

•  Filminstituttets indsats med hensyn til distribution og markedsføring 
af spillefilm fastholdes og videreudvikles. 

•  Ifølge filmloven skal mindst 25 pct. af de midler, som afsættes til pro-
duktion af spillefilm, anvendes til film for børn og unge. Filminstitut-
tet skal i denne sammenhæng i særlig grad tilskynde til produktion af 
spillefilm for unge i teenagealderen. 

 
• Justering af Filminstituttets støtteordninger:  

•   Loftet på maks. 5 mio.kr. i 60/40-ordningen fjernes med hen-
blik på at skabe større mulighed for variation i den støtte, som 
kan gives til de enkelte film. 

•   Der etableres et skærpet krav om tilbagebetaling af den danske 
støtte til større internationale og fremmedsprogede co-produk-
tioner med dansk hovedproducent. 

•  Med henblik på at skabe større sikkerhed for filmens indtjening 
bør der som grundlag for støttetildelingen inden for 60/40-
ordningen fremover foretages en samvejning mellem det samle-
de produktionsbudget og filmens evne til at sælge billetter. 
Filminstituttet skal på dette grundlag understøtte en større 
spredning i 60/40-filmene mellem dyrere og billigere produkti-
oner og sikre at målsætningen vedrørende det samlede produk-
tionsvolumen for perioden 2003-2006 bliver opfyldt. 
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Ad 2. Kort- og dokumentarfilm 
 
Målsætninger: 
• Filminstituttet afsætter i størrelsesordenen 161 mio.kr. til udvikling, 

produktion og formidling af kort- og dokumentarfilm for hele perio-
den. 

• Filminstituttet skal sikre et produktionsvolumen på 170-180 kort- og 
dokumentarfilm gennem hele perioden. 

• DR og TV 2 skal i henhold til Medieaftale 2002-2006 hver anvende 7 
mio.kr. til kort- og dokumentarfilm årligt i gennemsnit i den uafhæn-
gige produktionssektor. 

• Filminstituttets indsats med hensyn til distribution og formidling af 
kort- og dokumentarfilm styrkes med henblik på, at filmene bliver vist 
i tv (i samarbejde med tv-stationerne), og at de i større udtrækning 
inddrages som et aktivt element i undervisningen (i samarbejde med 
undervisningssektoren). 

• Filminstituttet skal i forligsperioden udvikle den digitale distribution 
af kort- og dokumentarfilm via f.eks. DVD og Internet til navnlig 
skoler og biblioteker. 

  
Ad 3. Talentudvikling 
 
Målsætning: 
• Filminstituttet afsætter 75 mio.kr. for hele perioden til et nyt samar-

bejde med DR og TV 2 vedrørende talentudvikling. 
• DR og TV 2 viderefører deres hidtidige engagement i Dansk Novelle-

film på hver 4 mio.kr. årligt til det nye samarbejde med Filminstitut-
tet (i alt 32 mio.kr. gennem hele perioden 2003-2006 fra de to tv-
stationer tilsammen). 

• DR, TV 2 og Filminstituttet etablerer i fællesskab en ordning for ta-
lentudvikling, der giver unge uprøvede talenter og de mere erfarne en 
mulighed for at udvikle sig inden for alle mulige genrer og filmforma-
ter. Både film og tv er afhængige af der udvikles nye talenter, og TV er 
et vigtigt vindue for produktionerne. 

• Målsætningen er i samarbejde med filmmiljøet at skabe bedre mulig-
heder for, at talenterne – f.eks. nyuddannede fra Filmskolen eller er-
farne instruktører mv. – kan komme i gang med deres første filmpro-
duktion eller afprøve nye sider af talentet. 
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• Det nye initiativ etableres uafhængigt af Filminstituttets øvrige aktivi-
teter vedrørende udvikling, produktion og distribution af film. Uaf-
hængigheden vil blive sikret i kraft af en aftale mellem tv-stationerne 
og Filminstituttet om målsætninger og strategier for det nye initiativ, 
og det er fastlagt, at de tre institutioner i fællesskab ansætter den 
kunstneriske leder for talentordningen. Den kunstneriske leder træffer 
endelig beslutning om støtte til de enkelte projekter inden for den 
fastsatte økonomiske ramme. 

• Administrationen af talentmidlerne skal forenkles, således at der er 
flest mulige midler til rådighed for talenterne og filmmiljøet. Derfor 
vil den nye talentordning fremover blive forankret administrativt i 
Filminstituttet. 

 
Ad 4. Børn og unge 
 
Målsætning: 
• I sammenhæng med målsætningen om at styrke formidlingen af kort- 

og dokumentarfilm i forhold til skoler og biblioteker iværksættes en 
målrettet indsats med henblik at udvikle filmmediets anvendelse i un-
dervisningen mv. Indsatsen udvikles blandt andet i samarbejde med 
undervisningssektoren f.eks. Undervisningsministeriet, Kommunernes 
Landsforening og Danmarks Lærerforening. 

 
Ad 5. Det lokale biografmiljø 
 
Målsætninger: 
•   Fortsat udvikling af det lokale biografmiljø 

De lokale biografer er vigtige kulturelle samlingspunkter i lokalsam-
fundene. Et velfungerende lokalt biografmiljø medvirker til, at filme-
ne ikke blot får premiere i de store biografer i de større byer, men også 
i de mindre biografer – og dermed øges effekten af den markedsfø-
ring, der finder sted omkring premieretidspunktet. 
 

• Forberede omstillingen til ”den digitale biograf”  
Inden for de næste 4 år kan det forventes, at den digitale biograf vil slå 
igennem. På længere sigt vil distribution af filmene på de traditionelle 
filmspoler forsvinde og erstattes af den digitalt lagrede film – der en-
ten distribueres via diske eller via nettet. 
 



  

115 

Filminstituttets opgave vil være at følge den strategiske og teknologi-
ske udvikling blandt andet i samarbejde med biografsektoren og in-
ternationale samarbejdspartnere. Samtidig vil det være en opgave at 
forberede omstillingsprocessen i det lokale biografmiljø blandt andet 
for at sikre distributionen af især danske film. 

 
Ad 6. Undersøge mulighederne for at etablere andre støtte- / finansier-

ingsmekanismer til dansk film 
 
Målsætning: 
Filminstituttet skal senest ved årsskiftet 2003/2004 fremlægge en undersø-
gelse af mulighederne for at etablere andre støtte-/finansieringsformer på 
filmområdet med henblik på at understøtte privat investering i filmproduk-
tion. Undersøgelsen skal tage afsæt i erfaringerne fra andre europæiske lande 
– f.eks. Holland, England og Irland. 
 
Ad 7. Filmbevaring og formidling af filmarven 
 
Målsætninger: 
• I forligsperioden skal der etableres et ny arkivløsning for nitratfilmene, 

der er sikkerheds- og bevaringsmæssigt forsvarlig. Nitratarkivet ventes 
finansieret ved den såkaldte SEA-ordning, der indebærer, at byggeud-
giften betales over huslejen efter, at byggeriet er nøglefærdigt. Nitrat-
arkivet ventes at stå færdigt i 2006. Midlerne til husleje mv. integreres 
i Filminstituttets driftsbevilling. 

• Prioriteret restaureringsindsats på grundlag af bevaringsplanen. Beva-
ringsindsatsen vil tage udgangspunkt i de væsentligste filmhistoriske 
værker inden for henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilm. 

• Styrket formidling på grundlag af bevaringsindsatsen og Filminstitut-
tets filmhistoriske forskning – dels gennem Cinemateket dels ved 
hjælp af DVD-udgivelser af klassiske værker. 

