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1. Baggrund og problemstilling 

Århus Byråd vedtog den 10. februar 1988 at nedsætte et ligestillingsudvalg i Århus Kommu-

ne1. 

 

Indsatsen for ligestilling i Århus Kommune retter sig både mod ligestilling blandt ansatte i 

kommunen samt ligestilling i bysamfundet. Arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer 

for alle, uanset deres baggrund eller tilhørsforhold er en vigtig forudsætning for udviklingen 

af en mangfoldig arbejdsplads og en by for alle. 

Om kommissoriet 

I det følgende beskrives Ligestillingsudvalgets mål og opgaver samt forudsætninger, af-

grænsninger og opmærksomhedspunkter i forhold til Ligestillingsudvalgets arbejde og ind-

sats.  

 

Beskrivelse af udvalgets mål og opgaver er hentet fra Ligestillingsudvalgets oprindelige 

kommissorium fra 19882 samt videreudvikling af Ligestillingsudvalgets kommissorium i 

20093. Indholdet er vedtaget af Århus Byråd. 

 

Beskrivelse af forudsætninger, afgrænsninger og opmærksomhedspunkter tager udgangs-

punkt i drøftelser, praksis og erfaringer fra udvalgsperioden 2006 – 2009. Beskrivelsen skal 

ses som et redskab til at skabe en fælles forståelse og et fælles grundlag for kommende 

drøftelser i udvalget i forbindelse med prioritering, udvikling og gennemførelse af udvalgets 

aktiviteter. 

 

Kommissoriet blev vedtaget på første møde i Ligestillingsudvalget den 25. februar 2010. 

2. Ligestillingsudvalgets formål og opgaver 

Ligestillingsudvalget ønsker at realisere visionen om Århus – en god by for alle og en by i 

bevægelse og vil være en aktiv medspiller og ressource i forhold til erhvervs- og byudviklin-

gen.  

 

Ligestillingsudvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Århus Kommune.  

 

Ligestillingsudvalget for Århus Kommune har til opgave: 

 At undersøge ligestillingsforhold med hensyn til køn, kønsidentitet, alder, handicap, fag, 

race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller 

etnisk oprindelse.  

 

Med ligestillingsforhold menes: 

1) Ligestillingsforhold vedr. personaleforhold i Århus Kommune 

                                           
1 Jf. indstilling til Århus Byråd den 22. januar 1988 
2 Formuleret i ”Handlingsplan til fremme af ligestilling og mangfoldighed på arbejdspladsen Århus Kommune 2006 – 

2009”, vedtaget af Århus Byråd marts 2007. 
3 Jf. videreudvikling af ligestillingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets 

indsats, vedtaget af Århus Byråd, den 25. november 2009 
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2) Ligestillingsforhold i relation til målsætninger og indsatser, der vedrører 

borgerrettede tiltag indenfor de forskellige serviceområder i magistratsaf-

delinger4. 

 

 At igangsætte en debat herom i kommunen. 

 At udarbejde et ligestillingsafsnit i Personaleredegørelsen hvert år, når der skal udarbej-

des ligestillingsredegørelse til Ligestillingsministeriet5. 

 At foreslå foranstaltninger til fremme af ligestillingen og til ændring af eventuelle forhold, 

som modvirker ligestilling 

 At samarbejde med andre Ligestillingsudvalg og aktører relateret til ligestillingsindsatsen 

- både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt. Ligestillingsudvalget vægter 

det nordiske samarbejde med Århus Kommunes 3 venskabsbyer Bergen, Gøteborg og 

Åbo. 

 

3. Forudsætninger, afgrænsninger og opmærksomhedsområder 

Lovgrundlag 

Ifølge ligestillingslovens § 4 skal offentlige myndigheder, inden for deres område, arbejde 

for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. Ligestillingsloven er 

møntet på at fremme ligestilling mellem kønnene.  

