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Dato:
Tid:
Sted:

20. august 2018
18:00 - 21:00
Rådhuset, lokale 381 

Deltagere: Mads Hedelund
Ole Ibsen, Didde Margrethe Lønne
Kirsten Blåbjerg Pedersen
Mette Hvid Johannesen
Olaf Vollmer, Susanne Hoeck
Lene Hartig Danielsen
Heidi Bank
Mette Bjerre
Lone Norlander Smith 

Afbud:

Fraværende: Thune Korsager

Bemærk: Pkt. 2: Bemærk rammer for præsentationsrunde: 2 minutter til hver, hvor 
man kan sige: 1) Hvem er jeg 2) Hvad beskæftiger jeg mig med 3) 
Hvorfor sidder jeg i udvalget 4) Hvad har jeg gjort mig af tanker om 
udvalgets kommissorium. 
Eva Cathrine Dalum Olsen og Otto Ohrt, Sundhed og Omsorg, deltager på 
punkt 6. 
Pia Buchardt, Kulturforvaltningen og Tine Kristensen, LGBThuset, deltager 
på punkt 8.1. 

1   Velkommen v/ Lone Norlander Smith og middag med hyggesnak (Kl.18.00-
18.15) 
2   Middag med præsentationsrunde (Kl.18.15-18.45)
 Præsentationsrunde. Der var flere som ønskede, at møderne ikke kun afholdes på 
Rådhuset. Det tager sekretariatet til efterretning. 

3   Dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde (bilag) (Kl.18.45-
18.55) 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 
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4   Præsentation af kommissorium, arbejdsplan og kommunikationsopgaver 
samt spørgsmål, forslag og kommentarer v/ Stinne Skammelsen (bilag) 
(Kl.18.55-19.15)
 Stinne gjorde rede for Udvalgets arbejdsgrundlag, formål og ramme. Desuden 
præsenterede hun kommissoriet og arbejdsplanen (se PowerPoint i 
dagsordensmaterialet).

Lene opfordrede til hurtigst muligt at operationalisere de mål, der står i kommissoriet, så 
det er muligt efterfølgende at undersøge, om udvalget har nået de opstillede mål. 
Sekretariatet vil arbejde videre med det. 

Der var en drøftelse af, hvordan vi bedst muligt skaber debat om ”mod til rummelighed”. 
Der var følgende forslag:

 Færre svar og i stedet flere skarpe spørgsmål der kan skabe debat
 Det er vigtigt at holde fast i de gode fortællinger, men det er også vigtigt ikke bare 

at uddele skriveopgaver, for det er vanskeligt at skrive noget godt, hvis man ikke 
har noget på hjertet

 Vigtigt at ”koble os på/flettes os ind i” andre aktørers relevante initiativer og 
arrangementer. Vi skal ikke altid lave det hele selv. Susanne vil inden næste møde 
afdække mulighederne og området. Lene vil ligeledes undersøge, om der andre 
aktører som vi kan ”spille stærkere”. 

 Lad os møde folk, der hvor de er. Eksempel med at gå ud i nattelivet kl. 24 – her 
kan man møde nogle andre mennesker end man f.eks. når med pressemeddelelser 
og debatarrangementer. 

 Byrådsrepræsentanterne kan undersøge, om de havde nogle gode erfaringer fra 
valgkampen, som kan gentages (ift. form for arrangement/måde at skabe debat 
på)

 Vi kan også møde folk virtuelt
 Lad os skabe debat ved at sætte noget på spidsen – vi må godt provokere lidt
 Forslag om at lave en skrivekonkurrence for folkeskolerne om forskellige emner 

