
Råd og Nævn 

HR og Jura 

HR og Organisation    

Referat 

Udvalget for mangfoldighed og ligestilling 
28-09-2017 16:00 

28-09-2017 17:30 

Dato: 

Tid: 

Sted: 

28. september 2017 

16:00 - 17:30 

Rådhuset. Lokale 398 

Deltagere: Maria Sloth  

Theresa Blegvad  

Anne Line Svelle  

Ole Ibsen  

Mette Hvid Johannesen  

Olaf Vollmer  

Bjarne Toft  

Peter Risvig  

Lars Kloppenborg  

  
 

Afbud: Anne Nygaard  

Lene Horsbøl  

Hanne Thalund  

Thune Korsager  

Birthe U. Sørensen  

Kirsten Blåbjerg Pedersen  

Mads Nymann Rasmussen  

Jan Beyer Schmidt-Sørensen  

Hüseyin Arac  

Ali Nuur  

  

   

Fraværende:   

   

Bemærk: Der serveres sandwich  
 

 

1   Godkendelse af referat og gennemgang af dagsordenen 
Ingen bemærkninger.  
2   Opfølgning på udvalgets anmodning om at sexchikane indgår som en del af 

introduktionsprogrammet for det nye byråd 
Styregruppen for introduktion til det nye byråd har taget anmodningen til efterretning og 

vil have fokus på sexchikane i forbindelse med det kommende introduktionsprogram. 
3   Drøfte udvalgets fremtid 
I forbindelse med den fortsatte drøftelse af udvalgets fremtid var der udarbejdet tre 

løsningsforslag, der skulle håndtere evalueringens resultater, der bl.a. viser, at der er 
manglende politisk deltagelse på møderne, men at de fremmødte deltager interesseret 



Side 2 

og aktivt. Herefter blev de tre løsningsforslag drøftet. Der var fortsat enighed om, at det 
var givtigt med sammensætning af både politikere, ledende embedsmænd og 

medarbejdere – der kom forslag om inddragelse af bysamfundet (fx erhverv, kultur 
m.m.). Efterfølgende er der fremsendt en indstilling til Byrådet, der blev vedtaget på 
Byrådets møde den 15.11.2017, hvor følgende blev besluttet: 

• Der laves et nyt tydeligt kommissorium med konkrete opgaver 
• Et styrket samarbejde mellem udvalget og Magistraten, Byrådet, FMU m.m. 

• Ændring af udvalgets sammensætning til 3 repræsentanter fra hhv. 
medarbejdersiden, ledelsessiden, Byrådet og bysamfundet = i alt 12  

4   Orientering om kommende møder 

Der var enighed om at annullere mødet den 2. november bl.a. på grund af KV2017 og 
fastholde det sidste møde i december.  

5   Opfølgning på byrådbehandlingen af sagen ved. kvindesvømning 
Status er, at Byrådet har besluttet, at der skal være lige adgang for alle køn i den 
offentlige åbningstid i Gellerupbadet og badeanstalten i Spanien. Der er mulighed for at 

lave kønsopdelt svømning i regi af foreninger ni steder i kommunen. Sagen er så vidt 
vides indbragt for Ligebehandlingsnævnet, men endnu ikke behandlet.  

6   Orientering om byrådsbehandlingen af ligestillingsredegørelsen 
Ligestillingsredegørelsen er blevet drøftet og vedtaget på Byrådsmøde og indberettet til 
Ministeriet. Besvarelsen er en gennemsnitlig vurdering af de forskellige 

magistratsafdelingers svar, hvilket ikke giver de store udslag i forhold til om noget er 
rigtig godt eller rigtig dårligt. Det er muligt, at der kan aflæses noget af det 

bagvedliggende data. Derfor bør det overvejes om der kan gøres noget tværgående i 
kommunen på generelt plan, fx fokus på: 

• Flere kvinder i topledelse 

• Rekruttering af modsat køn til typiske mande-/kvindejobs 
• Ansættelse af flere med anden etnisk herkomst 

• Deltidsansattes mulighed for at gå op i tid 
• Barsel for begge køn 

• Ligestilling i efteruddannelse  
7   Drøfte om udvalget ønsker at give høringssvar på udkast til den nye "sports- 
og fritidspolitik 208-2021" 

 Der var forskellige bemærkninger til udkastet til nye Sports- og Fritidspolitik. Disse er 
samlet op i det høringssvar, der blev sendt efter mødet. (bilag) 

8   Orientering om KL's køn-ligestillingsstatistik 
Det blev aftalt, at der med referatet fremsendes link til KRL:   
 

 


