
Til beslutningsforslag nr. B 114 Folketinget 2008 - 09
      

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 6. maj 2009

1. udkast

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folke-
tinget 

(Nedsættelse af et ligestillingsudvalg)

1. Udvalgsarbejdet
Beslutningsforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 24. marts 

2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udvalgets for Forretningsorde-
nen.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i <> møder.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Søren Laur-

sen på vegne af en række organisationer. Henvendelsen er optrykt som bilag til betænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
[] 

Et –tal i udvalget udtaler:

Siden 1999 har de skiftende regeringer - inklusiv den nuværende regering – ment, at det var nød-
vendigt med en ligestillingsminister. Ligestillingsministeren har det overordnede ansvar for at koor-
dinere regeringens ligestillingsarbejde og udstikke rammen for den overordnede ligestillingspolitik
for at sikre arbejdet med ligestilling på tværs af ministerområderne. 

De samme tanker ligger bl.a. bag –tallets begrundelse for behovet for et ligestillingsudvalg i Fol-
ketinget. Det er efter –tallets opfattelse et meget klart behov for, at der også i Folketingsregi er et 
fast forum, hvor ligestillingsspørgsmål kan samles, drøftes og dermed skabe en mere kvalificeret 
indsats på området.

Endvidere mener –tallet, at arbejdsområdet for udvalget også skal omfatte ligebehandling som an-
ført i henvendelsen fra bl.a. Danske Handicaporganisationer, der er optrykt som bilag til betænknin-
gen.

-tallet er af den opfattelse, at forslaget om et ligestillingsudvalg i Folketinget bør indgå i drøftel-
serne om behovet for en ændret udvalgsstruktur og det bør senest tages op efter det næste folke-
tingsvalg.
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-tallet er selvfølgelig indstillet på, at en egentlig nedsættelse af et ligestillingsudvalg vil kunne af-
vente afholdelse af det kommende folketingsvalg.

[parti] var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i ud-
valget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i be-
tænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.[ Der gøres opmærksom 
på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning 
i Folketingssalen.] 

  Thor Pedersen (V) fmd.  Svend Auken (S) nfmd.  Søren Espersen (DF)   Holger K. Nielsen (SF)   

Helge Adam Møller (KF)   Flemming Damgaard Larsen (V)   Jens Vibjerg (V)   Peter 

Christensen (V)   Anne-Mette Winther Christiansen (V)   Hans Christian Schmidt (V)   

Pia Kjærsgaard (DF)   Kristian Thulesen Dahl (DF)   Tom Behnke (KF)   Carsten Hansen (S)   

Henrik Dam Kristensen (S)   Karen J. Klint (S)   Nick Hækkerup (S)   Ole Sohn (SF)   

Margrethe Vestager (RV)   Morten Østergaard (RV)   Line Barfod (EL)

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke 
medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47 Liberal Alliance (LA) 2
Socialdemokratiet (S) 45 Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Dansk Folkeparti (DF) 25 Siumut (SIU) 1
Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Det Konservative Folkeparti (KF) 18 Sambandsflokkurin (SP) 1
Det Radikale Venstre (RV)   9 Uden for folketingsgrupperne 

(UFG)
2

Enhedslisten (EL)   4
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 114

Bilagsnr. Titel 
1 Henvendelse fra en række organisationer vedr. nedsættelse af et lige-

stillingsudvalg
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