 
Ad 8. Effektevaluering 
 
Målsætning: 
Inden udgangen af april 2006 skal Filminstituttet gennemføre en samlet 
opsamling af filmforligets effekter i perioden 2003-2005 samt de forventede 
effekter i 2006. 
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Bilag 1. Sammenhængen mellem Medieaftale 2002-2006 og Filmaftale 
2003-2006 

 
1. DR og TV 2s samlede engagement i dansk film i henhold til Medieafta-

le 2002-2006 
Det er fastsat i Medieaftale 2002-2006, at DR og TV 2 hver skal anvende 
60 mio.kr. årligt til dansk film (i gennemsnit pr. år i årene 2003-2006). Af 
de 60 mio.kr. skal anvendes 35 mio.kr. på egentlige spillefilm og 7 mio.kr. 
på kort- og dokumentarfilm. Endvidere har såvel DR som TV 2 tilkendegi-
vet, at deres hidtidige bidrag til institutionen ”Novellefilm” på hver 4 
mio.kr. årligt vil blive videreført fra 2003 ff. i et nyt initiativ vedrørende 
talentudvikling, som iværksættes i samarbejde med Filminstituttet. 
 
2. Anvendelse af DR og TV 2s midler til spillefilm i henhold til Medieaf-

tale 2002-2006 
De nærmere bestemmelser vedrørende DR og TV 2s anvendelse af midlerne 
til spillefilm vil blive fastlagt i public servicekontrakter med DR og TV 2. 
Kontrakterne vil blandt andet omfatte kravet til antallet af produktioner, 
som DR og TV 2 skal engagere sig i. 
 
Kulturministeriet har afholdt en række møder med Producentforeningen, 
Danske Filminstruktører, DR, TV 2 og Filminstituttet om de nærmere vil-
kår for anvendelsen af DR og TV 2s midler til spillefilm. 
 
På denne baggrund vil Kulturministeriet i public servicekontrakterne at 
indarbejde en bestemmelse, hvorefter DRs og TV 2s aftaler med de enkelte 
uafhængige filmproducenter om investering og/eller køb af visningsrettighe-
der i de konkrete filmprojekter, skal basere sig på en standardkontrakt, der 
udarbejdes af Filminstituttet, tv-stationerne og Producentforeningen i fæl-
lesskab på initiativ fra Filminstituttet. 
  
Følgende hensyn lægges til grund for standardkontrakten: 
• DR og TV 2s bidrag skal i øget omfang bidrage til at styrke den uaf-

hængige producents indtjeningsmuligheder i de enkelte filmprojekter 
og dermed reducere producentens økonomiske risiko ved filmproduk-
tion. 

• DR og TV 2s redaktionelle frihed og deres økonomiske dispositions-
ret skal respekteres i videst mulige omfang. Det skal være frit for tv-
stationen at beslutte, hvilke film den engagerer sig i, størrelsen af det 
økonomiske engagement i den enkelte film og på hvilken måde enga-
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gementet finder sted (mht. fordeling mellem visningsret og investe-
ring). 

• Sikring af spillefilmens indtjeningsmuligheder på de kommercielle 
markeder (biografmarkedet, videosalg og –udlejning, pay-tv, Internet 
mv.) skal så vidt muligt reguleres gennem aftaler mellem den uafhæn-
gige producent og DR og TV 2 om tidspunktet for tv-visning af film-
projektet. 

• Standardkontrakten vil kun kunne afviges, såfremt særlige hensyn gør 
sig gældende. 

 
På denne baggrund vil standardkontrakten tage udgangspunkt i følgende: 
• At formålet med DR og TV2’s engagement i dansk film er, at der skal 

vises flere fortrinsvis dansksprogede film på de to tv-stationer. 
• DR og TV 2 kan kun købe rettigheder til tv-visning (broadcasting) på 

egne tv-kanaler. 
• Der fastsættes en tidsgrænse på normalt 5 år for ophør af tvs visnings-

rettighed. 
• Hold-back-perioden forud for visning på tv følger Filminstituttets til 

enhver tid gældende vilkår. 
• Tilbagebetaling og en eventuel forrentning af DR og TV 2s investe-

ring i den enkelte spillefilm påbegyndes først, når den uafhængige 
producent har fået tilbagebetalt sin egeninvestering i filmen. 

• Tilbagebetaling af DR og TV 2s investering skal være afsluttet, før 
Filminstituttet kan gøre krav på tilbagebetaling. 

• Ved opgørelse af såvel den uafhængige producents som tv-stationens 
investering lægges Filminstituttets definition heraf til grund (definiti-
on af ”egenkapital”). 

• Ved fordelingen af et eventuelt overskud (efter at den uafhængige 
producent og eventuelt andre private investorer har fået tilbagebetalt 
deres investering) skal der enten sættes en tidsgrænse for den periode, 
hvor DR og TV 2 har mulighed for at oppebære en andel af filmens 
overskud (f.eks. 5 år efter filmens premieredato i biograferne) eller en 
procentgrænse for forrentningen af den investerede kapital (f.eks. max 
50 pct. af den investerede tv-kapital). 
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3. Anvendelse af DR og TV 2s midler til kort- og dokumentarfilm i hen-
hold til Medieaftale 2002-2006 

De nærmere bestemmelser vedrørende DR og TV 2s anvendelse af midlerne 
til kort- dokumentarfilm vil blive fastlagt i public servicekontrakter med DR 
og TV 2. 
 
De øremærkede midler, som DR og TV 2 afsætter til kort- og dokumentar-
filmproduktion, indgår som kontant indskud i produktioner, der både egner 
sig til tv-udsendelse og Filminstituttets video/DVD distribution, og som 
normalt også vil modtage støtte fra Filminstituttet. DR og TV 2 afgør selv, 
hvilke produktioner de ønsker at deltage i. 
 
4. Samarbejde mellem DR, TV 2 og Filminstituttet om talentudvikling 
DR, TV 2 og Filminstituttet etablerer i fællesskab en ny talentordning, der 
giver unge uprøvede talenter og de mere erfarne en mulighed for at udvikle 
sig inden for alle mulige genrer og filmformater. 
 
Det nye initiativ etableres uafhængigt af Filminstituttets øvrige aktiviteter 
vedrørende udvikling, produktion og distribution af film. Uafhængigheden 
vil blive sikret i kraft af en aftale mellem tv-stationerne og Filminstituttet 
om målsætninger og strategier for det nye initiativ, og det er fastlagt, at de 
tre institutioner i fællesskab ansætter den kunstneriske leder for talentord-
ningen. Den kunstneriske leder træffer endelig beslutning om støtte til de 
enkelte projekter inden for den fastsatte økonomiske ramme. 
 
Det indgår som en målsætning, at der i samarbejde med filmmiljøet skal 
skabes bedre muligheder for, at talenterne – f.eks. nyuddannede fra Film-
skolen eller erfarne instruktører mv. – kan komme i gang med deres første 
filmproduktion eller afprøve nye sider af talentet. 
 
Filminstituttet afsætter 75 mio.kr. for hele perioden 2003-2006 til ordnin-
gen. DR og TV 2 viderefører deres hidtidige engagement i ”Novellefilm” på 
hver 4 mio.kr. årligt i perioden 2003-2006 (i alt 32 mio.kr. fra de to tv-
stationer tilsammen). 
 
Den nye talentordning forankres administrativt i Filminstituttet. Det sker 
med henblik på så vidt muligt at reducere de administrative omkostninger 
ved ordningen. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservati-
ve Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 
Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kriste-

ligt Folkeparti om: 
 

Biblioteksafgiften 
(1. november 2002) 
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Aftale om biblioteksafgiften 
 
Mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemo-
kraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Kristeligt Folkeparti er der indgået følgende aftale om biblioteksafgiften:  
 
På grundlag af rapporten fra Udvalget om Biblioteksafgift 2002, afgivet den 
24. september 2002, gennemføres i år – med virkning fra 1. januar 2003 – 
en række ændringer i biblioteksafgiftsloven. Disse ændringer gennemføres 
ved et lovforslag, som fremsættes senest den 8. november 2002, og som ved-
tages inden Folketingets juleferie, sådan at ændringerne kan få virkning fra 
og med 2003. 
 
