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Kodebog for indholdskategorier til alle typer af kommunale dagsordener 
 

”CAPCAS – Causes and Policy Consequences of Agenda Setting” 
 
 

Indledning 
 
Den følgende kodebog er beregnet til indholdskodning af kommunale byrådsdagsordener. 
Kodebogen er en dansk udgave af den internationale policy agenda kodebog, som igen bygger på 
kodebogen fra det amerikanske Policy Agenda projekt udarbejdet ved Frank Baumgartner, Bryan 
Jones og John Wilkerson.  
 
I forhold til den oprindelige danske kodebog, er der foretaget nogle justeringer for, at de danske 
data ved simple aggregeringer følger den nationale og internationale kodebog. Disse ændringer 
består primært i at nogle kategorier er delt op i underkategorier, ligesom der er blevet tilføjet 
kategorier for bedre at afdække særlige lokale emner. I parentes ved hver indholdskode er anført, 
hvilket nummer den svarer til i den nationale danske kodebog udarbejdet af Christoffer Green-
Pedersen. 
 
Generelle principper for indholdskodning 
 
1. Kodeenheden er hvert enkelt punkt på et givet byrådsmødes dagsorden. 
2. Hvert dagsordenspunkt kan kun få én indholdskode. Hvis to koder indenfor én hovedkategori er 

lige anvendelige skal den kodes i x00 kategorien. Hvis to forskellige hovedkategorier er lige 
anvendelige, skal dagsordenspunktet gives den laveste hovedkategori. 

3. Det gælder altid om at kode så specifikt som muligt. F.eks. er lokalplan for et nyt butikscenter 
1530, og det kodes så vidt muligt kun som 1412 (planspørgsmål), hvis det ikke direkte knytter 
sig til en anden indholdskategori. 

4. Tilsvarende skal udnævnelser til eksempelvis råd og nævn så vidt muligt kodes substantielt i 
VAR2. F.eks. skal udpegning til Integrationsråd kodes 900 i VAR2 og samtidig kodes 1 i 
VAR3. 

5. Lokalplaner skal altså så vidt muligt kodes ud fra det substantielle indhold. Det vil sige, at hvis 
det er lokalplan for et erhvervsområde er det en 1500-kategori. Hvis det er lokalplan for 
boligområde kodes det i en 1400-kategori. Kun hvis der reelt ikke oplyses andet end, at det 
handler om en lokalplan skal det kodes 1412. 

6. Dagsordenspunkter, der ikke kan kodes skal gives 99. 
 
 
 
Variable, der skal kodes 
 
VAR1: Åben eller lukket dagsordenspunkt 

• Kod 1 hvis lukket punkt 
 
VAR2: Indholdskategori 1 (se indholdskategorier nedenfor) 
 
VAR3: Udnævnelser, udpegninger, fritagelse/orlov fra erhverv 
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• Kod 1 hvis punktet vedrører udnævnelse, udpegning, fritagelse/orlov fra erhverv (eks. 
byrådet), stillingsopslag, m.v. 

 
BEMÆRK: Selv hvis VAR2 er kodet 2005 skal VAR3 også kodes 1. 
 
VAR4: Økonomi, budget, regnskab, anlæg, tillægsbevilling 

• Kod 1 hvis punktet eksplicit involverer økonomi, budget, regnskab, anlæg, anlægsbevilling, 
tillægsbevilling, lån, gæld.  

 
VAR5: Udbud, konkurrence, privatisering, frit valg 

• Kod 1 hvis punktet involverer frit-valgsordninger, udbud, konkurrenceudsættelse, OPP, 
OPS, udlicitering, m.v. 

 
VAR6: Performance 
• Denne variabel skal benyttes, hvis dagsordenspunktet henviser til en eller anden form for 

performance information. Det kunne være brugertilfredshedsundersøgelser, evalueringer, 
kvalitetsrapporter eller lignende. Koderne, der skal benyttes er som følger 
• 1: Kvalitetsrapporter/kvalitetsstandarder 
• 2: Brugertilfredshedsundersøgelser 
• 3: Evalueringer/effektmålinger/resultatkrav 
• 4: Kontrakter med offentlige myndigheder og organisationer 
• 5: Registerbaseret statistik (eks. arbejdsløshedsniveau, karakterniveau i folkeskolen) 
• 6: Andet f.eks. servicedeklarationer for en institution, ’status over/for’ knyttet til en kode 

(inklusiv dagsordenspunkter, der indeholder to eller flere forskellige slags performance 
information). Resultatløn, resultatkontrakt. Sygefraværsrapporter. Benchmarking. 

 
Bemærk: Hvis det er brugertilfredshedsundersøgelser indenfor eks. dagsinstitutionsområdet skal 

punktet stadig kodes 1310 under VAR2. 
 
VAR7: Samarbejde med andre myndigheder 
• Hvis dagsordenspunktet omhandler en eller anden form for samarbejde med andre kommuner 

og/eller myndigheder udenfor kommunen, inklusiv regionen, skal denne variabel kodes 1. Igen 
skal dagsordenspunktet også have en indholdskode. Hvis det eksempelvis er samarbejde 
omkring affaldshåndtering skal punktet kodes 703 i VAR2. Hvis det handler om samarbejde 
uden angivelse af politikområde skal punktet kodes 2026 i VAR 2 OG stadig have koden 1 i 
VAR7. Det Regionale udviklingsråd er eksempel på samarbejde, der skal kodes 1 i denne 
variabel. 

 
VAR8: Kommentar 
• Her kan man beskrive, hvori problemet består. Desuden kan man skrive ”google”, hvis det er et 

dagsordenspunkt, der kræver google-søgning for at blive kodet. 
 
BEMÆRK: Brug VAR8 med omtanke og kun der, hvor det virkelig er nødvendigt. 
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Indholdsfortegnelse over indholdskoderne 
 

Indhold 

1: Økonomi ____________________________________________________________________ 4 

2: Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder __________________ 5 

3: Sundhedspolitik _______________________________________________________________ 6 

4: Landbrug og fiskeri ___________________________________________________________ 10 

5: Arbejdsmarkedsspørgsmål ______________________________________________________ 12 

6: Uddannelse __________________________________________________________________ 14 

7: Miljø _______________________________________________________________________ 16 

8: Energipolitik ________________________________________________________________ 18 

9: Flygtninge- og indvandrere _____________________________________________________ 19 

10: Trafik _____________________________________________________________________ 20 

12: Rets- og justitspolitik _________________________________________________________ 21 

13: Socialpolitik ________________________________________________________________ 23 

14: By- og boligpolitik ___________________________________________________________ 25 

15: Erhvervspolitik ______________________________________________________________ 28 

16: Forsvarspolitik ______________________________________________________________ 29 

17: Forskning, teknologi og kommunikation __________________________________________ 30 

18: Udenrigshandel _____________________________________________________________ 31 

19: Udenrigspolitik og forholdene i andre lande _______________________________________ 32 

20: Forvaltnings- og regeringsspørgsmål _____________________________________________ 33 

21: Offentligt land og vand _______________________________________________________ 37 

23: Kultur _____________________________________________________________________ 38 
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1: Økonomi 
 
100: Generelle spørgsmål (fx om overførsler fra et budgetår til det næste, herunder spørgsmål, der 
vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. kommunens økonomi generelt/økonomistyring. Økonomiudvalg, Økonomiforvaltningen, 
Økonomiministeriet, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer 
under forvaltningens ressort. Spørgsmål om økonomiudvalget og dets aktiviteter. Driftspulje bredt. 
Økonomisk nyhedsbrev. Vækstplan eller planstrategi helt bredt for at fremme henholdsvis erhverv 
byudvikling og tilflytning af borgere. Udviklingspuljen hvis helt bred.  
 
(CAP 101 er udeladt – Inflation, priser og renter) 
 
(CAP 103 er udeladt – Arbejdsløshed generelt) 
 
(CAP 104 er udeladt – Pengepolitik, Nationalbanken, statsobligationer og Finansministeriet) 
 
(CAP 105 er udeladt – Statsbudget, Finanspolitik, statsgælden og Finanslove) 
 
(CAP 107 er udeladt – Skattepolitik og skattereformer) 
 
(CAP 108 er udeladt – Industri- og erhvervspolitik) 
 
(CAP 110 er udeladt – Priskontrol) 
 
112: Budget 
F.eks. punkter om budgetforslag, 1. og 2. behandling af budget. Punkter om ”budgetopfølgning”. 
Spørgsmål om kommunens budgetlægning. 
 
113: Regnskab 
F.eks. punkter om regnskab, årsberetning, mv. Revisionsberetninger om regnskabet kodes også i 
denne kategori. Halvårsregnskaber/kvartalsregnskaber kodes også i denne kategori. 
 
114: Tillægsbevillinger 
F.eks. punkter, hvor det blot fremgår, at det drejer sig om en tillægsbevilling. 
 
Hvis det drejer sig om en tillægsbevilling indenfor et bestemt område, eksempelvis kulturområdet, 
skal det kodes 2300. 
 
115: Gæld/lån 
F.eks. punkter om kommunens gæld, punkter om lånoptagelse, punkter om udmøntning af 
låneadgang, m.v. Pantebrev uden nærmere angivelse af område. 
 
Hvis det drejer sig om et lån/lånegaranti indenfor et bestemt område – f.eks. lån til en folkeskole – 
vil det skulle kodes 610 (folkeskoler). 
 
116: Skat 
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F.eks. fastsættelse af kommuneskatten, grundskyld, skattetakster, m.v. Ejendomsskat. 
Ligningsrapport. Valg af udskrivningsgrundlag. 
 
117: Moms 
 
 
118: Anlæg (bredt) 
 
F.eks. overførsler af uforbrugte anlægsmidler, punkter om anlægsbudgettet, godkendelse af 
anlægsregnskaber, m.v. Hvis anlæg nævnes skal det kodes her.  
 
Hvis der er information om, hvad anlægsopgaven drejer sig om, skal det kodes specifikt. F.eks. skal 
anlæg af daginstitution kodes 1310. 
 
199: Andet. 
F.eks. punkter omkring kommunal Garantistillelse, Kommunegaranti, likviditet, renteafdækning. 
Salgsindtægter uspecificeret. Renter. Besparelser uden nærmere angivelse af område. Aktiekøb.  
Salgsindtægter. Udbud af daglige bankforretninger. 

2: Civile rettigheder, mindretalsspørgsmål og personlige frihedsrettigheder 
 

200: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
201: Diskrimination af etniske grupper og racer 
 
Eks. racisme og racistisk motiveret vold. 
 
202: Kønsdiskrimination, ligestillingsspørgsmål 
 
F.eks. spørgsmål om andel kvindelige ansatte i diverse jobsektorer, om kønsdiskrimination på 
jobbet eller i jobrekruttering, om lige løn for lige arbejde, om homoseksuelle. Spørgsmål om 
omskæring af piger.  
 
204: Anden form for diskrimination (alder, etnicitet, handicap, sygdomme). 
 
F.eks. spørgsmål om aldersdiskrimination i jobrekrutteringen, obligatoriske tilbagetrækningsregler i 
udvalgte jobsektorer. (CAP 204 og 205) 
 
Spørgsmål vedr. hjælp til handicappede er 1304, mens boligspørgsmål for handicappede er 1408. 
 
 
206: Stemmeret og regler i forbindelse med kommunalvalg, folketingsvalg, EU-valg. 
F.eks. spørgsmål om alderskrav eller nationalitet ved stemmeret, regler i forbindelse med valg til 
Kommunalbestyrelsen. 
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Punkter vedrørende afholdelse af valg er 2012. 
 
207: Ytrings- og religionsfrihed herunder fri abort og pornografi, forsamlingsfrihed 
 
F.eks. spørgsmål om knægtelse af ytringsfriheden, forsamlingsfrihed og retten til at demonstrere, 
f.eks. nazi-demonstrationer, organisationsfrihed, generelle spørgsmål om religion og andre 
trossamfund end Folkekirken, reserverede arealer til muslimske gravpladser, andre trossamfunds ret 
til at blive begravet på danske kirkegårde, aborthandlingsplan, regler for adgang til pornografi i det 
offentlige rum. Om hvorvidt offentligt ansatte og børn i institutionerne må bære tørklæder. 
Fribyordning/ICORN der er et netværk for forfulgte forfattere. 
 
208: Beskyttelse af personlige oplysninger, registerloven, aktindsigt, offentlighedsloven, beskyttelse 
mod overvågning 
 
F.eks. spørgsmål om samkøring og udlevering af registeroplysninger, CPR-nummer systemet, 
hvilke oplysninger der registreres i kriminalregisteret, sikring af at data fra danske myndigheder 
ikke overføres til SIS registret, kommunernes udlevering af fortegnelser over bestemte 
befolkningsgrupper, videoovervågning af offentlige pladser. Personregisterfører. 
Informationssikkerhedspolitik. 
 
