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Senere ændringer til forskriften
LBK nr 1678 af 19/12/2013

Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser m.v. for statslige institutioner og
virksomheder m.v.)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§1
I lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007, som
ændret ved § 15 i lov nr. 387 af 27. maj 2008, lov nr. 484 af 12. juni 2009, § 3 i lov nr. 182 af 8. marts
2011 og § 12 i lov nr. 553 af 18. juni 2012, foretages følgende ændringer:
1. § 1 a, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.
2. § 11 affattes således:
»§ 11. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder inden for den
statslige forvaltning bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Stk. 2. Bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer i institutioner og virksomheder, der ikke er om‐
fattet af stk. 1, bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, såfremt ud‐
gifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler eller staten ejer den
overvejende del af institutionen eller virksomheden.
Stk. 3. Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen, herunder antallet, af det underrepræ‐
senterede køn i de i stk. 1 og 2 nævnte bestyrelser og andre kollektive ledelsesorganer.
Stk. 4. Det centrale ledelsesorgan skal i de i stk. 1 og 2 nævnte statslige institutioner og virksomheder
med 50 medarbejdere eller flere udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på
deres øvrige ledelsesniveauer. Fastlæggelse af, hvem der anses som medarbejder, og beregning af det gen‐
nemsnitlige antal medarbejdere skal ske i overensstemmelse med regler udstedt i medfør af § 143 i sel‐
skabsloven.
Stk. 5. De i stk. 1 og 2 nævnte institutioner og virksomheder, der har opstillet måltal, jf. stk. 3, skal til
ressortministeren indberette om status for opfyldelsen af det opstillede måltal, herunder for, hvorfor man i
givet fald ikke har nået den opstillede målsætning. Samtidig indberettes om den udarbejdede politik, jf.
stk. 4. Dog undtages de statslige aktieselskaber, der skal indberette om måltal og politik i henhold til års‐
regnskabslovens § 99 b, for indberetningspligten.
Stk. 6. For moderselskaber, der udarbejder koncernregnskab, er det tilstrækkeligt, at der opstilles måltal
og udarbejdes en politik, jf. stk. 3 og 4, for koncernen som helhed.
Stk. 7. Et datterselskab, som indgår i en koncern, kan undlade at opstille måltal og udarbejde en politik,
jf. stk. 3 og 4, hvis moderselskabet opstiller måltal og udarbejder en politik for den samlede koncern.
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Stk. 8. Ressortministeren kan beslutte, at stk. 1 skal gælde for de i stk. 2 nævnte institutioner og virk‐
somheder.
Stk. 9. Ressortministeren kan endvidere beslutte, at stk. 1 eller 2 skal gælde for institutioner og virk‐
somheder, der udøver virksomhed i henhold til koncession eller lignende offentlig godkendelse.«
3. § 12 affattes således:
»§ 12. Ressortministeren skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmer m.v., uanset om institutionen el‐
ler virksomheden er omfattet af § 11, sørge for, at de af ministeren udpegede bestyrelsesmedlemmer er
afbalanceret kønsmæssigt sammensat.
Stk. 2. Hvis bestyrelsen m.v. som nævnt i § 11 helt eller delvis udpeges af en minister, skal de myndig‐
heder eller organisationer, der indstiller 1 medlem til bestyrelsen m.v., foreslå både en kvinde og en mand.
Hvis der skal stilles forslag om flere medlemmer, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd, og i
tilfælde af ulige antal én mere af det ene køn end af det andet. Tilsvarende gælder, hvor myndigheden
eller organisationen efter lovgivningen skal udpege medlemmer. Ministeren afgør, hvem der skal udpeges
som medlem.
Stk. 3. Ressortministeren kan fravige bestemmelsen i stk. 2, hvis det er nødvendigt for opfyldelsen af
måltallene i § 11.
Stk. 4. Myndigheden eller organisationen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, hvis der foreligger særlige
grunde, og skal i så fald samtidig angive en begrundelse herfor.
Stk. 5. Stk. 1 gælder ikke, hvis medlemmerne af bestyrelsen m.v. helt eller delvis vælges ved direkte
afstemning.
Stk. 6. Hvis myndigheder og organisationer ikke udpeger eller indstiller medlemmer i overensstemmel‐
se med stk. 1, kan ressortministeren beslutte, at bestyrelsen m.v. kan fungere uden det eller de pågældende
medlemmer. Det samme gælder, hvis ministeren ikke kan acceptere en begrundelse i henhold til stk. 2 for
at fravige bestemmelsen i stk. 1.«
4. § 13, stk. 1, affattes således:
»Ressortministeren skal til ministeren for ligestilling og kirke indberette om de opstillede måltal og sta‐
tus for opfyldelsen af de opstillede måltal og oplyse om de udarbejdede politikker.«
5. I § 13 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan fastsætte nærmere regler for, hvordan og på hvilket tids‐
punkt disse oplysninger skal gives«.
§2
I lov nr. 484 af 12. juni 2009 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.) foretages følgende ændring:
1. § 2, stk. 2, ophæves.
§3
Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1 og 5, og § 2 træder i kraft den 21. december 2012.
Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2-4, træder i kraft den 1. april 2013.
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Stk. 3. Lovens § 1, nr. 5, har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere.
Givet på Amalienborg, den 19. december 2012
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Manu Sareen
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