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Status for ligestillingsvurdering af lovforslag  

på lovprogrammet 2013/2014 

 

Baggrund  

Siden lovprogrammet 2005/2006 er der årligt udarbejdet en status over 
antallet af lovforslag på lovprogrammet, som ministerierne har vurderet 
skulle gennemgå en ligestillingsvurdering. Antallet af lovforslag, ministeri-
erne har vurderet skulle ligestillingsvurderes, har generelt varieret over 
årene fra mellem 4 og 13 lovforslag ud af omkring 200 lovforslag i hver 
Folketingssamling.  

Regeringen offentliggjorde i januar 2013 en strategi om ligestillingsvurde-
ring i det offentlige, som skal bidrage til at styrke arbejdet med ligestil-
lingsvurdering, hvor det er relevant. Som et led i strategien har regeringen 
styrket og systematiseret arbejdet med ligestillingsvurdering af lovforslag.  

Fra Folketingsåret 2012/13 er opgørelsesmetoden endvidere justeret så-
ledes, at opgørelsen foretages når, alle lovforslag er fremsat. I Folketings-
samlingen 2012/13 var der i alt 28 lovforslag, der gennemgik en ligestil-
lingsvurdering. 

Ligestillingsvurderede lovforslag i lovprogrammet 2013/2014 

Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Socia-
le Forhold har ved høring af 11. april 2014 spurgt de enkelte ministerier 
om, hvor mange lovforslag i Folketingssamlingen 2013/14, der er rele-
vanstestet, og i hvor mange tilfælde, der er gennemført en egentlig ligestil-
lingsvurdering. 

Ministerierne har oplyst, at i alt 123 lovforslag er relevanstestet med hen-
blik på at vurdere, om et lovforslag kan have ligestillingsmæssige konse-
kvenser. Seks ministerier har oplyst, at alle deres lovforslag relevanstestes. 
I andre ministerier relevanstestes de lovforslag, hvor der kan være en 
formodning om ligestillingsmæssige konsekvenser, fx lovforslag der har 
direkte betydning for borgerne. 

Samlet er der gennemført 26 ligestillingsvurderinger af lovforslag i Folke-
tingssamlingen 2013/14. De pågældende lovforslag fremgår af skemaet 
herunder. 
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Ministerium Ligestillingsvurderede lovforslag: 
 

Beskæftigelsesministeriet 
 

Ministeriet har foretaget ligestillingsvurde-
ring af: 
 
L2: Forslag til lov om ændring af lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af 
skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 
 
L69: Forslag til lov om ændring af lov om sy-
gedagpenge (Ophævelse af refusionsbestem-
melse ved manglende opfølgning) 
 
L70: Forslag til lov om ændring af lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv 
beskæftigelsesindsats og flere andre love 
(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen 
for modtagere af midlertidig arbejdsmar-
kedsydelse, sikring af ret til syge- og barsels-
dagpenge, målretning af danskuddannelses-
tilbud m.v) 
 
L78: Forslag til lov om ændring af lov om ak-
tiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om varsling m.v. i forbindelse 
med afskedigelser af større omfang og for-
skellige andre love (Præciseringer af kon-
tanthjælpsreformen, undtagelse fra aktindsigt 
i varslingssager m.v) 
 
L90: Forslag til lov om ændring af lov om ar-
bejdsmiljø og lov om indretning m.v. af visse 
produkter (Obligatorisk digital kommunikati-
on) 
 
L104: Forslag til lov om erstatning og godtgø-
relse til tidligere udsendte soldater og andre 
statsansatte med sent diagnosticeret post-
traumatisk belastningsreaktion 
 
L116: Forslag til lov om ændring af lov om 
aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget 
ved arbejdsindtægter) 
 
L140: Forslag til lov om ændring af lov om en 
aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv so-
cialpolitik og lov om fleksydelse (Beregning af 
fleksløntilskud, fortsat tilmelding til fleks-
ydelsesordningen m.v) 
 
L155: Forslag til lov om ændring af lige løn til 
mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik) 
 
L159: Forslag til lov om ændring af lov om 
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ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejds-
markedets Feriefond til statskassen m.v) 
 
L193: Forslag til lov om ændring af lov om 
aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæf-
tigelsesindsats (Barselstillæg, aktivitetstillæg 
til unge kontanthjælpsmodtagere i særlige 
tilfælde, præcisering af reglerne om kontakt-
forløbet for uddannelseshjælpsmodtagere, 
fastsættelse af løn og arbejdstid ved offentlig 
løntilskudsansættelse, m.v.) 
 
