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Punkt 1: 1. Godkendelse af referat (fast punkt) (16:00-16:05)

Referatet godkendes.

Forkvinden orienterer om, at mødet mellem FMU og Udvalget er udsat til sensommer grundet flere afbud
fra FMU.

Punkt 2: 2. Orientering om pressebriefingen d. 15.5 vedr. LGBT+undersøgelsen, bod ved Priden d. 1.6.19
og debatarrangementet ”Er der plads til LGBT+personer i Aarhus?” d. 4.6.19 (16:05-16:25)

Ajla og Lone orienterer om pressebriefingen, og fremhæver, at der var en god dialog og stor interesse for
undersøgelsen. Der blev især lagt vægt på antallet af hadforbrydelser og diskrimination, hvordan Aarhus
Kommune vil handle på resultaterne samt det kommende debatarrangement ”Er der plads til LGBT+
personer i Aarhus?”.

Efter pressebriefingen fik undersøgelsen meget medieomtale, bl.a. bragte JP, Stiften, Tv2Østjylland, Ritzau
m.fl. artikler om undersøgelsen.

Mads spørger ind til, hvorvidt rapporten er delt med øvrige magistrater, byrådspolitikkerne osv? Stinne
orienterer om, at rapporten er tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside, men at hun vil sørge for, at
rapporten bliver delt med ledelsen.

Didde foreslår, at det kunne være interessant at få adgang til rå data for at undersøge sammenhængen
mellem åbenhed om egen seksualitet og oplevelsen af diskrimination/hadforbrydelser. Dette for at få et
bedre billede af, hvem der oplever diskrimination/hadforbrydelser. Stinne og Ajla går videre med det og
orienterer herom på næste udvalgsmøde.



Der spørges ind til, om der findes et overordnet netværk i Aarhus, som beskæftiger sig med
hadforbrydelser/diskrimination, herunder Østjyllands Politi. Det forslås at sende rapporten til politiet og
MBU (Magistraten for Børn og Unge). Stinne orienterer i den forbindelse om, at der findes et samarbejde
med TrygFonden, Aarhus Kommune og Østjyllands politi, hvor rapporten kan blive præsenteret. Stinne går
videre med punktet, og orienterer om det på næste udvalgsmøde.

Bod til Priden er svær at bemande grundet for få ressourcer, og aflyses derfor. Der opfordres til, at
invitationerne til debatarrangementet d. 4/6 deles ud til folk på pladsen.

MTM og Udvalget hejser i fællesskab regnbueflag ved otte indfaldsveje til Aarhus i forbindelse med Priden
kl. 8 d. 1/6.

Didde inviterer Udvalget til morgenmad til Priden kl. 9.15 ca. ved AIDS-Fondet og til at gå med i paraden.

Stinne orienterer om debatarrangementet ”Er der plads til LGBT+ personer i Aarhus?” kl. 17-18.15 –
opfordres til at komme lidt før. Lokaliteten er Teater Svalegangen. Der orienteres om de tre udvalgte
temaer for debatten og paneldeltagerne.

Punkt 3: 3. Orientering om stikprøveundersøgelse ift. køn og seksualitet i selvbetjeningsløsninger
(16:25-16:35)

I forbindelse med Borgerservices stikprøveundersøgelse, er der fundet en unødvendig kønskategori
(mænd/kvinde) med tilhørende symboler ved ansøgning om vielse. Borgerservice har kontaktet
leverandøren, og bedt dem om at fjerne kategorien, da det ikke er en relevant oplysning for Borgerservice.

Der er en generel holdning i Udvalget om, at man sender et fint signal ved at fjerne kategorien i
Borgerservices ydelser, som kan inspirere andre til at gøre lignende, og som undgår at diskriminere visse
borgere. Der er enighed i Udvalget om, at det er en god ide, at Borgerservice laver lidt kommunikation om
det. Det går Lene videre med.



Stinne orienterer om, at hun, Per og Børn og Unge har haft et møde om screening af B&U’s værktøjer
(forældreformularer), og B&U vender tilbage med en orientering på processen snarest.

Stinne følger op på kønskategorier ved den elektroniske ansøgning til job i kommunen.

Punkt 4: 4. Orientering om nyeste ift. LGBT+hus (16:35-16:45)

Ajla og Mads orienterer om, at LGBT+huset overtager tre egne, faste lokaler i FO-Byen med overtagelse pr.
1/8-2019. HR & Organisation i Borgmesterens Afdeling vil give en underskudsgaranti i forhold til
huslejeudgifterne (de faste for de tre lokaler) pr. 1/8-2019 og til og med 31/12-2019, forudsat der aktivt
søges om midler fra eksterne fonde og kommunale puljer.

