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1. Godkendelse af referat fra senest møde 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

Godkendt 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
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2. Godkendelse af dagsorden 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

Godkendt 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
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3. Opfølgning på handlingsplan: Afholdelse af 
temamøde om fædres brug af orlov i foråret 
2021. 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Sagsbeskrivelse 

På temamødet i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020 blev der nikket 
til, at vi kunne gå videre med at planlægge et temamøde om fædres brug af 
orlov. Det er tanken, at mødet skal afholdes i foråret 2021 og at følgende skal 
inviteres til at deltage:  

• Kommunalbestyrelsen  
• medlemmer af MED-udvalget på de 2 overordnede niveauer.  
• ledere med plads i Strategisk Chefforum  
• evt. øvrige relevante interessenter.  

 
Formanden har haft kontakt til Oxford Research, som sammen med Syddansk 
Universitet har lavet en undersøgelse om fædres brug af orlov og effekten på 
blandt andet deres børn.  
De er kommet med et kort oplæg og en pris. Vedlagt dagsordenen som bilag. 
 
Vi drøfter oplæggget, samt deltagerkreds og økonomi. 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

Oplægget godkendt. 
Der var enighed om, at de 2 øverste niveauer i MED og strategisk chefforum 
inviteres til temadag onsdag den 28/4-2021 kl. 14.00-16.00. Ligeledes invite-
res Kommunalbestyrelsen. Derudover kan der fra de 4 forvaltnings MED un-
dersøges om der er interessenter udenfor MED udvalgene, hvor det giver 
særlig god mening at der inviteres.  
De enkelte medlemmer af udvalget undersøger muligheden for, at der kan 
præsenteres lokale eksempler fra Jammerbugt Kommune på dagen. 
 
Lisbet Emmery, Dorte Jønsson og Ida rytter udgør arbejdsgruppe, der skal 
forestå dagen. 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
Carsten Kaalbye deltog ikke under behandling af punktet. 
 

Bilag 

• Bilag - Oplæg fra Oxford Research 

  

Bilag/Punkt%203%20-%20Bilag%201%20-%20Bilag__Oplaeg_fra_Oxford_Research.pdf
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4. Handlekatalog 2020. Ligestillingsudvalgets 
input 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Sagsbeskrivelse 

På mødet i LSTU den 28. august blev det drøftet, om der var ligestillings-
aspekter i oplæg til handlekatalog, og det blev fastlagt, hvordan LSTU skulle 
kommentere oplægget i relation til de punkter, som efterfølgende blev udpe-
get. Formandskabet udarbejdede et udkast til bemærkninger, som blev rund-
sendt til udvalgets medlemmer til det, vi kaldte ”aktiv kommentering”. Ved 
deadline var der ikke kommet kommentarer ind i formandens mailboks. For-
mandskabets udkast blev derefter videresendt som LSTU´s officielle be-
mærkninger.  
Vedlagt her som bilag.  
 
Planstrategien og initiativerne strækker sig frem til 2030, så formandskabet 
foreslår, at det bliver et fast punkt på fremtidige dagsordner, så LSTU er op-
dateret på hvad og hvilke initiativer, der er sat i gang. 
Drøftes. 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

Drøftet. 
Ida Rytter oplyste, at Ligestillingsudvalget er indskrevet i Hvidbogen og som 
mulige involverede under de numre i Handlekataloget som anført i LSTU’s 
høringssvar. 
 
Der var enighed om, at LSTU drøfter status på Handlekataloget i foråret og 
efteråret 2021 i f.t. den tidsplan, der forventes godkendt i foråret 2021. 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
Carsten Kaalbye deltog ikke under behandling af punktet. 

Bilag 

• Høring vedr. handlekatalog-sept.2020.pdf 

  

Bilag/Punkt%204%20-%20Bilag%201%20-%20Hoering_vedr_handlekatalogsept2020pdf.pdf
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5. Orientering fra formandskabet 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Sagsbeskrivelse 

• Næstformanden informer kort om Ligestillingsredegørelsen - status. 
• Formandskabet foreslår at LSTU tager aktivt del i de ansattes politik og ret-

ningslinjer vedrørende Krænkende handlinger – herunder chikane og seksuel 
chikane. Næstformanden orienterer om nuværende, gældende politik, og 
formanden orienterer om tiltag på det politiske område.  

• Runde ved medlemmerne om eventuelle nye tiltag, opgaver eller andet fra de 
4 forvaltninger. 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

Næstformanden orienterede om processen vedr. Ligestillingsredegørelsen. 
Der er rettet henvendelse til kommunaldirektøren og formandsskabet får be-
sked og information, så snart kommunen får besked fra Ligestillingsministeri-
et. Derefter skal ministeriets tilbagemelding på TRYK. 
 
Næstformanden orientere om, at HOVEDMED på førstkommende møde drøf-
ter “Delpolitik om Mobning og seksuel chikane”. Formanden orienterede om, 
at Kommunalbestyrelsen drøfter emnet på temamøde først i 2021. Der følges 
op på kommende møde. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt Corona-situationen havde medført stigmatisering af 
grupper eller enkeltmedarbejdere. Der var enighed om, at medlemmerne ta-
ger bekymringen med tilbage i MED-systemet, og at pkt. drøftes på næste 
møde. 
 
Sekretariats- og Borgerservicechef Jakob Kruuse er udpeget som ledelsesre-
præsentant fra StabsMED til LSTU. 
 
Sekretæropgaven afventer HR afdelingens ansættelse af ny HR chef. 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
Carsten Kaalbye deltog ikke under behandling af punktet. 
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6. Eventuelt 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

Intet 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
Carsten Kaalbye deltog ikke under behandling af punktet. 
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7. Nye møder i 2021. Fastlæggelse af datoer 

81.00.15-G00-1-17/ Jakob Kruuse 

Ligestillingsudvalget, den 27. november 2020 

05/02-21 
18/06-21 
17/09-21 
19/11-21 
 
Alle dage kl. 10.00-12.00. 
Temamøde 28/04-21 kl. 14.00-16.00 
 
Afbud 
Peter Laursen, Bo Skou Frank 
Carsten Kaalbye deltog ikke under behandling af punktet. 
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Bøje Holmsgaard Lund-
toft 
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