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Beretning fra forpersonskabet 

 

Udvalget for Mangfoldighed og ligestillings arbejde med Kommissoriet 2018-2019 

 

Aarhus Kommunes Byråd vedtog i april 2018 ”Kommissorium for Udvalget for mangfoldighed og ligestil-

ling 2018-2019”. Byrådet skal i februar 2020 vedtage et nyt kommissorium for Udvalget for mangfoldig-

hed og ligestilling som skal gælde byrådsperioden ud.  

 

I kommissoriet 2018-2019 er der to indsatsområder: 

1. Debat om ”mod til rummelighed” 

2. Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT+personer at bo og arbejde i 

 

Udvalget har haft et meget konstruktivt og godt samarbejde om at løfte de opgaver, der er stillet af Byrå-

det i kommissoriet. Forpersonskabet er yderst tilfreds med medlemmernes arbejde og resultater.  

 

Debat om ”mod til rummelighed” 

Udvalget har arrangeret et debatarrangement til ”Talk Town” om rummelighed. Endvidere har udvalget 

har haft fokus på at få Kvindemuseets Pop-up-vogn om køn og seksualitet ud på de Aarhusianske Fol-

keskoler.  

 

I forbindelse med at Pop-up-vognen var udstillet i to uger på rådhuset, afholdte udvalget en fin recep-

tion, hvor der deltog ca. 20 personer. Der var desværre ikke nogen skoler, som tog imod det gratis til-

bud om at få besøg af Pop-up-vognen. Det skyldes nok skolernes travle program, og at lærerne måske 

ikke har fået informationen om muligheden.  

 

Der har været følgende aktiviteter og resultater: 

 

• Samarbejde med Kvindemuseet om gratis tilbud om Pop-up-vogn om køn, seksualitet og lige-

stilling til folkeskolerne i Aarhus (ingen skoler takkede ja til tilbuddet) 

• Pop-up-vognen om køn, seksualitet og ligestilling var udstillet i to uger på rådhuset og her også 

reception med ca. 20 deltagere 

• Deltagelse i Talk Town, Aarhus med et debatarrangement/samtalesalon ”mod til rummelighed” 

• Debat på diverse medier 
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Aarhus, en god og attraktiv by for LGBT+personer at bo og arbejde i 

Udvalgets medlemmer har været meget engageret omkring at løfte denne opgave og har i høj grad lyk-

kes med det.  

 

Blandt andet lavede udvalget i samarbejde med Rambøll Management en spørgeskemaundersøgelse i 

marts 2019. Her svarede 531 LGBT+personer bosiddende i eller tæt på Aarhus Kommune på spørgs-

mål omkring trivsel, tryghed, diskrimination og oplevelsen af Aarhus som by.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen var startskuddet til et meget vellykket debatarrangement i Teatret Svale-

gangen med Direktøren for AIDS-Fondet som moderator. Der var et stort fremmøde af blandt andet 

LGBT+personer og politikere, herunder Borgmesteren, som drøftede, hvordan vi gør Aarhus til en bedre 

by for LGBT+personer.  

 

Udvalget har efterfølgende arbejdet videre med nogle af forslagen. Blandt andet har Kultur og Borger-

service samt Teknik og Miljø givet tilsagn om, at der i kommunens nybyggeri laves kønsneutrale toilet-

ter. Endvidere har både Børn og Unge samt Kultur og Borgerservice arbejde på at lave deres elektroni-

ske selvbetjeningsløsninger og kommunikationsplatforme mere rummelige og inkluderende overfor 

LGBT+personer og regnbuefamilier.  

 

Debatarrangementet medvirkede også til, at Borgmesteren inviterede Jasmin Nilsen, som er trans-

kvinde og ansat i Aarhus Kommune, med til et fælles møde mellem det øverste samarbejdsudvalg i Aar-

hus Kommune og Byrådet. Her fortalte hun om, hvordan det kan opleves at arbejde som LGBT+person i 

Aarhus Kommune. Det øverste samarbejdsudvalg har på baggrund heraf bedt Udvalget om at lave en 

”materiale og drøftelsespakke” til alle lokale samarbejdsudvalg i Aarhus Kommune omkring rummelige 

og attraktive arbejdspladser – også for LGBT+personer.  

 

Herudover er Aarhus, som den eneste danske by, blevet optaget i det internationale Rainbow Cities net-

værk. Formålet er at erfaringsudveksle omkring hvordan byer og kommuner kan være mere rummelige 

og inkluderende overfor LGBT+personer.  

 

Og sidst men ikke mindst har udvalgets tætte samarbejde med LGBT+Husets bestyrelse og debatska-

bende aktiviteter og diverse nyheder på medierne resulteret i, at LGBT+Huset er blevet en realitet – 

som det første af sin art i Danmark. LGBT+huset har endvidere fået en 4årig bevilling af Byrådet til at 

finansiere LGBT+Huset.  

 

Udvalget har desuden været meget aktive for at sikre, at Aarhus Kommunes nye sundhedspolitik kom-

mer til at omhandle LGBT+området og seksuel sundhed. Sundhedspolitikken er ikke besluttet endnu, 

men Udvalgets forslag er forsat en del af udkastet til politikken.  

 

 