Endvidere sættes der et arbejde i gang, som skal forberede yderligere æn-
dringer, der kan få virkning for 2004.  
 
Ændringer, der gennemføres nu  
Der gennemføres følgende ændringer, som der har været enighed om i 
Biblioteksafgiftsudvalget:  
a)  Undergrænsen for udbetaling af den almindelige biblioteksafgift (lo-

vens § 4) fastsættes til 1.535 kr. plus satsregulering. Beløbet satsregu-
leres hvert år. 

b)  Overgrænsen for udbetaling af den almindelige biblioteksafgift (lovens 
§ 4) fastsættes således: Beløb indtil 328.134 kr. udbetales uden reduk-
tion •  Af beløb over 328.134 kr. og indtil 437.514 kr. udbetales halv-
delen •  Af beløb over 437.514 udbetales en tredjedel. Beløbene sats-
reguleres i 2003 og hvert år derefter. 

c)  Biblioteksafgift til efterlevende aftrappes, dog således at efterlevende 
efter personer, der er tilmeldt til biblioteksafgift senest den 31. de-
cember 2002, bevarer afgiften. 

d)  Redaktører og ”andre bidragydere” (lovens § 2, stk. 1, nr. 5) skal ikke 
være berettigede til biblioteksafgift. Bidrag, der er godkendt til biblio-
teksafgift i 2002, udløser dog fortsat afgift.  

 
Ændringer, der gennemføres senere  
To yderligere forslag, som fremgår af Biblioteksafgiftsudvalgets rapport, 
gennemføres i efteråret 2003 og med ikrafttræden i 2004:  
 
Pointtallet for skønlitteratur for voksne forøges fra 1,35 til 1,7.  
 



 

 121

Der etableres en ny litteraturpulje, som skal fordeles efter kvalitative kriteri-
er. Puljen skal anvendes til prøveoversættelser af dansk litteratur og andre 
konkrete litterære projekter fra forfattere, oversættere, illustratorer m.fl. ud 
fra en konkret vurdering af, hvad der har størst betydning for dansk littera-
tur.  
 
Alle, der er tilmeldt biblioteksafgiften (forfattere, oversættere, illustratorer 
osv.), kan tildeles støtte fra puljen. Puljens administration henlægges under 
det ny Kunstråd. 
 
For at opnå en afbalanceret løsning gennemføres disse to forslag samlet. 
Forslagene gennemføres først med virkning fra 2004, sådan at der bliver tid 
til nærmere at overveje, hvordan den kvalitative pulje indrettes. 
 
Endvidere sætter kulturministeren et undersøgelsesarbejde i gang med ud-
gangspunkt i de emner, som Biblioteksafgiftsudvalget har foreslået under-
søgt efterfølgende. Aftalepartierne aftaler det nærmere indhold af kommisso-
riet for dette undersøgelsesarbejde. 
 
Økonomi 
•   Bevillingen til biblioteksafgift forøges med 5 mio.kr. årligt fra og med 

2004 i forbindelse med forhøjelse af pointtallet til skønlitteratur. 
Der afsættes 10 mio.kr. årligt fra og med 2004 til en kvalitativ littera-
turpulje som en særlig bevilling under Kunstrådet. 

•   Der gennemføres ikke besparelser på bevillingen til biblioteksafgiften i 
perioden 2003-2006. 

 
Dette indebærer følgende bevillinger: 
 
Mio.kr. FL 2003-niveau 2003 2004 2005 2006 
Biblioteksafgift .....................................................
FL§ 21.21.11.10 ...................................................

134,8 140,7 144,5 144,5 

Litteraturpulje .......................................................   -  10,0  10,0  10,0 
I alt ....................................................................... 134,8 150,7 154,5 154,5 

 
Der indledes i 2005 drøftelser om en eventuel ny flerårig aftale fra 2007. 
 
 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 

Kristeligt Folkeparti og Enhedslisten om: 
 

Ny struktur for kunststøtten og den internationale 
kulturudveksling 
(2. oktober 2002) 

 



 124

Aftale om ny struktur for kunststøtten og den internationale 
kulturudveksling 
 
Kunstrådets formål  
Der etableres et Kunstråd, der har til formål at fremme udvikling af kun-
sten i Danmark og dansk kunst i udlandet. Herigennem skal Kunstrådet 
være med til at fremme dansk kultur og et rigt kulturliv i Danmark. For-
målet omfatter og supplerer formålsbeskrivelserne i lovene for litteratur, 
teater, billedkunst og musik. Disse love bibeholdes med de nødvendige, 
konsekvensmæssige ændringer som følge af oprettelsen af Kunstrådet. 
 
Virkeområde 
Kunstrådet overtager de fire eksisterende råds virkeområde samt Udvik-
lings-fondens tidligere arbejdsfelt. Kunstrådet skal støtte både det nye og 
det etablerede udfra faglige vurderinger baseret på kvalitet.  
 
Kunstrådets virksomhed omfatter litteratur, teater, billedkunst og musik 
samt andre kunstformer og -udtryk, der kan sidestilles hermed, men ikke 
kan få statsstøtte efter anden lovgivning. Hermed er Kunstrådets formål 
udbredt til at omfatte stort set alle kunstarter og kunstudtryk bortset fra 
novellefilm, spillefilm, arkitektur, kunsthåndværk og design, der er dæk-
ket af anden lovgivning. 
 
Kunstrådet viderefører de hidtidige råds støtte til børnekulturen og får et 
særskilt ansvar for at sikre sammenhæng i og videreudvikle indsatsen over-
for børn og unge. Kunstrådet overtager således Musikrådets opgaver vedr. 
musik-skoler og Teaterrådets opgaver vedr. børneteater og indgår i øvrigt 
som en væsentlig aktør i Kulturministeriets netværk for børnekultur med 
mulighed for at støtte aktiviteter rettet mod børn inden for sit virkeområ-
de.  
 
Kunstrådet skal på baggrund af faglige kvalitetsvurderinger fremme 
mangfoldige kunstneriske udtryk. Dette indebærer at rådet skal have blik 
for den levende udveksling med den internationale kunstscene og uden-
landske kulturer, som præger kunsten i Danmark og bidrager til dens 
udvikling. 
 
Kunstrådets kompetence 
Kunstrådet har den endelige beslutningsmyndighed inden for rådets vir-
keområde. Kunstrådet kan delegere den endelige beslutningskompetence 
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til et af sine faste fagudvalg. Denne mulighed forventes anvendt i stor 
udstrækning, således at f.eks. den støtte der i dag gives af Musikrådet, vil 
blive fordelt af Kunstrådets fagudvalg for musik.  
 
Kunstrådets bevilling fastsættes på de årlige finanslove. Der fastsættes 
øremærkede bevillinger til musik-, teater-, billedkunst-, og litteraturom-
rådet.  
 
Kunstrådets struktur og sammensætning 
Til Kunstrådet knyttes 4 fagudvalg: Et for litteratur, et for teater, et for 
billedkunst og et for musik. Herudover nedsættes et særligt udvalg for 
dansk billedkunst i udlandet. 
 
Det sidste udvalg – udvalget for dansk billedkunst i udlandet – oprettes 
med henblik på at overtage de kunstfaglige opgaver vedr. den internatio-
nale kultur-udveksling på billedkunstområdet, som i dag varetages af be-
styrelsen for Center for Dansk Billedkunst.  
 
Statens Kunstfonds udsmykningsudvalg forbliver i Statens Kunstfond og 
overføres således ikke i 2005 til Kunstrådet som forudsat i billedkunstlo-
ven. 
 
