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Udvalget har besluttet at udarbejde et tillæg fremfor at 
lave en ny handleplan for perioden 2016-2018. Nær-
værende dokument er således et tillæg til udvalget for 
mangfoldighed og ligestillings handleplan for 2015-
2016.

Det overordnede formål med udvalgets arbejde er at 
bidrage til at fremme ligestilling og mangfoldighed både 
i bysamfundet og på Aarhus Kommunes arbejdsplad-
ser, herunder også de serviceydelser, som kommunen 
leverer til borgerne. 

Udvalget ønsker: 
• at skærpe medarbejdernes, ledernes og civilsamfun-

dets opmærksomhed omkring værdien af mangfol-
dighed og ligestilling

• at styrke Aarhus Kommunes position som en pro-
aktiv rollemodel for at bidrage til, at vi vedbliver at 
udvikle og fastholde det positive image som en by 
og en arbejdsplads, hvor der er plads til mangfol-
dighed – en by for alle. Heri ligger også en tydelig-
gørelse af, hvilken værdi mangfoldighed/ligestilling 
har for borgeren. 

Handleplanen 2015-2016 er bygget op omkring en 
række indsatser, som er samlet i 4 temaer, hvor main-
streaming er indarbejdet som et gennemgående tema:
1. Mangfoldighed på arbejdspladsen
2. Ligestilling i kerneydelser
3. Nordisk venskabsbysamarbejde
4. Kønsfokus i arbejdet med børn og unge

Hvis der ønskes at læses yderligere omkring udvalgets 
formål, hensigt og aktiviteter henvises der til handlepla-
nen 2015-2016. 

I nærværende tillæg til handleplanen er hvert tema be-
handlet i forhold til status og fremadrettede indsatser. 

Mangfoldighed på arbejdspladsen

I henhold til integrationspolitikken fra juni 2007 er 
Aarhus Kommunes målsætning, at andelen af ansatte 
med etnisk minoritetsbaggrund i faste stillinger skal 
svare til andelen af borgere med etnisk minoritetsbag-
grund i den erhvervsaktive alder. I 2015 (november) var 
måltallet 11,6 %. I november 2015 udgjorde ansatte med 
etnisk minoritetsbaggrund 6,3 %, hvilket er 5,3 procent-
point fra at opfylde målsætningen i integrationspolitik-
ken. Set i lyset af demografiudviklingen, hvor andelen af 
borgere med etnisk minoritetsbaggrund i den erhvervs-
aktive alder vokser relativt hurtigt, er der udfordringer 
forbundet med at opfylde målsætningen for Aarhus 
Kommune. 

I forhold til at arbejde med mangfoldighed på arbejds-
pladsen har udvalget hovedsageligt arbejdet i to spor 
– et spor der omhandler Charter for Mangfoldighed og 
et andet der omhandler ligestilling og mangfoldighed i 
ledelse. Nedenfor er de to spor opdelt under status og 
fremadrettede indsatser. 

Status, Charter for mangfoldighed
Et af de skridt der er taget for at styrke mangfoldighe-
den på arbejdspladsen er, at der er udarbejdet et Char-
ter for Mangfoldighed, som er et netværk af eksperter, 
organisationer og virksomheder i Aarhus kommune, 
som udveksler viden om at skabe udvikling og vækst 
samtidig med, at de tager socialt ansvar. Charteret er 
en hensigtserklæring om, at man som virksomhed vil 
sætte fokus på mangfoldighed. Charteret rådgives af et 
Advisory Board, som er nedsat af Aarhus’ borgmester 
Jacob Bundsgaard og Rådmand for Sociale Forhold og 
Beskæftigelse, Thomas Medom. Arbejdet med charteret 
er forankret i Magistratsafdelingen for Sociale forhold 
og Beskæftigelse og understøttes af HR i Borgmeste-
rens afdeling. 

I regi af charteret er der planlagt to lederlounges i 2016. 
Det første der blev afholdt i maj havde temaet ’Mang-
foldighed i rekruttering’, og det næste, der afholdes i 
september, har temaet ’Gør forskelle til forretning’.