 

Af Ligestillingslovens formålsbestemmelse fremgår det, at ligestilling skal forstås som lige 

integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangs-

punkt i kvinders og mænds lige værd. I bemærkningerne fremhæves det, at formålet med 

loven var at skabe reel og ikke blot formel ligestilling. Det indebærer, at der dels skal ses på 

kønsperspektivet og en belysning af kvinders og mænds forhold inden for et givent område, 

herunder behov, normer, adfærd, kundskaber og erfaringer. Derudover skal der arbejdes 

aktivt for at fremme ligestilling og der skal ske en belysning af, om kvinder og mænd har 

reelt lige muligheder inden for et givent område og om et initiativ kan bruges til aktivt at 

fremme ligestillingen af kvinder og mænd6. 

 

Ligestillingsudvalgets arbejde med at fremme ligestilling og mangfoldighed omfatter ikke 

kun ligestilling af kønnene. I overensstemmelse med den danske lovgivning vedr. diskrimi-

nation og ligebehandling på arbejdsmarkedet arbejdes der med at bekæmpe diskrimination 

og sikre ligebehandling af alle uanset køn, kønsidentitet, handicap, alder, race, hudfarve, 

religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering og national, social eller etnisk oprin-

delse. 

 

                                           
4 Som note 3 
5 Af Ligestillingslovens § 5a fremgår det, at kommunalbestyrelsen, over for kommunens og regionens beboere, 

mindst hvert andet år skal redegøre for situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og mænd blandt de 
kommunalt og regionalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. 
6 Kilde: ”Pligt til mainstreaming – en fremtidssikret nyskabelse i ligestillingsloven”, Artikel fra bogen Midt i strøm-

men – om ligestilling, mainstreaming og mangfoldighed skrevet af Cand.jur. Mette Seneca Nielsen, som var med i 
udarbejdelse af ligestillingsloven 
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I praksis har ligestillingsudvalget hidtil fokuseret på ligestilling i forhold til køn, etnicitet, 

handicap, alder, seksuel orientering og religion. Denne afgrænsning er i overensstemmelse 

med danske lovgivning og i EU-direktiverne, hvor disse grupper er særligt beskyttet, fordi de 

historisk set er grupper, der på forskellige måder har været ofre for forfølgelse, undertryk-

kelse og diskrimination. 

Århus Kommunes politikker vedr. mangfoldighed 
Ligestillingsudvalgets arbejde understøttes endvidere af en række politikker, der forpligter 

Århus Kommune til at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen og i bysamfundet: 

 

Den fælles personalepolitik (vedtaget i byrådet, 2005):  

En mangfoldig og rummelig arbejdsplads med forskellighed og ligeværdige arbejds-, trivsels- 

og udviklingsbetingelser for alle uanset køn, alder, handicap, fag, race, hudfarve, religion, 

politisk anskuelse, seksuel orientering eller nation, social og etnisk oprindelse. Der tilstræbes 

en mere ligelig fordeling af begge køn og fra etniske minoriteter indenfor alle arbejdsfunkti-

oner, fag og stillingsgrupper7. 

 

Integrationspolitikken – (vedtaget i byrådet, juni 2007) 

Medarbejdere i Århus Kommune skal sikres mod direkte og indirekte diskrimination ifm. re-

kruttering, ansættelse og afskedigelse. Århus Kommune er kendt som en arbejdsplads, hvor 

der ikke diskrimineres.  

 

Medarbejdere i Århus Kommune efterlever værdierne om troværdighed, respekt og engage-

ment overfor borgere/brugere, så direkte og indirekte diskrimination undgås8. 

 

Handicappolitikken – (vedtaget i byrådet, 2008) 

Handicappolitikken skal sikre, at mennesker med handicap har adgang til reel deltagelse i 

det offentlige liv og den demokratiske proces i Århus Kommune og at de inkluderes i de 

kommunale tilbud9. 

 

I sin rekruttering skal Århus Kommune signalere og efterleve, at man ønsker en rummelig 

og mangfoldig arbejdsplads, herunder også en arbejdsplads med mennesker med handicap 

ansat på normale vilkår. Århus Kommune skal være en arbejdsplads, hvor der er plads til 

alle. Medarbejderne skal sikres mod direkte -, indirekte -, og institutionel diskrimination på 

grund af handicap10.  

