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Ligestillingsplan 2022 

Formål 
I Middelfart Kommune vil vi fremme ligestil-
ling på kommunens arbejdspladser og sikre, 
at der ikke sker direkte eller indirekte for-
skelsbehandling af ansatte eller ansøgere til 
ledige stillinger, uanset race, hudfarve, køn, 
alder, religion, politisk anskuelse, seksuel 
orientering, handicap eller national, social 
eller etnisk oprindelse. 

Baggrund 
Ligestillingsredegørelsen 2020 er grundlaget 
for kommunens ligestillingsplan 2022. 

Målsætninger 
I Middelfart Kommune er målsætningerne 
udmøntet i et antal indsatsområder, som er 
uddybet i ligestillingsplanen. 

1. Nye medarbejdere skal introduceres til 
mangfoldighed ved ansættelsesstart. 

2. Fastholdelse af medarbejdere - lige løn 
for lige arbejde. 

3. Fastholdelse af medarbejdere – ligelig 
fordeling af barsel. 

4. Fastholdelse af medarbejdere – 

forebyggelse af seksuel chikane og kræn-
kende adfærd. 

Grundlaget for at følge udviklingen på ind-
satsområderne er data fra kommunens lige-
stillingsredegørelse 2020, opgjorte nøgletal 
på medarbejdere, indsamlet information fra 
trivselsundersøgelse samt APV 2021. 

Data fra ligestillingsredegørelsen viser at 
der på de tre chefniveauer er en ligelig for-
deling mellem kønnene på niveau 2, mens 
der niveau 1 og 3 er en overvægt at kvin-
delige medarbejdere. Blandt personalet som 
helhed udgør andelen af kvindelige ansatte 
79,5%. 
Kønsfordelingen matcher gennemsnittet på 
tværs af alle kommuner undtagen på top-
chefniveau, hvor Middelfart Kommune har 
flest kvindelige topchefer. 
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Indikatorer 

Målsætning 1:  Mangfoldighed Integreres i introduktion for hhv. nye ledere og 
medarbejdere 
Indikator: Øget bevidsthed hos ledere (ansættelsesudvalg) om bias. 

Målsætning 2:  Lige fordeling af køn i lokallønsforhandlinger, herunder indstillinger, til-
deling og beløbets størrelse. 
Indikator: At udligne forskellen (15%) på andelen af mænd og 
kvinder, der får tillæg. 

Målsætning 3:   Aktuel fordeling af barsel er baseline 
Indikator: Stigning i andelen af mændenes barselsorlov if. kvinders 
andel. 

Målsætning 4:  Statistiske data udgør baseline. 
Indikator: 0 hændelser i 2022. 

Indsatsområder 

1) Onboarding - introduktion til mangfoldighed ved ansættelsesstart. 
Målsætning om styrket kendskab til og kompetencer indenfor mangfoldighed. Dette ved, 
at HR & Arbejdsmiljø fremadrettet integrerer introduktion til mangfoldighed i onboarding 
af både nye ledere og nye medarbejdere. Herunder fokus på ledelsesopgaven ved re-
kruttering, lønforhandling og andre personalemæssige forhold som f.eks. barsel. 
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2) Fastholdelse - lige løn. 
Målsætning om lige løn for lige arbejde. 
Data viser, at der uddeles lokallønstillæg til mænd i et omfang der overstiger mænds 
andel af alle ansatte. 
Således viser data en forholdsmæssig overrepræsentation af mænds lokallønstillæg på 
15,11% i Middelfart Kommune i 2020 og på 11,69% i 2021. 
Data fra Danmarks Statistik viser, at forskellen mellem kvinder og mænds løn i 2020 var 
11,9%. Det er ikke muligt at indhente data på forskellen i løntillæg fra Danmarks Stati-
stik. 