Fremadrettet handling, Charter for Mangfoldig-
hed
Aarhus Kommune har – ligesom 100 andre virksom-
heder og organisationer i Aarhus –underskrevet mang-
foldighedscharteret. Aarhus Kommune har endvidere 3 
repræsentanter i Advisory Board, som ligeledes sidder 
i Udvalget for Mangfoldighed og ligestilling. Opgaven 
med at styrke mangfoldigheden i Aarhus Kommune 
som arbejdsplads, skal i efteråret 2016 bringes ind i 
HR- og Personalestyregruppen, for at drøfte og beslutte, 
hvordan det gøres bedst muligt. 
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Status, ligestilling og mangfoldighed i ledelse
Samlet set er andelen af kvinder i Aarhus Kommune på 
ledelsesniveau 1 på 20 %, mens andelen af kvinder på 
ledelsesniveau 2 og ledelsesniveau 3 er på henholdsvis 
48% og 70% Over de sidste fire år er der en stigende 
tendens i udviklingen i andelen af kvinder i ledelse på 
ledelsesniveau 2 og 31. 

Der arbejdes med at øge ligestilling og mangfoldighed i 
ledelse i Aarhus Kommune, og Borgmesteren nedsatte 
i 2014 en taskforce, som har opstillet konkret anbefa-
linger til øget ligestilling og mangfoldighed i kommu-
nens ledelse. Det er besluttet, at ledertalentudvikling 
på tværs af magistratsafdelingerne skal være driver for 
at øge ligestilling og mangfoldighed i ledelse. Således 
bliver strategisk ledertalentudvikling i Aarhus Kommune 
en overordnet ramme for at arbejde med ligestilling og 
mangfoldighed i ledelse. Det betyder blandt andet, at 
der skal lægges vægt på ligestilling og mangfoldighed, 
når ledere rekrutteres og ledertalenter spottes i Aarhus 
Kommune. 

Fremadrettede handlinger, ligestilling og mang-
foldighed i ledelse
Effekten af ovenstående beslutninger bør ses i et 5-10 
årigt perspektiv af to hovedårsager: For det første er der 
en relativ lav personaleomsætning på de øverste ledel-
sesniveauer, for det andet tager det tid at lave kulturfor-
andring og ændre vaner.  

Ligestilling i kerneydelser

Status
Som en del af udvalgets handlingsplan har Sociale 
forhold og Beskæftigelse samt Sundhed og Omsorg – i 
foråret 2015 deltaget i et netværksprojekt (spydspids-
projektet), hvor Ministeriet for Børn og Ligestilling, KL 
og en række kommuner har udviklet metoder til at tæn-
ke køn ind i de offentlige ydelser. Projektet har resulteret 
i en pjece ”Anbefalinger og værktøjer til at arbejde med 
køn og ligestilling i borgerettede ydelser” udarbejdet af 
Rambøll, hvor der gives anbefalinger og værktøjer til at 
arbejde med ligestillingsvurderinger af kerneydelser. 

Fremadrettede handlinger
På baggrund af de to projekter, sendte udvalget i foråret 
2016 en indstilling til direktørgruppen, hvor det anbefa-
les at erfaringer og anbefalinger fra projekterne spredes 
mere systematisk i Aarhus Kommune. Direktørgruppen 
har på baggrund heraf besluttet, at opgaven forank-
res i direktionerne i magistratsafdelingerne. På den 
baggrund har HR- og Personalestyrelsen i samarbejde 
med sekretariatet for Udvalget for mangfoldighed og 
ligestilling udarbejdet et informationsbrev om ligestil-
ling i kerneydelsen til ledelsessekretariaterne i Magi-
stratsafdelingerne. I informationsbrevet anmodes der 
om at udvælge og tilrettelægge mindre aktiviteter, som 
kan give konkrete erfaringer med at ændre på indsat-
sen eller igangsætte nye indsatser, så den er målrettet 
mangfoldigheden i målgruppen. Områderne udvælges 
på baggrund af viden og data i forhold til, hvor der fin-
des ligestillingsmæssige udfordringer. Det forventes, at 
opgaverne kan varetages mere effektivt ved at målrette 
ydelserne i forhold til den mangfoldige målgruppe, og 
at man herved styrker integration, ligestilling og tilgæn-
gelighed i Aarhus kommune. 