Hvert fagudvalg består af 5 medlemmer. Ministeren udpeger 2 medlem-
mer til hvert af fagudvalgene og repræsentantskabet udpeger 3 medlem-
mer. Ministeren udpeger tillige formanden blandt medlemmerne. Fagud-
valget for musik skal dog bestå af syv medlemmer, 3 udpeges af ministe-
ren og 4 af repræsentantskabet.  
 
Udpegningen til udvalget for dansk billedkunst i udlandet følger samme 
principper som udpegningen til Kunstrådets fagudvalg, men formanden 
for dette udvalg er ikke født medlem af Kunstrådet.  
 
Kunstrådet består af 10 medlemmer. De 4 formænd for fagudvalgene og 
1 yderligere medlem udpeges af ministeren. Repræsentantskabet udpeger 
5 medlemmer, der hver i sær har en bredt funderet faglig indsigt i kunst 
og kultur. Ministeren udpeger formanden blandt medlemmerne. Beslut-
ninger træffes med almindelig stemmeflertal. 
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Repræsentantskab 
Der etableres et repræsentantskab for Kunstrådet. Repræsentantskabet får 
til opgave at udpege medlemmer til Kunstrådet og dets fagudvalg samt at 
følge Kunstrådets virksomhed. Repræsentantskabet for Statens Musikråd 
samt Teaterrådets Kontaktudvalg nedlægges.  
 
Folketingets partier samt betydende institutioner og organisationer i 
Kunstlivet får udpegningsret til repræsentantskabet. Medlemmer udpeget 
af kunstlivets organisationer vil udgøre flertallet af repræsentantskabet. 
Repræsentantskabet forventes at blive mindre end Kunstfondens repræ-
sentantskab, ca. 25 medlemmer. 
 
Kunstfondens repræsentantskab opretholdes uændret, dog således at det 
er Folketingets partier – og ikke blot de partier der er repræsenteret i Fi-
nansudvalget – der udpeger de politiske repræsentanter. Repræsentanter-
ne fra de politiske partier og de kommunale organisationer er fælles for de 
to repræsentantskaber. Der kan i øvrigt ikke være personsammenfald mel-
lem de to repræsentantskaber. De to repræsentantskaber mødes årligt til 
en fælles drøftelse af Kunstrådets og Kunstfondens virksomhed.  
 
Handlingsplan 
Kunstrådets beslutninger om støtte skal ske på baggrund af en handlings-
plan, der skal angive den overordnede strategi for anvendelsen af de bevil-
gede midler inden for lovformålets rammer. Kunstrådet afleverer – i pas-
sende tid efter dets beskikkelse – en handlingsplan for den 4-årige beskik-
kelsesperiode. Handlingsplanen skal godkendes af kulturministeren. For-
ud for hvert finansår justerer rådet handlingsplanen, hvis der er behov for 
det.  
 
Den internationale kulturudveksling 
International formidling af kunst som en del af kunststøtten. Kunstrådet 
får ansvaret for at støtte dansk kunst i udlandet. Det vil sige, at ansøgnin-
ger om støtte til projekter, udstillinger o. lign. i udlandet, behandles af 
Kunstrådet, dets fagudvalg eller det særlige udvalg for dansk billedkunst i 
udlandet. Kunststyrelsen varetager den operative opfølgning af Kunstrå-
dets beslutninger og handlingsplan på det internationale område. 
 
Opretholdelse og videreudvikling af de internationale netværk, der er 
opbygget af centrene sikres i forbindelse med, at de nødvendige faglige 
ressourcer overføres til Kunststyrelsen.  
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Den internationale præsentation af Danmark som kulturnation 
Den internationale præsentation af Danmark som kulturnation varetages 
i et samarbejde mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet med 
Kunststyrelsen som sekretariat. 



 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 

Kristeligt Folkeparti og Enhedslisten om: 
 

Midlertidig støtte til skibsbygning 
(23. oktober 2002) 
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Aftale om midlertidig støtte til skibsbygning 
 
Som følge af unfair konkurrence på skibsbygningsområdet har EU rejst  
sag ved WTO mod Korea. I den periode, hvor sagen forventes at løbe, 
har medlemslandene mulighed for at indføre 6 pct. i støtte til nybygning 
af containerskibe, kemikalieskibe og gastankskibe. Det forventes, at sagen 
vil være afsluttet inden den 31. marts 2004. 
 
For ikke at stille dansk skibsbygningsindustri dårligere end konkurrenter-
ne er der tilslutning til, at der i perioden fra 1. januar 2003 til 31. marts 
2004 kan ydes støtte. Dette forudsætter imidlertid, at Dansk Skibskredit 
Fond er indstillet på at indgå en aftale med staten om en krone til krone 
finansiering. Statens andel af finansieringen på i alt 325 mio.kr. tilveje-
bringes via uforbrugte tilsagn på den tidligere støtteordning.  
 
Der er enighed om, at ordningen er midlertidig og ikke påtænkes videre-
ført efter den 31. marts 2004. 
 
Såfremt en aftale med Dansk Skibskredit Fond falder på plads, er parterne 
enige om at gennemføre den nødvendige lovgivning. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 

Kristeligt Folkeparti og Enhedslisten om: 
 

En styrket indsats på forbrugerområdet 
(25. oktober 2002) 
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Aftale om en styrket indsats på forbrugerområdet 
 
På FL03 afsættes ekstra 5 mio.kr. til forbrugerområdet. Beløbet afsættes 
således, at den forbrugerpolitiske reserve til en styrkelse af forbrugerpoli-
tikken øges til i alt 7 mio.kr. i 2003. Beløbet finansieres gennem omprio-
ritering på Økonomi- og Erhvervsministeriets område, herunder redukti-
on af erhvervstilskud. 
 
Reserven udmøntes efter drøftelse med forligsparterne. Det sker i forbin-
delse med det oplæg om organiseringen og en mere effektiv ressourceud-
nyttelse på forbrugerområdet, som regeringen fremlægger til drøftelse 
senere på efteråret. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 

Kristeligt Folkeparti og Enhedslisten om: 
 

Uddannelserne under Kulturministeriet 
(25. oktober 2002) 
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Aftale om uddannelserne under Kulturministeriet 
 
Som led i udmøntningen af regeringens handlingsplan Bedre uddannelser 
og med henblik på at gennemføre en række nødvendige kvalitetsforbed-
ringer på uddannelserne under Kulturministeriet, ønsker regeringen 
(Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk 
Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Kristeligt Fol-
keparti og Enhedslisten at give uddannelserne kendte og stabile økonomi-
ske rammer i perioden 2003 til og med 2006. 
 
Udgangspunktet for aftalen er, at budgetterne for uddannelsesområdet 
under Kulturministeriet fastholdes på FFL 2003-niveau, og at området 
friholdes for generelle besparelser i aftaleperioden. Aftalen om budgetsik-
kerhed betyder, at der via omprioriteringer og tilpasning af optagelsestal-
let i lyset af beskæftigelse og faldende ungdomsårgange kan skabes et 
økonomisk råderum, der gør det muligt at iværksætte en række nye sam-
menhængende initiativer på uddannelsesområdet. 
 
Aftalen udmøntes i resultatkontrakter mellem Kulturministeriet og ud-
dannelsesinstitutionerne. 
 
Initiativerne gælder følgende indsatsområder: 
 
Indførelse af 3+2 struktur og styrket internationalisering 
I overensstemmelse med Bologna-deklarationen skal Kulturministeriets 
uddannelser fremover, hvor det er muligt, organiseres efter en 3+2 struk-
tur, der svarer til strukturen på de øvrige videregående uddannelser og 
kunstneriske uddannelser i udlandet. Hensigten er at skabe et mere flek-
sibelt, gennemsigtigt og sammenhængende uddannelsessystem med øget 
valgfrihed for den enkelte studerende, bedre sammenhæng mellem ud-
dannelserne og bedre muligheder for tilpasning i forhold til efterspørgslen 
på arbejdsmarkedet. 
 