(CAP 209 er udeladt – Statsfjendtlige aktiviteter, arbejder for fremmede magter) 
 
210: Folkekirken 
 
F.eks. spørgsmål om folkekirkens økonomi, præster, kirkegårde, menighedsråd og kirkeministeriet, 
herunder spørgsmål om kirkeskatten, kirkelig ligning, kirketællinger, fredningstider af gravsteder, 
nedlæggelse af kirkedistrikter samt kirker, kirkekassernes regnskaber, biskoppers og præsters 
bopælspligt. 
 
211: Den private ejendomsret, ekspropriation 
 
F.eks. spørgsmål om ekspropriation og erstatning til husejere i forbindelse med etablering af 
vej, Grundloven § 73 (erstatning), samt værdistigningsafgift på ekspropriationsejendomme. Mark 
og vejfred. Hegnssyn. Taksationskommission 
 
299: Andet 
 
F.eks. Frederiksberg begravelsesvæsen.  

3: Sundhedspolitik 
 

300: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. generelle spørgsmål om kommunens sundhedspolitik, aktiviteter og tilsynsforpligtelser, 
udviklingen i kommunens sundhedsudgifter, borgernes tilfredshed med sundhedsvæsenet, 
prioriteringer indenfor sundhedsvæsenet, EU's indvirkning på kommunens sundhedssystem, 
Sundhedsforvaltningen, herunder budget, administration, prioriteringer samt 
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omfanget af gebyrer under forvaltningens ressort. Spørgsmål om sundhedsudvalget og dets 
aktiviteter. Sundhedsprojekter bredt. SSU (social og sundhedsudvalget). Hjælpemidler bredt (hvis 
det ikke konkret går på tilskud hertil, der i så fald kodes 323). H:S (Hovedstadens 
sygehusfællesskab. 
. 
301: Generelle reformer af sundhedsvæsenet 
 
Spørgsmål om statslig/regional/kommunal overtagelse af sygehusvæsenet eller privatisering af store 
dele af sundhedsvæsenet. Spørgsmål om f.eks. sygehusenes organisering hører hjemme under 322. 
Denne kategori er forbeholdt meget omfangsrige reformer. 
 
302: Generelle spørgsmål om dækningen under sygesikringen, forsikringer, m.v. 
 
F.eks. spørgsmål om dækning fra sygesikringen under ophold i udlandet, sygesikringen Danmark, 
det frie sygehusvalg, gruppe 2 patienter, generelle spørgsmål om henvisninger til speciallæger, 
generelle spørgsmål om brugerbetaling i sundhedsvæsenet, krav på behandling i udlandet, f.eks. 
behandling af kræftpatienter i udlandet.  
 
Spørgsmål om ventelister hører hjemme under 322. 
 
 
320: Sundhedsaftaler  
 
F.eks. sundhedsaftaler mellem kommunen og regionen - kodes også i samarbejdsvariablen (ny 
kategori, udskilt fra CAP 322). 
 
 
321: Regulering af medicin og behandlinger 
 
F.eks. spørgsmål om sundhedsstyrelsens godkendelse og indførelse af medicin, behandlinger, 
regulering af medicinalindustrien, herunder også spørgsmål om klinisk afprøvning af medicin og 
behandlinger, licitation over medicin, godkendelse af kopipræparater, evt. bivirkninger ved brug af 
kopimedicin, evaluering af forsøg med nye behandlingsformer, attest ved medtagelse af medicin til 
udlandet, gebyrer ved udstedelse af medicinattester, modernisering af lægemiddelloven, adgang til 
receptpligtig medicin i håndkøb, omkostninger og fællesregler for pillepas i EU. Spørgsmål om 
organdonation skal også kodes her. Endvidere regulering af andre leverandører af sundhedsydelser 
såsom apoteker, tandlæger, dvs. alle spørgsmål om regulering af apotekerne, herunder åbningstider, 
minimumskrav til antal medarbejdere, krav til salg af medicin. Alle spørgsmål til regulering af 
tandlæger, herunder lovligheden i oprettelsen af tandlæge anpartsselskaber samt om hvorvidt 
tandregulering skal udføres af specialtandlæger eller ej. 
 
 
322: Sundhedsfaciliteter  
 
Alle spørgsmål om sundhedsfaciliteter, herunder bygningerne, intern organisering, regulering af 
arbejdsgange, hygiejneniveau og evt. effektivitetsforskelle mellem privat og offentlig leverance. 
Punkter om offentlige tandlægeklinikker, ambulancer, skadestuer og et sundhedshus hører også 
hjemme her. . Spørgsmål om ventelister hører også hjemme her, dvs. alle spørgsmål om ventelister 
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på indlæggelser, operationer, svar på scanninger, konsekvenser af ventetider ift. f.eks. 
arbejdsmarkedet. Alle spørgsmål om ventetidsgarantier, herunder brud på ventetidsgarantier og evt. 
konsekvenser heraf. Tandpleje. Sundhedshus, sundhedscenter, sygehuse, akutafdeling, akutbiler 
 
Spørgsmål om sygehuspersonalet hører hjemme under 325, mens spørgsmål om diagnosticering og 
behandling af specifikke sygdomme hører hjemme under 337 evt.331 
 
323: Aftaler med private sundhedsleverandører,  
 
Aftaler(tilskud, overenskomst) med private sundhedsleverandører herunder Falck, praktiserende 
læger, privathospitaler og private tandlæger. F.eks. etablering af lægehus samt overtagelse af 
hjælpemidler fra Falck. Endvidere også tilskud til andre typer af behandlinger så som tandlæge, 
hjælpemidler til f.eks. rullestole, hørerapparater osv.   
 
324: Medicinske fejl, ansvarspådragelse og erstatninger 
 
Alle spørgsmål om ansvarspådragende lægefejl, f.eks. fejloperationer, fejl i medicinering og/eller 
behandling. Spørgsmål om ansvarsplacering, erstatning og Patientforsikringen hører også hjemme 
her. 
 
325: Sundhedspersonale, uddannelse og træning 
 
Alle spørgsmål om offentligt sundhedspersonale, herunder spørgsmål om overenskomstforhold for 
sundhedspersonale, god lægeskik, lægeløftet, tavshedspligt. Alle spørgsmål om uddannelse og 
træning af sundhedspersonale, herunder læger, speciallæger, sygeplejersker, sygeplejere, 
jordemødre. Spørgsmål om autorisation, lægemangel, lægeloven, udenlandske læger, udenlandske 
medicinstuderende. SOSU-assistenter. 
 
331: Forebyggelse, sundhedsfremme og smitsomme sygdomme, selvtræning 
 
F.eks. vaccinationer, oplysningskampagner, kønssygdomme, evaluering af 
selvtræningsprogrammer. Spørgsmål om ernæringspolitik og forebyggelse af fedme hører hjemme 
her. Kommunens kostpolitik hvis det har et sundhedsaspekt (ellers kodes 403) 
 
332: Børn og nyfødte 
 
F.eks. spørgsmål om fødsler, børns sundhed, udviklingen i børnesygdomme, børns medicinforbrug, 
skolelæger/kommunelæger, tandpleje for børn/skoletandlæge, vaccinationer af børn. 
 
Spørgsmål om børns psykiske problemer hører hjemme i 333, vold mod børn er 1207, barselsorlov 
er 1308. 
 
 
333: Psykiske sygdomme 
 
F.eks. udgifter til behandling af psykisk syge, kvaliteten af behandlingen, udviklingen i omfanget af 
borgere der oplever en depression, antal af børn i psykiatrien, psykiatriudvalg 
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Generelle spørgsmål om psykiatriske hospitaler hører hjemme under 322. 
Permanente institutionstilbud til sindslidende hører hjemme under 1304 
 
  
334: Pleje og behandling af langtidssyge, genoptræning/rehabilitering, terminal patienter. 
 
F.eks. spørgsmål om behandlingstilbud til uhelbredeligt syge i Danmark, medicinering på 
plejehjem, behandling af demente, genoptræning af patienter, rehabilitering, herunder priser, 
hjemmesygeplejen, pleje af syge pårørende i eget hjem, pleje af døende i eget hjem, hospice og 
regler for adgang hertil, ”personlig og praktisk hjælp”, sælrobotter. Center for rehabilitering og 
specialrådgivning (CRS). 
 
Generelle spørgsmål om ældre er 1303, mens hjælp til handicappede er 1304. Diskrimination pga. 
alder eller handicap er 204, boligspørgsmål for ældre og handicappede hører hjemme under 1408. 
 
 
335: Tilskud til receptmedicin og medicintilskud samt udgifter til medicin og medicinpriser 
 
F.eks. spørgsmål om udviklingen i det offentlige medicintilskud, nye måder at beregne 
medicintilskud på, moms på medicin i EU ift. Norden, udviklingen i lægemiddelindustriens priser 
ift. apotekernes udsalgspriser. 
 
Spørgsmål vedr. regulering af medicin hører hjemme under 321. 
 
337: Diagnose og behandling af specifikke sygdomme  
 
F.eks. spørgsmål om diagnosticering af sygdomme såsom senildemens eller Altzeimers, behandling 
af f.eks. hjerneskadede personer, tilbud om behandling til alle apopleksiramte, kvaliteten af diverse 
behandlinger, herunder kvaliteten af behandling af kræftpatienter i Danmark, kritik af effektiviteten 
af diverse behandlingsformer. 
 
Spørgsmål der referer direkte til f.eks. hospitaler er 322, lægefejl er 324, uddannelse af personale 
er 325, ventelister er 322, forebyggelse er 331, børn og nyfødte er 332, mens psykiske sygdomme 
hører under 333. 
 
341: Tobak 
 
Alle spørgsmål vedr. tobak, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved tobaksrygning, 
effekten af passiv rygning, udviklingen i omfanget af tobaksrygning, behandling af rygerelaterede 
sygdomme, oplysningskampagner om tobaksrygningens skadelige virkninger, forskning vedr. 
tobaksrygning, udviklingen samt effekten af cigaretafgifter, regler for tobaksreklamer, 
undersøgelser af tobaksindustriens tilbageholdelse af viden om rygningens sundhedsskadelige 
effekter, undersøgelser af tobaksindustriens indflydelse på forskning. Kommunens rygepolitik. 
Røgfri miljøer/områder 
 
Spørgsmål der både vedr. tobak og alkohol eller narkotika, eller misbrug generelt hører hjemme 
under 342. 
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342: Alkohol og narkotikamisbrug samt behandling af misbrug generelt 
 
Alle spørgsmål vedr. alkohol, herunder spørgsmål om det sundhedsskadelige ved alkoholindtag, 
udviklingen i alkoholforbruget, behandling af alkoholrelaterede sygdomme, opholdsstuer for 
alkoholikere, oplysningskampagner om alkoholens skadelige virkninger, forskning vedr. alkohol, 
udviklingen samt effekten af afgifter på spiritus, regler for alkoholreklamer, regler for alkoholindtag 
på arbejdspladsen, trafikulykker der skyldes spirituskørsel. Kommunes alkoholpolitik. 
 
Spørgsmål om de kriminelle aspekter vedr. narkotika hører hjemme under 1202. 
 
(CAP 398 er udeladt – forskning og udvikling indenfor sundhedsområdet) 
 
399: Andet 
 
Spørgsmål der vedr. sundhedspolitik, der ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. 
spørgsmål om embedslægerne og deres beføjelser samt organdonation og regler herfor. Politik for 
sundhedsforskning 

4: Landbrug og fiskeri 
 

400: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. spørgsmål om beskæftigelsen i landbruget, landbrugets økonomiske situation. Spørgsmål om 
gartnerier, blomster mm. er landbrugsspørgsmål.  
Spørgsmål der udelukkende omhandler fiskerierhvervet, fisk og Fiskeriministeriet hører hjemme 
under 408. 
 
(CAP 401 er udeladt – Eksport og import af landbrugsvarer) 
 
402: Tilskud og regulering af landbruget 
 
Alle spørgsmål om regulering af landbrug, herunder regulering af brugen af landsbrugsjord, 
langtidsforpagtning, landbrugets skatteforhold, eventuelle kapitalgevinster, bopælspligt, 
produktionsafgifter, halmafbrænding, byggetilladelser, salg eller forkøbsret til frijord, regler for 
høstforsikringer, lov om familieoverdragelse i landbruget. F.eks. miljøgodkendelser for udvidelse af 
svinebrug. Krav til økologisk landbrug og regulering af disse. 
 