indenfor ”mod til rummelighed” med en præmie og noget mediedækning

Det blev besluttet, at det skal tages op igen på det kommende udvalgsmøde
5   Pause (Kl.19.15-19.25)
6   LGBT-sundhed i Aarhus Kommunes sundhedspolitik (Kl.19.25-20.15)
6.1   Oplæg om processen vedr. Aarhus Kommunes sundhedspolitik v/ Otto Ohrt 
(Sundhedschef, Sundhed og Omsorg) (5 min)
Otto orienterede om processen for sundhedspolitikken, og at Udvalget for mangfoldighed 
og ligestilling vil blive inddraget i processen på samme måde som de faste udvalg (se 
PowerPoint i dagsordensmaterialet) Otto orienterede ligeledes om, at der er nedsat et 
opgaveudvalg ”Sundhedsfremme 0-100 års”. 
Der var i udvalget enighed om, at afholde et møde for de relevante partnere omkring 
realiseringen/omsætningen af politikken vedr. LGBT-sundhed, når/eller lige omkring at 
sundhedspolitikken bliver vedtaget. Udvalget for mangfoldighed og ligestilling kan lave 
det i samarbejde med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. 
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6.2   Oplæg om LGBT-sundhed (udfordringer og muligheder) v/ Didde Margrethe Lønne 
(10 min) 
Didde holdte oplæg om LGBT+-sundhed, hvor hun orienterede om de 
sundhedsproblematikker der er for LGBT+-personer (se PowerPoint i 
dagsordensmaterialet). Didde gav sit bud på 2 konkrete ting i sundhedspolitikken: 
Uddannelse af LGBT+-personers sundhedsrelaterede berøringsflader & Fokus på 
styrkelse af seksuel sundhed blandt risikogrupper.

6.3   Udvalget skal udarbejde 1-2 konkrete ønsker til sundhedspolitikken 
(gruppedrøftelse 10 min og plenum 15 min) faciliteres v/ Stinne Skammelsen
Pga. kort tid, var der kun en kort drøftelse af de konkrete ønsker til sundhedspolitikken. 
Det blev drøftet at det konkret bud til sundhedspolitikken kunne være et regionalt og 
kommunalt samarbejde omkring efteruddannelse af sundhedspersonale ift. LGBT+- 
personer. 

Det blev besluttet at tage punktet op på næste udvalgsmøde med henblik på at beslutte 
de to konkrete bud til sundhedspolitikken.

7   Pause (Kl.20.15-20.25)
8   LGBT-hus i Aarhus (Kl.20.25-20.50) 
8.1   Oplæg om proces og ad hoc arbejdsgruppe v/ Pia Buchardt (konsulent i 
Kulturforvaltningen) (5 min) 
Pia orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at lave et kort 
notat omkring LGBT-huset, som kan benyttes i de politiske budgetforhandlinger. Pia 
orienterede ligeledes om, at der arbejdes på en midlertidig placering på det gamle amts-
sygehus, Tage-Hansens Gade. 
Arbejdsgruppen består af Tine og Simon fra LGBT-husets støtteforening, Didde fra 
Udvalget for mangfoldighed og ligestilling, Stinne fra sekretariatet for udvalget og Pia fra 
Kulturforvaltningen. 

8.2   Oplæg fra Tine Kristensen, bestyrelsesformand for støtteforeningen til LGBT-hus om 
foreningens vision (10 min) 
Pga. kort tid, blev det en kort orientering. Tine, som er bestyrelsesformand for LGBT-
husets støtteforening, orienterede om hvilken vision støtteforeningen har for huset. 

8.3   Drøftelse (10 min) 
Den foreslået placering på Tage-Hansens gade blev kort drøftet, da Mads gave udtryk 
for, at placeringen er lidt langt væk fra centrum. Pia lagde op til, at hvis der er nogen, 
som kan komme med et mere centralt bud, så vil arbejdsgruppen meget gerne høre om 
det. Tine var enig med Mads i, at det ville være optimalt, hvis det lå mere centralt end 
Tage-Hansens gade, men at det er en god startlokation. 

9   Information om studietur v/ Stinne Skammelsen (bilag) (Kl.20.50-20.55) 
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 Der var ikke yderligere information ud over det tilsendte pr. mail. Når tidspunkterne for 
flybussen er tilgængelige, sender sekretariatet det ud pr. mail. Hvis man har mulighed 
for at lægge bil til, kan man skrive det til Stinne, som vil sørge for at koordinere det.
 
10   Eventuelt og kommunikation (Kl.20.55-21.00) 
 Vi nåede ikke punktet