Ligestilling - en to-ledet taktik 

Arbejdet med ligestilling i Århus Kommune tager udgangspunkt i en to-ledet taktik. Dvs. at 

ligestilling skal integreres i det almindelige arbejde, og at der suppleres med særlige initiati-

ver til fremme af ligestilling, hvor dette viser sig nødvendigt.  

 

                                           
7 Århus Kommunes Personalepolitik vedr. ”Den gode arbejdsplads” 
8 Århus Kommunes Integrationspolitik, side 12, vedr. indsatsområdet Medborgerskab og antidiskrimination 
9 Århus Kommunes Handicappolitik, side 7, vedr. Grundlag og strategi 
10 Århus Kommunes Handicappolitik, afsnit 3.5. vedr. arbejdsliv 
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Integration af ligestilling i det almindelige arbejde kaldes ”mainstreaming”. I Århus Kommu-

ne er alle medarbejdere forpligtet til indenfor deres område at arbejde med ligestilling i al 

planlægning og al forvaltning11. Kravet om mainstreaming fremgår også af Århus Kommunes 

integrationspolitik12 

Ligestilling, mangfoldighed  
Ligestilling med fokus på at fremme lige integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle 

samfundets funktioner med udgangspunkt i alle ansattes/ borgeres lige værd afspejler en 

forståelse af ansatte/ borgere som forskellige – ikke blot som forskellige i kraft af køn og 

tilhørende forskellige minoritetsgrupper, men også med forståelse for forskelle mellem kvin-

der, forskelle mellem mænd og forskelle mellem individer indenfor samme minoritetsgrup-

pen.  

 

Et vigtigt element i arbejdet med ligestilling bliver dermed at have fokus på mangfoldighed 

og de ressourcer, der ligger i denne mangfoldighed. Ligestilling handler om at fjerne barrie-

rer, der hindre den enkelte i at udnytte sin ressource og samtidig sikre mulighed for indivi-

duelle udviklingsstrategier13.  

 

Ligestilling på tværs – en fælles indsats 

Forudsætningen for en effektiv og funktionsdygtig indsats til fremme af ligestilling og mang-

foldighed i Århus Kommune forudsætter en klar vision og klart prioriterede, målbare mål, 

som kan udmøntes i dagligdagen. 

 

Handlingsplanens vision og mål bør give mening ikke kun for Ligestillingsudvalgets med-

lemmer, men også for ledere og medarbejdere i institutionerne og på kommunens øvrige 

arbejdspladser.  

 

De fælles indsatsområder for Århus Kommune vedr. ligestilling og mangfoldighed bør spille 

sammen med, understøtte og gerne styrke indsatser for ligestilling og mangfoldighed i den 

enkelte magistratsafdeling. Endelig er det vigtigt, at indsatsen internt i Århus Kommune bi-

drager positivt til ligestilling og mangfoldighed i det omkringliggende bysamfund.  

 

Ikke en kontrolfunktion 

Ligestillingsudvalgets skal undersøge og igangsætte en debat om ligestillingsforhold i Århus 

Kommune - og i forlængelse heraf at foreslå foranstaltninger til fremme af ligestilling. Lige-

                                           
11 Ligestillingsloven §4: offentlige myndigheder skal indenfor deres område arbejde med ligestilling i al planlægning 

og al forvaltning. Indsatsen for at fremme mainstreaming i Århus Kommune har været en prioriteret indsats i ud-

valgets handlingsplaner 1998-2001, 2002-2005, 2006-2009. 

12 Integration skal være et naturligt opmærksomhedspunkt for alle medarbejdere og ledere i Århus Kommune, 

Integrationspolitikken, 2007. 
13 Kilde: se note 4 
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stillingsudvalget påtager sig ikke en kontrolfunktion, der risikerer at hæmme arbejdsgange i 

forvaltninger og udvalg14. 

