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Bemærk: Der er ikke referat fra sidste møde, da det omhandlede kommissoriet (se 
punkt 2). 

1   Gennemgang af dagsordenen og orientering om tidspunkter for 
udvalgsmøder i 2018 samt Minister for ligestillings ”Redegørelse/perspektiv- og 
handlingsplan 2018” (bilag)
Rammesætning af dagens møde v/ Lone Norlander Smith.  

Ingen bemærkninger til dagsorden. 

LNS orienterede udvalget om offentliggørelsen af rapporten ’Redegørelse/Perspektiv- og 
handlingsplan 2018’. LNS foreslog, at formandskabet udpeger 2-3 nedslagspunkter i 
rapporten, som udvalget ønsker at arbejde videre med/sætte fokus på. 

Udvalget havde følgende bemærkninger til ovenstående forslag: 
 Det blev foreslået at udvælge nogle punkter, som er særlige for Aarhus fremfor 

noget, som står i regeringens handlingsplan. 
 Derudover skal vi passe på med at ville for meget (mere end det der står i 

kommissoriet). 
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Desuden drøftede udvalget, at de ønsker at være et åbent udvalg, der inviterer til 
samarbejde med dels magistratsafdelinger, Byrådet samt lokalsamfundet. Det er vigtigt 
at få skabt synlighed omkring udvalget og få udvalgets budskaber ud over rampen. 
Derudover var der enighed om, at der skal opstilles nogle fælles mål, som udvalget 
forfølger. Det vil også bidrage til at tydeliggøre den rolle, som repræsentanterne fra 
bysamfundet skal spille. 

Konklusion
Stinne Skammelsen sender ’Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2018’ til 
udvalgsmedlemmerne. Derudover godkendte udvalget forslaget om, at formandskabet 
udpeger 2-3 nedslagspunkter fra rapporten, som vil blive drøftet i fællesskab. 

Dernæst orienterede LNM om tidspunkter og indhold på udvalgsmøderne i 2018: 

 20. august kl. 18-21: Velkomst til nye udvalgsmedlemmer, LGBT-hus og LGBT- 
sundhed samt orientering om venskabsbykonferencen. 

 17. september kl. 17-19: Opfølgning på venskabskonference, LGBT-hus samt 
medlemskab af Rainbow City Network.   

 23. oktober kl. 17-19: Fælles møde med Handicaprådet og Udsatterådet (og evt. 
Børne- og ungebyrådet) omkring et debatarrangement om ”mod til rummelighed.” 
Eventuelt planlægge et møde omkring realiseringen af LGBT-sundhed.  

 11. december kl. 17-19: Julefrokost.  

Konklusion
Udvalget vil modtage en oversigt over fokuspunkter på møderne i 2018, som også 
lægges på udvalgets hjemmeside. 

2   Opfølgning på Byrådsindstillingen, kommissoriet for udvalget 
(byrådspolitikerne orienterer om debatten i byrådssalen) (bilag)
Byrådsmedlemmerne orienterede udvalget om debatten i byrådssalen. Byrådet 
godkendte kommissoriet. Liberal Alliance og Dansk Folkeparti kunne ikke stemme for 
indstillingen.  

Derudover blev det drøftet, at det er vigtigt at få inputs fra eksterne aktører og andre 
organisationer tidligt i processerne for at undgå, at udvalget bevæger sig i den forkerte 
retning. 

3   Drøftelse og godkendelse af prioriteret liste over potentielle kandidater fra 
bysamfundet (bilag)
Rammesætning af punktet v/ LNM, der orienterede om, at de tre kandidater skulle 
godkendes på dagens møde, så de har mulighed for at deltage på studieturen til Turku 
efter sommerferien. 

Det blev foreslået at invitere videnspersoner ind på udvalgets møder, når det vedrører 
emner, der ligger viden siden af de tre repræsentanter fra bysamfundets 
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kompetenceområder. 

Konklusion
De tre kandidater blev godkendt. 

4   Orientering om studietur til Turku (bilag)
LNS orienterede om, at der dels er fundet økonomi til, at de tre kandidater fra 
bysamfundet kan deltage på studieturen og dels, at alle udvalgsmedlemmer har tilmeldt 
sig studieturen. 

Dernæst præsenterede Stinne Skammelsen programmet for studieturen. Torsdag 
omhandler primært kønsligestilling, hvor udvalget skal stille med en person, der vil holde 
et oplæg herom, samt en der vil sidde i paneldebatten. Fredag handler det om køn set 
fra et arbejdsmæssigt perspektiv. 

I forhold til udvalgets ene spor ’Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT-personer at bo 
og arbejde i’ drøftede udvalget muligheden for at arrangere et fælles møde med Bergen 
med henblik på at blive orienteret omkring deres arbejde med en LGBTI-politik i byen. 
Det har Bergen efterfølgende takket ja til. 
   
Konklusion
Ole Ibsen meldte sig til at holde et oplæg omkring kønsligestilling. 
LNS og SS tager kontakt til Bergen. 

5   Godkendelse af forretningsordenen (bilag)
Rammesætning af punktet v/ LNS med henblik på at få udvalgets bemærkninger til den 
reviderede forretningsorden. 

Udvalget havde følgende bemærkninger: 

 § 3 og § 4 stk. 2: ’Dog kan de 3 repræsentanter fra bysamfundet udskiftes 
efter 2 år (…)’ ændres til ’Dog skal de tre repræsentanter fra bysamfundet 
udskiftes efter 2 år (…)’  

 §10 stk. 2: Det blev bemærket, hvorfor møderne i udvalget ikke er offentlige. 
På baggrund heraf blev det besluttet at ændre formuleringen til følgende: ’Efter 
aftale med sekretariatet/formandskabet kan eksterne aktører deltage på 
udvalgets møder.’  

Konklusion
Punktet blev godkendt med ovenstående bemærkninger. 

6   Drøfte et samarbejde med handicapråd og udsatteråd omkring "mod til 
rummelighed"
Der var opbakning til, at sekretariatet arbejder videre med det. Det skal overvejes, om 
Børne- og ungebyrådet også skal inviteres med. 
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7   Kommunikation - har udvalget noget der skal kommunikeres (fast punkt)
På baggrund af dagens møde blev det drøftet, hvad der skal kommunikeres videre og til 
hvem. 

Der vil blive udarbejdet en pressemeddelelse, der vil omhandle, at udvalget har udpeget 
tre kandidater fra bysamfundet samt deres bidrag til udvalget. 

Derudover var der kommet en henvendelse fra TV2, som ønsker at snakke med en LGBT- 
senior. Udvalget drøftede potentielle kandidater. 

Konklusion
LNM går videre med henvendelsen fra TV2. 
SS udarbejder en pressemeddelelse i samarbejde med formandskabet og de 3 nye 
byrådsrepræsentanter. 

8   Eventuelt (fast punkt)
Ingen bemærkninger. 


