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2022 - 2190 

Orientering til Folketinget om ligestillingsvur-
dering af lovforslag 2021/22  

Ved folketingsårets afslutning foretager Ligestillingsafdelingen i 

Transportministeriet og Justitsministeriet en høring af de enkelte 

fagministerier for at samle op på, hvor mange af de fremsatte lov-

forslag, der er blevet ligestillingsvurderet. 

Dette statusnotat redegør for antallet af relevanstestede og ligestil-

lingsvurderede lovforslag fremsat i folketingssamlingen 2021/2022 

baseret på bidrag fra de enkelte fagministerier. Hastelove, der er 

fremsat pga. covid-19, fremgår ikke af oversigten. 

Ministerierne har oplyst, at 171 ud af alt 188 fremsatte lovforslag i 

folketingssamlingen 2021/22 er relevanstestet med henblik på at 

vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige konsekven-

ser. Det svarer til 91 pct. af lovforslagene. 

15 ministerier har oplyst, at alle deres lovforslag relevanstestes, 

mens andre ministerier kun relevanstester lovforslag, hvor der kan 

være en formodning om mulige ligestillingsmæssige konsekvenser, 

fx lovforslag der har direkte betydning for borgerne. 

Samlet er der gennemført 20 ligestillingsvurderinger af fremsatte 

lovforslag i folketingssamlingen 2021/2022. Det svarer til 11 pct. af 

lovforslagene, hvilket er det samme niveau som ved tidligere års 

screeninger.  

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over de fremsatte lov-

forslag i folketingssamlingen 2021/2022, samt hvilke der er rele-

vanstestet og ligestillingsvurderet. 

  



 
 

 

Side 2/12 

  
 

Beskæftigelsesministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 17 Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Særlig adgang til oplysninger fra 
Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension m.v.) 

X X 

L 18 Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud 
mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre 
love (Styrket beskyttelse af lgbti-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og 
hadefulde ytringer og beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer) 

X X 

L 55 Forslag til lov om ændring af barselsudligningsloven (Regulering af bidragssatsen til 
barselsudligningsordningen) 

X X 

L 66 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejds-
miljø (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minker-
hvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til og med 2022 og bemyndigelse til at 
fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse 
med brug af hjælpeværktøjer m.v.) 

X X 

L 67 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedag-
penge og forskellige andre love (En styrket og forenklet ungeindsats og samtaler over 
video eller telefon m.v.) 

X X 

L 104 Forslag til lov om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af 
retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre 
og nærtstående familiemedlemmer m.v.) 

X X 

L 107 Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere 
(Ny forlængelse af det midlertidige børnetilskud) 

X X 

L 115 Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv soci-
alpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om forbud mod forskelsbehand-
ling på arbejdsmarkedet m.v. (Udmøntning af trepartsaftale om mangel på arbejds-
kraft vedrørende forsøg med jobrettet indsats for unge, ydelsesmæssige sanktioner og 
forbud mod, at arbejdsgivere screener jobansøgere på baggrund af deres alder) 

X X 

L 134 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Ændring af offentliggørelse af op-
lysninger om virksomhedernes arbejdsmiljø) 

X X 

L 168 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Statslig finansiering af ud-
gifter ved arbejdsskader som følge af arbejdsrelaterede vaccinationer mod covid-19 fo-
retaget i perioden fra den 27. december 2020 til den 31. december 2022) 

X X 

L 170 Forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhø-
jet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesind-
sats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af 
ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i 
en tre-årig periode m.v.) 

X X 

L 171 Forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere 
(Forlængelse af det midlertidige børnetilskud for 2. halvår 2022) 

X X 

L 172 Forslag til lov om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige 
familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven, lov om aktiv socialpolitik og forskellige 
andre love (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afske-
digelsesbeskyttelse m.v., samt fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for 
trillingeforældre m.v.) 

X X 

L 173 Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedag-
penge og barselsloven (Indførelse af et beskæftigelsestillæg, nedsættelse af dagpenge-
perioden for dimittender, nedsættelse af dimittendsatsen for ikke-forsørgere, indfø-
relse af et sprogkrav til modtagere af dimittenddagpenge m.v.) 