Indsatsområde: 
• HR & Arbejdsmiljø integrerer sammen med Løn dette i den eksisterende kommunikation 

om og forberedelse til lokallønsforhandlinger. 
• Afrapportering til Hovedudvalg og direktion om udviklingen i tildelingen af tillæg. 

Figur 1: Andel af mænd og kvinder ud af alle ansatte. 
Andel af tillæg til mænd og kvinder. 

Figuren viser, at mandlige ansatte udgør 21,94% i 2021 af alle ansatte og ud af alle, der har 
fået et lokallønstillæg, svarer det til, at 24,50% mænd har fået et tillæg. 
Kvindelige ansatte udgør 78,06% i 2021 af alle ansatte og ud af alle, der har fået tillæg, svarer 
det til, at 75,5% kvinder har fået et tillæg. 
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Figur 2: Løntillæg til mænd og kvinder i forhold til fordelingen af ansatte 

Der er således en overrepræsentation af mænd der får et lokallønstillæg på hhv. 15,11% i 
2020 og 11,69% i 2021. Dette kan være udtryk for en kønsbias i tildelingen af lokallønstillæg. 

3) Fastholdelse - fordeling af barsel. 
Målsætning om mere ligelig fordeling af barsel. Opgørelse af antallet af anvendte barselsuger 
for hhv. mænd og kvinder udgør baseline, hvorefter Middelfart Kommune monitorerer hvor-
dan ny orlovsmodel gældende fra 2. august 2022 anvendes. For så vidt data viser behov for 
træningsaktiviteter kan HR & Arbejdsmiljø sammen med Personalejura sikre dette ifm. intro-
duktion af nye ledere ved Personalejuridisk team samt gennem information om ny orlovsmo-
del blandt andet i LederNyt. 

 Figur 3: Fordeling af barsel for hhv. mænd og kvinder 
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I 2020 er den gennemsnitlige barsel for mænd 5,77 uger, hvilket er en stigning på 23,67 % i 
forhold til 2017. 
Den gennemsnitlige barsel for kvinder er 23,8 uger i 2020, hvilke er en stigning på 6,7 % i 
forhold til 2017. 

Figur 4: Indekseret udvikling af barsel for hhv. mænd og kvinder 

4) Fastholdelse - forebyggelse af seksuel chikane og krænkende handlinger. 
Målsætning om, at ingen udsættes for seksuel chikane i Middelfart Kommune. Forekomst 
registreres løbende og opgøres kvartalsvist på udvalgsniveau mhp. vurdering af behov for 
organisatoriske tiltag. Som en del af arbejdsmiljøledelsessystemet i Middelfart Kommune be-
skriver bilag 5.1 desuden roller, ansvar og opgaver på forskellige niveauer ift. at forebygge 
og håndtere seksuel chikane og anden krænkende adfærd. Kortlægning af uønsket seksuel 
opmærksomhed indgår også i Trivselsundersøgelsen for Middelfart Kommune i 2022. 
Arbejdspladserne introduceres til procedure og proces for indberetning af krænkelser. 

Figur 5: Registrerede antal krænkelser i 2021 
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Ressourcer 
Middelfart Kommune har allokeret ressourcer fra Løn og Økonomi, HR & Arbejdsmiljø samt 
Kultur, Fritid og Staben til at eksekvere indsatsområderne i den herværende ligestillingsplan 
samt opfølgning på indsatserne. Ved større nye indsatsområder skal der tages stilling til, om 
der skal afsættes yderligere ressourcer. 

Kompetenceudvikling 
Kompetenceudvikling er integreret i eksisterende organisatoriske aktiviteter og særskilte ak-
tiviteter, der iværksættes under de enkelte indsatsområder. 

Tidsplan 
Målsætninger og indikatorer monitoreres en gang årligt. Der afrapporteres til direktion og 
Hovedudvalg en gang årligt. Indsatser igangsættes 1. kvartal 2022. 

Overordnet ansvarlig 
Konstitueret Kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen 
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