Arbejdet med udviklingen af Kulturministeriets uddannelser vil løbende 
blive tilrettelagt sådan, at uddannelserne i videst muligt omfang korre-
sponderer med de øvrige videregående uddannelser og de tilsvarende 
udenlandske uddannelser. 
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Der tages initiativ til 
• at etablere bachelor- og kandidatuddannelser på arkitektskolerne, 

designskolerne og musikkonservatorierne 
• at forøge mulighederne for meritoverførsel mellem Kulturministeri-

ets uddannelser samt mellem disse og andre videregående uddan-
nelser 

• at fremme den internationale udveksling af studerende 
• at udbygge brugen af udenlandske gæsteundervisere 
• at inddrage de bedste internationale erfaringer i udviklingen af ud-

dannelserne. 
 
Styrket designforskning 
Designområdet rummer blandt andet ifølge den kultur- og erhvervspoliti-
ske redegørelse, Danmarks kreative potentiale, et særligt stort vækstpoten-
tiale. Hvis dette potentiale skal realiseres, er det afgørende, at den danske 
designforskning får et løft. Forskningsbaseret designuddannelse er en for-
udsætning for at sikre en 3+2 struktur og fuld merit og dermed fleksibili-
tet for de studerende. 
 
Forskningsindsatsen indenfor design skal styrkes og koordineres. Kultur-
ministeriet afsætter flere midler til designforskning, og samarbejdet mel-
lem design og arkitektskolerne om designforskning skal udbygges. Mål-
sætningen er, at det i løbet af de kommende år bliver muligt at udbyde 
forskningsbaseret designuddannelse i Danmark. 
 
Der tages initiativ og afsættes midler til 
• at styrke forskningen på designområdet og at etablere forpligtende 

forskningssamarbejder mellem arkitektuddannelserne og designud-
dannelserne om et fælles kompetencecenter for dansk forskning i 
design. Hensigten er at skabe grundlag for, at de to designskoler 
kan udbyde forskningsbaseret designuddannelse 

• at oprette professorater og ph.d.-uddannelser på designområdet 
baseret på forpligtende samarbejde mellem designskolerne og arki-
tektskolerne eller andre forskningsbaserede videregående uddannel-
ser. Målsætningerne er 1) at styrke designforskningen og at uddan-
ne flere undervisere med forskningsbaggrund (ph.d.ere) til design-
uddannelserne og 2) at iværksætte forskningsbaseret uddannelse på 
designskolerne fra og med slutningen af aftaleperioden 
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• at styrke forskningen på Kulturministeriets uddannelser, hvor det er 
relevant. 

 
Geografisk spredning og mere specialiserede faglige miljøer 
I en tid med hastig faglig udvikling indebærer den store geografiske 
spredning af Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner en risiko for, at 
de faglige miljøer bliver så små, at det kommer til at hæmme det faglige 
niveau i uddannelserne. For at fastholde et højt fagligt niveau og et frugt-
bart studiemiljø øges arbejdsdelingen og samarbejdet mellem institutio-
nerne, således at der etableres større og mere specialiserede faglige miljøer. 
Herved løftes uddannelsernes faglige niveau, samtidig med at institutio-
nernes geografiske spredning fastholdes. 
 
Der tages initiativ til 
• at styrke det faglige niveau og samtidig fastholde den geografiske 

spredning af institutioner. Den fremtidige fordeling af uddannelses-
tilbud på design- og arkitektskolerne og konservatorierne justeres 
som følge heraf 

• at etablere forpligtende samarbejder mellem institutionerne om 
fagfordeling, uddannelse, kunstnerisk udvikling, forskning, merit-
overførsel mv. 

• at det forpligtende samarbejde mellem Holmen-skolerne om Work-
shop-scenen videreføres Endvidere lægges der vægt på at Holmen-
skolerne i større omfang åbner deres faciliteter for borgere. 

 
Styrket it-niveau 
Kulturministeriets uddannelser retter sig i vid udstrækning mod informa-
tions- og mediesamfundets erhverv. For at styrke det faglige niveau i disse 
uddannelser og den umiddelbare praksistilknytning for de færdiguddan-
nede, er det en afgørende forudsætning, at uddannelserne har it-kompe-
tencer og produktionsudstyr, der er tidssvarende i forhold til de erhverv, 
som de færdiguddannede efterfølgende skal søge beskæftigelse i. Satsnin-
gen på it-kompetencer skal således både ses i sammenhæng med ønsket 
om at hæve det faglige niveau og initiativerne til styrkelse af erhvervsori-
enteringen. 
 
Der tages initiativ og afsættes midler til 
• at styrke it-indsatsen på uddannelserne via investeringer i tidssva-

rende it-kompetencer og produktionsudstyr, således at uddannel-
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sernes råderum i forhold til tilegnelse af ny viden og anskaffelse af 
ny teknologi øges 

• at integrere DIEM’s aktiviteter på et af konservatorierne. 
 
Øget fokus på beskæftigelsesmulighederne i kulturerhvervene 
Hvis det vækstpotentiale i kulturerhvervene, der blandt andet beskrives i 
den kultur- og erhvervspolitiske redegørelse, Danmarks kreative potentiale, 
skal realiseres, er det vigtigt, at uddannelserne tager højde for vilkårene i 
de kulturerhverv der uddannes til, og at samspillet mellem kulturerhver-
vene og uddannelsesinstitutionerne intensiveres. Kulturministeriets ud-
dannelser skal sikre, at de uddannede er fleksible i forhold til beskæftigel-
sesmulighederne på det fremtidige arbejdsmarked. Samtidig undersøges 
behovet for at oprette nye uddannelseslinier. 
 
Forbedrede muligheder for merit og fleksibilitet på Kulturministeriets 
uddannelser skal gøre det lettere at kombinere Kulturministeriets uddan-
nelser med mere erhvervsorienterede elementer fra andre videregående 
uddannelser. Adgangen til praktik skal også øges. 
 
Kulturministeriets uddannelser skal i højere grad ruste de studerende til at 
udfolde deres kreative kompetencer i nye erhvervsmæssige sammenhænge 
indenfor kulturerhvervene samt forberede de studerende på i vid ud-
strækning at blive beskæftiget som freelancere og som selvstændige er-
hvervsdrivende, i respekt for uddannelsernes forskellighed. 
 
Der tages initiativ og afsættes midler til 
• at indføre meritgivende praktikordninger med udgangspunkt i ud-

dannelsernes faglighed 
• at undersøge om og i givet fald hvor, der skal etableres en musical-

uddannelse, som finansieres ved at konvertere pladser på skuespil-
leruddannelsen 

• at gøre det ekstra hold på Den Danske Filmskoles tv-uddannelse 
permanent 

• at modernisere ansættelsesreglerne i overensstemmelse med tilsva-
rende regler på universiteterne med henblik på at styrke ledelsens 
ansættelseskompetence. 
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Styrket efter- og videreuddannelse 
Livslang læring skal også være en mulighed indenfor Kulturministeriets 
uddannelser, og derfor etableres muligheder for efter- og videreuddannel-
se på relevante områder indenfor de kunstneriske fagområder. Formålet er 
at give færdiguddannede et ekstra kompetenceløft, der kan forbedre deres 
beskæftigelsesmuligheder og at imødekomme erhvervenes efterspørgsel 
efter nye kompetencer. 
 