 

Kommunikation 
Arbejdet med at sætte ligestilling på dagsorden og synliggøre Ligestillingsudvalgets indsats 

internt i Århus Kommune, i Byrådet og i bysamfundet forudsætter en klar og målrettet 

kommunikation til mange forskellige målgrupper. For at lykkes er det vigtigt, at udvalget 

formulere en kommunikationsstrategi, som sikre løbende kommunikation med pressen, på 

Århus Kommunes intranet, gennem opmærksomhedsskabende aktiviteter samt via etablere-

de og nye kommunikationskanaler.  

4. Organisation og bemanding 

Udvalgets sekretariatsfunktion varetages af Borgmesterens Afdeling 

Behov for styrket forankring i organisationen15 

Som et naturligt og positivt resultat af ligestillingsudvalgets mangeårige arbejde samt en 

generel øget opmærksom i samfundet vedr. mangfoldighed, antidiskrimination og integrati-

on stilles der fortsat flere krav til en generel styrkelse af ligestilling og mangfoldighed i Århus 

Kommune. Dette indebærer både en styrkelse af den konkrete indsats i de enkelte afdelin-

ger og en styrkelse af det tværmagistratslige samarbejde. 

 

For at leve op til disse krav og forventninger arbejder ligestillingsudvalget på at styrke for-

ankringen af udvalgets arbejde i organisationen. Dels gennem en øget involvering af de re-

levante tværmagistratslige samarbejdsstrukturer (tværgående styregrupper som f.eks. per-

sonalestyregruppen og integrationsstyregruppen samt tværgående netværk som HR-

netværk og Kontaktpersongruppen) samt en mere systematisk inddragelse af MEDsystemet. 

 

5. Fremgangsmåde og tids- og aktivitetsplan  

Udarbejdelse af strategi og 4-årig handlingsplan 

Ligestillingsudvalget formulerer ved udvalgsperiodens start en strategi for udvalgets indsats 

samt forslag til konkrete indsatsområder i en 4-årig handlingsplan. Handlingsplanen indstil-

les til vedtagelse i Århus Byråd. Forinden forelæggelse for byrådet inddrages magistratsafde-

lingerne i prioritering af indsatsområderne. 

 

På baggrund af handlingsplanen udarbejdes en detaljeret tids- og aktivitetsplan. 

6. Ressourcebehov, arbejdsindsats og økonomi 

Ligestillingsudvalget afholder minimum seks møder om året á 2 timer.  

                                           
14 Jf. notat: ”Besvarelse af spørgsmål fra byrådsmødet den 21. oktober vedr. pkt. 7: Videreudvikling af ligestil-
lingsudvalgets kommissorium samt en styrket forankring i organisationen af udvalgets indsats”, 22. oktober 2009 
15 Som note 3 
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Hertil kommer konferencer, temadage og møder med samarbejdspartnere og andre ligestil-

lingsudvalg samt som øvrige politiske udvalg 2 studieture i hver valgperiode. 

 

Medlemmer af ligestillingsudvalget medvirker aktivt til at viden, erfaringer og ønsker fra 

magistratsafdelingerne og fra byrådsarbejdet løbende inddrages i udvalgsarbejdet – såvel på 

møderne som mellem møderne. Det gælder både i forhold til konkrete dagsordenspunkter og 

i forhold til det strategiske arbejde samt gennemførelse af de prioriterede indsatser. 

 

Ligeledes medvirker medlemmerne aktivt til, at den viden og de erfaringer som ligestillings-

udvalget kommer i besiddelse af videreformidles til de relevante serviceområder i Århus 

Kommune. 

 

I udvikling og gennemførelse af de prioriterede indsatser nedsættes ad hoc arbejdsgrupper 

efter behov. Arbejdsgrupperne mødes i det omfang det er nødvendigt for at løse deres op-

gave. 

 

Ligestillingsudvalget råder over et årligt beløb på kr. 45.000 som dækker udgifter til møder, 

tryksager og deslige. 

 

Der vil ved de konkrete forslag til indsatsområder blive redegjort for de økonomiske konse-

kvenser. De nye indsatsområder og projekter vil blive udviklet indenfor de eksisterende øko-

nomiske rammer med opmærksomhed på muligheder for ekstern medfinansiering. 

 

 