HR- og Personalestyregruppen varetager den kommu-
nikationsmæssige del og Sekretariatet for udvalget for 
mangfoldighed og ligestilling i Borgmesterens afdeling 
den koordinerende og opfølgende del.

_______________________________________
1 Lederniveau (ln)1 omfatter magistratsdirektører og forvaltningschefer. Ln 2 omfatter 
chefer, som typisk refererer direkte til den øverste ledelse. Der er her tale om en gruppe 
af chefer, som udgøres af f.eks. afdelingsledere, kontorchefer og afdelingsingeniører. 
Ln3 omfatter alle øvrige ledere, der ikke er omfattet af ln1 eller ln2. Det er ofte decentrale 
ledere f.eks. skoledere, institutionsledere og daglige ledere.
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Nordisk venskabsbysamarbejde

Status
Aarhus Kommune deltager hvert andet år i en nordisk 
venskabsbykonference, sammen med Turku (Finland), 
Göteborg (Sverige) og Bergen (Norge). I år er Aarhus 
Kommune vært for konferencen. 

Fremadrettede handlinger
Venskabsby konferencen afholdes i september, og alle 
byer har meddel sin ankomst. Temaet for konferencen 
er ”Ligestilling og mangfoldighed på uddannelsesinsti-
tutioner og i udvikling af boligområder”. 
Der arrangeres oplæg, dialogforums og en guidet bus-
tur rundt til forskellige boligområder i Aarhus by. 

Kønsfokus i arbejdet med børn og unge

Status
Magistratsafdelingen for Børn og Unge har over en 
længere periode arbejdet med ”Kønsfokus i arbejdet 
med børn og unge”. I den forbindelse er der lavet 
deskriptive analyser af forskelle mellem drenge og piger 
på en række indikatorer, som vurderes at være relevan-
te i en ligestillings- og mangfoldighedssammenhæng. 
Analyserne bygger på tal opgjort for børn i kommunale 
dagtilbud/skoler i Aarhus Kommune og dækker følgen-
de; Udsættelse af skolestart, Specialklasseelever, Trivsel, 
Fravær, Karaktergennemsnit og aflagte prøver, overgang 
til ungdomsuddannelse og kønsfordeling blandt ledere 
og medarbejdere. Opgørelserne peger på afgørende 
forskelle mellem drenge og piger. 

Fremadrettede handlinger
På baggrund af ovenstående analyser, er det i ledelsen 
i Magistratsafdelingen for Børn og unge besluttet, at 
der udarbejdes en kommunikationspakke til områdele-
delserne for at fremme dialog og øget bevidsthed om 
ligestilling mellem piger og drenge. Desuden er det 
besluttet, at indarbejde ligestillingsfokus i den lokale 
kvalitetsrapportering fra 2015.
Udvalget har besluttet, at udvalgsarbejdet i resten af 
byrådsperioden 2014-2017 hovedsageligt skal omhandle 
mangfoldighed og ligestilling på børn- og ungeområ-
det – herunder uddannelsesvejledning og mangfoldig 
rekruttering til uddannelsesinstitutionerne. 

Konkret er det besluttet, at arbejde med tre fokusområ-
der:

• Pædagogikken 
• Rekruttering til uddannelser
• Udskoling: Uddannelsesvejledning og Ungdomsud-

dannelser (95 % målsætningen)

På den baggrund er der på et møde mellem ledelsen 
i Børn og Unge, udvalgsformanden og sekretariatet 
besluttet at afsøge mulighederne i Sociale Forhold og 
Beskæftigelse og i Børn og Unge for at drøfte ligestil-
ling og mangfoldighed på børn- og ungeområdet med 
relevante udvalg. 