X X 

I alt  14/14 14/14 

 

Børne- og Undervisningsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 34 Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om Arbejdsgivernes Ud-
dannelsesbidrag samt forskellige andre love 

X X 

L 35 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Frihedsgrader til håndtering af fag-
lige udfordringer som følge af covid-19 hos elever i folkeskolen i skoleåret 2021/22) 

X  

L 36 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og 
private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Ud-
skydelse af revisionsbestemmelse) 

X  



 
 

 

Side 3/12 

  
 

L 37 Forslag til lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser (Ophævelse af revisi-
onsbestemmelse) 

X  

L 38 Forslag til lov om ændring af lov om kommunale internationale grundskoler (Ophæ-
velse af revisionsbestemmelse) 

X  

L 39 Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Justering af 
fleksibelt uddannelsesbidrag og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag for 2022, fastsættelse 
af modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsaf-
hængigt arbejdsgiverbidrag for 2022 og fastholdelse af merbidragssats m.v.) 

X  

L 61 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og under-
visningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed 
til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyl-
dighed) 

X  

L 68 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v., lov om de gymnasiale uddannelser, lov om private in-
stitutioner for gymnasiale uddannelser og lov om institutioner for erhvervsrettet ud-
dannelse (Udskydelse af solnedgangsklausul, afskaffelse af ventelister, begrænsning af 
mulighed for institutionsskift, etablering af tilskudsloft for elever på private gymnasier 
og midlertidigt stop for optag)  

X  

L 69 Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelses-
bidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet vok-
sen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte, lov om ændring 
af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning 
og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov 
om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og ef-
teruddannelse og forskellige andre love og lov om forberedende voksenundervisning 
og ordblindeundervisning for voksne (Udskydelse af solnedgangsklausuler) 

X  

L 87 Forslag til lov om ændring af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og under-
visningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed 
til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 (Forlængelse af lovens gyl-
dighed og ophævelse af bemyndigelser om omlagt undervisning og standpunktskarak-
ter på prøvefrie skoler) 

X  

L 92 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutio-
ner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.) 

X  

L 95 Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Permanentgørelse af 
forsøg med prøver i dansk og matematik på efterskoler og frie fagskoler godkendt med 
et samlet særligt undervisningstilbud) 

X  

L 143 Forslag til lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov 
om folkeskolen (Udskydelse af solnedgangsklausul vedr. bestemmelse om antimob-
ning) 

X  

L 144 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundsko-
ler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Mulighed for at undlade erstatning for 
visse aflyste undervisningstimer som følge af personalefravær på grund af covid-19) 

X  

L 157 Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov 
om private institutioner for gymnasiale uddannelser og lov om de gymnasiale uddan-
nelser (Kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannel-
ser) 

X  

L 174 
 

Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om kommunal indsats for unge 
under 25 år, lov om velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet og folkeskoleområdet og lov 
om kommunale internationale grundskoler (Fremtidigt evaluerings- og bedømmelses-
system i folkeskolen m.v.) 

X  

L 175 Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundsko-
ler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om kommunale internationale 
grundskoler (Frihedsgrader til håndtering af faglige udfordringer som følge af covid-19 
i skoleåret 2022/23 og etablering af mulighed for fjernundervisning m.v.) 

X  

L 201 Forslag til lov om kommunale særlige grundskoler for børn og unge, der er fordrevet 
fra Ukraine 

X  

L 202 Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, folkeskoleloven, lov om friskoler og pri-
vate grundskoler m.v., lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og al-
men voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov 
om institutioner for forberedende grunduddannelse (Særlige pasnings- og undervis-
ningsmuligheder af fordrevne børn og unge fra Ukraine) 

X  

I alt  19/19 1/19 
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Erhvervsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 10  Forslag til lov om ændring af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions 
retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v. (Ophævelse af forbud mod 
teknisk bistand og indførelse af straffebestemmelse for ny kontrol med cyberovervåg-
ningsudstyr) 

X  

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Re-
gionalfond og Den Europæiske Socialfond og lov om erhvervsfremme (Tilpasning af 
reglerne om administration af EU-forordninger vedrørende Regionalfonden, Social-
fonden Plus og Fonden for Retfærdig Omstilling m.v.) 

