
Lovforslag lovprogrammet 2005-2006 der skal gennemgå en 
ligestillingsvurdering  
 

Ministerium Lovforslag til ligestillingsvurdering 
Beskæftigelsesministeriet - Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om 
integration af udlændinge i Danmark (Regeringens 
Integrationsplan) 
- Ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om 
arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats (Serviceeftersyn vedrørende 
Flere i Arbejde, ændrede beregningsregler for 
kontanthjælp, rådighed, andre aktører m.v.). 
 
Udover de to lovforslag, der skal gennemgå en 
ligestillingsvurdering har BM to egentlige 
ligestillingslovforslag på programmet. Her fremgår de 
ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslagets 
almindelige bemærkninger. Lovforslagene er: 
 
- Ændring af lov om ligebehandling af mænd og 
kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov 
m.v. (Definitioner af forskelsbehandling og seksuel 
chikane, ophævelse af lofter for godtgørelse m.v.)  
- Ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder 
(Visse virksomheders pligt til at udarbejde kønsopdelt 
lønstatistik eller ligestillingsredegørelse) 
 

Familieministeriet - Lov om en barselsudligningsordning 
- Lovgivning om behandling af pensioner ved 
separation og skilsmisse samt i tilfælde af en 
ægtefælles død. 

Finansministeriet Lovpakken er endnu ikke godkendt 
Forsvarsministeriet Ingen 
Fødevareministeriet - Forslag til lov om ændring af landdistriksstøtteloven 

- Forslag til lov om støtte til strukturforanstaltninger 
vedrørende fiskerikvoten  

Indenrigs- og 
sundhedsministeriet 

Ingen 

Justitsministeriet Ingen 
Kirkeministeriet Ingen 
Kulturministeriet Ingen 
Miljøministeriet Ingen 
Integrationsministeriet - Lovforslag vedrørende udmøntning af 

integrationsaftalen, lov om ændring af 
integrationsloven og udlændinge loven 
(integrationskontrakt, erklæring om integration og 
aktivt medborgerskab, skærpede betingelser for 
tidsubegrænset opholdstilladelser, uddannelsespligt 
for unge nyankommende udlændinge, sygeopfølgning 
overfor sygemeldte introduktionsydelsesmodtagere 
mv.)  

Videnskabsministeriet Ingen 



Skatteministeriet Ingen 
Socialministeriet - Ændring af lov … (Forældreansvar, 

børnefamilieydelse)  (Okt I) 
  
- Ændring af lov …(Frit valg mellem kommunale 
plejeboliger, selvejende institutioner og private 
plejeboliger)  (Okt II) 
  
- Ændring af lov om almene boliger samt støttede 
private andelsboliger m.v. og lov om social service 
(Garanti for en maksimal ventetid på to måneder til en 
plejebolig, præcisering af reglerne om 
aflastning,  hjemmel til at tidligere frihedskæmpere 
m.fl. kan visiteres til en plejehjemsplads fra udlandet 
samt )  (Okt II) 
  
- Lov om forsøg med 
gældslempelse/gældseftergivelse for socialt udsatte 
grupper  (Nov I) 
  
- Ændring af lov om individuel boligstøtte 
(Afskaffelse af særligt tillæg til huslejen ved 
beregning af boligydelse) (Nov II) 
  
- Ændring af lov om individuel boligstøtte 
(Afskaffelse af særligt tillæg til huslejen ved 
beregning af boligydelse) (Nov II) 
  
 - Ændring af lov om social service (Revision af 
støtte- og kontaktpersonordningen for mennesker med 
sindslidelser) (Jan II) 
   
- Ændring af lov om almene boliger samt støttede 
private andelsboliger m.v. (Revision af reglerne om 
frit valg af ældreboliger m.v.) (Jan II) 
 

Statsministeriet - Ændring af tronfølgeloven. (Ligestilling mellem 
kønnene i arvefølgen - fremsat i henhold til 
proceduren i grundlovens § 88). 

Transportministeriet Ingen  
Udenrigsministeriet Ingen 
Undervisningsministeriet - Ændring af lov om erhvervsuddannelser 

(genindførelse af mesterlære) "er ændret til  "Ændring 
af lov om erhvervsuddannelser (Ny mesterlære) 
 
 - Ændring af lov om grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser (praktisk indgang og 
sammenhængende uddannelser m.v.) er ændret til 
"Ændring af lov om grundlæggende social- og 
sundhedsuddannelser (Praktisk indgang og 
sammenhængende uddannelser) 
 
- Lov om uddannelsen til professionsbachelor som 
pædagog" er ændret til "Lov om uddannelsen til 



pædagog 
 
- Lov om uddannelse til professionsbachelor som 
lærer i folkeskolen" er ændret til " Lov om uddannelse 
til lærer i folkeskolen". 

Økonomi- og 
Erhvervsministeriet 

Ingen 

 
 


