
 
 

 
Lovforslag på lovprogrammet 2008/2009, der 
skal gennemgå en ligestillingsvurdering   
 
 

Beskæftigelsesministeriet 
 

 
I tilknytning til alle lovforslag 
udarbejdes et selvstændigt notat, der 
redegør for ligestillingsmæssige 
konsekvenser af lovforslaget. 
 

Finansministeriet 
 

 

Forsvarsministeriet 
 

 

Fødevareministeriet 
 

 
Ændring af lov om dyrlæger 
Februar. I 
 

Klima- og Energiministeriets 
 

 

Ministeriet for Sundhed og 
Forebyggelses  
 

 

Justitsministeriet 
 

 
Endnu ikke afgjort 

 
Kirkeministeriet 
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Kulturministeriet 
 

 

Miljøministeriet 
 

 

Ministeriet for Flygtninge, 
Indvandrere og Integration 
 

 

Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling 
 

 

Skatteministeriet 
 

 
• Forslag til lov om ændring af 

skatteforvaltningsloven, 
registreringsafgiftsloven og 
tonnageskatteloven 
(Ændringer vedrørende 
skatte-, vurderings- og 
motorankenævn m.v.) 

             Oktober II.  
 

Velfærdsministeriet 
 

 
• Ændring af lov om social 

service (Præcisering af 
bemyndigelsesbestemmelse 
om merudgiftsydelse og øget 
fleksibilitet ved pasning af 
nærtstående med handicap 
eller alvorlig sygdom) 
(Ligestillingsvurderingen 
gælder 2. del om pasning af 
nærtstående, og konklusionen 
er indsat i lovforslagets 
bemærkninger.).    

      Oktober I. 
• Ændring af lov om 

børnetilskud og fortrinsvis 
udbetaling af børnetilskud, 
lov om en børnefamilieydelse 
og lov om individuel 
boligstøtte (Styrket indsats 
mod genopdragelsesrejser, 
præcisering af opholdskravet 
for børnetilskud og 
børnefamilieydelse m.v.) 
(Det er 1. del om indsats mod 
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genopdragelsesrejser, der skal 
ligestillingsvurderes.)  

      November I.  
• Ændring af lov om almene 

boliger m.v. (Justeret 
finansieringsmodel, 
nedsættelses af den 
kommunale grundkapital 
m.v.)  

       November II.  
• Ændring af lov om leje, lov 

om leje af almene boliger, lov 
om retssikkerhed og 
administration på det sociale 
område, lov om aktiv 
socialpolitik og lov om 
individuel boligstøtte 
(initiativer til imødegåelse af 
udsættelser af lejere)  

      December I.  
• Ændring af lov om 

ligestilling af kvinder og 
mænd (Kønssammensætning 
i offentlige udvalg m.v.)  

      December I.  
• Ændring af lov om social 

service (Indførelse af 
servicebevis til personlig og 
praktisk hjælp)  

      Januar II.  
• Ændring af lov om social 

service (Kontinuitet i 
anbringelse af børn og unge 
uden for hjemmet og 
psykologhjælp til børn på 
krisecentre). 

      Januar II     
 

Statsministeriet 
 

 

 
Transportministeriet 
 

 
I tilknytning til alle lovforslag 
udarbejdes en 
ligestillingsvurdering, der redegør for 
ligestillingsmæssige konsekvenser af 
lovforslaget. 
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Udenrigsministeriet 
 

 

Undervisningsministeriet 
 

 
• Forslag til lov om ændring af 

lov om uddannelsen til 
professionsbachelor som 
pædagog (Omlægning af 
praktikken) 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 

 
• Lovforslag om ændring af lov 

om ligebehandling af mænd 
og kvinder inden for de 
erhvervstilknyttede 
sikringsordninger. 
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