403: Levnedsmiddel- og fødevarepolitik 
 
Alle spørgsmål om levnedsmiddelkontrollen og kvaliteten af fødevarer (herunder fisk), herunder 
spørgsmål om levnedsmiddelloven, ændringer i kontrollen samt brugerbetaling for kontrollen, 
regler for tilsætningsstoffer, giftstoffer, medicinrester, pesticidrester, hormoner og bakterieindhold i 
fødevarer, opbevaring, emballering og transport af fødevarer, sanitære forhold i fødevarebutikker, 
salg af genmodificerede fødevarer (GMO), regler for økologiske fødevarer, salmonella i fødevarer, 
hygiejne på slagterier, omlægning af økologi i offentlige køkkener.  
 
404: Markedsføring og fremme af fødevareprodukter 
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F.eks. spørgsmål om promovering af bestemte fødevarer, herunder statslige eller 
erhvervsfinansierede reklamekampagner der f.eks. skal få danskere til at købe mere kalkunkød, 
landbrugets markedsføring af erhvervet som et grønt erhverv med en miljørigtig profil. 
 
405: Dyre- og plantesygdomme og kontrollen heraf 
 
F.eks. spørgsmål om salmonella i kyllingebesætninger, mund- og klovsyge, kogalskab (BSE) og 
kontrollen heraf, konsekvenser af kød og benmel samt antibiotika i foderstoffer, rabies og faren for 
smitte. 
Spørgsmål vedr. levnedsmiddel- og fødevarepolitik, herunder kontrol med salmonella inficerede 
æg, hører hjemme under 403, mens salmonellaramte kyllingebesætninger hører hjemme under 405. 
 
406: Dyrevelfærd i forbindelse med landbrugsdyr 
 
Alle spørgsmål om regler for dyrevelfærd, herunder regler for opstaldning af køer og grise, regler 
for dyretransport, rituelle slagtninger, halal slagtet kød, konsekvenser af vanrøgt af dyr, samt 
lovpligtige dyrlægeeftersyn. 
 
Spørgsmål vedr. beskyttelse af dyre og planteliv, herunder dyreværnsloven samt dyreforsøg i øvrigt 
hører under 709. 
 
407: Miljøproblemer i forbindelse med landbruget 
 
Alle spørgsmål hvor landbruget eksplicit bliver sat i forbindelse med miljøproblemer, herunder 
spørgsmål om gyllebeholdere, spredning af gylle eller kunstgødning på markerne, miljøproblemer 
forbundet med store svinefarme, vandforurening direkte forårsaget af landbruget osv. F.eks. §10-
tilladelse til husdyrbrug. 
 
Generelle spørgsmål om vandmiljøet hører hjemme under en 7 kategori, selvom miljøproblemet kan 
skyldes landbruget. Spørgsmål vedr. forurening og regulering af brugen af pesticider i landbruget 
hører hjemme under 704. 
 
408: Fiskeripolitik 
 
Alle spørgsmål vedr. fiskerierhvervet.  
 
Spørgsmål om levnedsmiddelkontrol hører hjemme under 403, mens spørgsmål der både vedrører 
fiskeri og landbrug hører hjemme under 400. 
Maritime spørgsmål, f.eks. søfartslovgivningen hører hjemme under 1007, mens spørgsmål der 
vedr. havne hører hjemme under 2104. 
 
(CAP 498 er udeladt – Forskning og udvikling i landbruget og i landbrugsprodukter) 
 
499: Andet 
 
Spørgsmål der vedr. landbruget, fødevarer og fiskeri, der ikke hører hjemme under ovenstående 
kategorier 
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5: Arbejdsmarkedsspørgsmål 
 

500: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. generelle spørgsmål om udviklingen i beskæftigelsen, kommunens beskæftigelsesplan, 
arbejdsmarkedsloven, regelsæt for udenlandske firmaer, der udfører arbejde i Danmark. Punkter, 
der vedhører Arbejdsmarkedsudvalget, f.eks. budgetstrategi for Arbejdsmarkedsudvalgets område.  
Social dumping, sociale klausuler 
 
501: Arbejdsmiljø, arbejdsskader, arbejdsskadeerstatning 
 
Alle spørgsmål om arbejdstilsyn, arbejdsskader, herunder spørgsmål om arbejdsmiljøloven, 
udviklingen i arbejdsmiljøet, regelsæt om arbejdsmiljø i diverse jobsektorer, fastholdelse af danske 
arbejdsmiljøkrav over for udenlandske virksomheder, konkrete eksempler på dårligt arbejdsmiljø, 
kemiske stoffer i arbejdsmiljøet samt spørgsmål om udviklingen i arbejdsskader/ulykker, definition 
af et arbejdsskadebegreb, anmeldelse af arbejdsskader og erhvervssygdomme, mulighed for 
erstatning i forbindelse med arbejdsskader, sikkerhedsnet for bl.a. selvstændigt erhvervsdrivende i 
tilfælde af arbejdsskade, sagsbehandling i arbejdsskadestyrelsen, tabt arbejdsfortjeneste 
 
Spørgsmål vedr. arbejdsmiljø i folkeskolen kodes 610. 
 
502: Aktiv arbejdsmarkedspolitik (inklusiv beskæftigelsesindsatser) 
 
Alle spørgsmål om aktivering, jobtræning, VUC, AMU centre og AF systemet, herunder spørgsmål 
om servicejobaftalen, iværksætterordningen, langtidseffekt af aktiveringsindsats, retningslinjer for 
aktivering, aktiveringstilbud til arbejdsløse over 60 år, aktiveringstilbud uden indhold, lønniveau 
under jobtræning, optagelse på handelsskolernes korte efteruddannelseskurser, Uddannelsesydelse 
til ledige til HF, midler til VUC, AMU centrenes korte beskæftigelseskurser, arbejdsformidlingen, 
handlingsplaner, AF administrationen, spørgsmål om omskoling. LBR (lokalt beskæftigelsesråd). 
Servicelovens §103 om beskyttet beskæftigelse, jobcenter. Almen voksenundervisning. 
 
Generelle arbejdsmarkedsspørgsmål vedr. fagforeningerne hører hjemme under 504 mens 
generelle spørgsmål om kontanthjælpsmodtagere hører hjemme under 1302.  
Spørgsmål vedr. EFG, EUC og faglige uddannelser hører under 604.  
 
 
503: Private medarbejdergoder 
 
Alle punkter vedr. private medarbejdergoder, herunder ATP loven, private pensionsordninger 
hjemmearbejdspladser, firmabil, rejsediæter, skatteregler for medarbejder goder 
Normale løn- og arbejdsforhold hører hjemme under 504,  
Offentlige arbejdsmarkedsgoder som arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, overgangsydelse osv. hører 
hjemme under 507. 
Sundhedsforsikringer for medarbejderne hører som udgangspunkt hjemme her, men hvis der 
spørges til, hvad de præcist dækker så er det 302. Hvis der spørges til omfanget af danskere med en 
sundhedsforsikring, så er det 301 
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504: Generelle arbejdsmarkedsspørgsmål omkring fagforeninger 
 
F.eks. voldgiftssager (hvis disse er mellem arbejdsgiver og arbejdstager – hvis det omhandler en sag 
mod kommunen kodes i stedet 2015). Trepartsmidler. 
 
505: Specifikke overenskomstspørgsmål på det private arbejdsmarked 
 
506: Børnearbejde og ungdomsarbejdsløshed 
 
Alle spørgsmål om børnearbejde, herunder aldersgrænse for børnearbejde, beskæftigelse af unge, 
beskæftigelsesprojekter for unge, løntilskud til arbejdsgivere, der ansætter unge, 
ungdomsarbejdsløshed. ”Venstres byrådsgruppes forslag om etablering af særlig unge enhed (one-
stop-shop) – beskæftigelsesindsats for unge” 
 
Spørgsmål vedr. børn og arbejdsmiljø hører hjemme under 501. 
 
507: Dagpenge, efterløn, sygedagpenge, og andre arbejdsmarkedsrelaterede overførselsindkomster 
 
Alle spørgsmål om arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, efterløn, orlovsordninger og 
overgangsydelse. Herunder spørgsmål om udviklingen i dagpengesatsen, rådighedsregler, regler for 
udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge, langtidsarbejdsløse, regler for at modtage 
sygedagpenge, kontrol med omkostningerne til sygedagpenge, udviklingen og omkostningerne ved 
efterløn, regler for efterlønsmodtageres ulønnede arbejde, arbejdsgivernes misbrug af 
arbejdsløshedsunderstøttelse. Forsikrede ledige og ledighedsydelser. Langtidsledighed 
 
Spørgsmål om administration af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn er 504, da de administreres af 
a-kasserne. 
Spørgsmål om barselsorlov er 1308, mens spørgsmål om førtidspension er 1304 og bistandshjælp 
er 1302. 
 
508: Spørgsmål om ledighed og beskæftigelse indenfor specifikke geografiske områder eller 
brancher (f. eks. i kommunen). 
 
F.eks. spørgsmål om flaskehalse, f.eks. manglende arbejdskraft i Helsingør kommune, mangel på 
civilingeniører, ledighed indenfor malerfaget, stigning i ledighedstallene for byggefagene osv. 
Spørgsmål om evt. mangel på sundhedspersonale kodes under 325, men spørgsmål om evt. 
medarbejder mangel i forsvaret kodes 1608. Beskæftigelse inden for landbruget kodes 400 
Spørgsmål om jobtræning og aktivering af 
arbejdsløse hører under 502. 
 
529: Sæsonarbejdere og udenlandsk gæstearbejdskraft 
 
Alle spørgsmål relateret til udenlandsk arbejdskraft, der er kortvarigt i Danmark. F.eks. 
håndværkere og frugtplukkerer fra Østeuropa og au-pair piger asien. 
 
599: Andet 
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F.eks. harmonisering af serviceydelse på beskæftigelsesområdet. 

6: Uddannelse 
 

600: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier).  
 
F.eks. generelle spørgsmål om kommunens uddannelsespolitik, uddannelsesniveauet i kommunen, 
herunder udviklingen ift. andre kommuner, rapport fra det kommunale uddannelsesråd, 
brugerindflydelse i uddannelsessektoren. Spørgsmål om skoleudvalget/uddannelsesudvalget og dets 
aktiviteter. Børne og undervisningsudvalget. Børne og skoleudvalget. Inklusionspolitik uden 
nærmere angivelse af område (vil typisk omhandle 603 og 606, hvorfor det kodes i overordnede 
kategori). 

OBS! Hvis det bredt handler om kommunens børn/ungepolitik eller børne/ungeforvaltning eller 
udvalg skal det kodes 1314. 
 
601: Videregående uddannelser 
 
Alle spørgsmål omkring de videregående uddannelser, statens uddannelsesstøtte (SU), boligforhold 
for studerende på videregående uddannelser. F.eks. spørgsmål om universiteterne, bevillinger til 
videregående uddannelser, oprettelsen af nye uddannelser, strukturering af uddannelserne, sikring af 
kvaliteten af undervisningsudbudet, regler vedr. optagelse, udviklingen i frafald, stopprøver, 
rusuge-introduktioner, sammensætning af bestyrelserne for universiteterne samt beføjelser til de 
respektive rektorer. Spørgsmål om regler for modtagelse af SU, herunder regler for tilbagebetaling 
af SU gæld og studielån. Spørgsmål om kollegier samt ungdomsboliger for studerende på 
videregående uddannelser. Spørgsmål om økonomiske vilkår for unge under uddannelse. Punkter 
om seminarier og VIA university colleges hører også under denne kategori. Musikkonservatorium. 
Designskole. 
 
Spørgsmål der specifikt vedr. sundhedsuddannelser hører under 325. 
Politiskolen og skolen for fængselsbetjente hører hjemme under hhv. 1201 og 1205, mens hærens 
officers skole hører hjemme under 601. 
 
(CAP 602 er nedenfor delt op i 610 , 611 og 612). 
 
603: Uddannelse af underprivilegerede grupper, herunder modersmålsundervisning og lektiehjælp. 
 
F.eks. punkter om velkomstklasser. Alle spørgsmål om ekstra undervisning til underprivilegerede 
samfundsgrupper, herunder modersmålsundervisning og lektiehjælp. Sprogskole, 
sprogundervisning til børn (hvis sprogundervisning til voksne indvandrere til f.eks. at indgå på 
arbejdsmarkedet er det 900) 
 
Spørgsmål der vedrører specialundervisning i Folkeskolen hører hjemme under 606, mens efter- og 
videreuddannelse hører hjemme under 502. 
 
