
Oversigt over kommissioner 22. september 2009

Tabel 1. Kommissioner oprettet af regeringen siden 2002
Kommission Tidspunkt for 

oprettelse
Tidspunkt for 
ophør/
nedlæggelse

Informationer/bemærkninger Udgifter (mio. kr., 2009-pl)
Løn Sekre-

tariats-
bistand

Møde-
udgifter

Lokaler Andre Udgifter 
i alt1

Statsministeriet
Grønlandsk-dansk selvstyre-
kommission

August 2004 April 2008 Grønlandsk-dansk selvstyre kommission skulle overveje 
og stille forslag om, hvorledes de grønlandske myndighe-
der kunne overtage yderligere kompetence, hvor dette var
forfatningsretligt muligt. 

Mødeudgifter er opgjort inkl. rejseudgifter i forbindelse 
med møderne. Grønlands Hjemmestyre har afholdt tils-
varende udgifter til kommissionsarbejdet. 

0,6 1,3 4,4 6,3

Udenrigsministeriet
Afrika-kommissionen Februar 2008 September 2009 Afrika-kommissionen skal fremlægge nye og kreative 

strategier, som skal revitalisere og styrke det internationale 
samarbejde med Afrika. 

Der er endnu ikke foretaget en endelig opgørelse af 
udgifterne til Afrika-kommissionen. De anførte udgifter er 
opgjort til brug for et svar til Udenrigsudvalget vedr. 
udgifterne til Afrika-kommissionen, jf. spørgsmål til 
udviklingsministeren af 12/5 2009 (URU alm. del spørgs-
mål 191).

4,6 1,0 5,7 3,4 14,8

Finansministeriet
Velfærdskommissionen September 2003 December 2005 Velfærdskommissionens opgave var at analysere mu-

lighederne for at finansiere velfærden fremover og komme 
med konkrete forslag til reformer, der kan øge arbejdsud-
buddet og beskæftigelsen

17,9 16,4 34,3

                                                
1 Afrunding kan betyde, at enkeltudgifterne ikke summer til totalen.

Finansudvalget 2008-09
FIU alm. del Svar på Spørgsmål 160
Offentligt
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Kommission Tidspunkt for 
oprettelse

Tidspunkt for 
ophør/
nedlæggelse

Informationer/bemærkninger Udgifter (mio. kr., 2009-pl)
Løn Sekre-

tariats-
bistand

Møde-
udgifter

Lokaler Andre Udgifter 
i alt1

Arbejdsmarkedskommis-
sionen

Januar 2008 August 2009 Arbejdsmarkedskommissionen havde bl.a. til formål at 
analysere mulighederne for højere beskæftigelse.

Da Arbejdsmarkedskommissionen på opgørelsestidspunk-
tet endnu ikke har opgjort samtlige udgifter, kan de ende-
lige regnskabstal for 2009 vise en mindre afvigelse i for-
hold til de tal, der er lagt til grund for opgørelsen.

7,3 6,6 13,9

Skattekommissionen Januar 2008 Februar 2009 Skattekommissionen havde bl.a. til formål at belyse virkn-
ingerne af nye skattestrukturer for bl.a. at sikre mu-
lighederne for høj beskæftigelse.

4,2 2,3 6,5

Lønkommissionen November 2008 August 2010 På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlin-
gerne i 2008 har regeringen aftalt med hovedorganisation-
erne og overenskomstparterne på det offentlige ar-
bejdsmarked at nedsætte en lønkommission. Lønkommis-
sionen skal bl.a. kortlægge, analysere og drøfte spørgsmål i 
forhold til løn-, ansættelses- og ledelsesvilkår i den of-
fentlige sektor.

Lønkommissionen afslutter sit arbejde i august 2010. De 
opgivne udgifter er de bevillinger, som fremgår af finans-
loven til dækning af kommissionens udgifter.

