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Lov om internationalt udviklingssamarbejde
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
Målsætning
§ 1. Målet for Danmarks udviklingssamarbejde er at bekæmpe fattigdom og fremme menneskerettigheder, demokrati, bæredygtig udvikling, fred og stabilitet i overensstemmelse med FN-pagten, Verdenserklæringen om Menneskerettighederne og FN’s konventioner om menneskerettigheder.
Stk. 2. Dansk udviklingssamarbejde skal bidrage til at
fremme Danmarks interesser i en mere fredelig, stabil og lige verden. Udviklingspolitikken er således et centralt og integreret element i dansk udenrigspolitik, hvor det anerkendes, at udviklingslande ikke kun påvirkes af udviklingspolitiske tiltag, men også af tiltag på øvrige politikområder.
Stk. 3. Målsætningen som angivet i stk. 1 søges opfyldt
gennem partnerskaber med udviklingslande og inden for
rammerne af internationalt anerkendte principper og mål for
udviklingssamarbejde samt principper for humanitær bistand.
Generelle bestemmelser
§ 2. Det påhviler udviklingsministeren at samordne Danmarks deltagelse i internationale forhandlinger, der vedrører
udviklingspolitiske spørgsmål, og at forvalte den danske
stats bilaterale og multilaterale udviklingssamarbejde.
§ 3. Med henblik på at opfylde denne lovs formål som angivet i § 1 kan udviklingsministeren bevilge faglig og finansiel støtte til partnere i udviklingslande, herunder gennem
relevante udviklingsaktører som multilaterale institutioner,
internationale organisationer, multilaterale udviklingsbanker, globale fonde, internationale finansielle institutioner,
folkelige organisationer og andre ikkestatslige aktører.
§ 4. Det påhviler udviklingsministeren at sikre åbenhed i
forvaltningen af udviklingsbistanden.
Stk. 2. Udviklingsministeren fastsætter nærmere regler
herfor.
§ 5. Udviklingsministeren fremlægger en gang om året
for Folketinget en 4-års-plan til udgiftsrammer for såvel bilaterale som multilaterale udviklingsaktiviteter for det efter-

følgende finansår og de i finanslovforslaget efterfølgende
budgetoverslagsår.
Oplysning
§ 6. Med henblik på at udbrede kendskab til og forståelse
for udviklingslandes udfordringer og for betydningen af
dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde
kan udviklingsministeren iværksætte eller yde tilskud til aktiviteter med dette formål.
Forskning
§ 7. Med henblik på i udviklingslande at styrke forskningskapacitet og skabe ny viden, som kan afhjælpe udviklingsproblemer, kan udviklingsministeren yde tilskud til
forskning.
Kultursamarbejde
§ 8. Med henblik på at fremme kulturel mangfoldighed og
styrke interkulturel forståelse kan udviklingsministeren
iværksætte eller yde tilskud til kultursamarbejde med udviklingslande.
Investeringsfonden for Udviklingslande
§ 9. Med henblik på at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslande kan Investeringsfonden for Udviklingslande fremme investeringer i disse lande i samvirke
med dansk erhvervsliv. Fonden er en selvejende institution.
Stk. 2. Der kan af statskassen ydes tilskud til fondens
virksomhed. Fonden kan yde støtte til danske investeringer i
udviklingslande.
Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse, hvis medlemmer for
3 år ad gangen udnævnes af udviklingsministeren, der tillige
udpeger formand og næstformand blandt medlemmerne.
Endvidere udpeges en observatør fra Udenrigsministeriet.
Fondens daglige forretninger forestås af en direktør, der ligeledes udnævnes af udviklingsministeren. Udgifterne ved
fondens administration udredes af fondens midler.
Stk. 4. De nærmere retningslinjer for fondens virksomhed
fastsættes i en vedtægt, der godkendes af udviklingsministeren.
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Organisation
§ 10. Der etableres et Udviklingspolitisk Råd.
Stk. 2. Udviklingspolitisk Råd skal danne ramme for en
løbende strategisk dialog med og rådgivning af udviklingsministeren om gennemførelsen af de opgaver, der i medfør
af denne lov er pålagt udviklingsministeren.
Stk. 3. Udviklingsministeren udnævner medlemmerne til
Udviklingspolitisk Råd.
Stk. 4. Udviklingspolitisk Råd omfatter indtil 15 medlemmer, der udnævnes for en periode af 3 år med mulighed for
genudnævnelse for yderligere én periode af 3 år.
Stk. 5. Udviklingsministeren udpeger 1 formand blandt
Udviklingspolitisk Råds medlemmer.
Stk. 6. Udviklingsministeren fastsætter forretningsordenen
for det i stk. 1 nævnte råds virke.
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Stk. 2. Lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf.
lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998, ophæves ved
denne lovs ikrafttræden.
Stk. 3. Garantier, der er udstedt i henhold til § 8 i lov om
internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse
nr. 541 af 10. juli 1998 som ændret senest ved lov nr. 85 af
14. februar 2006, reguleres fortsat efter denne bestemmelse,
også efter ikrafttrædelsen af denne lov.
Stk. 4. Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene,
der er nedsat i henhold til § 9 i lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli
1998 som ændret senest ved lov nr. 85 af 14. februar 2006,
videreføres og skifter ved denne lovs ikrafttræden navn til
Investeringsfonden for Udviklingslande og reguleres derefter af lovens § 9.

Ikrafttræden
§ 11. Denne lov træder i kraft den 1. januar 2013.
Givet på Christiansborg Slot, den 18. juni 2012
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
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