L194: Forslag til lov om ændring af lov om 
sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigel-
sesindsats, lov om ansvaret for styringen af 
den aktive beskæftigelsesindsats, lov om ar-
bejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige 
andre love. (Ny sygedagpengemodel med tid-
lig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, 
arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.) 
 

Justitsministeriet 

 
L162: Forslag til lov om ændring af lov om 
dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge 
født og opvokset i Danmark m.v.) 
 

Ministeriet for Børn, Lige-

stilling, Integration og 

Sociale Forhold 

 

Ministeriet har foretaget ligestillingsvurde-
ring af: 
 
L14: Forslag til lov om ændring af lov om so-
cial service (Rådgivning og handleplaner til 
voksne udsat for æresrelaterede konflikter) 
 
L15: Forslag til lov om ændring af lov om so-
cial service og lov om retssikkerhed og admi-
nistration på det sociale område (Mulighed 
for opretholdelse af anbringelse af unge med 
funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år og 
ændring af reglerne om ansvaret for at sikre 
supervision og efteruddannelse til plejefami-
lier m.v.) 
 
L16: Forslag til lov om ændring af lov for 
Grønland om børns retsstilling og arvelov for 
Grønland (Fastslåelse af faderskab til børn 
født uden for ægteskab før ikrafttræden af lov 
for Grønland om barns retsstilling m.v.) 
 
L97: Forslag til lov om ændring af integrati-
onsloven (Ændret sammensætning af Rådet 
for Etniske Minoriteter m.v.) 
 
L167: Forslag til lov om ændring af lov om 
børns forsørgelse (Regelforenklinger og effek-
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tiviseringer på børnebidragsområdet) 
 
L169: Forslag til lov om ændring af lov om 
social service (Forstærket indsats mod asocial 
adfærd ved etablering af netværkssamråd, 
udvidelse af målgruppen for magtanvendelse 
over for børn og unge, der er anbragt uden for 
hjemmet m.v.) 
 

Ministeriet for Sundhed og 

Forebyggelse 
Ministeriet har foretaget ligestillingsvurde-
ring af: 
 
L32: Forslag til lov om ændring af lov om kun-
stig befrugtning i forbindelse med behandling, 
diagnostik og forskning m.v., vævsloven, bør-
neloven, lov om børns forsørgelse og retsple-
jeloven.(Assisteret reproduktion som termi-
nologi, dispensationsmulighed vedrørende 
opbevaringstid for æg, samtykke til behand-
ling samt udvidelse af kredsen af ansvarlige 
for indberetning af alvorlige uønskede hæn-
delser og bivirkninger i form af genetisk syg-
dom m.v) 
 
L189: Forslag til lov om ændring af sundheds-
loven og lov om assisteret reproduktion i for-
bindelse med behandling, diagnostik og 
forskning m.v. (Kriterier for kastration og 
justeringer som følge af indførelse af juridisk 
kønsskifte m.v.) 
 

Skatteministeriet 

 
Ministeriet har foretaget ligestillingsvurde-
ring af: 
 
L60: Forslag til lov om ændring af pensionsaf-
kastbeskatningsloven, pensionsbeskatnings-
loven, kildeskatteloven og arbejdsmarkedsbi-
dragsloven (Forrentning af negativ institut-
skat, etablering af en godkendelsesordning 
for ikkefradragsberettigede pensionsindbeta-
linger og tilbagebetaling m.v. af ikkefradrags-
berettigede indbetalinger til ratepension i 
indbetalingsåret m.v.) 
 

Uddannelses- og Forsk-

ningsministeriet 

 

Ministeriet har foretaget ligestillingsvurde-
ring af: 
 
L188: Lov om ændring af universitetsloven og 
forskellige andre love (Initiativer for særligt 
talentfulde studerende) 
 

Undervisningsministeriet 

 
Ministeriet har foretaget ligestillingsvurde-
ring af: 



 

 Side 5 af 5 
Dokument:  c:\users\b017783\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\mqp2nttw\bilag 3 notat om 

ligestillingsvurdering af lovforslag på lovprogrammet 2013-14.docx 

 
L51: Forslag til lov om ændring af lov om folke-

skolen og forskellige andre love (Indførelse af en 

længere og mere varieret skoledag) 

 

L52: Forslag til lov om ændring af lov om folke-

skolen (Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og 

faglig fordybelse) 

 

L196: Forslag til lov om kombineret ungdoms-

uddannelse 

 

 

  


