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1. Godkendelse af dagsorden 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 20. juni 2019 

Godkendt 
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2. Godkendelse af referat 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 20. juni 2019 

Godkendt med bemærkning om, at beslutningen på seneste møde punkt 5 
(udsendelse af udkast til arbejdsspørgsmål til MED-udvalgene) siden er æn-
dret. 
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3. Nyt fra forvaltningerne 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Sagsbeskrivelse 

Forvaltningerne orienterer om nyt i arbejde med ligestilling til gensidig oriente-
ring og som opfølgning på seneste punkt.  

Ligestillingsudvalget, den 20. juni 2019 

Der henvises generelt til orientering på seneste møde i april.  
Vækst- og udviklingsforvaltningen orienterer supplerende om ændret belut-
ning om tilgængelighed til automat, hvor man kan købe flaskegas. Under den 
politiske behandling af den nye løsning, blev der givet afslag på dispensation 
og sagen blev tilbagesendt gasselskabet med opfordring til at udvikle en løs-
ning som er tilgængelig for handicappede. Et nyt stiforløb er under planlæg-
ning i Aabybro, og der planlægges med lange og åbne stiforløb, så alle er 
trygge og således at stisystemet er let tilgængeligt. I samme forvaltning er 
projektet "Bibliotekernes sprogstart" blevet evalueret meget positivt, indsatsen 
er sket i samspil mellem biblioteket og dagtibud og har været med til at ruste 
børnehavebørn til skolestart. Det gælder særligt de børn, som havde sprogli-
ge udfordringer ved projektstart. 
I staben startes arbejdet med personaleredegørelse for 2018-19, og ligestil-
lingsarbejdet vil indgå i redegørelsen. 
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4. Orientering om forenkling af reglerne om li-
gestillingsredegørelser 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Sagsbeskrivelse 

Folketinget har vedtaget en forenkling af reglerne om ligestillingsredegørelser. Frem-
over skal redegørelserne udarbejdes hvert 3. år, og der er ikke mere krav om opgø-
relse af kønssammensætning i udvalg mm. Der er ikke mere krav om, at kommunen 
har en godkendt ligestillingspolitik, men det forudsættes at der er formuleret konkrete 
målsætninger for ligestilling . Det er sigtet, at redegørelserne skal understøtte det 
løbende arbejde for ligestilling i kommunerne. 

Ligestillingsudvalget, den 20. juni 2019 

De nye regler blev kort drøftet og naturligvis taget til efterretning.  

Bilag 
• Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet 

  

file://adm.jammerbugt.dk/system/CFReDir/hrp/SBSYS/Drift/temp/hrp/Dagsorden/Bilag/Punkt%204%20-%20Bilag%201%20-%20Pressemeddelelse_fra_Udenrigsministeriet.pdf
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5. Data om ligestilling i Jammerbugt Kommune 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Beslutningstema 

Data om ligestilling i Jammerbugt Kommune 
  

Sagsbeskrivelse 

Som forberedelse til dette punkt har formandskabet haft møde med Rikke Juul, 
som har samlet data i systemet Targit, der kan belyse ligestillingen i Jammer-
bugt Kommune. Materialet kan danne afsæt  

for de spørgsmål, som senere skal sendes ud til drøftelse i forvaltningernes 
MED-udvalg – det er imidlertid spændende og varierede data, som vi derfor 
vil gennemgå og drøfte i fællesskab. 

Rikke deltager i mødet med henblik på en samlet inspirerende drøftelse som op-
læg til det videre arbejde. 

Ligestillingsudvalget, den 20. juni 2019 

Rikke Juul gennemgik materialet som sammenstiller oplysninger om kønsfor-
deling i personalet og de data som knytter sig til med service til borgerne. Det 
blev aftalt at dykke yderligere ned i materialet på næste møde, for at afklare 
om der tegner sig nogle spændende teser / spørgsmål at arbejde med på de 
enkelte fagområder. Som forberedelse til denne drøftelse, opfordres med-
lemmerne i Ligestillingsudvalget til at overveje, hvilke ligestillings-emner, det 
kan være særligt relevant at arbejde med på eget forvaltningsområde. 
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6. Eventuelt 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 20. juni 2019 

Formanden ønskede god sommer.  
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