
    

Indledning 

Denne oversigt viser ministeriernes arbejde med at tage højde for køn og ligestilling 
i lovforslagene på lovprogrammet 2011/2012. Oversigten er udarbejdet af Ministeri-
et for Ligestilling og Kirke med afsæt i en høring foretaget i alle ministerier medio 
april 2012.  

Oversigten viser, at alle ministerier har oplyst at have taget stilling til, om der er lige-
stillingsaspekter i deres lovforslag, og flere ministerier har gjort dette ved at foretage 
en relevanstest. Syv ministerier har oplyst at have foretaget ligestillingsvurderinger 
af tilsammen 11 lovforslag i lovprogrammet. Derudover har Beskæftigelsesministe-
riet oplyst, at ministeriet har udarbejdet et ligestillingsnotat til hvert af de 10 lovfors-
lag, som ministeriet på daværende tidspunkt havde fremsat for Folketinget.  

 

Beskæftigelsesministeriet Ministeriet har oplyst at have 19 lovfors-
lag på lovprogrammet. 10 lovforslag, 
hvert med et ligestillingsnotat, er allere-
de fremsat for Folketinget. Ministeriet 
har ikke fundet grund til at foretage en 
egentlig ligestillingsvurdering af de 10 
lovforslag i henhold til Justitsministeriets 
Vejledning om lovkvalitet.  

Ministeriet har ligestillingsvurderet lov-
forslaget om revision af lov om barselud-
ligning på det private arbejdsmarked og 
beskrevet de ligestillingsmæssige kon-
sekvenser i bemærkningerne til forsla-
get. 

De øvrige lovforslag er under udarbej-
delse, og ministeriet oplyser, at det der-
for er svært at vurdere, om der skal fore-
tages en ligestillingsvurdering af nogle af 
disse forslag. 

Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet har oplyst, at der er foretaget 
relevanstest af de 12 lovforslag, som 
ministeriet forventer at fremsætte. På 
den baggrund vurderer ministeriet, at 
der ikke er behov for at foretage en lige-
stillingsvurdering af lovforslagene. 

Finansministeriet Ministeriet vurderer, at det ikke vil være 
relevant med en ligestillingsvurdering af 
forslagene på ministeriets del af lovpro-
grammet. 
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Forsvarsministeriet Ministeriet har oplyst, at det ikke har lov-
forslag på lovprogrammet 2011/2012.  

Justitsministeriet Ministeriet har oplyst, at følgende lov-
forslag er blevet ligestillingsvurderet:  

 Lov om ændring af straffuldbyrdel-

sesloven og retsafgiftsloven (Revisi-

on af straffuldbyrdelsesloven m.v.)  

 Lov om tilhold, opholdsforbud og 

bortvisning 

 Lov om ændring af udlændingeloven 

(Ændring af reglerne om familie-

sammenføring med børn) 

 Lov om ændring af udlændingeloven 

(Revision af reglerne om tidsube-

grænset opholdstilladelse, ændring 

af kravene til herboende udlændinge 

for opnåelse af ægtefællesammen-

føring, udvidelse af Flygtningenæv-

net, ændring af udvisningsreglerne, 

langtidsvisum til adoptivbørn)  

 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Ministeriet har på lovprogrammet tre lov-
forslag, som alle vedrører det kirkelige 
område. Ministeriet har foretaget en vur-
dering af, om forslagene medfører tilsig-
tede eller utilsigtede forskelle for kvinder 
og mænd. Ministeriet vurderer, at det ik-
ke er tilfældet.  

Klima, Energi- og Bygningsministeriet Ministeriet har oplyst, at der er foretaget 
relevanstest af ministeriets fem lovfors-
lag. Relevanstesten har vist, at der ikke 
er ligestillingsmæssige aspekter i lov-
forslagene.  

Kulturministeriet Ministeriet har oplyst, at der ikke plan-
lægges relevanstest eller ligestillings-
vurdering af nogen af lovforslagene på 
lovprogrammet 2011/2012, da lovforsla-
gene retter sig mod alle danskere (uan-
set køn) eller juridiske personer.   

Miljøministeriet Ministeriet har oplyst, at det ikke har lov-
forslag på lovprogrammet 2011/2012, 
der skal ligestillingsvurderes.  

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Ministeriet har oplyst, at alle fire lovfors-
lag på lovprogrammet 2011/2012 er ble-
vet undersøgt for ligestillingsaspekter. 
Ministeriet vil ikke foretage sig yderligere 
i forhold hertil.  

Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet har oplyst, at der er taget stil-
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ling til behovet for en ligestillingsvurde-
ring af ministeriets lovforslag. Ministeriet 
har fundet, at der ikke er behov herfor.  

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri 

Ministeriet har oplyst at have fire lovfors-
lag på lovprogrammet, og at følgende 
lovforslag på baggrund af en relevans-
test er udvalgt til at gennemgå en lige-
stillingsvurdering:  

 Lov om ændring af lov om hold af 

dyr og lov om dyrlæger  
 

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet har oplyst, at følgende lov-
forslag er blevet ligestillingsvurderet:  

 

 Ændring af lov om kunstig befrugt-

ning i forbindelse med lægelig be-

handling, diagnostik og forskning 

m.v. 
 

Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser 

Ministeriet har relevanstestet lovforslag 
nr. L 97 om ændring af lov om adgangs-
regulering ved videregående uddannel-
ser. Relevanstesten har vist, at lovfors-
laget får betydning for kvindelige og 
mandlige ansatte/studerende, men at 
der ikke er identificeret konsekvenser af 
lovforslaget med hensyn til ligestillingen 
mellem kvinder og mænd.  

Skatteministeriet Ministeriet oplyser at have foretaget re-
levanstest af alle sine lovforslag på lov-
programmet 2011/2012, og ministeriet 
vurderer, at der ikke er behov for at fore-
tage en ligestillingsvurdering af lovfors-
lagene.  

Social- og Integrationsministeriet Ministeriet har oplyst, at følgende lov-
forslag er blevet ligestillingsvurderet:  

 Ændring af lov om social service 
(Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt 
arbejdsfortjeneste) 

 Ændring af lov om ægteskabs ind-
gåelse og opløsning, lov om ægte-
skabets retsvirkninger og retspleje-
loven og om ophævelse af lov om 
registreret partnerskab (Ægteskab 
mellem to personer af samme køn)  

 

Statsministeriet Ministeriet har oplyst, at det ingen lov-
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forslag har på lovprogrammet 
2011/2012.  

Transportministeriet Ministeriet har oplyst, at der er foretaget 
ligestillingsvurdering af: 

 Lov om Aarhus Letbane (L 77 - lov-

forslag fremsat 25. januar 2012 - er 

allerede ligestillingsvurderet)  

 

Udenrigsministeriet Ministeriet har oplyst, at der er foretaget 
relevanstest af de tre lovforslag, som 
ministeriet har på lovprogrammet. På 
den baggrund har ministeriet fundet det 
relevant at foretage ligestillingsvurdering 
af:  

 Lov om internationalt udviklings-
samarbejde 

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet Ministeriet har oplyst, at der på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er nogen af ministe-
riets lovforslag, som skal gennemgå en 
ligestillingsvurdering.  

 