LGBT+huset har derudover mulighed for at leje/låne øvrige og større lokaler på timebasis efter behov i FO-
Byen, f.eks. Stiften Lounge. Huset vil desuden kræve et mindre deltagergebyr til diverse arrangementer af
øvrige LGBT+ foreninger og derved bidrage med egenfinansiering.

Punkt 5: 5. Drøfte mødet mellem Magistraten og Udvalget den 24.6.19 (16:45-17:05)

Stinne orienterer om, hvorfor der er et møde mellem Magistraten og Udvalget, hvilket blev besluttet ifm.
Byrådets beslutning om Revitalisering af Udvalget (2017). Mødet finder sted for løbende at koordinere
med Magistraten omkring Udvalgets arbejde.

Det blev besluttet, at mødet med Magistraten skal kobles tæt til kommissoriet og afsluttes med en kort
drøftelse af, hvad Magistraten tænker det er relevant at Udvalget arbejder med i 2020-2021:

• Status ift. kommissoriet
• Hvad har Udvalget fået ud af arbejdet, hvad er nået/ikke nået? Hvordan fungere revitaliseringen.
•Magistratens forslag til fokus for 2020-2021 (det nye kommissorium)

Stinne foreslår desuden at nedsætte en arbejdsgruppe, som mødes en gang inden Magistratsmødet eller
blot godkender materialet over mail og som deltager i Magistratsmødet.



Følgende sidder i arbejdsgruppen: Didde (vil gerne med usikker om hun kan), Lone; Mette Hviid (Stinne
spørger).

Der er en drøftelse af, at det har været godt at have et snævert fokus i kommissoriet for at rykke hurtigt på
arbejdet frem for en bred dagsorden, som er sværere at nå i mål med. Det snævre fokus har bidraget til
konkrete initiativer, som Udvalget er nået i mål med.

Der er en enighed i Udvalget om, at det er en god ide at invitere bysamfundsmedlemmer ind i Udvalgets
arbejde for at brede paletten ud, få erfaring og gode kræfter ind i udvalget.

Punkt 6: 6. Beslutning, hvem skal være nyt medlem af udvalget for bysamfundet (17:05-17:20)

Forpersonskabet foreslår Julie Rokkjær Birch (museumsdirektør for Kvindemuseet) som Udvalgets nye
bysamfundsrepræsentant. Udvalget bakker enstemmigt op om Julie som nyt medlem af udvalget.

Punkt 7: 7. Godkende udvalgets arbejdsplan for 2. og 3. kvartal 2019. (17:20-17:35)

Mette Bjerre efterspørger opfølgning på Pridedebatten og Kvindemuseets pop-up vogn på Rådhuset i
arbejdsplanen, hvilket tages til efterretning.

Arbejdsplanen er godkendt.

Punkt 8: 8. Beslutning vedr. deltagelse i Talk Town (17:35-17:50)

Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt udvalget skal deltage i Talk Town. Der har ikke tidligere været
enighed om, hvorvidt udvalget skulle deltage. Prisen for deltagelse er 1500kr for to timer. Stinne har
drøftet med Talk Town at have brunch i stedet for morgenmad og have et/to korte oplæg om udvalgets
arbejde. Arrangementet finder sted d. 28/9.



Der er enighed om at deltage i Talk Town, da det er en oplagt mulighed for at debattere og sætte fokus på
mangfoldighed og rummelighed. Mette B opfordrer til, at der er mange fra udvalget som deltager.

Stinne hjælper med at forberede og arrangere det.

Følgende deltager: Lone, Mette B, Kirsten

Følgende er usikre: Heidi, Julie, Didde, Helle

Afbud: Mads, Olaf, Thune, Lene

Punkt 9: 9. Kommunikation, har udvalget noget som skal kommunikeres (fast punkt) (17:50-17:55)

Diddes forslag om at kommunikere Bogerservices’ budskab om at der arbejdes på at fjerne
kønskategorierne ved ”vielse”, tages til efterretning af Lene fra Borgerservice.

Punkt 10: 10. Eventuelt (fast punkt) (17:55-18:00)

Lene orienterer om Borgerservices’ gode arbejde med at inddrage borgerne i processer, hvor borgerne
skaber dagsorden for Borgerservices’ møder med de emner, borgeren har på hjerte.