604: Faglige uddannelser (erhvervsuddannelser, produktionsskoler) 
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Alle punkter vedrørende erhvervsuddannelser (EUC) samt punkter om erhvervspraktikpladser. Alle 
spørgsmål om lærlinge uddannelser, EFG og andre faglige uddannelser, herunder generelt om 
erhvervsuddannelsesområdet, tilgang til diverse faguddannelser, adgangskrav, praktikaftaler, regler 
om kvalitet i lærlinge uddannelser, aflønning af voksenlærlinge, voksenelever,  regler om 
afskedigelser af praktikanter f.eks. pga. virksomhedsindskrænkninger, uddannelsen til fisker, 
produktionsskoler, praktikplads partnerskab med virksomheder, landbrugsskole 
 
Spørgsmål om efter- og videreuddannelse hører hjemme under 502 herunder voksenuddannelse, 
VUC  
 
606: Specialundervisning for unge med indlæringsvanskeligheder 
 
F.eks. punkter om kørsel og transport af specialskoleelever, CSU (center for specialundervisning), 
STU-området, generelle spørgsmål om specialundervisning, afhjælpning af analfabetisme, 
ressourcer til uddannelse af døve, blinde, stumme og mennesker med tilsvarende handicap, 
oprettelse af gruppeordninger, specialpædagogik. Inklusionspolitik i skolerne til børn med særlige 
udfordringer. Ungdomsuddannelse for unge med specialbehov. 
 
Spørgsmål vedr. ekstra undervisning til underprivilegerede samfundsgrupper hører hjemme i 603. 
 
607: Biblioteker 
 
F.eks. spørgsmål om omkostningerne forbundet ved biblioteksdriften, udviklingen i antallet af 
biblioteker, bibliotekscentralen, bibliotekspuljen, bibliotekernes bogudvalg, indkøbspolitik, 
mulighed for musik og videoudlån, brugerbetaling på biblioteker, DBC medier (danske bibliotekers 
medier) 
 
Spørgsmål om forskningsbiblioteker er 1798. 
 
610: Folkeskolen (inklusiv SFO) 
 
F.eks. kommunens skolepolitik, frigivelse af midler til SFO, fritidshjem, nedlæggelse og 
sammenlægning af skoler, procedurer for valg til skolebestyrelser, reparation/anlæg af en skoles 
varmeanlæg, m.v. Lejrskole. 
 
611: Privat- og friskoler (inklusiv specifikke skoler) 
 
612: Gymnasiet, HHX, HTX, HF 
 
Alle punkter vedrørende det almene gymnasium, tekniske gymnasier, handelsskoler, HF. Projekter 
om ungdomsuddannelse hører også under her samt kommunens ungdomsuddannelsespolitikker. 
Ungdommens uddannelsesvejledning (UU centre). 
 
613: 10. Klasser, ungdomsskoler, efterskoler, ungdomsklubber 
 
(CAP 698 er udeladt – Forskning indenfor uddannelse) 
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699: Andet 
F.eks. Naturskoler, højskoler. Daghøjskole 

7: Miljø 
 

700: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 

F.eks. miljøscreening og VVM-redegørelser. Spørgsmål om miljøudvalget og dets aktiviteter. 
Miljøplan, miljøtilsynsberetning. Grønt råd. Forsyningsselskaber bredt (hvis punktet ikke går mere 
konkret på en underkode). Vandhandleplan hvis det vedrører både drikkevand og spildevand (hvis 
kun drikkevand 701). Geodatacenter. Naturhandleplaner/naturplaner.  
 
Miljøspørgsmål, der relaterer sig direkte til landbruget er 407 
 
701: Drikkevand, drikkevandskvalitet, vandforsyning og grundvand 
 
F.eks. spørgsmål om tilsyn med drikkevand, nitratindhold i drikkevand, grundvandsforurening, 
vandværksforurening, vandforsyning, vandselskab, vandhandleplan (hvis kun drikkevand), 
drikkeposter.  
 
Spørgsmål om havmiljø er 710, mens spørgsmål om vandmiljø er 711. 
 
703: Affald og evt. problemer hermed  
 
F.eks. affaldsgebyrer, kloakering, spildevand, bundfældningstanke, regnvandsbassiner og spørgsmål 
om vand i forbindelse med kloakker, m.v. F.eks. spørgsmål om bortskaffelse af spildevandsslam, 
rensningsanlæg, den kommunale spildevandssektor, kloakeringsproblemer, problemer med 
kapaciteten på forbrændingsanlæggene, grænseoverskridende transport af affald, frit valg af 
leverandør af affaldsservice, gebyr ved aflevering af affald, genbrugsstationer, containerstationer, 
deponi, spildevandsplan, affaldsplan, rottebekæmpelse, rotter (hvis skadedyrsbekæmpelse mere 
bredt 799), afbrænding af haveaffald, omlastestation. Regulativ for jord ogfFlytning af jord. 
Vejafvanding. 
 
Spørgsmål vedr. problemer med farligt affald hører hjemme i 704. 
 
704: Farlige stoffer, væsker og affald, gifter f.eks. pesticider 
 
F.eks. spørgsmål om miljøproblemerne relateret til kemikalier, ammoniak, atomaffald, kabelskrot, 
toksiske dampe, kviksølv, pesticider osv. Herunder eksport af miljøfarligt affald, udledning af 
kviksølv, udviklingen i pesticidforbruget samt behovet for forbud, kemikalieafgifter, pesticidafgifter 
osv., politianmeldelser mod f.eks. Cheminova eller Kommunekemi. 
 
705: Luftforurening, støj, klimapolitik, global opvarmning 
 
F.eks. spørgsmål om udviklingen i luftforureningen i kommunen/Danmark, tiltag mod 
luftforurening, CO2 afgifter, udviklingen i støjforureningen, regler for decibelgrænser i det 
offentlige rum, støjgener i børnehaver, spørgsmål om drivhuseffekten, skaderne på ozonlaget, 
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global opvarmning og tiltag til at reducere denne, klimastrategi, støjvold, skorstensfejning, 
støjhandlingsplan. 
 
707: Genbrug 
 
F.eks. spørgsmål om udviklingen i genbrug, omkostninger, besparelser ved genbrug, 
nødvendigheden af genbrug osv. Genbrug af ressourcer 
 
Genbrugsstationer hører under 703. 
 
708: Indendørs miljøproblemer 
 
F.eks. spørgsmål om problemer ved dårligt indeklima, asbest, radon. PCB renoveringer. 
 
Spørgsmål om f.eks. erstatning i forbindelse med arbejdsindeklima hører hjemme under 501. 
 
709: Beskyttelse af dyre- og planteliv 
 
Herunder dyreværnsloven, dyreforsøg, beskyttelse af bestanden af diverse arter, bæredygtig 
udnyttelse af naturens ressourcer, beskyttelse af private skove, herunder projekt skovrejsning, 
udviklingen i antal trafikdræbte dyr, opfyldelse af biodiversitetskonventionens forpligtelser, 
bekæmpelse af krybskytteri, spørgsmål vedr. jagt og jagttegn, beskyttelse af de originale danske 
husdyrracer, sportsfiskeri. Regulering af kæledyr såsom hunde, katte etc.  Beskyttelse af sårbare 
naturområder (når disse ikke er angivet mere præcist). Bekæmpelse af invasive arter f.eks. 
bjørneklo. Punkter om Agenda 21 skal også kodes i denne kategori. Bæredygtig udvikling, Udvalg 
for bæredygtighed. 
 
Spørgsmål vedr. dyrevelfærd i landbruget hører hjemme under 406. 
Spørgsmål vedr. skovdrift både privat og offentligt hører hjemme under 2103. 
Fredning er 2101 
 
710: Havmiljø, olieforurening, kyster og kystsikringen 
 
F.eks. spørgsmål om havmiljøets generelle tilstand, strandrensning, giftig algevækst og fiskedød i 
danske farvande, forurening af Nordsøen omkring oliefelterne, vandgennemstrømning i danske 
farvande efter etablering af diverse broer, beskyttelse af danske diger, kystsikring med f.eks. 
plastikrør, kystsikring i forbindelse med etablering af broer eller havne. 
 
Spørgsmål vedr. vandmiljø hører hjemme under 711. 
 
711: Vandmiljø og jordforurening 
 
F.eks. spørgsmål om vandmiljøets generelle tilstand, herunder åer, vandløb, vandløbsregulering, 
kanaler, søer samt jord. F.eks. spørgsmål om oprensning af søer, iltsvind i danske søer, 
genetablering af åernes oprindelige form, klassifikation af forurenet jord. Vandforsyning hvis det 
ikke handler om drikkevand. Forurening af eng arealer. ”Områdeklassificering” er et punkt som ofte 
handler om jordforurening. Spørgsmål hvor bæk, sø, vandløb, kanal nævnes.  
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Spørgsmål om olieforurening i forbindelse med olieboringer hører hjemme under 710, mens 
olieforurening af landjord fra f.eks. benzinanlæg hører hjemme under 711. 
Spørgsmål vedr. grund- og drikkevand hører hjemme under 701, mens spørgsmål om havmiljø 
hører hjemme under 710. 
 
(CAP 798 er udeladt – Udvikling og forskning indenfor miljø) 
 
799: Andet 
 
F.eks. afgørelser fra Naturklagenævnet.  

8: Energipolitik 
 

800: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. punkter om kommunens energipolitik. Spørgsmål om kraftværker/kraftvarmeværker hører 
hjemme her, idet disse producerer både strøm og varme. Energimærkning af bygninger. 
 
801: Atomkraft 
 
Alle spørgsmål om atomkraft og sikkerhed, f.eks. spørgsmål om Barsebäck, atomberedskab, danske 
evakueringsplaner ved atomudslip.  
Spørgsmål vedr. atomaffald generelt hører hjemme under 704, mens militærrelateret atomaffald 
hører hjemme under 1614.  
 
802: Elektricitetsforsyning og hydroelektricitet 
 
Alle spørgsmål om organisering af elforsyningen, f.eks. spørgsmål om udviklingen i forbrug af el, 
elpriser, NESA, Elkraft, osv. 
 
Spørgsmål vedr. specifikke energikilder kodes under disse. Spørgsmål om el-besparelser kodes 
under 807. 
 
803: Olie- og naturgas 
 
Alle spørgsmål om naturgas og olie, herunder spørgsmål om udviklingen i forbruget samt priser på 
olie og gas, udbudet af olie og gas på kort og på længere sigt, DONG, naturgasnettet, olie og gas 
fund i Nordsøen, spørgsmål om bygasnettet. 
 
Spørgsmål om olieforurening i forbindelse med olieboringer hører hjemme under 710, mens 
olieforurening af landjord fra f.eks. benzinanlæg hører hjemme under 711. 
 
804: Varmeforsyning 
 
Spørgsmål om organisering af varmeforsyningen, herunder regulering og distribution af fjernvarme, 
tilslutningspligt til fjernvarmenettet, evt. erstatninger for oliefyr ved tvungen tilslutning til 
fjernvarmenettet, varmeværk, varmeplan  
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Punkter om specifikke energikilder kodes under disse. 
 
805: Kul 
 
F.eks. spørgsmål om kul som energikilde, herunder miljøkonsekvenser, kul reserver, teknologi vedr. 
ren kul afbrænding, indkøb af kul i udlandet. 
 
806: Alternativ og vedvarende energi 
 
F.eks. spørgsmål om solvarme, vindmølleenergi, vandkraft, brug af fiskeolie i fjernvarmeværker, 
halmfyr, alternativ brændsel til biler. Biogasanlæg hører også under denne kategori. Solceller, 
bioethanol. 
 
Spørgsmål om energibesparelser hører hjemme under 807. 
 
807: Energibesparelse, fx udskiftning af varme og vandmålere, tag, vinduer på kommunens 
bygninger. Energispareplan. EPC (energibesparende tilskudsmulighed). Energirenovering, 
Energioptimering. 
 
F.eks. spørgsmål om Elsparefonden, tilskud til energibesparende tiltag i diverse sektorer, herunder i 
offentlig og privat regi såsom indførelsen af lavenergipærer, vandbesparende toiletter, isolering osv, 
bilfri søndage. 
 
Spørgsmål om alternativ og genanvendelig energi hører hjemme under 806. 
 
(CAP 898 er udeladt – Forskning og udvikling inden for energi) 
 
899: Andet 
 
Spørgsmål der vedr. energi, men ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål 
om drift af gartneri i forbindelse med SEAS kraftværket på Masnedø. 

9: Flygtninge- og indvandrere 
 

900: Alle spørgsmål vedrørende flygtninge og indvandrere herunder integrationsspørgsmål  

 

F.eks. indvandrerkriminalitet, ghettoer, starthjælp, pointsystem, m.v.. Alle forhold vedr. 
flygtninge/indvandrere, såsom særrettigheder, kriminalitet, sygdom, skattesnyd, levestandard, 
familiestørrelse, indkomstniveau, beskæftigelsesniveau osv. Integration af flygtninge/indvandrere, 
succesrater i forbindelse med integration. Det lokale integrationsråd. Sprogundervisning for voksne 
indvandrere.  
 