X  

L 54 Forslag til lov for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysnin-
ger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder 

  

L 70 Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald X  

L 116 Forslag til lov om etablering af statsgaranti på en del af ejendomskreditaftalerne i 
landdistrikterne 

  

L 117 Forslag til lov om ændring af selskabsloven, årsregnskabsloven, søloven, E-handelslo-
ven, CVR-loven, og forskellige andre 

X X 

L 118 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov 
om investeringsforeninger m.v. og flere andre love 

X  

L 131 Forslag til lov om tilgængelighedskrav for produkter og tjenester X  

L 150 Forslag til lov om restriktioner på transaktioner med kontanter og værdipapirer i dan-
ske kroner til Rusland og Belarus 

X  

L 163 Forslag til lov om bogføring   

L 167 Forslag til lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond X  

L 199 Forslag til lov om ændring af udbudsloven, lov om Klagenævnet for Udbud og lov om 
indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter 

X  

I alt  9/12 1/12 

 

Finansministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 1 Forslag til finanslov for 2022   

L 2 
Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-
nansåret 2025 

  

L 3  Forslag til lov om ændring af lov om Digital Post fra offentlige afsendere   

L 57 Forslag til lov om velfærd   

L 108 Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2021   

L 165  Forslag til lov om ændring af lov om offentlige betalinger m.v.   

I alt  0/6 0/6 

 

Forsvarsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 33 
Forslag til lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordningen for 
supplerende ydelse for udsendt personel m.v.)  

X  

I alt  1/1 0/1 
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Indenrigs- og Boligministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 23 

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger 
og lov om kommunal anvisningsret (Indførelse af forebyggelsesområder, ny termino-
logi, aftalt anvisningsret til private lejemål, bytte og fremleje i udsatte boligområder 
m.v.) 

X  

L 24 
Forslag til lov om ændring af byggeloven (Bemyndigelse til fastsættelse af krav til byg-
ningers klimapåvirkning m.v.) 

X  

L 25 

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske med-
lemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Forbud mod 
betaling for vælgererklæringer og stillerunderskrifter samt krav om godkendelse af 
navneændring for opstillingsberettigede partier m.v.) 

X  

L 47 Forslag til lov om leje X  

L 48 Forslag til lov om boligforhold X  

L 49 
 

Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger m.v., 
lov om boliger for ældre og personer med handicap og forskellige andre love (Konse-
kvensrettelser som følge af lov om leje og lov om boligforhold samt opsigelse af fremle-
jegivere i almene boliger) 

X  

L 58 
Forslag til lov om ændring af lov om frikommunenetværk (Forlængelse af udvalgte for-
søgsmuligheder i Frikommuneforsøg II) 

X  

L 136 
Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger 
og lov om kommunernes styrelse (Etablering af fonden for blandede byer og anvendelse 
af fondens midler og Landsbyggefondens driftsstøtte m.v.) 

X  

L 154 
Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer og lov om bolig-
forhold (Økonomisk støtte til styrket indsats i bymidter samt kommunal udlejning af 
fast ejendom) 

X  

L 178 
Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om almene boliger m.v. 
og retsplejeloven (Hurtigere udsættelse af lejere på grund af utrygheds-skabende krimi-
nalitet) 

X  

I alt  10/10 0/10 

 

Justitsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 14 
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige 
andre love (Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens 
økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig Kriminalitet) 

X  

L 15 Forslag til lov om ændring straffeloven (Styrket indsats mod stalking) X  

L 16  

Forslag til lov om ændring af lov om forbrugeraftaler og lov om aftaler og andre rets-
handler på formuerettens område (Ændring af reglerne om forbrugeraftaler som følge 
af implementering af visse dele af direktivpakken New Deal for Consumers (moderni-
seringsdirektivet) og ændringer af forbrugerbeskyttende regler, der falder uden for im-
plementering af moderniseringsdirektivet) 

X 
 

 

L 51 
Forslag til lov om ændring af lov om ændring af kriminallov for Grønland og retspleje-
lov for Grønland (Ophævelse af ophørsklausul for foranstaltninger til at forebygge og 
inddæmme smitte med covid-19 m.v.) 

X  

L 52 
 

Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og lov om Det 
Centrale Personregister (Styrkelse af passikkerheden m.v.) 

