
Ligestillingsudvalgethar i brev af 11. april 2013stillet mig følgende spørgsmål 
48alm. del, efter ønske fra Johanne Schmidt-Nielsen(EL),som jeg hermed skal 
besvare.

Spørgsmål48

”Af Perspektiv- og handlingsplan 2013 fremgår det, at der fremover vil blive 
tilbudt konsulentbistand til de ministerier, der ønsker at vide/lære mere om li-
gestillingsvurderinger. Vil ministeren redegøre for, hvorfor regeringen ikke 
sørger for, at alle ministerier permanent har relevant viden og kapacitet på li-
gestillingsområdet?”

Svar:

I henhold til ligestillingslovens § 4 er alle offentlige myndigheder og dermed 
også ministerier forpligtede til at arbejdefor ligestilling indenfor deres område. 
Det erdet enkelte ressortministeriums ansvar at sikre relevant viden og kapaci-
tet på ligestillingsområdet, herunder at tilrettelægge arbejdet.

Det fremgår af regeringens strategi for ligestillingsvurderinger i det offentlige, 
at ministerierne som led i arbejdet med at ligestillingsvurdere lovforslagbør 
sætte fokus på ligestillingsvurdering af lovforslag, hvor det er relevant, fx i in-
terne introkurser, lovteknikkurser, lovprocesguide mv. 

Ministeriet for Ligestilling og Kirke understøtter det øgede fokus, som regerin-
gen har sat på ligestillingsvurdering af lovforslag, med et tilbud til ministerier-
ne om konsulentbistand. Tilbuddet kan bidrage til at styrke den viden og kapa-
citet, som ministerierne allerede har inden for ligestilling på vedkommende 
ressortområde, og konsulenten kan give sparring på, hvordan arbejdet med li-
gestillingsvurdering kan videreudvikles i praksis.

Derudover etableres der et netværk af kontaktpersoner i ministerierne med 
henblik på en løbende dialog og erfaringsopsamling. Der vil endvidere fremad-
rettet blive afholdt et årligt temamøde med de relevante medarbejdere i mini-
sterierne om udfordringer, løsninger, erfaringer mv.
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