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Lovforslag på lovprogrammet 2010/2011, der skal gennemgå 
en ligestillingsvurdering 

 
Beskæftigelsesministeriet  
Finansministeriet Ministeriet har oplyst ikke at have lovfors-

lag på lovprogrammet 2010/2011, der 
skal ligestillingsvurderes. 

Forsvarsministeriet Ministeriet har oplyst ikke at have lovfors-
lag på lovprogrammet 2010/2011.  
 

Fødevareministeriet Ministeriet har oplyst, at der vil blive fore-
taget ligestillingsvurdering af:  
 

• Forslag til lov om ændring af lov 
om hold af dyr – okt. I 

 
Klima- og Energiministeriet Ministeriet har foretaget relevanstest af 

sine lovforslag og på den baggrund vur-
deret, at der ikke er behov for at foretage 
en ligestillingsvurdering af lovforslagene.  

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Ministeriet har oplyst, at der vil blive fore-
taget ligestillingsvurdering af:  
 

• Forslag til lov om videnskabsetisk 
behandling af sundhedsvidenska-
belige forskningsprojekter. 

Justitsministeriet Ministeriet har oplyst, at der for så vidt 
angår lovprogrammet 2010/11 vil blive fo-
retaget ligestillingsvurdering af: 
 

• Forslag til lovgivning vedrørende 
styrkelse af indsatsen over for of-
re for forbrydelser. 

 
Kirkeministeriet Ministeriet har foretaget relevanstest af 

sine lovforslag, og på den baggrund er 
det ministeriets vurdering, at en ligestil-
lingsvurdering af ministeriets bidrag til det 
kommende lovprogram ikke er nødvendig.  
 

Kulturministeriet Ministeriet har oplyst, at der ikke lovfors-
lag, der skal gennemgå en ligestillings-
vurdering.  

Miljøministeriet Ministeriet har oplyst, at der ikke er lov-
forslag i ministeriets lovprogram, der skal 
gennemgå en egentlig ligestillingsvurde-
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ring. 
 

Ministeriet for Flygtninge, Indvan-
drere og Integration 

Ministeriet har oplyst, at der ikke lovfors-
lag i lovprogrammet for 2010/2011, der 
skal ligestillingsvurderes. 

Ministeriet for Videnskab, Tekno-
logi og Udvikling 

Ministeriet har foretaget relevanstest og 
har på den baggrund oplyst, at der ikke 
lovforslag på lovprogrammet 2010-11, 
som skal ligestillingsvurderes. 

Socialministeriet Ministeriet har oplyst, at følgende lovfors-
lag er blevet ligestillingsvurderet: 
 

• Forslag til lov om ændring af lov 
om social service (Loft over ydel-
sen for tabt arbejdsfortjeneste og 
nedsættelse af tilskuddet til høre-
apparater) - okt. I 

 
Skatteministeriet Ministeriet har relevanstestet sine lovfors-

lag på lovprogrammet og finder ikke, at 
der er nogen, der skal ligestillingsvurde-
res. 
 

Statsministeriet Ministeriet har ingen lovforslag på lovpro-
grammet 2010/2011. 

Transportministeriet Ministeriet har oplyst, at der ikke vurde-
res at være nogen lovforslag inden for 
Transportministeriets ressortområde, der 
bør ligestillingsvurderes. 
 

Udenrigsministeriet  
Undervisningsministeriet Ministeriet har oplyst, at der er foretaget 

relevanstest af et lovforslag og på den 
baggrund vurderet, at lovforslaget ikke 
skal ligestillingsvurderes. 

Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet har fore-
taget en relevanstest af de 13 lovforslag, 
ministeriet forventer at fremsætte i folke-
tingsåret 2010/11, og vurderer på bag-
grund heraf, at der ikke er behov for at fo-
retage en egentlig ligestillingsvurdering af 
disse lovforslag. 

 
 