X  

L 76 
Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Indskrænkning af livs-
tidsdømtes og visse forvaringsdømtes rettigheder) 

X  

L 77 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straf-
feloven (Opfølgning på initiativer i handlingsplanen til imødegåelse af udfordringerne 
med fangeflugter og delegation af afgørelseskompetence i sager om udgang for perso-
ner anbragt på hospital eller institution ved dom) 

X  

L 78 
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om pas til danske stats-
borgere m.v. (Styrket indsats mod seksuelle overgreb mod børn og styrket rådgivning 
til ofre for seksuelle overgreb) 

X  

L 93 
Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om te-
letrafik (logning) mv.) 

X  
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L 103  Forslag til lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af identitetsmisbrug) X  

L 111 
Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Styrket 
indsats mod menneskeudnyttelse) 

X  

L 125 
Forslag til lov om ændring af straffeloven (Ophævelse af revisionsbestemmelse vedrø-
rende kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger) 

X  

L 126 

Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland, kriminallov for Grønland og 
forskellige andre love (Gennemførelse af politireform og etablering af ny politiklage-
ordning, indførelse af motivationsbehandlingspladser for seksualforbrydere i Anstal-
ten i Nuuk, forhøjelse af foranstaltningsniveauet for voldtægt af mindreårige, styrkelse 
af retsstillingen for ofre for forbrydelser m.v.) 

X  

L 156 

Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om skifte 
af dødsboer (Antallet af højesteretsdommere, sammensætningen af Domstolsstyrel-
sens bestyrelse og digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i 
sager om skifte af dødsbo) 

X  

L 162 
Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed, straffeloven, lov om vagt-
virksomhed, lov om social service og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats 
mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet) 

X 
 

 

L 166 
Forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om håndtering af udbre-
delsen af terrorrelateret indhold online 

X  

L 180 

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven, retsplejelo-
ven og forskellige andre love (Opfølgning  på  flerårsaftalen  om  kriminalforsorgens  
økonomi  2022-2025, herunder leje af fængselspladser i udlandet, revision af discipli-
nær-straffesystemet, udstationering til eget hjem med fodlænke eller udslusningsfæng-
sel m.v.) 

X  

L 181 
Forslag til lov om ændring af konkursloven. (Indførelse af regler om forebyggende re-
konstruktion, revision af reglerne om rekonstruktion og gældssanering, herunder im-
plementering af rekonstruktions- og insolvensdirektivet)  

X  

L 182 

Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love. (Ef-
fektivisering af straffesagskæden og af nævnsprocessen m.v. i Ungdomskriminalitets-
nævnet, øget adgang til videregivelse og optagelse af fotos og forbedring af politiets 
muligheder for efterforskning m.v..) 

X  

L 183 
Forslag til lov om delvis undtagelse af den uafhængige task force om reder-, ejer- og 
forsikringsforholdene vedrørende Scandinavian Star fra reglerne i lov om offentlighed 
i forvaltningen m.v. 

X  

L 184 

Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten 
til ofre for forbrydelser (Tortgodtgørelse ved digitale seksuelle krænkelser og udvidelse 
af området for ydelse af krænkelsesgodtgørelse samt forenkling af renteberegningen i 
offererstatningssager) 

X 
 
 

 

L 195 
Forslag til lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregi-
ster. 

X  

I alt  22/22 0/22 

 

Kirkeministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 50 
Forslag til lov om ændring af lov om trossamfund uden for folkekirken. (Udskydelse af 
revisionsbestemmelse).  

X  

I alt  1/1 0/1 

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 28 Forslag til lov om ændring af lov om fjernkøling  X  

L 29 Forslag til lov om projektering og anlæg af en energiø i Nordsøen X  

L 30 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund X  

L 31 Forslag til lov om ændring af lov om klima X  

L 53 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love X  
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L 60 
Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om afgift af naturgas og bygas 
m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og lov om energiafgift af mineral-
olieprodukter m.v. 

X  

L 110 Forslag til lov om Ledningsejerregistret X  

L 120 Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning X  

L 137 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund X  

L 138 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi X  

L 153 Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet X  

L 158 
Forslag til lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder om-
fattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 

X  

I alt  12/12 0/12 

 

Kulturministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 26 Forslag til lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensa-
tionsordninger m.v. på Kulturministeriets område 

X  

L 86 Forslag til lov om ændring af lov om ophavsret (Revision af blankmedieordningen) X  

L 119 Forslag til lov om ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med an-
sættelse af personale m.v. (Indførsel af orienteringspligt for politiet) 

X  

L 135 Forslag til lov om ændring af museumsloven, lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet og 
forskellige andre love (Dispensation og klagesagsbehandling m.v. på fortidsmindeom-
rådet).  

