
Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Dato: 24. maj 2005

Under henvisning til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalgs brev af 28. 
april 2005 følger hermed – i 5 eksemplarer - ministeren for ligestillings
svar på spørgsmål 84 vedrørende L 22.

Spørgsmål vedr. L 22 - spørgsmål 84:

”Ministeren har pligt til at overvåge at bestemmelserne i lov om ligestilling 
af mænd og kvinder for så vidt angår udpegning af medlemmer til udvalg 
m.v., ministeren bedes oplyse hvorledes denne overvågning vil ske i forbin-
delse med udpegningen af de nye råd og udvalg i den nye styringsstruktur på 
beskæftigelsesområdet.”

Svar:

Efter § 8 i lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 
1527 af 19. december 2004, bør offentlige udvalg og råd, der er nedsat af en 
minister til at forberede fastsættelse af regler eller planlægning af sam-
fundsmæssig betydning, have en ligelig sammensætning af kvinder og 
mænd.

Efter lovens § 10 skal ressortministeren indberette den påtænkte sammen-
sætning til ministeren for ligestilling, inden beskikkelse af medlemmer fin-
der sted. Hvis sammensætningen ikke er i overensstemmelse med § 8, kan 
ministeren for ligestilling rette henvendelse til ressortministeren og anmode
om en begrundelse og i særlige tilfælde anmode om en fornyet sammensæt-
ning af udvalget. 

Jeg har derfor som ligestillingsminister med hjemmel i ligestillingsloven 
adgang til at overvåge sammensætningen af de nye råd og udvalg, der ned-
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sættes af beskæftigelsesministeren, i den nye styringsstruktur på beskæftigel-
sesområdet. Kommunale råd falder uden for ligestillingsloven.

Den beskrevne indberetningspligt til mig med hensyn til udvalgenes påtænk-
te sammensætning vurderer jeg som meget gavnlig for, at udvalg og råd får 
en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Af den seneste årlige opgø-
relse over kønssammensætningen i udvalg og råd fremgår, at kvindeandelen
af udvalgsmedlemmerne var på 45 % i 2004.  

Eva Kjer Hansen

/Mette Seneca Nielsen