8,6 7,1 15,7

Økonomi- og Erhvervsministeriet
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Økonomi- og 
Erhvervsministeriets område 
siden 2002.
Skatteministeriet
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Skatteminis-
teriets område siden 2002.
Justitsministeriet2

Undersøgelseskommis-
sionen i Farum-sagen

August 2003 2011 Kommissionen undersøger og redegør for det samlede 
begivenhedsforløb, der knytter sig til de beskrivelser og 

17,0 0,1 5,4 20,9 43,3

                                                
2 Justitsministeriet har ikke haft regnskabsmæssig mulighed for at adskille udgifter til løn fra udgifter til sekretariatsbistand. Under kolonnen ”løn” fremgår således kommissionens bogførte udgifter til løn og 

sekretariatsbistand.
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Kommission Tidspunkt for 
oprettelse

Tidspunkt for 
ophør/
nedlæggelse

Informationer/bemærkninger Udgifter (mio. kr., 2009-pl)
Løn Sekre-

tariats-
bistand

Møde-
udgifter

Lokaler Andre Udgifter 
i alt1

påstande, som er fremkommet i medierne og den of-
fentlige debat om en lang række kritisable forhold 
vedrørende Farum Kommune navnlig i perioden 1. januar 
1990 til 6. august 2003.

Kommissionen til un-
dersøgelse af Dan Lynge-
sagen

September 2003 September 2006 Kommissionen skulle undersøge og redegøre for det 
samlede begivenhedsforløb, der knyttede sig til politiets 
samarbejde med Dan Lynge såvel i forbindelse med efter-
forskning og bekæmpelse af rockerkriminalitet som i andre 
sammenhænge.

4,5 0,0 0,8 7,0 12,4

Undersøgelseskommis-
sionen i skattefradragssagen

Marts 2004 Juni 2006 Kommissionen skulle undersøge og redegøre for det 
samlede begivenhedsforløb, der knyttede sig til skattefrad-
ragssagen.

5,0 0,0 0,8 16,2 22,0

Retssikkerhedskommis-
sionen

Maj 2002 Juni 2003 Kommissionen havde til formål at udarbejde forslag til 
lovændringer til fremme af borgernes retssikkerhed.

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

Offentlighedskommissionen Maj 2002 Forventes 
afsluttet i 
efteråret 2009

Offentlighedskommissionen har til formål at komme med 
forslag til en ny samlet offentlighedslov.

0,8 0,1 0,0 0,1 1,0

Kommissionen vedrørende 
ungdomskriminalitet

December 2007 Forventes 
afsluttet sep-
tember 2009

Kommissionen skal foretage en samlet gennemgang af 
indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf 
komme med en indstilling om, hvordan indsatsen kan 
styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkn-
ingsfuld som mulig.

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

Forsvarsministeriet
Forsvarskommissionen Januar 2008 Juni 2009 Forsvarskommissionen havde bl.a. haft til formål at for-

berede grundlaget for de politiske drøftelser om et fors-
varsforlig for perioden efter 2009.

5,3 5,5 10,8

Indenrigs- og Socialministeriet
Strukturkommissionen Januar 2002 Januar 2004 Strukturkommissionen havde til opgave at tilvejebringe en 

teknisk og faglig analyse, der kunne udgøre et beslutnings-
grundlag for ændringer i rammerne for løsningen af den 
offentlige sektors opgaver.

Til brug for Strukturkommissionens arbejde blev der på 
finansloven for 2003 afsat 4,5 mio. kr. til det daværende 
Indenrigs- og Sundhedsministerium og 2,5 mio. kr. til 
Finansministeriet. (2003-pl).

8,1

Familie- og Ar- December 2005 Maj 2007 Familie- og Arbejdslivskommissionen skulle kortlægge og 4,7
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Kommission Tidspunkt for 
oprettelse

Tidspunkt for 
ophør/
nedlæggelse

Informationer/bemærkninger Udgifter (mio. kr., 2009-pl)
Løn Sekre-

tariats-
bistand

Møde-
udgifter

Lokaler Andre Udgifter 
i alt1

bejdslivskommissionen analysere hvilke krav, det moderne familieliv og det mod-
erne arbejdsliv stiller til et mere fleksibelt samfund i frem-
tiden, herunder til et fleksibelt arbejdsmarked og til en 
mere fleksibel offentlig og privat service.