Der tages initiativ og afsættes midler til 
• at undersøge behovet for efter- og videreuddannelse nærmere 
• at udvikle, etablere og drive efter- og videreuddannelse på Kultur-

ministeriets uddannelser. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-

parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og 
Kristeligt Folkeparti, efterfølgende tiltrådt af Enheds-

listen, om: 
 

Udmøntning af forskningsreserven 
(30. oktober 2002) 
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Aftale om udmøntning af forskningsreserven 
 
Med universitetsaftalen blev der opnået enighed om at afsætte i alt 801 
mio.kr. 2003-2005 til at videreføre universiteternes bevillinger på 2002-
niveauet.  
 
Aftalen indebærer, at der herefter er 699 mio.kr. til rådighed til udmønt-
ning til nye initiativer vedrørende forskning og innovation, jf. bilag 1. 
Disse midler foreslås udmøntet som beskrevet i tabel 1.  
 
Tabel 1. Nye initiativer vedrørende forskning og innovation 
Mio.kr. 2003 2004 2005 I alt 
Til udmøntning efter universitetsaftalen...................... 114 306 279 699 
1. Innovationsmiljøer ............................................... 50 55 55 160 
2. Forskeruddannelser .............................................. 7 26 24 57 
3. BRIC ................................................................... 7 25 25 57 
4. Det videnskabsetiske komitésystem ...................... - 5 5 10 
5. Forskningsrådene – strategiske midler .................. 30 60 60 150 
- Vedvarende energi ................................................... 20 45 45 110 
- Hormonlignende stoffer............................................ 10 15 15 40 
6. Forskningsrådene – frie midler ............................. - 95 50 145 
7. Basismidler til universiteterne............................... 20 40 60 120 

 
1. For at sikre tilgang af nye innovative virksomheder afsættes midler 

til videreførsel af innovationsmiljøerne, hvor innovative iværksætte-
re, opfindere og andre med en innovativ idé kan få rådgivning, spar-
ring, risikovillig kapital mv. i et sammenhængende forløb.  

2. Der afsættes flere penge til forskeruddannelser. Hensigten er at 
styrke sammenhængen til erhvervslivets behov for uddannede for-
skere, kultivere oplagte forskertalenter og samtidig udvikle faglige 
miljøer.  

3. Opførelsen og etableringen af et bioteknologisk forskningscenter 
(BRIC) ved Tagensvej i København skaber et internationalt førende 
forskningsmiljø inden for bioteknologi. Der afsættes midler til ap-
paratur og som driftstilskud, for at BRIC kan udføre frontlinie-
forskning baseret på anvendelsen af den nyeste teknologi, samarbej-
de og erfaringsudveksling med andre forskere.  

4. Med henblik på at styrke rammevilkårene for forskningen styrkes 
det videnskabsetiske komitésystem. Der afsættes midler til blandt 
andet at indføre kortere sagsbehandlingstider og opfølgning på ko-
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miteernes afgørelser i blandt andet de regionale videnskabsetiske 
komitéer.  

5. Der afsættes midler til strategiske satsninger på henholdsvis vedva-
rende energi og tværfaglig forskning i hormonlignende stoffer. Mid-
lerne udmøntes af forskningsrådene.  

6. Forskningsrådenes frie midler styrkes for at sikre en stabil ramme 
for forskningsrådenes aktivitet. Konkurrencen om forskningsråde-
nes midler styrker kvaliteten af forskningsindsatsen ved at fremme 
projekter af høj kvalitet. Indsatsen inden for den danske rumforsk-
ning kan i den forbindelse prioriteres af forskningsrådene på lige 
fod og i konkurrence med øvrige forskningsprojekter.  

7. Endelig afsættes midler til en yderligere styrkelse af universiteternes 
forskningsindsats. Midlerne tildeles universiteterne som basismid-
ler. 

 
Regeringen vil drøfte udmøntningen af den resterende forskningsreserve 
med Folketingets partier i forbindelse med forhandlingerne om finanslo-
ven for 2004 og 2005. I den forbindelse skal også drøftes den udestående 
finansiering på 520 mio.kr., jf. bilag 1. 
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Bilag 1. 
 
Mio.kr. 2003 2004 2005 I alt 
1. Forskningsreserve på FFL2003, § 35 ..................... 250 500 1.270 2.020
2. Finansieret forskningsreserve (universitetsaftale) .... 250 500 750 1.500
3. Videreførsel af 2002-niveau for universiteter ......... 136 194 471 801
4. Til udmøntning .................................................... 114 306 279 699
5. Afventer finansiering ............................................. - - 520 520

Anm.: Finansieringen af forskningsreserven ved universitetsaftalen består af afskaffelsen 
af ATP-kompensationen med et samlet provenu på 1.500 mio.kr. 2003-2005.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konserva-
tive Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folke-
parti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, 

Kristeligt Folkeparti og Enhedslisten om: 
 

Reform af forskningsrådssystemet 
(31. oktober 2002) 
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Aftale om reform af forskningsrådssystemet 
 
I. Reformens forskningspolitiske mål 
Nye fremskridt i forskningen har afgørende betydning for såvel den 
videnskabelige som den velfærdsmæssige udvikling. I dag spiller spred-
ning og anvendelse af forskning og ny viden en stadigt større rolle for 
samfundets sociale og økonomiske muligheder, nationalt som internati-
onalt. Det er målsætningen at skabe de bedst mulige rammer for et 
stærkt offentligt og privat forskningssystem.  
 
Det offentlige forskningssystem består af to hoveddele med hver sin 
finansieringstype. For det første institutioner med basisbevillinger til 
forskning, hvoraf universiteter, sektorforskningsinstitutioner og sygehu-
se udgør de væsentligste. For det andet de forskningsmidler, som bliver 
udbudt via de statslige forskningsråd, Forskeruddannelsesrådet, Dan-
marks Grundforskningsfond samt særlige programbevillinger og udvalg. 
 
En reform af systemet for forskningsråd og programbevillinger er derfor 
central. Reformen skal både sikre forskernes frihed til at realisere egne 
projekter og samfundets behov for forskning inden for særlige områder. 
De samlede danske forskningsressourcer skal udnyttes optimalt, og sam-
spillet mellem de enkelte institutioner og indsatser i hele forskningssy-
stemet skal styrkes og forenkles. 
 
II. Seks overordnede målsætninger 
1. Forskningskvaliteten skal sikres gennem åben konkurrence om alle 

offentlige forskningsmidler, som ikke er basisbevillinger til 
institutioner. 

2. Organiseringen og strukturen af råd, udvalg og især 
programkomiteer skal forenkles, hvilket samtidig vil lette 
forskernes overblik over søgemuligheder. 

3. Et nyt forskningsrådssystem skal have en styrket ledelse, som kan 
sikre, at den strategiske forskning implementeres på egne præmis-
ser, og at tværfaglige indsatser inden for alle forskningsområder 
tilgodeses. 

4. En omfattende støtte til grundforskningsaktiviteter skal fortsat 
sikres. 

5. Støtten til den strategiske, den anvendelsesorienterede såvel som 
den erhvervsrettede forskning skal samtidig sikres. 
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6. Der skal være en klar adskillelse mellem det organ, som skal rådgi-
ve om generelle forskningspolitiske emner, og de organer, som 
skal udmønte midler og rådgive ansøgere og andre interessenter 
om fondsnære og forskningsfaglige, videnskabelige spørgsmål. 

 
III. Det Rådgivende Forskningsråd 
7. Danmarks Forskningsråd omdøbes til Det Rådgivende Forsknings-

råd for at synliggøre dets opgave som et rådgivningsorgan, der kan 
sikre minister, regering og Folketing en uafhængig og sagkyndig 
forskningspolitisk rådgivning. Rådet består af ni medlemmer, 
hvoraf en er formand. 

8. Rådgivningen omhandler national og international forskningspoli-
tik til gavn for videnssamfundet. 

9. Rådgivningen skal være baseret på dokumentation og forsknings-
politiske analyser. 

10. Rådet sikres fortsat en egen initiativkraft til at udarbejde uafhæn-
gige forskningspolitiske oplæg til fremme af den offentlige debat. 