Spørgsmål om racisme og diskrimination er 201 og modersmålsundervisning er 603. Alle 
spørgsmål om udenlandske korttidsarbejdere (håndværkere, au pair etc.) er 529. 
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10: Trafik 
 

1000: Generelle spørgsmål  

Fx om trafikhandlingsplan og trafikanalyse, herunder spørgsmål om teknikforvaltningen samt 
teknikudvalget og dets aktiviteter. Trafiksikkerhedsråd. Vintervedligeholdelse, indkøb af 
vintermateriel (hvis ikke det nærmere specificeres at det omhandler veje – 1002 – eller fortove -
1012), Vej og park.  
 
Spørgsmål om trafikinvesteringer og overordnet planlægning heraf hører hjemme under 1010. 
 
1001: Massetransport og sikkerhed (kollektiv trafik) 
 
F.eks. spørgsmål om kollektiv trafik generelt, såsom busser og sporvogne. F.eks. spørgsmål om den 
økonomiske udvikling i forbindelse med busdrift i diverse regioner i Danmark, Udviklingen i 
bussernes passagertal, HT’s ret til rutekørsel i hovedstadsområdet, læskure ved bus og 
rutebilstoppesteder, sporvognsplaner i Århus, S-tog og metro i København, færgetrafik i Danmark, 
f.eks. Storebæltsoverfarten. Letbaner og sporvogne. Taxa, hyrevognsudvalg. 
  
Hvis spørgsmål om kollektiv trafik også omfatter jernbaner (1005) kodes 1000. 
 
1002: Vejbygning og vejvedligeholdelse 
 
F.eks. generelle spørgsmål om vedligeholdelse af vejnettet, motorvejsetablering, trafikmængder, 
trafikbelastning, takstfastsættelser for benyttelse af broer og parkeringsfaciliteter, 
trafikreguleringsanlæg, parkeringsforhold, fartbegrænsninger og andre spørgsmål vedr. 
Færdselsloven, ulykkesstatistikker i trafikken, skiltning på danske veje, bygning og reparation af 
broer. Spørgsmål om sikkerhed, herunder brug af sikkerhedssele, regler for udstedelse og 
frakendelse af kørekort, regler om EU knallerter, ABS bremser, bilsyn, køre- og 
hviletidsbestemmelser for langturschauffører osv., spørgsmål om skatter og afgifter forbundet med 
motorkøretøjer, herunder moms, vægtafgifter, registreringsafgifter, benzin- og dieselafgifter osv., 
ønskenummerplader, skrotningspræmier, mobiltelefoner i biler. Betalingsring. Bilisme. 
Kørselsanalyse. Vejbelysning, renovering af kantsten. Vejnavne. ’Anskaffelse af nye 
håndterminaler til parkeringsvagterne’. Træbeplantning/beplantning langs veje 
 
Spørgsmål om luftforurening fra biler hører hjemme under 705. 
 
1003: Lufthavne 
 
Alle spørgsmål om danske lufthavne, herunder regler for f.eks. sikkerhed, toldfrisalg og 
lufthavnsafgifter, spørgsmål om SAS og virksomhedens interne organisering, administration og 
bonusordninger, aktieudbytte samt beskatningsregler af bonuspoint fra SAS, spørgsmål om 
flytrafikken generelt, herunder beflyvningsregler, sikkerhed i luftrummet, forsinkelser osv. 
 
Spørgsmål der vedr. f.eks. SAS’s monopolstatus er 1520. 
Spørgsmål der vedr. bevillinger til offentlige anlægsarbejder og trafikanlæg er 1010. 
 
1005: Jernbanetransport og sikkerhed 
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Spørgsmål der vedrører Jernbanetilsynet, banegårde, Banestyrelsen, tog, DSB’s togdrift, herunder 
spørgsmål om udviklingen i antal togpassager, godstransport, nedlæggelser af banestrækninger, 
DSB’s økonomi, serviceniveauet i DSB tog, forsinkelser, DSB’s billetpriser, Arrivas overtagelse af 
udvalgte togstrækninger i Danmark, etablering af f.eks. overvågningskameraer eller elevatorer på 
banegårde, sikkerhed ved højhastighedstog, tekniske svigt ved togbom, togulykker, tog stationer 
 
S-tog og metro er 1001 
 
1007: Maritime spørgsmål 
 
F.eks. spørgsmål om søfartslovgivningen, det internationale skibsregister, skatteforhold for søfolk,  
farvandsovervågningen, lodspligt i danske farvande, diverse øers besejlingsforhold, nedlægning af 
redningsstationen, redningshelikoptere. Punkter om isbrydere hører også hjemme her, flådefartøj 
 
Spørgsmål om fiskeri hører under 408, skibsværfter er 1008, havne er 2104. 
Internationale havretsaftaler er 1902. Færgedrift er 1001. 
 
1008: Skibsværfter 
 
Udviklingen i værftsindustrien, statsstøtte til danske skibsværfter, konsekvensen for danske 
skibsværfter af at andre EU landes skibsværfter tildeles støtte. 
 
Spørgsmål der vedr. høj ledighed blandt skibsværftsarbejdere hører under 508, mens 
sikkerhedsspørgsmål for skibsværftsarbejdere hører under 501. 
Maritime spørgsmål hører hjemme under 1007, men havne er 2104. 
 
(CAP 1010 er udeladt – Bevillinger til offentlige anlægsarbejder og trafikanlæg) 
 
1012: Bygning og vedligeholdelse af stier, inklusiv cykelstier og fortove. 
 
Punkter om cyklisme hører også under her, cykelpendlere, ”København som bike city”. Gågader, 
sivegadeordning, belysning af parker i byen. 
 
(CAP 1098 er udeladt – forskning og udvikling) 
 
1099: Andet 
 
Spørgsmål der vedr. trafik, men ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F.eks. spørgsmål 
om tab af arbejdspladser ved etablering af en fast forbindelse mellem Rødby og Putgarden. 

12: Rets- og justitspolitik 
 

1200: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier).  
 
F.eks. Kommunens voldspolitik 
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1201: Myndigheder, der arbejder med kriminalitet samt våbenkontrol 
 
F.eks. politiet, toldvæsenet, statsforvaltningen, PET. Politiklagenævn. 
 
Spørgsmål vedr. domstolene hører hjemme under 1204. 
 
1202: Organiseret og økonomisk kriminalitet 
 
F.eks. spørgsmål om rockerkriminalitet, forbrydersyndikater, organiseret alfonsvirksomhed, 
økonomisk kriminalitet, herunder selskabstømmersager, ulovlig skatteunddragelse, insiderhandel, 
ulovlige spekulationer, ulovlige aktionærlån, falskneri, skattesnyd/skattebedrag 
 
Overtrædelser af konkurrence- og monopolloven hører hjemme under 1520 
 
1203: Narkotikakriminalitet 
 
F.eks. punkter om narkokriminalitet i kommunen, narkotikahandel i Christianias Pusher Street, 
fremkomsten af hashklubber i større danske byer, ecstacy salg i diskoteksmiljøet, ulovlig handel 
med doping. 
 
Spørgsmål der vedr. narkotika men uden et kriminelt element skal kodes under 342. 
 
1204: Domstolene 
 
F.eks. spørgsmål om domstolenes behandlingstid, berammelsestider, procedurer og EDB systemer, 
spørgsmål om dommerstanden, herunder spørgsmål om rekruttering, dobbeltbeskæftigelse, 
bestyrelsesposter, domstolsstyrelsen, domstolenes rolle som en del af magtens tredeling. 
 
Straffelovsspørgsmål hører hjemme i 1210, mens spørgsmål om prøveløsladelse hører hjemme 
under 1205. 
 
1205: Fængselsvæsenet 
 
F.eks. spørgsmål om problemer med overfyldte fængsler, arresthusenes forfatning, ændringer af 
reglerne for visitation i fængslerne, indsattes rettigheder, problemer med såkaldt stærke fanger, 
isolationsfangers situation, prøveløsladelse, fangevogteres sikkerhed, kriminalitet i fængslerne osv., 
Kriminalforsorgen. 
 
1206: Ungdomskriminalitet 
 
F.eks. spørgsmål om udviklingen i ungdomskriminaliteten, tiltag mod ungdomskriminalitet, 
anbringelsessteder til kriminelle unge, nødvendigheden af at undgå at placere kriminelle unge 
sammen med voksne kriminelle osv. Den kriminelle lavalder. SSP. Gademedarbejderfunktionen. 
Mentorordninger for udsatte børn og unge. 
 
1207: Misbrug af børn og børnepornografi 
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F.eks. spørgsmål om vold mod børn, forsvundne børn, børnelokkere, seksuel misbrug af børn i 
f.eks. døgninstitutioner, udbredelse af børnepornografi, beskyttelse af børn og unge mod pornografi, 
incest, forældres kidnapning af deres børn, tvangsfjernelser. Anbringelser af børn uden for hjemmet 
på eksempelvis døgninstitutioner. Børnehjem hører også under denne kategori. Opholds- og 
behandlingshjem for anbragte børn.  
 
1208: Familiespørgsmål  
 
F.eks. spørgsmål om vold i hjemmet, konsekvenser af skilsmisser, forebyggelse af ensomhed blandt 
teenagere, børnetilskud, adoption, børnefamiliers vilkår, skilsmisser og familieretslige spørgsmål, 
adoption. Børnekonventionen og børns rettigheder. Børne-mødre center. Kvindecenter. 
”Medlemsforslag om en omsorgsplan for børn i sorg og krise ved dødsfald”. Familie 
sagsbehandling. 
 
Spørgsmål om vold mod børn eller misbrug af børn hører hjemme under 1207. 
Børnepenge og børnefamilieydelse hører hjemme under 1308. 
 
1211: Kriminalitetsforebyggelse 
 
F.eks. spørgsmål om det kriminalpræventive råds forebyggende kampagner, herunder spørgsmål om 
effekten af specifikke kampagner, f.eks. mod vold i hjemmet, indbrud, hælerivirksomhed, m.v. 
 
Forebyggelse af spirituskørsel er 343  
 
1299: Andet 
 
F.eks. spørgsmål om regelgrundlagt for donationer fra fonde og foreninger, politivedtægten osv. 
Spørgsmål om Christiania skal også kodes 1299 medmindre de går specifikt på politiet, hvor de skal 
kodes 1201. Grundlisteudvalg. Advokatkredsbestyrelserne. Retssager uden nærmere angivelse af 
område. 
 

13: Socialpolitik 
 
Bemærk, hjemløse hører under bolig: 1409.  
 
1300: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
Socialforvaltningen, herunder budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under 
forvaltningens ressort. Spørgsmål om socialudvalget og dets aktiviteter. Hvis ikke yderligere 
præciseret, hører punkter angående ”Lov om social service” (Serviceloven) under her. Spørgsmål 
vedr. socialt bedrageri hører også hjemme her, idet det typisk dækker flere underkategorier. 
Spørgsmål vedr. de sociale pensioner hører hjemme her, da det både dækker folke- og 
førtidspension. Udmøntning af satspuljen. Tilsyn med hele socialområdet. Sagsbehandlingsfrister 
på sociale områder. Handicap – og ældreråd (hvis kun ældre 1303, hvis kun handicap 1304). 
Rammeplan/aftale for socialområdet. Udsatteråd. Børne – og familieudvalget. Velfærdsudvalg. 
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Værgemål bredt. Regionale udviklingsråd. Omsorgsudvalg. Indsatsen mod misbrug af offentlige 
ydelser. 
 
Bemærk hvis punktet bredt vedrører børn (og unge) skal det kodes 1314. 
 
(CAP 1301 er udeladt – Offentlige bespisningsprogrammer) 
 
1302: Kontanthjælp/bistandshjælp, fattigdomsbekæmpelse 
 
F.eks. punkter vedrørende fattigdomsbekæmpelse, bistandsloven, udviklingen i antallet at 
bistandsklienter, udviklingen i omkostningerne til bistandsklienter, bistandsklienters rettigheder. 
Beskæftigelsesindsatser rettet mod kontanthjælpsmodtagere. 
 
Spørgsmål om aktivering af bistandsklienter hører hjemme under 502, mens spørgsmål om førtids-
/invalidepension og eller revalideringsydelser hører hjemme under 1304. 
 
1303: Ældrepolitik (alle spørgsmål om folkepension, hjemmehjælp, plejehjem, rabatter, m.v.)  
 
Alle spørgsmål om folkepension, hjemmehjælp, plejehjem, enkepension, specielle ordninger for de 
ældre såsom mimrekort samt rabatter til offentlige ydelser, udgifterne til samtlige aldersrelaterede 
ydelser i dag og i fremtiden, kvalitetsstandard for hjemmehjælp. Ældreråd. Madservice til ældre. 
Klagerådet. Seniorordninger. 
 
