
Statens opgaver pr. 1. januar 
2007 på områder med 
opgaveændringer 

 
Nedenstående oversigt beskriver sektoropdelt og i punktform, statens opgaver efter 1. januar 2007. 

Oversigten dækker alene de sektorer, hvor der sker opgaveflytninger som følge af kommunalre- 

formen og giver således ikke en udtømmende beskrivelse af de statslige opgaver. 

 
 

Beskæftigelsesområdet 

 Myndighedsansvar for forsikrede ledige 

 Fælles jobcentre med kommunerne 

 Styring og overvågning af beskæftigelsesindsatsen i fire nye statslige beskæftigelsesregioner 
 

Erhvervsudvikling 

 Overordnet vækstpolitik, herunder tværgående koordinering med mellem erhvervs-, uddannelses, 

trafik- og beskæftigelsespolitik (blandt andet via den nationale vækststrategi) 

 
Kollektiv trafik og veje 

 Overordnet vejnet 

 Ansvar for størstedelen af togtrafikken og banenettet (overtager visse amtsbaner) samt andel i 

metroen 

 
Kulturområdet 

 Det fulde ansvar for tilskuddet til en række selvejende kulturinstitutioner af national karakter de 

nationalt orienterede statsanerkendte museer – § 16-museerne, landsdelsscenerne, landsdelsor- 

kestrene, Det Danske Teater, Den Jyske Opera samt skuespilskolerne ved Odense og Århus Te- 

ater) samt for de musikalske grundkurser og for skolekoncerter 

 Delt tilskudsansvar med kommunerne fsva. musikskoler, egnsteatre og de lokalt forankrede 

statsanerkendte museer (§ 15-museerne) 

 
Natur, miljø og planlægning 

 Opgaver vedr. Danmarks internationale forpligtelser, af større national interesse og teknisk kom- 

plicerede opgaver 

 Udarbejdelse af natur- og vandplanerne efter miljømålsloven 

 Natur- og miljøovervågning 

 Særlige myndighedsopgaver (blandt andet godkendelse og tilsyn med ca. 235 miljøtunge virk- 

somheder, tilsyn med kommunale spildevandsudledninger og med visse kommunale affaldshånd- 

teringsanlæg, tilladelser til klapning, administrationen af strandbeskyttelseslinjen, klitfredning mv.) 

 Landsplanlægning, herunder styrket planlægning for hovedstadsområdet 
 

Skatteområdet 

 Skatteligning og inddrivelsesopgaven samles i staten. Oprettelse af 30 skattecentre (fra 1. no- 

vember 2005) 
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Socialområdet 

 National videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) 
 
 

 
Sundhedsområdet 

 Specialeplanlægning 

 Systematisk opfølgning på kvalitet, effektivitet og IT-anvendelse 
 

Undervisningsområdet 

 Fastsættelse af mål for undervisningens indhold i folkeskolen, herunder for specialundervisningen 

 Centre for undervisningsmidler 

 Ungdomsuddannelserne 

 Videreuddannelse, voksen- og efteruddannelse 

 Korte- og mellemlange videregående uddannelser 

 Universitetsuddannelser 

 Forskning 


