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Udenrigsministeriet 

Ligestillingsafdelingen 

Asiatisk Plads 2 

1448 København K 

 

Att.: Mette Kaae Hansen og Emma Holm 

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om li-

gestilling af kvinder og mænd 

Udenrigsministeriet, Ligestillingsafdelingen, har ved brev af 18. december 

2018 anmodet om eventuelle bemærkninger til ovennævnte lovudkast og 

lovbemærkninger. 

 

KL skal herved indledningsvis bemærke, at KL ønsker at medvirke til at 

sikre ligestilling på det kommunale område. KL hilser det derfor også vel-

komment, at regeringen har øget fokus på, hvilke tiltag der har reel be-

tydning for ligestillingen. 

 

KL ser samtidig meget positivt på, at kommunernes administrative byrder 

lettes, således at ressourcerne kan anvendes der, hvor det gør en reel og 

formålstjenlig forskel. 

 

KL har med stor tilfredshed noteret sig, at regeringen har lyttet til de kom-

muner, der har deltaget i den forberedende undersøgelse. 

 

På den baggrund er KL enig i regeringens forslag om at afskaffe kommu-

nernes pligt til at indberette om kønssammensætningen i visse udvalg, 

lovforslaget § 1, nr. 11. 

 

KL tilslutter sig også, at ligestillingsredegørelserne ikke længere skal af-

gives hvert andet år. Henset til det store administrative arbejde, der er 

forbundet med at udarbejde redegørelserne – sammenholdt med den op-

levede, begrænsede ligestillingsmæssige effekt – mener KL dog, at det 

vil være tilstrækkeligt, at disse redegørelser udarbejdes hvert fjerde år .  

Dette ville også stemme godt med valgperioden for kommunalbestyrel-

serne. 

 

KL finder det særdeles fornuftigt, at der arbejdes på at forenkle det spør-

geskema, som anvendes til redegørelserne. 

 

KL finder det også fornuftigt, at redegørelserne viser den kønsmæssige 

fordeling blandt henholdsvis ledelsen og personaleområdet i øvrigt frem 

for fordelingen indenfor hver enkelt stillingskategori. 

 

KL er i øvrigt enig i forslaget om, at kravet om redegørelse for ligestil-

lingspolitikker afskaffes, og at det formentlig vil være både mere håndter-

bart, effektivt og anvendeligt at redegøre for målsætningerne for ligestil-

ling i form af nogle eksempler på konkrete indsatser.  
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KL har herefter ikke yderligere bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

i lovforslaget, idet der dog tages forbehold for den efterfølgende politiske 

behandling i KL's bestyrelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Pernille Christensen 

Juridisk chef 

 

 