Spørgsmål om boliger for ældre, dvs. opførelse af plejehjem og ældreboliger hører hjemme i 1408, 
det samme gør boligrelaterede ordninger som indefrysning af ejendomsskatter og boligydelse. 
Spørgsmål om medicinsk behandling på plejehjem, hjemmesygeplejersker og spørgsmål. vedr. 
aldring hører hjemme under 334. Spørgsmål om diskrimination pga. alder er 204. Spørgsmål om 
ældres ernæring hører under 331. ”Pleje og praktisk hjælp” er sundhed: 334. 
 
1304: Hjælp til invalide og handicappede, handicappolitik 
 
F.eks. spørgsmål om førtidspension, invalidepension og revalideringsydelser, herunder spørgsmål 
om lov om førtidspension, sagsbehandlingstiden for ansøgninger om førtidspension m.v., 
udviklingen i tilkendelse af førtidspension efter hhv. helbredsmæssige og sociale kriterier, 
opholdssteder for voksne handicappede, transportmuligheder for fysisk handicappede til sygehuse, 
assistance til handicappede i erhverv, udviklingen i antallet af studerende der får 
revalideringsydelse, permanente tilbud/botilbud til psykisk syge, f.eks. åndssvageforsorgen. 
Handicaprådet. Svagelighedspension. Fleksjob/fleksjobordning. Specialbørnehaver for 
handicappede børn. Specialskoler/specialundervisning for handicappede voksne. CSV (Center for 
specialundervisning for voksne). Beskyttede værksteder. 
 
Spørgsmål vedr. opførelse af handicapboliger hører hjemme under 1408. 
Spørgsmål der omhandler tilskud til hjælpemidler f.eks. rullestole eller hørerapparater hører 
hjemme under 323. 
 
1305: Frivilligt socialt arbejde.  
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F.eks. spørgsmål vedr. Frelsens Hær, Kirkens Korshær, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Blå 
Kors, osv. ”LAG” (lokal aktionsgruppe)-projekter hører som hovedregel under denne kategori. 

 
1308: Barselsorlov  
F.eks. spørgsmål om regler for barselsorlov, børnepasningsorlov, forældreorlov, Børnepenge og 
børnefamilieydelse 
 
(Oprindelig CAP 1308 opdelt i 1308, 1310, 1312 og 1314) 
 
1310: Daginstitutioner (vuggestuer og børnehaver og integrerede daginstitutioner) 
 
1312: Dagpleje 
 
1314: Hvis generelle spørgsmål om børnepasning 
 
Inkluderer også kategorier, der dækker flere børnepasningskategorier, eks. kommunens børnepolitik 
eller dagtilbudsområdet. Børne-ungeforvaltningen, Børne-unge borgmesteren/ udvalget, herunder 
budget, administration, prioriteringer samt omfanget af gebyrer under denne forvaltnings ressort. 
Unge-arbejdsgruppen. Legepladspulje, offentlige legepladser 
 
1316: Det specialiserede socialområde (ny kategori) 
 
Det specialiserede socialområde dækker udsatte børn og unge samt voksne med handicap og/eller 
særlige behov. Denne kode skal kun benyttes, hvis punktet eksplicit omtaler det specialiserede 
socialområde. Hvis ikke skal der eksempelvis kodes 1207, hvis det handler om anbringelser af børn, 
og 1304 hvis det handler om hjælp til handicappede. PPR (som hovedregel kodes her, men ligger på 
grænsen mellem det almene og specialiserede socialområde, så der kan være eksempler på at det 
eksplicit går på at hjælpe børn med eksempelvis læsevanskeligheder og så vil det være 606). 
Psykisk sårbare unge. 
 
1399: Andet 
 
F.eks. kampagner mod prostitution. Væresteder. Madservice/kommunal madordning helt generelt 
for kommunen til flere typer af borgere end ældre (ellers 1303 hvis særligt rettet mod ældre).  

14: By- og boligpolitik 
 

1400: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. spørgsmål om kommunens boligpolitik, spørgsmål om byggeteknik, boligbyggeriet generelt 
samt byggesikkerhed, herunder f.eks. spørgsmål om initiativer til at tackle den stigende 
boligmangel, generelle spørgsmål om lejeloven. Boligbyggeprogram. Bygningsforbedringsudvalget. 
BBR hvis intet andet nævnes. Befolkningsprognose i forbindelse med boligforhold (ellers kodes 
2099 hvis kun befolkningsprognose). Bolig – og erhvervslokalplan. 
 
1401: Boligspørgsmål i byerne,  
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F.eks. spørgsmål om byfornyelse, kvartersløft, m.v. samt lokalplansspørgsmål som vedrører 
fornyelse af bymidten, fornyelse af boligområder. Kommunernes administration af 
boligforbedringstilskud, den sorte firkant. Kommunens bymønster, by/centerstruktur og principper 
for byudvikling, byrum og byliv, byrummets anvendelsesmuligheder. Fingerplan. 
 
(CAP 1403 er udeladt – Økonomisk udvikling i byer samt generelle byspørgsmål) 
 
1404: Boligspørgsmål på landet 
 
F.eks. spørgsmål om realkredit til landbruget, herunder spørgsmål om lempelser på realkreditsiden 
for at hjælpe tørkeramte landmænd. 
 
1405: Landdistriktspuljer 
 
F.eks. spørgsmål om tilskud til øsamfund, landdistriktspuljer, Mål 2-programmet under Den 
Europæiske Socialfond, der giver støtter til bestemte egne af Danmark, styrkelse af den elektroniske 
infrastruktur i landdistrikterne, planlovens betydning for mindre byers udvikling. anvendelsen af 
erhvervsfremmemidler på geografisk afgrænsede områder, ordningen med gratis personbefordring 
med færge for fastboende øboere, egnsudviklingsstøtte. Udkants Danmark, Den rådne banan. 
Indsatspuljen (til udkantsdanmark områder). Landsbyudvalg. 
 
1406: Boligspørgsmål vedrørende lavindkomstgrupper, eks. almennyttige boliger 
 
Alle spørgsmål vedr. den almennyttige boligsektor, herunder spørgsmål om udviklingen heri samt 
andelen af offentligt støtte bevilliget til den almene boligsektor, spørgsmål om boligstøtteloven, 
udviklingen i boligtilskud, ungdomsboliger, huslejeregulering, omkostningsbestemt, husleje 
huslejenævnet osv. Boligforeninger, boligstøtte, ungdomsboliger, socialt boligbyggeri, 
boligselskab. Spørgsmål der vedrører lejetakster/lejekontrakter er overvejende 1406 men obs. At det 
også kan være erhverv, så google. Omsorgs boligplan, boligplan for socialt udsatte, socialt 
boligbyggeri. 
 
(CAP 1408 Boligspørgsmål for ældre og handicappede er opdelt i 1407 og 1410) 
 
1407: Boligspørgsmål for ældre 
 
F.eks. spørgsmål vedr. opførelse af plejehjem, ældreboliger, spørgsmål om boligydelse, ældres 
indfrysning af ejendomsskatter. Visitation til plejehjem/center, inventar og lejetakster for 
plejehjem/ældreboliger 

Selve behandlingen på plejehjem er 1303 eller 334 (medicinsk behandling) 
Diskrimination pga. alder er 204.  
 
1410: Boligspørgsmål for handicappede 
 
Handicapboliger og centre for personer med handicap. 
Hjælp til handicappede er 1304. 
Diskrimination pga. handicap er 204.  
 
1409: Spørgsmål vedrørende hjemløse 
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F.eks. spørgsmål om omfanget af hjemløse i kommunen samt udviklingen i antallet af hjemløse, 
spørgsmål om regler for adgang til herberg og forsorgshjem, herunder muligheden for at give 
hjemløse karantæne, mulighed for kost og logi til boligløse generelt. 
 
1411: Ejerboligmarkedet (eks. boligbeskatning) 
 
Alle spørgsmål vedr. huspriser, boligbeskatning og tinglysning, herunder spørgsmål om 
husprisernes udvikling og årsager hertil, tiltag til at reducere gevinster ved salg af ejerboliger, 
boligbeskatningens omfang og regler for fradrag, tinglysningsfrister og f.eks. regler for gebyrer i 
forbindelse med tinglysning. Jobboligordningen. Håndværkerfradrag. Krav til husejere om f.eks. 
skorstensfejning. Fastsættelse af grundpriser på privatejede grunde f.eks. parcelhusgrunde.  
 
Spørgsmål om tvangsauktioner hører hjemme under 1507. 
Spørgsmål om erhvervsbyggeri hører hjemme under 1400. 
 
1412: Planspørgsmål, herunder lokalplaner, helhedsplaner og kommuneplaner, tilbageførelse af 
byzoneareal.  
Lokalplan for grundejerforeninger, parcelhuse, sommerhuse, kolonihaver (samme gælder for disse 
kategorier når det gælder køb/salg, der så kodes 1413) 
Planstrategi, planudvalg. Landsplansredegørelse. 
 
OBS. Hvis oplysning om, hvilket politikområde lokalplanen vedrører skal den kodes substantielt: 
F.eks. storcentre (kode 1530), nabohøringer f.eks. i forbindelse med nybyggeri, placering af 
vindmøller (kode 806). Hvis lokalplanen behandles i forbindelse med en skole, kodes 610. 
 
(1412 er ny kategori) 
 
1413: Køb og salg af ejendom, inklusiv udbud af grunde og byggemodning. 
 
Dette punkt handler primært om udstykning af grunde, byggemodning af grunde samt køb og salg 
af grunde/ejendomme (typisk lukkede punkter). Mageskifte. Bygherrekonkurrence ved grundsalg. 
Hjemfaldspligt, byggesagsgebyrer. Advokatydelser ved køb og salg. Delegation af kompetence ved 
køb og salg. 
 
Bemærk dog at hvis det eksplicit fremgår, at det er salg af offentlige bygninger, der har med 
forvaltning at gøre, eks. materialegården eller rådhuset, skal det kodes 2008. Salg af folkeskole skal 
kodes 610 og salg af daginstitution skal kodes 1310. 
 
(1413 er ny kategori) 
 
1499: Andet 
 
Spørgsmål der vedr. by- og boligpolitik, men ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. 
F.eks. spørgsmål om andelsboliger, privat udlejningsbyggeri (ikke almennyttigt). Helårsbeboelse i 
sommerhuse, mageskifte, nedlæggelse af bolig, amtslige byggeprojekter. Kondemnering af 
hus/ejendom. Boligretssag. Anlægsregnskab for bebyggelse (1 i økonomvariablen).  
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15: Erhvervspolitik 
1500: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
F.eks. punkter om kommunens erhvervspolitik, styrket erhvervsindsats i kommunen, erhvervsråd, 
erhvervsudvalg. Lokalplan for erhvervsområde bredt (hvis nærmere angivet kodes under en specifik 
1500 kategori). TIC centre. Erhvervsrådgivning eller vækstforum bredt forstået ift. erhvervslivet.  
 
1501: Banker og bankvæsen 
Alle spørgsmål vedr. banker og deres forhold til Nationalbanken, herunder spørgsmål vedr. kontrol 
med bankerne, regler for bankvirksomhed, udviklingen i bankernes gebyrer, bankkrak osv. 
 
(CAP 1502 er udeladt – Værdipapirer og investering) 
 
(CAP 1504 er udeladt – Realkredit, kreditkort og andre forbrugskort) 
 
(CAP 1505 er udeladt – Forsikringsspørgsmål) 
 
(CAP 1507 er udeladt – Konkurs og insolvens) 
 
(CAP 1520 er udeladt – Konkurrence- og monopollovgivning) 
 
1521: Mindre virksomheder og forretningers forhold 
F.eks. spørgsmål om den økonomiske tilstand blandt de små forretningsdrivende, fristen for 
momsafregning for små og mellemstore virksomheder, lukkelovens konsekvenser for kiosker samt 
mindre butikker, regnskabsregler hos små og mellemstore virksomheder. Forholdene for 
selvstændige i kommunen. Vækstpakke til små og mellemstore virksomheder i kommunen 
 
1521 skal kun benyttes til mere generelle punkter. Hvis det handler om lokale butikker og den 
lokale handel, skal det kodes 1530. 
 
(CAP 1522 er udeladt – Copyright, patenter og ophavsrettigheder) 
 
1523: Beredskabs- og katastrofespørgsmål 
Brandstationer og brandvæsen. Alle ikke krigsrelaterede spørgsmål vedr. civilforsvaret, herunder 
civilforsvarets berettigelse, udgifter til civilforsvaret, kurser i førstehjælp og brandslukning, 
civilforsvarets samarbejde med politiet, samt spørgsmål om katastrofer samt katastrofeberedskab, 
eksplosionsfaren i forbindelse med utætte gasrør, lempelse af reglerne for indretning af sikringsrum. 
Konsekvenser af oversvømmelser. Ikke-militære aspekter af Hjemmeværnet hører også hjemme 
her. Falck relateret til beredskab. 
 