X  

L 164 Forslag til lov om ændring af lov om sikring af kulturværdier i Danmark (Straf m.v. 
for indførsel af ulovligt udførte kulturgenstande) 

X  

I alt  5/5 0/5 

 

Miljøministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 79 
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Geologisk lagring af CO2 
under havbunden) 

X  

L 114 
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Bemyndigelse til fastsættelse af 
regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller 
nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder) 

X  

L 129 
Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier (Forbud mod anvendelse af sprøjtemid-
ler på særlige overfladearealer) 

X  

L 141 
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Skærpelse af miljøzonekrav til at 
omfatte dieselpersonbiler) 

X  

I alt  4/4 0/4 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 40 Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer X  

L 41 Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr X  

L 80 Forslag til lov om Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfonden X  

L 81  
Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af 
mink 

X  
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L 99 Forslag til lov om ændring af lov om gødning og jordforbedringsmidler X  

L 128 
Forslag til lov om ændring af lov om dyreforsøg og om kloning og genmodificering af 
dyr m.v. 

X  

L 415 Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.  X  

I alt  7/7 0/7 

 

Skatteministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 4 
Forslag til lov om gennemførelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsover-
enskomsten mellem Kongeriget Danmark og Ukraine 

X  

L 5 
Forslag til lov om gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverens-
komsten mellem Kongeriget Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland 

X  

L 6 

Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, skatteforvaltningsloven, virk-
somhedsskatteloven og forskellige andre love (Ændring af den skatte- og afgiftsmæs-
sige behandling af ladestandere til køretøjer, stramning af leasingregler for køretøjer, 
indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte 
køretøjer m.v. og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere m.v.) 

X  

L 7 

Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven (Kompetence til god-
kendelse af oplysningsskemaet m.v., regnskabsføring i fremmed valuta for visse uden-
landske kulbrinteskattepligtige, lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-
dokumentation i visse rent danske situationer, justering af straffebestemmelsen om 
indgivelse af land for land-rapport, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårs-
bolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgø-
rende foreninger m.v.) 

X  

L 8 

Forslag til lov om ændring af ligningsloven og selskabsskatteloven (Beskatningstids-
punktet for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse er-
statninger og kompensationer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud 
mod hold af mink og særregel om beskatning af andelsforeninger med minkavlere m.v. 
som medlemmer) 

X  

L 72 
Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre (Forlængelse 
af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre) 

X  

L 73 
Forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og 
skattekontrolloven (Registersamkøring med henblik på systemudvikling og myndig-
hedsudøvelse samt udvidet adgang til eSkatData-ordningen m.v.) 

X  

L 74 

Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven (Tilpasning af 
sømandsfradragsordningen m.v. til EU-retten, bedre vilkår ved anvendelse af refusi-
onsordningen for sandsugere og ændring af listen over lande omfattet af defensive for-
anstaltninger) 

X  

L 75 

Forslag til lov  om ændring af pensionsbeskatningsloven, pensionsafkastbeskatningslo-
ven og forskellige andre love (Korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger, 
flytning af årets pensionsindbetalinger til andet pensionsinstitut og justeringer af bl.a. 
pensionsbeskatningsloven og pensionsafkastbeskatningsloven) 

X  

L 88 

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingslo-
ven og forskellige andre love (Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbe-
grænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift, tilpasninger vedrørende de nye 
ejendomsvurderinger og grundlag i dækningsafgiftsprovenuopgørelser m.v.) 

X  

L 89 

Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter, 
momsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om ændring af lov om for-
skellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven (Regulering af antallet af cigaretter i en 
pakke, indførelse af afgift på nikotinprodukter, sammenlægning af afgiftssatserne for 
røgfri tobak, justering af betingelser for fjernsalgsregistrering for visse punktafgifter, 
ændring af momsloven som reaktion på covid-19-pandemien m.v.) 

