
Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den [27. maj 2015]

Udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet.
(Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks

Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.)

[af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 29. april 2015 og var til 1.

behandling den 8. maj 2015. Lovforslaget blev efter 1. be-
handling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og beskæftigelsesministeren sendte den 16.
marts 2015 dette udkast til udvalget, jf. LIU alm. del – bilag
30. Den 29. april 2015 sendte beskæftigelsesministeren de
indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål
Udvalget har stillet 3 spørgsmål til beskæftigelsesmini-

steren til skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret. ]

2. Indstillinger <og politiske bemærkninger>
<>
Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokku-

rin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænknin-
gens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udval-
get og havde dermed ikke adgang til at komme med indstil-
linger eller politiske udtalelser i betænkningen.

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.

Yildiz Akdogan (S)  Rasmus Horn Langhoff (S)  Rasmus Prehn (S)  Karin Gaardsted (S)  Troels Ravn (S)  Astrid Krag (S)

Lennart Damsbo-Andersen (S)  Liv Holm Andersen (RV) nfmd.  Zenia Stampe (RV)  Marlene Borst Hansen (RV)

Özlem Sara Cekic (SF)  Karina Lorentzen Dehnhardt (SF)  Johanne Schmidt-Nielsen (EL)  Stine Brix (EL)

Jørgen Arbo-Bæhr (EL)  Louise Schack Elholm (V)  Karen Ellemann (V)  Jane Heitmann (V)  Jakob Engel-Schmidt (V)

Finn Thranum (V)  Mads Rørvig (V)  Inger Støjberg (V)  Fatma Øktem (V)  Pia Adelsteen (DF)  Liselott Blixt (DF)

Martin Henriksen (DF)  Hans Kristian Skibby (DF)  Merete Riisager (LA) fmd.  Charlotte Dyremose (KF)
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Alternativet, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 47
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 17
Socialistisk Folkeparti (SF) 12
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9

Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Alternativet (ALT) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 197

Bilagsnr. Titel
1 Høringsnotat og høringssvar, fra beskæftigelsesministeren
2 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 197

Spm.nr. Titel
1 Spm. om ministeren kan bekræfte, at sager vedrørende kønsbaseret

prisdifferentiering som eksempelvis »Galopbane-sagen«, der blev af-
gjort af Ligebehandlingsnævnet den 11. maj 2015, fortsat vil kunne
indbringes for Ligebehandlingsnævnet, hvis lovforslaget bliver vedta-
get, til beskæftigelsesministeren, [og ministerens svar herpå]

2 Spm. om, hvorvidt andre EU-lande, herunder Tyskland, fortolker for-
buddet mod kønsbaseret diskrimination ligeså vidtgående som Ligebe-
handlingsnævnet i sager om eksempelvis prisforskelle på barer og nat-
klubber, til beskæftigelsesministeren, [og ministerens svar herpå]

3 Spm. om, hvorvidt Ligebehandlingsnævnets fortolkning af forbuddet
mod kønsbaseret diskrimination stemmer overens med retspraksis fra
EU-domstolen, til beskæftigelsesministeren, [og ministerens svar her-
på]
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