1524: Turisme 
 
F.eks. spørgsmål om udviklingen i kommunens turisme, turistkampagner, støtte til udvikling i 
forskellige regioners turisme. Hoteller, vandrehjem, branding af kommunen, campingpladser. 
Feriecentre. 
 
Alle spørgsmål vedr. indvandrer hører hjemme under 900. 
 
(CAP 1525 er udeladt – Forbrugerpolitik og forbrugersikkerhed) 
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1526: Idrætspolitik, sport og regulering af spil (sportsklubber, idrætsforeninger) 
 
F.eks. spørgsmål om sportsklubber og idrætsudøvere, herunder spørgsmål om dansk idrætsforbund, 
Team Danmark, professionelle idrætsudøvere, ulønnede og frivillige idrætsledere, idrætsforeningers 
skattemæssige og administrative byrder. Lov om kasinodrift, de økonomiske og sikkerhedsmæssige 
konsekvenser ved driften af kasinoer, Tipsloven. Bemærk at også andre fritidsaktiviteter såsom 
spejdere hører under denne kategori. Spilleklubber, spil, spilautomater, fritidsforeninger, 
hundeforeninger. Fritidsudvalg, fritidsområdet. 
 
Fordeling af tips- og lottomidlerne hører hjemme under 2300 (kulturpolitik).Musikskoler er 2301. 
 
1530: Lokal handel, eks. lokale butikker, storcentre, handelsstandsforeningen. Denne kategori 
omhandler også alkoholbevillinger, bevilling til udeservering, åbningstider, lokalplaner for 
butiksformål m.v., restaurationsplan, bevillingsnævn 
 
(Ny kategori) 
 
1532: Industri og produktionsvirksomheder, større lokale firmaer og selskaber  
 
1599: Andet 
Spørgsmål der vedr. erhvervspolitik, men ikke hører hjemme under ovenstående kategorier. F. eks. 
salg af erhvervsgrunde. Udstykning af erhvervsgrunde. Konferencecenter. 

16: Forsvarspolitik 
 

1600: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
(CAP 1602 er udeladt – Sikkerhedspolitik og forsvarsalliancer) 
 
(CAP 1603 er udeladt – Militærefterretning, spionage) 
 
(CAP 1604 er udeladt – Militært beredskab og militær reaktionsstyrke) 
 
(CAP 1605 er udeladt – Våbenkontrol og våbenspredning) 
 
(CAP 1606 er udeladt – Militærassistance og våbensalg til andre lande) 
 
(CAP 1608 er udeladt – Spørgsmål vedrørende militært personale og deres familier) 
 
(CAP 1610 er udeladt – Militære indkøb og erhvervelse af våbensystemer) 
 
1611: Militære installationer, land og bygninger (eks. lukning af kaserner). 
 
F.eks. spørgsmål om anlægs- og driftsudgifter ved diverse militærinstallationer, lukning af kaserner, 
herunder evt. besparelser herved, salg af lukkede kaserner, omfanget af militære øvelsesområder 
osv. 
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(CAP 1612 er udeladt – Hjemmeværnet. Bemærk at ikke-militære spørgsmål vedrørende 
Hjemmeværnet hører hjemme under 1523). 
 
(CAP 1614 er udeladt – Militære miljøproblemer) 
 
(CAP 1615 er udeladt – Krigsrelateret civilforsvar) 
 
(CAP 1616 er udeladt – Civile ansatte i forsvaret og civile konsekvenser af forsvaret. Bemærk at tab 
af arbejdspladser i forbindelse med kasernelukninger skal kodes under 1611). 
 
(CAP 1617 er udeladt – Kontrol med militære ordrer og ordremodtagere) 
 
(CAP 1619 er udeladt – Direkte krigsrelaterede emner) 
 
(CAP 1620 er udeladt – Krav mod forsvaret) 
 
(CAP 1698 er udeladt – Forskning og udvikling) 
 
1699: Andet 

17: Forskning, teknologi og kommunikation 
 

1700: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
(CAP 1701 er udeladt – Rumfartsspørgsmål) 
 
(CAP 1704 er udeladt – Satellitter og kommerciel udnyttelse af rummet) 
 
1705: Samspillet mellem forskning og teknologi, herunder internationalt forskningssamarbejde 
 
F.eks. spørgsmål om samarbejde mellem universiteter og industri, spørgsmål om danske forskeres 
samarbejde med udenlandske forskere. 
 
1706: Spørgsmål om telekommunikation og telefonvæsen 
 
F.eks. spørgsmål om Tele Danmark (senere TDC), herunder spørgsmål om grundlaget for 
vedtagelse af loven om Tele Danmark, salget af Tete Danmark, salg af aktier til udenlandske 
teleselskaber, statens indløsningsret af aktierne, besætning af bestyrelsesposter i Tele Danmark, 
spørgsmål om udviklingen i antallet af mobiltelefoner i Danmark, herunder spørgsmål om 
mobiltelefoner og sundhed, spørgsmål om aflytning af GSM telefoner og herunder også 
mulighederne for optimal kryptering, muligheden for telefonspærring af samtaler til udlandet, samt 
spørgsmål om telefonforholdene i diverse danske regioner. Spørgsmål om udbygning af ADSL 
forbindelser i Danmark og adgang til højhastighedsinternet i yderregioner. Adgangen til internettet.  
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Spørgsmål der vedrører sager mellem telefonselskaber og utilfredse forbrugere hører hjemme 
under 1525. 
 
1707: Mediepolitik 
 
Alle spørgsmål vedr. fjernsyn, radio, aviser, film, Cd-rom, herunder spørgsmål om definition af 
public service radio og TV, alsidighedskrav til Public Service kanaler, radiospredningsloven, 
licensen, reklameregler for TV, reklameindtægtsmulighederne i dansk TV, ændringer i Radio- og 
Fjernsynsloven, de flerårige medieaftaler, distribution af licensfinansierede kanaler, det statslige 
radio og TV monopol, Programrådene ved DR og TV2, arbejdskonflikter i DR eller TV2, 
merudgifter som følge af parallel tv-sending under f.eks. OL, dansk filmlovgivning og film støtte, 
indførelse af censur ved udlejning af videofilm, afgifter på blanke optagemedier, regulering af 
dagspressen. Fællesantenne 
 
1708: Metrologiske og geologiske spørgsmål 
 
F.eks. spørgsmål om udviklingen i vejret i Danmark, ændringer i geologiske forhold. 
Spørgsmål om drivhuseffekten, skaderne på ozonlaget, samt global opvarmning hører hjemme 
under 705. 
 
1709: Computerindustri og computersikkerhed 
 
F.eks. spørgsmål om diverse nationale IT projekter såsom Amanda og VUE, handel med e-mail 
adresser, indførelse af fri kryptering samt fri international handel med krypteringsprodukter, 
sikkerhed i forbindelse med udbredelsen af hjemme-pc ordninger i Danmark, elektronisk 
kriminalitet såsom hackere. 
 
Spørgsmål om digitalisering og brug af IT i den offentlige forvaltning hører under 2032. 
 
(CAP 1798 er udeladt – Forskningspolitik) 
 
1799: Andet 
 
F.eks. Forskerparker. CAT aktier og overdragelse af CAT, der omhandler forsknings-og 
teknologipark.  

18: Udenrigshandel 
 

1800: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
(CAP 1802 er udeladt – Frihandelsaftaler, handelskonflikter og aftaler) 
 
(CAP 1803 er udeladt – Eksportfremme og eksport regulering) 
 
(CAP 1804 er udeladt – Udenlandske investeringer i Danmark og danske firmaers investeringer i 
udlandet) 
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(CAP 1806 er udeladt – Konkurrence og betalingsbalance) 
 
(CAP 1807 er udeladt – Told, import og importregulering) 
 
(CAP 1808 er udeladt – Valutakurs og relaterede spørgsmål) 
 
1899: Andet 

19: Udenrigspolitik og forholdene i andre lande 
 

1900: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
(CAP 1901 er udeladt – Dansk støtte til andre lande som ulandshjælp) 
 
(CAP 1902 er udeladt – Internationale aftaler om miljø og ressourceudnyttelse, internationale 
miljøproblemer) 
 
(CAP 1905 er udeladt – Spørgsmål vedrørende udviklingslandene) 
 
(CAP 1906 er udeladt – International økonomisk udvikling og internationale økonomiske 
organisationer) 
 
(CAP 1907 er udeladt – Kina) 
 
(CAP 1908 er udeladt – Sovjet, Rusland og de tidligere sovjetiske republikker) 
 
(CAP 1909 er udeladt – Østeuropa) 
 
(CAP 1910 er udeladt – EU) 
 
(CAP 1911 er udeladt – Afrika) 
 
(CAP 1912 er udeladt – Sydafrika) 
 
(CAP 1913 er udeladt – Vesteuropa og Norden) 
 
(CAP 1914 er udeladt – Latin og Mellemamerika) 
 
(CAP 1915 er udeladt – Internationale kanaler som Panama og Suez) 
 
(CAP 1916 er udeladt – USA og Nordamerika) 
 
(CAP 1919 er udeladt – Asien, Australien og Japan) 
 
(CAP 1920 er udeladt – Mellemøsten) 
 
(CAP 1925 er udeladt – Menneskerettighedsspørgsmål) 
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(CAP 1926 er udeladt – Internationale organisationer) 
 
(CAP 1927 er udeladt – Terrorisme, pirateri og flykapring) 
 
(CAP 1929 er udeladt – Dansk diplomati, danskere i udlandet, udenlandsk diplomati i Danmark, 
grænsekontrol) 
 
1999: Andet 
EU kontor, Unicef. Europæisk globaliseringsfond. Europæisk globaliseringsfond. Internationalt 
udvalg. Internationale aktiviteter. Fairtrade/byer der udnævnes som fairtrade byer. 

20: Forvaltnings- og regeringsspørgsmål 
 

2000: Generelle spørgsmål om den offentlige sektor 
 
F.eks. punkter om antal ansatte i kommunen, skøn over antal ubesatte stillinger, nedlæggelse af 
arbejdspladser i kommunen samt spørgsmål om brugerindflydelse i kommunen. 
 
2001: Forhold og samarbejde mellem stat, kommuner og amter/regioner 
 
F.eks. punkter vedrører KL (Kommunernes Landsforening) herunder forslag fra møder herpå. 
Punkter om selve samspillet mellem stat og kommuner eller amter/regioner, f.eks. spørgsmål om 
bloktilskud til kommuner og amter. Regionale udviklingsråd. KKR (kommunekontaktrådet, og skal 
også kodes 1 i variablen om samarbejde). FKKO (foreningen af kommuner i københavns omegn), 
’udmøntning af statslige initiativer for afbureaukratisering’. Kommunekredits bestyrelse.  
Udligningssystemer/bloktilskud. Regional udviklingsplan/udviklingsstrategi. Udviklingsbidrag og 
grundbidrag fra kommuner til regioner. Lov og cirkulæreskrivelser uden angivelse af policy 
område. Rammeplan hvis det ikke fremgår at det angår f.eks. det sociale område. 
 
Spørgsmål der vedr. aftaler om substantielle emner som sygehuse, ældre skal kodes under disse.  
Spørgsmål om regeringens regulering og kontrol med kommunerne skal dog kodes under 2016, 
uanset emne. 
  
2002: Forvaltningseffektivitet og kontrol med forvaltningen  
 
F.eks. moderniseringsprogrammer, tilfredshedsundersøgelser, sagsbehandlingsfrister, klagesager og 
procedurer omkring klagesager, kvalitetsmålinger generelt (hvis det er kvalitetsmålinger indenfor et 
område, eks. ældreområdet, kodes det til området samt registreres i VAR6). Revision hører også 
under 2002 (fx resultatrevision eller revisionstilbud) med mindre det konkret knytter sig til 
eksempelvis budgetrevision (112) eller regnskabsrevision (113). Også ’resultatkrav for 
virksomheder’, servicestrategier for samtlige kommunale områder hvor det bredt går på kvalitet og 
effektivitet af kommunal opgavevaretagelse. Decisionsskrivelse fra ministeriet. 
Afbureaukratiseringstiltag og afbureaukratiseringsloven. BDO (kommunernes revisions 
tiltrædelsesordning). Servicestrategi bredt. Besparelseskatalog fra Deloitte (eller andre 
konsulentfirmaer). Udtalelse fra/til statsforvaltningen, decissionsskrivelser fra statsforvaltningen, 
henvendelse fra statsamtet/tilsynsrådet vedrørende klage. 
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Punkter om borgerservice hører under 2034. 
Digitalisering og brug af IT i den offentlige sektor skal kodes 2032. 
 