 
IV. Strukturen i det nye forskningsrådssystem 
11. Det nye forskningsrådssystem består grundlæggende af fire 

hoveddele: 
 
Det Frie Forskningsråd (jf. V) med en egen bestyrelse på ni perso-
ner. Det Frie Forskningsråd skal støtte forskningsprojekter baseret 
på forskernes egne forskningsinitiativer og fremme bredde og kva-
litet i dansk forskning gennem åben konkurrence baseret på uaf-
hængig kvalitetsvurdering. Det Frie Forskningsråd skal herudover 
yde forskningsfaglig rådgivning til ansøgere og andre interessenter 
inden for alle videnskabelige fagområder. 
 
Det Strategiske Forskningsråd (jf. VI) med en egen bestyrelse på ni 
personer. Det Strategiske Forskningsråd skal støtte forskning på 
basis af politisk definerede programmer. Det Strategiske Forsk-
ningsråd skal herudover yde forskningsfaglig rådgivning til ansø-
gere og andre interessenter inden for rådets indsatsområder samt 
bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning. 
 
Danmarks Grundforskningsfond (jf. VII) bevares som en selvstæn-
dig fond med en egen bestyrelse på ni personer. Danmarks 
Grundforskningsfond skal finansiere større forskningsaktiviteter 
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baseret på forskernes egne ideer og bidrage til udviklingen af 
Centres of Excellence ved store satsninger i komplekse problem-
stillinger. 

 
Koordinationsudvalget (jf. VIII) skal fremme koordination og sam-
arbejde mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forsk-
ningsråd og Danmarks Grundforskningsfond samt det øvrige 
forskningssystem. Koordinationsudvalget overtager de opgaver 
med rådgivning om støtte af forskeruddannelse, som hidtil har 
været varetaget af Forskeruddannelsesrådet. 

12. Den nye lov fjerner pligten til oprettelse af offentlige forsknings-
udvalg under fagministerier. De offentlige forskningsbevillinger og 
–puljer under fagministerierne, som ikke er basisbevillinger til in-
stitutioner, sikres en åben konkurrence og fagkyndig vurdering 
ved, at ansøgningerne hertil bedømmes i det nye forskningsrådssy-
stem. Disse programbevillinger forbliver på fagministeriernes fi-
nanslovsparagraf, og det vil fortsat være fagministrene, som har 
kompetencen til konkret at vælge, hvem blandt de ansøgere, som 
forskningsrådssystemet har bedømt kvalificeret, der skal tildeles 
forskningsmidler. 

13. Folketinget bevilger de samlede midler i tre hovedbevillinger til fri 
forskning, strategisk forskning og forskeruddannelse. Midlerne til 
fri og strategisk forskning bevilges til bestyrelserne for Det Frie 
Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Herudover mod-
tager Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling en bevil-
ling til den del af forskeruddannelser, som behandles i Koordina-
tionsudvalget. 

 
V. Det Frie Forskningsråd 
14. Det Frie Forskningsråd skal støtte forskningsprojekter baseret på 

forskernes egne forskningsinitiativer og fremme bredde og kvalitet 
i dansk forskning gennem åben konkurrence baseret på uafhængig 
kvalitetsvurdering. Forskningen kan foregå inden for de traditio-
nelle fagområder eller være tværvidenskabelig. Det Frie Forsk-
ningsråd skal herudover yde forskningsfaglig rådgivning inden for 
alle videnskabelige fagområder til ansøgere og andre interessenter. 

15. Det Frie Forskningsråd består af en bestyrelse, der efter egen vur-
dering nedsætter et antal faglige forskningsråd. 

16. Bestyrelsen udgøres af ni personer, hvoraf en er formand, og hvor 
ingen samtidig er medlemmer af de faglige forskningsråd eller or-
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ganer og udvalg i det øvrige forskningsrådssystem. De ni med-
lemmer skal alle være anerkendte forskere. Ministeren for viden-
skab, teknologi og udvikling udpeger bestyrelsen efter indstilling 
fra de faglige forskningsråd og vælger hvem af de udpegede, der 
skal være formand. 

17. Bestyrelsen får kompetencen til at fastlægge antal af og grænser 
mellem de faglige forskningsråd. Bestyrelsen har i denne forbin-
delse pligt til at sikre, at den nuværende opdeling mellem forsk-
ningsrådene løbende tilpasses den forskningsfaglige udvikling, og 
at forskningsrådene dækker hele det videnskabelige spektrum. 

18. Bestyrelsen får kompetencen til at beslutte den konkrete fordeling 
af de frie forskningsbevillinger mellem de forskellige råd. Bestyrel-
sen kan i den forbindelse fordele op til 20 pct. af Det Frie Forsk-
ningsråds finanslovsbevillinger til særlige initiativer, herunder 
tværfaglige og tværrådslige, på basis af bestyrelsens vurdering af 
rådenes aktiviteter. 

19. Bestyrelsen har endvidere til opgave at fastlægge de generelle ret-
ningslinier for forskningsinitiativer, som bedømmes i Det Frie 
Forskningsråd. Det omfatter blandt andet retningslinier for be-
handling af ansøgninger, habilitet og videnskabelig publicering. 

20. Medlemmerne af de faglige forskningsråd skal være anerkendte 
forskere. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling beskik-
ker medlemmerne i deres personlige egenskab. 

21. Det Frie Forskningsråd støtter forskningsprojekter i form af 
blandt andet: 
• Forskergrupper  
• Driftstilskud og apparatur 
• Forskernetværk 
• Internationalt samarbejde 
 Herudover kan der uddeles tilskud til enkeltstipendier 

(ph.d.’ere eller post.doc.s) i tilknytning til ovenstående. 
 
VI. Det Strategiske Forskningsråd 
22. Det Strategiske Forskningsråd skal støtte forskning på basis af 

politisk definerede programmer. Disse nye satsninger, der initieres 
af det politiske system eller af fagministerier, skal sikre tematisk 
afgrænsede forskningsområder, som vurderes at være af væsentlig 
betydning for udviklingen af dansk samfunds- og erhvervsliv. Det 
Strategiske Forskningsråd skal herudover yde forskningsfaglig råd-
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givning inden for rådets indsatsområder til ansøgere og andre inte-
ressenter samt bidrage til et øget samspil mellem offentlig og pri-
vat forskning.  

23. Det Strategiske Forskningsråd består af en bestyrelse, der efter 
egen vurdering nedsætter et meget begrænset antal programkomi-
teer til at støtte sig i arbejdet med at udmønte programbevillinger.  

24. Bestyrelsen består af ni personer, hvoraf den ene er formand. Mi-
nisteren for videnskab, teknologi og udvikling udpeger formanden 
og endnu et medlem af bestyrelsen. De øvrige syv medlemmer 
udpeges af ministeren efter opslag. Bestyrelsen skal bestå af såvel 
anerkendte forskere som forskningskyndige, som repræsenterer af-
tagerinteresser. Medlemmerne skal endvidere have indsigt i og er-
faring med varetagelse af strategiske forskningsopgaver i dansk og 
international sammenhæng. De skal tilsammen repræsentere 
kompetencer inden for alle de væsentlige forskningsfaglige interes-
ser i både det offentlige og det private forskningssystem. Kompe-
tencerne omhandler indsigt i grundlæggende forskning og uddan-
nelse, strategisk forskning, herunder sektorforskning og klinisk 
forskning, teknologisk udvikling og innovation, samarbejde mel-
lem virksomheder og offentlige forskningsinstitutioner, internati-
onal forskning samt forskeruddannelse. Inden beskikkelse af med-
lemmerne hører ministeren bestyrelsen for Det Frie Forsknings-
råd, Rektorkollegiet, Sektorforskningens Direktørkollegium, 
Danmarks Grundforskningsfond og Rådet for Teknologi og In-
novation. Alle medlemmer udpeges i deres personlige egenskab. 

