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Lovforslag på lovprogrammet 2009/2010,
der skal gennemgå en ligestillingsvurdering.
Beskæftigelsesministeriet
Finansministeriet
Forsvarsministeriet
Fødevareministeriet

Klima og Energiministeriet
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Justitsministeriet

Kirkeministeriet
Kulturministeriet
Miljøministeriet
Ministeriet for flygtninge, Indvandrere
og Integration

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling
Indenrigs og Socialministeriet

Skatteministeriet
Statsministeriet
Transportministeriet

Alle lovforslag relevanstestes. Såfremt en test måtte vise behov
for yderligere undersøgelser udarbejdes en egentlig
ligestillingsvurdering.
Finansministeriet har ingen lovforslag på lovprogrammet for
2009/10, som skal ligestillingsvurderes.
Ministeriet fremsætter ingen lovforslag i 2009/10.
Det oplyses, at ministeriets lovforslag er blevet relevanstestet,
og at
• Lovforslag om ændring af lov om dyrlæger og lov om
hold af dyr
vil blive ligestillingsvurderet
Ministeriet vurderer, at man ikke har lovforslag, der bør
gennemgå en ligestillingsvurdering
Ministeriet vurderer på baggrund af en relevanstest, at ingen af
ministeriets lovforslag skal gennemgå en ligestillingsvurdering.
Ministeriets lovforslag er blevet relevanstestet og
• Lovforslag om ændring af straffeloven (Præcisering af
strafudmålingselementer i voldtægtssager)
vil blive ligestillingsvurderet.
Ministeriet har relevanstestet alle lovforslag og vurderer på den
baggrund, at en ligestillingsvurdering af ministeriets bidrag til
lovprogrammet ikke er nødvendig.
Ingen af lovforslagene på lovprogrammet skal gennemgå en
ligestillingsvurdering
Miljøministeriet har vurderet, at der ikke er behov for, at
ministeriets lovforslag gennemgår en ligestillingsvurdering.
Ministeriets lovforslag er blevet relevanstestet
• Lovforslag om ændring af Lov om integration af
udlændinge i Danmark (Afbureaukratisering,
personkreds m.v.)
vil blive ligestillingsvurderet.
Videnskabsministeriet har ikke lovforslag på lovprogrammet for
2009/10, som skal ligestillingsvurderes.
Ministeriets lovforslag relevanstestes og
• Lovforslag om fælles tolkeløsning for personer med
hørehandicap
vil blive ligestillingsvurderet.
Ministeriet har relevanstestet lovforslagene i lovprogrammet for
2009/2010 og har ingen lovforslag, der skal
ligestillingsvurderes.
Statsministeriet har ingen lovforslag på lovprogrammet
2009/2010.
Ministeriets lovforslag er blevet relevanstestet og
• Lovforslag om ændring af lov om taxikørsel m.v.
• Lovforslag om anlæg af jernbane KøbenhavnRingsted

vil blive ligestillingsvurderet
Udenrigsministeriet
Undervisningsministeriet
Økonomi og Erhvervsministeriet

Ingen af lovforslagene på lovprogrammet skal gennemgå en
ligestillingsvurdering
Ministeriets lovprogram for folketingsåret 2009/2010 er blevet
relevanstestet og det vurderes, at ministeriets lovprogram ikke
indeholder lovforslag, som skal ligestillingsvurderes.