X  

L 96 

Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige og forskellige andre love (Sanktioner for manglende indsendelse af materiale og 
tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner m.v. som led i ud-
møntning af aftale om anden etape af en styrket skattekontrol) 

X  

L 105 
Forslag til lov om ændring af personskatteloven (Nedsættelse af bundskatten som følge 
af kommunale skattestigninger) 

X  

L 106 
Forslag til lov om ændring af momsloven (Ændring af reglerne om forfattervirksomhed 
og kunstnerisk aktivitet, brugtmoms og momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater 
og justering af reglerne om undervisning og turistsalg m.v.) 

X  

L 109 
Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov om udlodning af 
overskud og udbytte fra lotteri, folkeoplysningsloven og lov om Danske Spil A/S (Sam-
menlægning af Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S) 

X  
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L 121 
Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Afskaffelse af fradragsret for håndværks-
ydelser efter boligjobordningen) 

X  

L 161 
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, skatteforvaltningsloven, skattekon-
trolloven og ligningsloven (Samfundsbidrag fra den finansielle sektor og fradragsloft 
over lønninger) 

X  

L 176 
Forslag til lov om ændring af skatteindberetningsloven og forskellige andre love (Gen-
nemførelse af direktiv om ændring af direktivet om administrativt samarbejde) 

X  

L 177 
Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskat-
teloven (Justeringer af tilbagebetalingsordningen m.v.) 

X  

L 196 

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven 
og forskellige andre love (Nedsættelse af rentekompensation og udvidelse af anvendel-
sesområdet for forrentning m.v. i sager om refusion af udbytteskat m.v. samt harmoni-
sering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter i visse si-
tuationer m.v.) 

X  

L 200 

Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation 
for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (Nedsættelse af den almindelige 
elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og forhøjelse af det maksi-
male beskæftigelsesfradrag) 

X  

I alt  21/21 0/21 

 

Social- og Ældreministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 27 

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale om-
råde, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling 
og præcisering af regler om finansiering, mellemkommunal refusion og satsregulering 
m.v.) 

X  

L 63 

Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale 
område og sundhedsloven (Udveksling af visse oplysninger mellem kommuner og 
sundhedssektoren for at sikre bedre sammenhængende behandling og omsorg for bor-
gerne) 

X  

L 64 
Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af 
socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud) 

X  

L 65 
Forslag til lov om ændring af børneloven, navneloven og forskellige andre love (Smidig-
gørelse af registrering af medmoderskab, fastsættelse af transpersoners forældreskab 
og navneændring for transpersoner m.v.) 

X X 

L 133 
Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte 
borgere 

X  

L 151 
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale om-
råde (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på danmarkskortet m.v.) 

X  

I alt  6/6 1/6 

 

Sundhedsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 44  
Forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis (forlæn-
gelse af forsøgsordningen og permanent mulighed for dyrkning af cannabis m.v.)  

X  

L 45 
Forslag til lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og sund-
hedsloven (Tilpasninger af national ret som følge af forordning om lægemidler til dyr 
m.v.) 

X  

L 84  

Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og sund-
hedsloven (Husordener på psykiatriske afdelinger, notatpligt for den faste vagt for 
bæltefikserede patienter, sikkerhedskontroller i retspsykiatrien, særlige regler for sur-
rogatanbragte, interval mellem lægelige vurderinger m.v.) 

X  

L 85  

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov 
om tobaksvarer m.v. (Mellemkommunal refusion for kommunale sundhedsydelser til 
borgere på sociale botilbud m.v. og tilpasning af gebyrmodellerne for produkter omfat-
tet af lov om elektroniske cigaretter m.v. og lov om tobaksvarer m.v.) (senere delt i A og 
B) 

X  
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L 97 

Forslag til lov om ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler, lov om viden-
skabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsda-
tavidenskabelige forskningsprojekter og sundhedsloven (Lovteknisk opdatering og 
mindre præciseringer af national lovgivning til EU-forordning om kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler) 

X  

L 142 

Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sund-
hedsfaglig virksomhed, lov om lægemidler og sundhedsloven (Behandling af professio-
nelle sportsudøvere og fremmede militære styrker, udlevering og anvendelse af næse-
spray med naloxon til behandling af opioidoverdosis og indførelse af en ny forsøgsord-
ning med medicintilskud på vilkår om risikodeling) 