25. Bestyrelsen skal for de strategiske programbevillinger sikre en ud-
formning af åbne opslag og nedsættelse af de enkelte 
programkomiteer samt fordele bevillinger til hver komité i 
overensstemmelse med de forudsætninger, som Folketinget har 
opstillet. Bestyrelsen kan henlægge den konkrete formulering af de 
enkelte opslag til programkomiteer. 

26. Bestyrelsen får kompetencen til at fastlægge antallet af og afgræns-
ningen mellem de forskellige programkomiteer. Bestyrelsen har 
ansvaret for, at antallet holdes på det lavest mulige niveau, og at 
alle programkomiteer ophører, når deres opgave er fuldført, så den 
ønskede forenkling og overskuelighed i det nye forskningsrådssy-
stem sikres. Bestyrelsen har i den forbindelse kompetencen til at 
skønne, om det i alle tilfælde er nødvendigt at nedsætte nye pro-
gramkomiteer, og om en programkomité f.eks. kan behandle flere 
strategiske programmer af beslægtet karakter. 
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27. Medlemmer af en programkomité skal være anerkendte forskere. 
28. Det Strategiske Forskningsråd sikrer udmøntning af forsknings-

programmer i form af blandt andet: 
• Større tværgående forskergrupper 
• Forskningskonsortier 
• Driftstilskud og apparatur 
• Understøttelse af forskernetværk 
• Deltagelse i internationalt samarbejde 
 Herudover kan der uddeles tilskud til enkeltstipendier 

(ph.d.’ere eller post.doc.s) i tilknytning til ovenstående. 
29. Bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd skal desuden af egen 

drift opsøge nye forskningstendenser og kan igangsætte initiativer 
på baggrund heraf, såfremt Folketinget afsætter bevillinger hertil. 
Samtidig får bestyrelsen til opgave at synliggøre de strategiske 
forskningsindsatser for relevante private aktører med henblik på at 
tiltrække midler fra både fonde og virksomheder til samfinansie-
rede forskningsprojekter. 

30. Bestyrelsen har endvidere til opgave at fastlægge de generelle ret-
ningslinier for forskningsinitiativer, som bedømmes i Det Strate-
giske Forskningsråd. Det omfatter blandt andet retningslinier for 
behandling af ansøgninger, habilitet og videnskabelig publicering. 

 
VII. Danmarks Grundforskningsfond 
31. Danmarks Grundforskningsfond skal støtte større forskningsakti-

viteter baseret på forskernes egne ideer. Fonden skal bidrage til 
udvikling af danske "Centres of Exellence" ved store satsninger på 
opbygning af forskermiljøer omkring komplekse problemstillin-
ger, f.eks. i grænselandet mellem etablerede fagmiljøer og institu-
tioner. 

32. Danmarks Grundforskningsfond forbliver en selvstændig fond 
med en bestyrelse på ni medlemmer udpeget af ministeren for vi-
denskab, teknologi og udvikling. 

33. Fonden skal via en lovændring have adgang til at investere den 
resterende del af grundkapitalen med et maksimalt årligt udde-
lingsniveau på 250 mio.kr. Der sigtes med lovændringen på, at 
fonden skal opretholde det nuværende uddelingsniveau som gen-
nemsnit, men med mulighed for større fleksibilitet i uddelingsni-
veauet fra år til år. 
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34. Fonden gives mulighed for at indskyde patentrettigheder i private 
selskaber og modtage aktier som betaling herfor. De nærmere 
rammer for placering af sådanne aktieposter bør fastlægges således, 
at der sikres en kompetent og professionel forvaltning og på en 
sådan måde, at de ikke fjerner fokus fra hovedformålet med 
Grundforskningsfonden. Den konkrete model skal ses i sammen-
hæng med de øvrige overvejelser om organisering af arbejdet med 
kommercialisering af forskningsresultater. 

35. Det skal endvidere være muligt for Grundforskningsfonden at 
tegne yderligere aktier i selskaber, hvor fonden har overdraget pa-
tentrettigheder mod aktier som betaling. I de tilfælde, hvor disse 
selskaber udsteder nye aktier med henblik på at skaffe yderligere 
kapital, skal fonden have mulighed for at erhverve andele af de 
nye aktier, således at fondens ejerandel af selskabet og dermed og-
så de mulige indtægter fra selskabet ikke ufrivilligt mindskes. 
Ordningen forventes dog ikke på kort sigt at give væsentlige ind-
tægtsforøgelser for fonden. 

36. Fondens mulighed for at indgå samarbejde med private fonde og 
virksomheder om etablering af forskningscentre af høj kvalitet skal 
styrkes. 

37. Det skal sikres, at der i højere grad end i dag knyttes forskerud-
dannelse til de centre, som fonden finansierer. 

 
VIII. Koordinationsudvalget 
38. Der nedsættes et Koordinationsudvalg til at fremme samarbejde 

mellem Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, og 
Danmarks Grundforskningsfond og det øvrige forskningssystem. 
Udvalget skal koordinere arbejde og opgaveløsning i de to råd og i 
fonden. Udvalget skal i den forbindelse bidrage til fremme og ko-
ordinering af dansk forsknings internationale aktiviteter. 

39. Koordinationsudvalget skal være et konsensusorgan uden bestem-
mende myndighed over det nye forskningsrådssystem. 

40. Koordinationsudvalget består af otte medlemmer, som udgøres af 
bestyrelsesformændene for Det Frie Forskningsråd, Det Strategi-
ske Forskningsråd og Danmarks Grundforskningsfond, de nævnte 
organers to administrative ledere samt to medlemmer indstillet af 
Rektorkollegiet og et medlem indstillet af Sektorforskningens Di-
rektørkollegium. 

41. Koordinationsudvalget overtager det nuværende Forskeruddannel-
sesråds opgaver omfattende rådgivning om forskeruddannelse, 
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herunder forskerskoleinitiativer. Koordinationsudvalget skal der-
med støtte og stimulere den formaliserede forskeruddannelse, her-
under fremme kvalitetsudvikling og internationalisering af dansk 
forskeruddannelse samt sikre en koordinering af forskeruddannel-
sens udvikling og volumen i Danmark. Udvalget skal endvidere 
arbejde for, at der i hele forskningssystemet indarbejdes stærke og 
attraktive forskeruddannelsesmiljøer. Dette bliver en kerneopgave 
for udvalget, og det vil samtidig kræve et udstrakt samarbejde med 
universiteterne og sektorforskningen. 

42. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling iværksætter tre 
år efter den nye lovs ikrafttræden en evaluering af anvendelsen af 
den særlige bevilling til forskeruddannelse, som behandles i Koor-
dinationsudvalget. Evalueringen skal omfatte vurdering af for-
skeruddannelsens udvikling og volumen samt samspillet med de 
øvrige aktører, som iværksætter forskeruddannelse i Danmark. På 
baggrund af evalueringen træffer ministeren efter drøftelse med 
forligspartierne beslutning om, hvorvidt Koordinationsudvalgets 
rådgivning om den særlige bevilling til forskeruddannelse videre-
føres, eller om bevillingen integreres i det øvrige forskeruddannel-
sessystem. 

43. Koordinationsudvalget indstiller til Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling (Forskningsstyrelsen) om tilskud til for-
skeruddannelsesinitiativer. 

 
IX. Sekretariat for det nye forskningsrådssystem  
44. Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd og Koor-

dinationsudvalget betjenes af et uafhængigt sekretariat. Sekretaria-
tet skal sikre den størst mulige sammenhæng og gensidige oriente-
ring af nye og igangværende initiativer. 

45. Danmarks Grundforskningsfond betjenes af et selvstændigt og 
uafhængigt sekretariat. 

 




