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1. Godkendelse af referat fra seneste møde 

81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 28. august 2020 

Godkendt 
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2. Godkendelse af dagsorden 

81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 28. august 2020 

Godkendt 
Afbud fra Bøje Lundtoft, Ida Rytter, Mikkel Orry, Bo Skou Frank, Carsten 
Kaalbye 
  



Ligestillingsudvalget 28. august 2020 

5 
 

3. Opfølgning på møde i Kommunalbestyrelsen 

81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Beslutningstema 

Opfølgning på seneste møde i Kommunalbestyrelsen 

Sagsbeskrivelse 

På seneste møde i Kommunalbestyrelsen, den 27. august 2020, blev ligestil-
lingsredegørelse for Jammerbugt Kommune behandlet. 
Forinden blev der på Kommunalbestyrelsens temamøde holdt et oplæg om 
temaer og planer i Ligestillingsudvalgets arbejde. I forlængelse af denne be-
handling drøfter vi det videre arbejde med udvalgets handleplan.  

Ligestillingsudvalget, den 28. august 2020 

Kommunalbestyrelsen fik på temamøde i august en introduktion til arbejdet i 
Ligestillingsudvalget og en kommenteret gennemgang af enkelte nedslag i 
ligestillingsredegørelsen.  
Der var generel interesse for og opbakning til arbejdet med ligestilling, og li-
gestillingsredegørelsen blev godkendt uden bemærkninger. Slides fra mødet 
er vedlagt referatet som bilag.  
Ligestillingsredegørelse samt minirapport, som genereres når ligestillingsre-
degørelsen indberettes, er også vedlagt som bilag. 
  
Ligestillingsudvalget drøftede det videre arbejde med udvalgets handleplan. 
En temadag om fædres brug af orlov kan eventuelt afholdes foråret 2021, og 
der foreslås inviteres medlemmer af kommunalbestyrelsen, medlemmer af 
MED-udvalg på de to overordnede niveauer samt ledere med plads i Strate-
gisk Chefforum og øvrige relevante interessenter. 
Indsatsen "Fra deltid til fuld tid", som er på dagsordenen i Kommunernes 
Landsforening og de danske kommuner, drøftes ud fra et ligestillingsperspek-
tiv.  

Bilag 

• Slides fra temamøde i Kommunalbestyrelsen 
• Ligestillingsrapport_-_Jammerbugt_(28-08-20) (1).pdf 
• Minirapport_-_Jammerbugt_(28-08-20) (1).pdf 

  

Bilag/Punkt%203%20-%20Bilag%201%20-%20Slides_fra_temamoede_i_Kommunalbestyrelsen.pdf
Bilag/Punkt%203%20-%20Bilag%202%20-%20Ligestillingsrapport__Jammerbugt_280820_1pdf.pdf
Bilag/Punkt%203%20-%20Bilag%203%20-%20Minirapport__Jammerbugt_280820_1pdf.pdf
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4. Drøftelse af handlekatalog 2020 

81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Beslutningstema 

./. Jammerbugt Kommune har sendt et oplæg til handlingskatalog i høring indtil 
den 1. oktober 2020. Det omfatter 51 handlinger – som støtter op om kommu-
nens nye planstrategi. 
Ligestillingsudvalget er i den forbindelse høringsberettiget. Det drøftes på 
mødet, hvorvidt der er ligestillingsaspekter i kataloget eller generelle be-
mærkninger, som bør fremsendes fra Ligestillingsudvalget i et høringssvar. 

Ligestillingsudvalget, den 28. august 2020 

Udkastet til handlekataloget, der udmønter planstrategien, blev drøftet. Der 
ses at være ligestillingsaspekter vedrørende punkterne 5, 7, 11,12, 13, 14, 21, 
23, 26, 29, 31, 38, 40 og 42. Formandskabets udarbejder udkast til til be-
mærkninger, som sendes ud til medlemmerne i Ligestillingsudvalget til en "ak-
tiv kommentering". Bidrag til høringssvar sendes til formanden på 
liy@jammerbugt.dk. 

Bilag 

• Handlingskatalog20_aug.pdf 

  

https://www.jammerbugt.dk/media/3505063/planstrategi_2019.pdf
Bilag/Punkt%204%20-%20Bilag%201%20-%20Handlingskatalog20_augpdf.pdf
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5. Budget 2021 

81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Beslutningstema 

Drøftelse af budget 2021 i et ligestillings-perspektiv 

Sagsbeskrivelse 

Ligestillingsudvalget er høringspart i forhold til budget 2021, som bliver be-
handlet og godkendt i de kommende måneder. Medlemmerne af ligestillings-
udvalget er derfor inviteret til dialogmøde om budgettet. Blandt budgetforslag 
er et forslag om at øge refusion fra den kommunale barselsudligning, således 
at arbejdspladser kompenseres 100 % for barselsfravær.  
På mødet drøftes status, ligesom det drøftes hvorvidt der er øvrige problem-
stillinger i budget 2021, som har betydning for ligestilling. 

Ligestillingsudvalget, den 28. august 2020 

Formandskabet redegjorde for forslaget, som er fremsat til budgettet for 2021 
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6. Eventuelt 

81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 28. august 2020 

. 
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