X  

L 147 

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang in-
den for sundhedsvæsenet (Lægers varetagelse af vaccinationsopgaver, Statens Serum 
Instituts virke i internationale samarbejder, forsyningspligt for vacciner og beredskabs-
produkter, drift og forvaltning af MiBa og regulering og forrentning af erstatnings- og 
godtgørelsesbeløb) 

X  

L 149 

Forslag til lov om ændring af lov om medicinsk udstyr, lov om videnskabsetisk behand-
ling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v., lov om videnskabsetisk behand-
ling af sundhedsvidenskabelige og sundhedsdatavidenskabelige forskningsprojekter og 
sundhedsloven (Tilpasning af national ret som følge af forordning om medicinsk udstyr 
til in vitrodiagnostik og præcisering af Lægemiddelstyrelsens tilsyn med medicinsk ud-
styr m.v.) 

X  

L 191 
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Etablering af sundhedsklynger og sund-
hedssamarbejdsudvalg m.v.) 

X  

L 192 
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje til unge under 22 
år) 

X  

I alt  10/10 0/10 

 

Transportministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 19 
Forslag til lov om ændring af taxiloven (Dokumentationskrav til brug for tilsyn og med 
hensyn til danskkundskaber for chauffører, gebyrer og overenskomstkrav for tilladelser 
i henhold til tidligere gældende lov om taxikørsel m.v.) 

X  

L 20 
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart (Præcisering af rammerne for indskrænk-
ninger i adgangen til luftfart og for tildeling af tilladelse til at udføre ruteflyvning, hjem-
mel til krav om sikkerhedsgodkendelser m.v.) 

X  

L 21  
 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om produkter og markedsovervåg-
ning (Markedsovervågning på færdselsområdet m.v.) 

X  

L 22 
Forslag til lov om ændring af jernbaneloven, lov om elektrificering af jernbanen og lig-
ningsloven (Fravigelse af støjkrav i forbindelse med jernbaneprojekter i særlige tilfælde 
og kompensation herfor) 

X  

L 46 
Forslag til lov om ændring af postloven (Hjemmel til at sanktionere overtrædelse af 
indberetningsforpligtelser efter forordning om grænseoverskridende pakkeleveringstje-
nester) 

X  

L 62 

Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om udstatio-
nering af lønmodtagere m.v. (Tilladelsesordning for international kørsel i varebiler, æn-
drede betingelser for udøvelse af national godskørsel i varebiler, udstationering af fø-
rere i vejtransporten m.v.) 

X  

L 90 
Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Vejsidesyn af mo-
torcykler m.v.) 

X  

L 91 
Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Godkendelse af 
køretøjer, der ikke er omfattet af typegodkendelsesforordningerne) 

X  

L 112 Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport X  

L 122 Forslag til lov om ombygning af Aarhus H X  

L 123 

Forslag til lov om ændring af færdselsloven og lov om private fællesveje (Fjernelse af 
køretøjer, regulering af færdslen ved akutte hændelser, fastsættelse af en lavere hastig-
hedsgrænse for et nærmere afgrænset område uden for tættere bebygget område, for-
bud mod standsning og parkering i skillerabat m.v. og vintervedligeholdelsesordninger 
på private fællesveje) 

X  

L 124 
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik 
for kønssammensætningen i ledelser og bestyrelser i offentlige institutioner og virk-
somheder m.v.) 

X X 

L 148 
Forslag til lov om udvikling af statsvejnettet, ophævelse af lov om en ny fjordforbin-
delse ved Frederikssund og ændring af ligningsloven 

X  
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L 160 
Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om arbejdstid 
for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren (Kontrol af arbejdstid for mo-
bile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren) 

X  

I alt  14/14 1/14 

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 32 
Forslag til lov om ændring af SU-loven og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Li-
gestilling ved tildeling af ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption m.v.) 

X X 

L 59 
Forslag til lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsba-
cheloruddannelser (Regulering af udbuds- og undervisningssprog på erhvervsakademi- 
og professionsbacheloruddannelser) 

X  

L 139 
Forslag til lov om ændring af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddan-
nelser (Ophævelse af bestemmelser om støtteramme, støttetid og maksimal forsinkelse 
m.v.) 