(CAP 2003 er udeladt – Post & Telegrafvæsenet) 
 
2004: Spørgsmål vedrørende offentligt ansatte og tjenestemænd inklusiv stillingsoplag 
 
Alle spørgsmål der vedr. offentlig ansatte og deres vilkår, f.eks. spørgsmål om tjenestemænd i 
kommunen, og herunder deres pensionsordninger samt flyttegodtgørelse, spørgsmål om 
embedsmænds vilkår, herunder spørgsmål om deres lønninger, flugt fra kommunerne samt 
honorarregler, spørgsmål om offentligt ansattes overenskomster, lønninger, ytringsfrihed, 
pensionsopsparinger. Personalesag, Ansættelse af kommunaldirektør. Godkendelse af 
ansættelsesproces. Overordnet lønpolitik for kommunen. Resultatløn hvis intet andet angivet (og 
kodes 6 i performance). Trivselstiltag for at fastholde medarbejdere i kommunen. MED udvalg. 
Nedsættelse af sygefravær/sygefraværsrapporter. Lønadministration. 
 
Spørgsmål der vedr. sundhedspersonale hører hjemme under 325. Er det konkret en stilling som 
eks. plejehjemsleder, der slås op, skal det kodes 1303. 
 
2005: Nomineringer og udnævnelser, herunder orlov og fritagelse fra offentlige hverv.  
 
F.eks. fritagelse og/eller orlov fra hverv hvis ikke nærmere angivet på hvilket område. 
 
Hvis det eksempelvis vedrører udpegning til energirådet kodes det 800. Hvis det gælder 
sammensætning af Integrationsrådet kodes det 900, osv. Husk i så fald at kode 1 i VAR3. 
Hvis det vedrører et valg (kommunalvalg etc.), kodes det 2012. 
 
(CAP 2006 er udeladt – Medaljer, ordner og mønter) 
 
2007: Offentlige indkøb, kontrakter og udlicitering  
 
F.eks. spørgsmål om kontrol med offentlige indkøb, regler for kontraktindgåelse, herunder regler 
for udbud af offentligt arbejde, udliciteringsreglement, udlicitering af offentlige opgaver, kvaliteten 
og effektiviteten i udbud, privatisering. Udbudsstrategi. OPP. Leasingfinansiering. 
Koncessionskontrakt. Valg af leverandør (hvis området ikke er nærmere beskrevet, ellers kodes den 
substantielt og i var5). 
 
Hvis eks. specifik udlicitering indenfor eks. ældreområdet, skal det kodes 1303. Husk altid at kode 1 
i VAR5. 
 
2008: Offentlige bygninger og ejendom, generelle spørgsmål om privatisering 
 
F.eks. spørgsmål om salg af offentlig ejendom. F.eks. salg af materialegård eller salg af tidligere 
rådhus. Bygningsgenopretning for offentlige bygninger (hvis det nævnes i dagsorden er det 
formentlig en offentlig bygning). Offentligt toilet, ambassadeejendomme. Alt der vedrører 
materielgården og indkøb af nyt materiel hertil. Entreprenørgård. ”Leje af lokaler” hvis ikke andet 
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er angivet. Rengøringsanalyse/rengøringsstandard hvis ikke nærmere angivet. Kommunale 
ejendomme til salg.  
 
Spørgsmål vedrørende et specifikt område skal kodes under dette område. F.eks. skal punkt om 
privatisering af bustransport kodes 1001. 
 
2009: Skattevæsenet 
 
Alle punkter vedrører skattemyndighederne og deres praksis, administration samt organisering, 
herunder klager over skatteforhold. Fordelingsnævnet (skatte og klageinstans). Skatteankenævn, 
vurderingsankenævn. Inkasso- og kontrolcenter. 
 
Punkter om skattetakster er 116. 
 
(CAP 2010 er udeladt – Rigsretssager mod Statsministeren) 
 
(CAP 2011 – Forholdet mellem Folketinget og andre ministre) 
 
2012: Regulering af politiske aktiviteter, valg og valgkampe 
 
F.eks. punkter om afholdelse af kommunalvalg, folketingsvalg og EU-valg, herunder punkter om 
udpegelse af tilforordnede og valgbestyrelser. Betænkning fra valgretskommision  
 
2014: Frikommuner 
 
Alle punkter vedrørende frikommuner, herunder ansøgning og frikommune samt evaluering af 
frikommuneforsøg, udfordringsretten 
 
2015: Krav mod det offentlige/kommunen 
 
F.eks. punkter om erstatning til virksomheder eller borgere som følge af kommunale institutioners 
fejlagtige adfærd, voldgiftssag mod kommunen 
 
2016: Regulering og kontrol med kommuner, regioner og amter (statens tilsyn) 
 
Alle punkter der handler om regeringens kontrol med kommunerne og lovligheden af det, 
kommunerne foretager sig, f.eks. spørgsmål om magtfordrejning i byrådet, kommunernes optagelse 
af lån i de kommunale forsyningsvirksomheder, kommunernes ureglementerede erhvervsstøtte til 
private virksomheder f.eks. boldklubber, begrænsning af lånemuligheder for visse kommuner, 
kommunernes manglende overholdelse af konkurrencereglerne. Kommunalreform uden yderligere 
specificering. Deling eller sammenlægning af kommuner efter strukturreformen. Tilhørsforhold for 
små kommuner. Sammenlægningsudvalget. Ankestyrelsens praksisundersøgelser uden angivelse af 
policyområde. 
 
Spørgsmål der ikke omhandler decideret regulering og kontrol med kommuner, men derimod 
omhandler selve samspillet mellem stat og kommuner, f.eks. spørgsmål om bloktilskud kodes under 
2001. 
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2020: Forhold vedrørende den generelle administration i kommunen (inklusiv institutionerne).  
 
Fx kommunens kommunikationspolitik eller punkter om kommunens administrationspolitik, 
styrelsesvedtægt, organisationsplan, administrationspolitik og service for borgerne i kommunen. 
Vagtplansystem for hele kommunen. Politik for kommunale institutioner overordnet. Takster for 
samtlige kommunale institutioner. Kompetenceplan for kommunen. Koncerndirektionens mål. 
Decentraliseringsaftaler/decentralisering hvis nærmere ikke er angivet. Plan-og udviklingsstrategi, 
Strategiske handleplaner, strategisk projektstyring, porteføljestyring. 
 
2022: Forhold vedrørende administrationen på rådhuset 
 
Punkter der mere snævert vedrører ”centralforvaltningen” eller administrationen på rådhuset. 
Projekt på rådhuset, huskeliste og orientering fra administrationen 
 
2024: Forhold vedrørende byrådet  
 
F.eks. løn, arbejdsplan, arbejdsforhold, procedurer.  Herunder spørgetid eller sag bragt op fra et 
bestemt medlem/parti. Generelle punkter omkring byrådet, fx ”byrådets vision” samt punkter om 
nærdemokrati eller dialogmøder med borgerne, dialog med borgerne, spørgsmål/forespørgsler til 
byrådet, nærdemokratimodel. Byrådets innovationsløsninger. ”Sag fra lokallisten” eller andre 
partier der vil have emne op. Ansættelse/nominering/afskedigelse af en fra 
byrådet/borgerrepræsentationen (og kodes endvidere 1 i var3). Informationskampagne for at sikre 
unges medindflydelse. Konstituering af byrådet. Temadrøftelser, hvor intet andet er angivet. 
Lokaludvalg/lokalråd. 
 
Faste punkter på dagsordenen kodes som hovedregel 2036. 
 
2026: Samarbejde med andre myndigheder (kommuner, region, stat). 
F.eks. punkter vedrører KL (Kommunernes Landsforening). 
 
Kategorien 2026 er flyttet til 2001. 
 
2028: Venskabsbyer/-venskabskommuner 
 
2030: Fridage/helligdage/mærkedage 
 
F.eks. spørgsmål om flagdage på rådhuset. 
 
2032: Digitalisering og brug af IT i den offentlige forvaltning, velfærdsteknologi. KMD 
(kommunedata) 
 
Fx ”Kanalstrategi”, EDB regler for kommunen, digitaliseringsplan 
 
2034: Borgerservice/borgercenter. 
 
Alle punkter vedrørende kommunens borgerservice, herunder klager over borgerservice samt 
evalueringer af borgerservice. 
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2036: Faste punkter på dagsordenen 
 
F.eks. ”Orientering fra borgmesteren”, ”orienteringer”, ”godkendelse af dagsordenen”, ”eventuelt”, 
”meddelelser”, ”borgmester”, ”underskriftsblad”, alle faste punkter. Godkendelse af referat. Åbne 
efterretningssager. 
 
2099: Andet 
Kommunens forsikringer, F.eks. mindelegater og fonde, brug af reklamefinansiering, kommunens 
bemærkninger til ansøgning om fri proces eller en anden retssag. Delegation af 
underskriftsbemyndigelse. Alle legater og fonde kodes under denne. Udbetaling Danmark (hvis 
ikke andet er nævnt mere præcist), befolkningsprognose, takkekort, plakatregulativ, julebelysning, 
initiativprisen.  

21: Offentligt land og vand 
 

2100: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
F.eks. spørgsmål om offentligt land og vand der vedrører flere underkategorier. 
 
2101: Nationalparker, mindesmærker, rekreative områder, historiske bygninger, steder og fredede 
områder, fredningsnævnet 
 
F.eks. spørgsmål om nationalparker og fredede områder og bygninger, herunder spørgsmål om 
anvendelse af naturforvaltningsmidlerne, Overfredningsnævnet, salg af arealer uden orientering af 
fredningsnævn, verserende fredningssager, spørgsmål om historiske bygninger. Bevaringsværdige 
bygninger.  
 
2103: Udnyttelse af offentlige naturressourcer som land og skove. 
 
Alle om offentlige skove, herunder spørgsmål om lukning af offentlige og private veje i skovene, 
udlejning af jagten i skove. Råstofindvinding herunder f.eks. indvinding af ler. Grusgrave. 
 
Spørgsmål om energiressourcer hører hjemme under 800, mens spørgsmål vedr. offentlige 
bygninger og ejendomme hører hjemme under 2008. 
 
2104: Udnyttelse af hav og vandressourcer herunder havne (alle spørgsmål om danske havne). 
 
Alle punkter om havne, f.eks. spørgsmål om opførelsen af nye havne, nye moler, 
tilsandingsproblemer, lystbådehavnsprojekt, strandparker, strande, badebroer, slæbebåd 
 
Punkter vedr. fiskeri hører hjemme under 408. Færgedrift er 1001. 
Punkter om drikkevand hører hjemme under 701, havmiljøets generelle tilstand hører hjemme 
under 710, mens vandmiljøet hører hjemme under 711. 
 
(CAP 2105 er udeladt – Alle spørgsmål vedrørende Grønland og Færøerne) 
 
2199: Andet 
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23: Kultur 
 
2300: Generelle spørgsmål (herunder spørgsmål, der vedrører flere underkategorier) 
 
Alle generelle spørgsmål om kommunens kulturpolitik, herunder spørgsmål vedr. 
Kulturforvaltningen; samtlige offentlige udgifter til kultur, regnskaber i forbindelse med diverse 
kultursatsninger, aflønninger af kulturmedarbejdere, spørgsmål om støtte til flere kategorier (teatre, 
museer, kunstnere osv.), fordeling af tips og lottomidlerne, midler til kultursatsninger. Spørgsmål 
om kulturudvalget og dets aktiviteter. Kulturprisen, kulturaftale. ”frederiksberg talentet” – 
kulturpriser der vedrører flere områder. Kultur – og fritidsudvalget. Kultur – og turismeudvalget.  
 
Punkter om biblioteker er 607. Punkter om medier er 1707. Punkter om historiske bygninger og 
monumenter er 2101. Dette gælder også hvis de indeholder et museum.  
 
2301: Musikskoler 
 
2302: Museer 
 
2303: Biografer 
 
2304: Teatre 
 
2305: Folkeoplysning. Folkeoplysningsudvalg. Folkeoplysende voksenundervisning, aftenskoler. 
 
2399: Andet  
 
F.eks. AOF, foredragsforeninger, punkter angående §35, stk. 2 udvalg. Foredragsforening, 
billedskole, skuespilhus, kulturhus, multimediehus, lokalhistorisk arkiv/lokalarkiv, sommerparker 
med aktiviteter, tivoli, bakken. Forsamlingshus. Spillesteder. Kulturfonde. Billedkunstråd. 
Foreninger helt bredt/lokaletilskud til foreninger bredt. 
 
Bemærk at idrætsforeninger og spejdere kodes 1526. 
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