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Udvalget for mangfoldighed og ligestilling
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Dato:
Tid:
Sted:

23. maj 2017
16:00 - 19:00
MidtVask, Nørrebrogade 44, bygn. 9, 2. sal, 8000  Aarhus C

Deltagere: Maria Sloth
Anne Line Svelle
Thorkil Andersen
Birthe U. Sørensen
Kirsten Blåbjerg Pedersen
Mette Hvid Johannesen
Bjarne Toft
Stinne Skammelsen
Lars Kloppenborg

Afbud: Anne Nygaard
Theresa Blegvad
Lene Horsbøl
Hanne Thalund
Thune Korsager
Mads Nymann Rasmussen
Jan Beyer Schmidt-Sørensen
Hüseyin Arac
Olaf Vollmer
Peter Risvig
Ali Nuur

Fraværende:

Bemærk:

1   Virksomhedsbesøg kl. 16-17
Præsentation af MidtVask v/Michael Maagaard og Pernille Lundvang, der bl.a. fortalte om 
hvordan de har udviklet og gennemført forretningsmodeller for strategisk udvikling af 
virksomheden gennem faglæring/opkvalificering af såvel eksisterende medarbejdere og 
nytilkomne flygtninge. Forretningsmodellerne er blevet til i et samarbejde med 
medarbejderne for at definere, hvilken kultur, der hersker på MidtVask. 
2   Input til det nye udvalg – på baggrund af erfaringsopsamling, faciliteret af 
Lars Kloppenborg



Side 2

Forud for mødet havde udvalgets medlemmer fået et forberedelsesark med forskellige 
spørgsmål, der kan danne grundlag for input til det fremadrettede arbejde med 
mangfoldighed og ligestilling. De tilbagemeldinger, der kom på mødet samt øvrige 
tilbagemeldinger vil blive drøftet på udvalgets næste møde den 14. august.
3   Godkendelse af referat og dagsorden
Ingen bemærkninger. 
4   Orientering om mødetidspunkter det næste halve år
Det blev aftalt, at der indkaldes til fire møder i andet halvår 2017, og at mødet i juni 
aflyses. 
5   Præsentation af data fra personaleredegørelsen vedr. ligestilling og 
mangfoldighed og efterfølgende drøftelse af data
Stinne Skammelsen præsenterede relevante måltal fra Personaleredegørelsen. Der var 
en kort drøftelse af, hvordan Aarhus Kommune kan få ansat flere medarbejdere med 
etnisk minoritetsbaggrund.
6   Orientering om sagsgang vedr. ligestillingsredegørelsen 2017
Stinne Skammelsen orienterede om sagsgang for Ligestillingsredegørelsen, hvor 
udvalgsmedlemmer er blevet opfordret til at deltage på HMU eller på anden vis i 
besvarelsen af indberetningsskemaet. 
7   Orientering om Udenrigs- og Erhvervsministeriernes dialogmøde om fædre 
og orlov
Per Jensen orienterede om deltagelse på dialogmøde om kampagne for at få flere fædre 
til at tage orlov, og om at vi som kommune har takket ja til at deltage i en følgegruppe, 
der skal arbejdere videre med opgaven.
8   Orientering om Minister for ligestillings ”Redegørelse/Perspektiv- og 
handlingsplan 2017”
Per Jensen orienterede kort om den udsendte Perspektiv- og handleplan.
9   På baggrund af en artikel i Berlingske, drøftes problematikken omkring 
sexisme i landets byråd
Maria Sloth foreslår, at der laves en politik for byrådet – et samarbejdskodeks, der kan 
dæmme op for sådanne tilfælde i Aarhus Byråd. Sekretariatet undersøger det nærmere 
og vender tilbage til formanden med et forslag.
10   Eventuelt
Farvel og tak til Thorkil Andersen, MBU, der går på pension pr. 30. juni 2017.
Opfordring til at deltage i konference arrangeret af bl.a. Ali Nuur vedr. lige rettigheder for 
piger med anden etnisk baggrund lørdag den 9. september 2017. 