X  

L 152 
Forslag til lov om ændring af lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessy-
stemet) for voksne (Midlertidig ændring af visse adgangskrav til en diplomuddannelse i 
skat) 

X  

L 159 
Forslag til lov om ændring af SU-loven (Midlertidig suspension af SU-godkendelse af 
hele uddannelser i visse lande) 

X  

L 179 Forslag til lov om ændring af SU-loven (Forhøjelse af fribeløb) X  

I alt  6/6 1/6 

 

Udenrigsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 83 Forslag til lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde   X  

L 193  
Forslag til lov om Danmarks deltagelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og 
forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet 

X 
 

L 194  
Forslag til lov om afholdelse af folkeafstemning om forslag til lov om Danmarks delta-
gelse i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar ved at afskaffe EU-forsvars-
forbeholdet 

X 
 

I alt  3/3 0/3 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet 

Lovforslag Titel Relevanstestet 
Ligestillings-

vurderet 

L 42 

Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og ophævelse af lov om indføds-
retsprøven af 2015 (Afskaffelse af erklæringsadgangen for naturaliserede nordiske 
statsborgere mellem 18 og 23 år, adgang for børn af dansksindede sydslesvigere til at 
blive danske statsborgere som biperson, spørgsmål om danske værdier i en indfødsrets-
prøve, bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om udveksling af håndtryk ved en 
grundlovsceremoni og forhøjelse af gebyret, der betales ved indgivelse af en ansøgning 
om dansk statsborgerskab ved naturalisation) 

  

L 43 
Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bi-
stået danske myndigheder m.v. 

  

L 56 Forslag til lov om indfødsrets meddelelse   

L 82 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om danskud-
dannelse til voksne udlændinge m.fl. (Ændring af reglerne om særlig rejselegitimation 
til udlændinge, bemyndigelse til at fastsætte regler om udlændingemyndighedernes 
kompetence til at varetage opgaver efter SIS-tilbagesendelsesforordningen, straf i sager 
om forkert afsætning af passagerer m.v., ændring af reglerne om betaling for erstat-
ningsopholdskort, ændring af Rådet for Etniske Minoriteters virke, ophævelse af Online 
Dansk og pligt til digital selvbooking af jobsamtaler for aktivitetsparate m.v.) 

X  

L 113 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, 
repatrieringsloven og forskellige andre love 
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L 127 
Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Frakendelse af statsborgerskab 
for strafbare forhold, som er til alvorlig skade for statens vitale interesser, m.v.) 

  

L 145 Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine   

L 155 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne for ophold for 
medfølgende familie til udenlandske arbejdstagere, studerende og praktikanter) 

X  

L 169 

Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er 
fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis 
udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (Kommunal indkvartering og forplej-
ning og tilpasning af regler på integrationsområdet, børne- og undervisningsområdet, 
social- og ældreområdet, indenrigs- og boligområdet og sundhedsområdet som følge af 
modtagelse af personer, der er fordrevet fra Ukraine) 

  

L 185 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om bortfald af op-
holdstilladelser ved genopdragelsesrejser m.v. og ændring af reglerne om adgang til fa-
miliesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus) 

X X 

L 186 

Forslag til lov om ændring af lov om integrationsgrunduddannelse (Videreførelse af 
igu-ordningen, mulighed for igu-ordning for personer med opholdstilladelse efter lov 
om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået de danske 
myndigheder m.v., videreførelse af EGU-bonusordningen) 

X  

L 187 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrkelse af praktikantordningens ud-
dannelsesmæssig sigte på landbrugs-, jordbrugs-, veterinær-, skovbrugs- og gartneri-
området) 

X  

L 188 
Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrket international rekruttering på 
rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på arbejdskraft) 

X  

L 189 

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om danskuddannelse til voksne ud-
lændinge m.fl., hjemrejseloven og straffuldbyrdelsesloven (Indskrænkning af retten til 
at drive virksomhed i visse tilfælde ved overtrædelse af reglerne om beskæftigelse af ud-
lændinge, hurtig jobstart for kandidatdi-mittender, prøvelse af udvisning, afskaffelse af 
klippekortet for selvfor-sørgede kursister, ophævelse af muligheden for forlængelse af 
opholdstilladelse for greencardhavere og optimering af  Start Up Denmark m.v.) 

X  

L 190 Forslag til lov om indfødsretsmeddelelse   

I alt  7/15 1/15 

 

 


