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Referat
af møde i
Ligestillingsudvalget for Jammerbugt Kommune
Torsdag den 8. januar 09 kl. 15.30 i mødelokale 83, Rådhuset i Aabybro.
Deltagere: Jytte Rosenlund (formand), Poul Veje Pedersen (næstformand),
Gunhild Bach Nielsen, Bente Pedersen, Jacob Funder, Ellen Larsen, Peter Laursen,
Elisabeth Andersen,
Afbud: Ingen
Fraværende: Morten Klessen, Svend Åge Fog
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse og godkendelse af Handlingsplan 2009 (bilag)
3. Drøftelse og godkendelse af mødeplan 2009 (bilag)
4. Evt.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Drøftelse og godkendelse af Handlingsplan 2009 (bilag)
Det fremsendte forslag til Handlingsplan blev drøftet og godkendt med enkelte
redaktionelle ændringer – dog ændres tidsplanen for punkt 4, Ligestillingsredegørelse:
- 29.april: Redegørelsen behandles i Jammerbugt Kommunes Ligestillingsudvalg
- 14. maj: Redegørelsen behandles i hovedMED (det øverste MEDudvalg)
- 12. august: Redegørelsen behandles i Økonomiudvalget
- 20. august: Redegørelsen behandles i Kommunalbestyrelsen
- Ultimo august: Indsendelse til ministeren for ligestilling
Under behandling af punktet blev direktionens bemærkninger til handlingsplanen
diskuteret.
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Direktionen mener, at forslaget til Handlingsplan bør ”gennemarbejdes, idet
ambitionsniveauet forekommer for højt” og den mener ikke, at der bør indstiftes en pris.
Ligestillingsudvalget er ikke enig i denne vurdering.
I forhold til spørgsmålet om ambitionsniveau henviser udvalget til følgende afsnit i
ligestillingspolitikken (som tidligere er behandlet i direktionen og er godkendt af
Kommunalbestyrelsen): ”Med nedsættelse af et ligestillingsudvalg har Jammerbugt
Kommune signaleret, at der er vilje til at afsætte tid og ressourcer til arbejdet med
ligestilling.”
I forhold til spørgsmålet om en ligestillingspris fastholder udvalget, at en pris er velegnet til
at skabe opmærksomhed på området ligestilling, som jo er et nyt område for kommunen at
arbejde med. En pris kan have en motiverende virkning i forhold til at komme i gang med
at arbejde med ligestilling, og den kan fungere som en ekstra anerkendelse for
afdelinger/institutioner/medarbejdere, som i praksis gør en ekstra indsats for at få
ligestillingspolitikken ud at leve. Samtidig kan en ligestillingspris være med til at tegne et
positivt billede af kommunen både indadtil og udadtil, og være med til at sætte fokus på
”den gode historie”.
I øvrigt bemærker direktionen, at der ikke bør afholdes en egentlig ligestillingskonference,
men at punktet i stedet indgår på et i forvejen planlagt fælles møde for ledere og TR’er.
Denne holdning ligger helt i tråd med det, der fremgår af handlingsplanen.
Ligestillingsudvalget ser ”konferencen” både som en lejlighed til at markedsføre
Ligestillingspolitikken og som en måde på at slå hul på begrebet kønsmainstreaming.
Begrebet kan forekomme abstrakt og uhåndgribeligt, og udvalget vurderer, at der er behov
for dels at informere om, hvad det i grunden drejer sig om, dels at konkretisere, hvordan
man på forskellige niveauer og på de forskellige arbejdspladser kan arbejde med det. At
kommunen skal arbejde med kønsmainstreaming fremgår af Ligestillingslovens §4.
Da der i kølvandet på direktionens bemærkninger er opstået uklarhed om, hvilken
kompetence Ligestillingsudvalget i grunden har – og er tiltænkt at skulle have – besluttede
Ligestillingsudvalget at fremsende Handlingsplanen til fremme af ligestilling til
Kommunalbestyrelsen med anbefaling om, at Kommunalbestyrelsen godkender den.
Ligestillingsudvalget ønsker at sikre, at der er opbakning til udvalgets planlagte arbejde, og
understreger, at det - uanset kompetence - ikke ønsker at arbejde i strid med øvrige
interesser i organisationen.
3. Drøftelse og godkendelse af mødeplan 2009 (bilag)
Mødeplanen godkendes med følgende ændring: Mødet foreslået torsdag den 12. marts
ændres til onsdag den 29. april. Dertil kommer ændringer (rokeringer) i mødeindholdet
således, at der tages højde for, at sidste rettidige dato for indsendelse af
ligestillingsredegørelse 2009 er 1. sept. (og ikke som først angivet den 1. nov.).
4. Evt.
Ligestillingsudvalget udtrykte tilfredshed med oplæggene til handlings- og mødeplan.
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