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Åbne dagsordenspunkter 

1 Referat fra møde 9. januar 2018 3 

2 Godkendelse af dagsorden 4 

3 Justering af forretningsorden 5 

4 Gennemgang af Ligestillingspolitik 6 

5 Opsamling og input til kommende møde 7 

6 Eventuelt 8 
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1. Referat fra møde 9. januar 2018 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Sagsbeskrivelse 

Referat fra seneste møde er udsendt. Eventuelle bemærkninger til referatet. 

Ligestillingsudvalget, den 13. februar 2019 

Referatet er godkendt 

Bilag 
• Referat fra møde i Ligestillingsudvalget 9. januar 2019 

  

file://adm.jammerbugt.dk/system/CFReDir/hrp/SBSYS/Drift/temp/hrp/Dagsorden/Bilag/Punkt%201%20-%20Bilag%201%20-%20Referat_fra_moede_i_Ligestillingsudvalget_9_januar_2019.pdf
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2. Godkendelse af dagsorden 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 13. februar 2019 

Dagsordenen er godkendt 
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3. Justering af forretningsorden 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Sagsbeskrivelse 

Den gældende forretningsorden for Ligestillingsudvalget afspejler ikke den 
aktuelle organisering, ligesom der på seneste møde var forslag om konkrete 
ændringer. 
Den gældende forretningsorden samt oplæg til ny forretningsorden er vedlagt. 
Den nuværende tekst er oplistet til venstre og hvor der er forslag til ny tekst, 
fremgår denne til højre i dokumentet. 

Ligestillingsudvalget, den 13. februar 2019 

Den gældende dagsorden blev gennemgået sammen med forslag til ændrin-
ger.  
Ændringerne med drøftet, og det blev aftalt hvilke ændringer der skal indar-
bejdes i den reviderede forretningsorden, som færdiggøres af formandskabet 
og udsendes med referatet. 

Bilag 
• Ny forretningsorden til Ligestillingsudvalget 20.02.19 

  

file://adm.jammerbugt.dk/system/CFReDir/hrp/SBSYS/Drift/temp/hrp/Dagsorden/Bilag/Punkt%203%20-%20Bilag%201%20-%20Ny_forretningsorden_til_Ligestillingsudvalget_200219.pdf
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4. Gennemgang af Ligestillingspolitik 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Sagsbeskrivelse 

Ligestillingspolitikken drøftes, herunder behovet for revision. Formandskabet 
har drøftet en opdeling i kommissorium og mere overordnet politik. Denne 
tilgang drøftes ligesom øvrige input er velkomne. 

Ligestillingsudvalget, den 13. februar 2019 

Lisbet motiverer kort overvejelserne omkring Ligestillingspolitikken. Politikken 
vurderes generelt som relevant og fyldestgørende, men der kan være behov 
for en opdatering. Politikken er udsendt og omdelt, og drøftes på kommende 
møde. 

Bilag 
• Ligestillingspoli-

tik_vedtaget_af_kommunalbestyrelsen_den_20_nov_2008 

  

file://adm.jammerbugt.dk/system/CFReDir/hrp/SBSYS/Drift/temp/hrp/Dagsorden/Bilag/Punkt%204%20-%20Bilag%201%20-%20Ligestillingspolitik_vedtaget_af_kommunalbestyrelsen_den_20_nov_2008.pdf
file://adm.jammerbugt.dk/system/CFReDir/hrp/SBSYS/Drift/temp/hrp/Dagsorden/Bilag/Punkt%204%20-%20Bilag%201%20-%20Ligestillingspolitik_vedtaget_af_kommunalbestyrelsen_den_20_nov_2008.pdf
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5. Opsamling og input til kommende møde 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 13. februar 2019 

På kommende møde drøftes Ligestillingspolitikken, en fornyelse af forstærket 
indsats for ligestilling samt en handlingsplan for året. 
  



Ligestillingsudvalget 13. februar 2019 

8 
 

6. Eventuelt 
81.00.15-G00-1-17/ Henriette Petersen 

Ligestillingsudvalget, den 13. februar 2019 

Emner for det kommende møde blev introduceret, og der var enighed om at 
udvide mødet med en time, således at mødet den 25. april 2019 starter kl 
11.00. 
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Underskrifter 
Bøje Holmsgaard Lund-
toft   

Dorte Jønsson   

Jacob Dahl Andersen   

Jannie Knudsen   

Jytta Eriksen   

Lisbet Emmery   

Mikkel Orry Amby   

Peter Albeck Laursen   
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