Sekretariatsbistand, udgifter i forbindelse med kommis-
sionens møder mv. er afholdt af det tidligere Ministerium 
for Familie- og forbrugeranliggenders departement. Ifølge 
finanslovens anmærkninger blev der reserveret ca. 4,4 mio. 
kr. (2007-pl) til arbejdet.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Forebyggelseskommissionen Januar 2008 April 2009 Forebyggelseskommission havde bl.a. til formål at ana-

lysere og fremsætte forslag til en styrket forebyggende 
indsats baseret på et dokumenteret og omkostningseffek-
tivt grundlag.

0,9 1,8 0,2 3,6 6,4

Beskæftigelsesministeriet
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Beskæfti-
gelsesministeriets område 
siden 2002.
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og 
Integrations område siden 
2002.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og 
Udviklings område siden 
2002.
Undervisningsministeriet
Karakterkommissionen December 2003 December 2004 Kommissionen havde til opgave:

 at undersøge, om den daværende karakterskala var 
tidssvarende

0,1 0,1 0,1 0,3
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Kommission Tidspunkt for 
oprettelse

Tidspunkt for 
ophør/
nedlæggelse

Informationer/bemærkninger Udgifter (mio. kr., 2009-pl)
Løn Sekre-

tariats-
bistand

Møde-
udgifter

Lokaler Andre Udgifter 
i alt1

 at kortlægge og beskrive danske og internationale 
karakterskalaer

 at analysere brugen af den daværende karakterskala
 at vurdere behovet for at indføre en ny skala
 at komme med konkrete forslag til evt. ændringer.

Kulturministeriet
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Kulturminis-
teriets område siden 2002.
Kirkeministeriet
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Kirkeminis-
teriets område siden 2002.
Miljøministeriet
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Miljøminis-
teriets område siden 2002.
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Der er ikke oprettet kom-
missioner på Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeris område siden 2002.
Transportministeriet
Infrastrukturkommissionen November 2006 Januar 2008 Kommissionen havde til opgave at analysere de fremtidige 

infrastrukturbehov på transportområdet og komme med 
forslag og strategier til håndteringen af de langsigtede 
udfordringer for transportinfrastrukturen.

1,3 0,13 3,7 5,1

Klima- og Energiministeriet
Klimakommissionen Marts 2008 Efterår 2010 Klimakommissionen har bl.a. til formål at give sit bud på, 

hvordan regeringens vision om, at Danmark i fremtiden 
bliver uafhængig af fossile brændstoffer, kan nås.

2,5 0,4 6,2 8,7

                                                
3 Transportgodtgørelse og forplejning.
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Kommission Tidspunkt for 
oprettelse

Tidspunkt for 
ophør/
nedlæggelse

Informationer/bemærkninger Udgifter (mio. kr., 2009-pl)
Løn Sekre-

tariats-
bistand

Møde-
udgifter

Lokaler Andre Udgifter 
i alt1

Klimakommissionen bliver betjent af et tværministerielt 
sekretariat forankret i Klima- og Energiministeriet og med 
deltagelse af Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljømin-
isteriet og Finansministeriet. Der er i oversigten medtaget 
udgifter til vederlag til kommissionsmedlemmer, honorar 
til kommissionsformand, transportudgifter, løn til sekre-
tariatschef samt konsulentydelser. Udover udgifterne 
anført i tabellen afholder Klima- og Energiministeriet 
udgifter til sekretariatsbetjening svarende til ca. 5-6 års-
værk. Økonomi- og Erhvervsministeriet, Miljøministeriet 
og Finansministeriet afholder udgifter til sekretariatsbet-
jening svarende til ca. 1 årsværk.


