LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2020
Alle kommuner, regioner og staten skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en
ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Dette er
indberetning af ligestillingsredegørelse 2020 for Varde

PERSONALEOMRÅDET
Målsætninger på personaleområdet
Nej
Har I målsætninger for fordeling af kvinder og mænd i
ledelsesstillinger?

•
Nej

Har I målsætninger for ligestilling mellem kvinder og
mænd på personaleområdet i øvrigt?

Ja

•

Ja

Handlinger på personaleområdet
Nej
Har I taget initiativer til at fremme ligestilling mellem
kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til
lederstillinger?

•
Nej

Har I taget initiativer til at fremme fordelingen mellem
kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering på
personaleområdet i øvrigt?

Ja

•

Ja

Nej
Medtager I overvejelser om personalets køn i
forbindelse med lønforhandlinger og tildeling af tillæg,
m.m.?

Ja

•

Anvender I systematisk data fordelt på køn til at få viden
om kommunens kønsforskelle i forhold til lederes og
personalets løn, tillæg, sygefravær og orlovsordninger
m.m.?

•

Eksempel på handling på personaleområdet

Navn på initiativet
Formål og baggrund for initiativet
Beskrivelse af initiativet
Kontaktperson ift. initiativet

Ligestilling og mangfoldighed i forbindelse med
rekruttering
At sikre en bred medarbejdersammensætning
Vi ansætter først og fremmest efter kvalifikationer. Men
hvis kandidaterne er lige egnede, ønskes en bred
medarbejdersammensætning.
Kirsten Olstrøm, HR

Fakta på personaleområdet
Kønsfordeling i ledelse
Nedenstående tabeller viser kønsfordeling på relevante ledelsesniveauer. Tabellerne viser både den
procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Niveau 1 - Topchefer
(Lønramme 39-42)

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

25% (1)

31,703%

Mænd

75% (3)

68,297%

x

x

x

x

x

x

Køn

Niveau 2 - Chefer
(Lønramme 37-38)

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

58,824% (10)

49,518%

Mænd

41,176% (7)

50,482%

x

x

x

x

x

x

Køn

Niveau 3 - Ledere og
specialister (Lønramme
35-36)

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

78,584% (135,471)

70,415%

Mænd

21,416% (36,919)

29,585%

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Kønsfordeling i personalet som helhed
Nedenstående tabel viser kønsfordelingen i kommunens personale som helhed. Tabellen viser både
den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Personale

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

82,366% (2782,786)

76,554%

Mænd

17,634% (595,759)

23,446%

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Tallene i parentes angiver antal årsværk.

Forventer I på baggrund af tallene at
igangsætte nye initiativer til at fremme
ligestilling på personaleområdet?
Ja, blandt ledelsen
Ja, blandt personalet
Nej, det giver ikke anledning til at igangsætte nye
initiativer

•

Fordeling mellem kvinder og mænd på deltid i alt samt fordeling mellem
deltidsansatte kvinder og mænd efter antal arbejdstimer
Nedenstående tabeller viser kønsfordelingen i kommunens personale ansat på deltid og derefter
kønsfordelingen hos de deltidsansatte i forskellige tidsintervaller af arbejdstid. Tabellerne viser både
den procentvise fordeling mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Deltid i alt

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

50,119% (1364,399)

44,926%

Mænd

19,572% (112,841)

19,781%

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Deltidsansatte er defineret som medarbejdere, som arbejder mindre end 37 timer om ugen (1.919 timer om året). Tallene i
parentes angiver antal årsværk.

Køn

29,5 - 37 timer

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

83,012% (1132,618)

77,997%

Mænd

68,634% (77,447)

62,118%

x

x

x

x

x

x

Køn

18,5 - 29,5 timer

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

13,209% (180,22)

17,093%

Mænd

14,376% (16,223)

22,901%

x

x

x

x

x

x

Køn

0 - 18,5 timer

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

3,779% (51,56)

4,91%

Mænd

16,99% (19,172)

14,981%

Nej

Ja

Kilde: KRL Sirka (Tallene er et særudtræk fra KRL), november 2019.
Note: Tallene over i parentes angiver antal årsværk.

Forventer I på baggrund af tallene at igangsætte nye
initiativer til at fremme ligestilling på personaleområdet?

•

KERNEYDELSER
Målsætninger for ligestilling i kerneydelser
Nej
Har I en målsætning for ligestilling af kvinder og mænd
for jeres kerneydelser?

Ja

•
Nej

Ja

Har I taget initiativer til at fremme ligestilling mellem
kvinder og mænd på kommunens kerneydelser
generelt?

•

Medtænker I kønsaspektet og kønsopdelte data, når der
udarbejdes analyser, evalueringer, brugerundersøgelser,
målgruppeanalyser og lignende?

•

Medtager I overvejelser om køn i jeres vurdering af
kommunikations-materialer, så indhold og form så vidt
muligt er målrettet den ønskede målgruppe?

•

Eksempel på handling i kerneydelser
Navn på initiativet

Formål og baggrund for initiativet

Ligestillingsinitiativer i Center for Sundhedsfremme
(CFS) og Træning & Rehabilitering (T&R)
Formålet med initiativerne er altid at tage udgangspunkt
i den enkeltes behov og ressourcer. Vi har fokus på en
differentieret og værdiskabende indsats. Vi inddrager
borgerne i egen målsætning i forhold til behov og
ressourcer. Vi forsøger at have en repræsentativ
medarbejderstab som kan matche borgeren bedst
mulig.

Vi oplever både i CFS og T&R, at både mænd og kvinder
benytter sig af vores tilbud. Flere er henviste fra egen
læge, sygehus, visitation og Jobcenter m.m.
Vi følger løbende op på vores initiativer ift. vores
borgersammensætning.
Vi oplever både i CFS og T&R udfordringer og kulturelle
barrierer ift. borgere med anden etnisk herkomst. Det
handler både om sprog og tilgang. T&R og CFS har
ingen gode og effektive erfaringer eller forslag til,
hvordan vi kan overkomme de udfordringer og samtidig
levere et godt tilbud af høj kvalitet. Men vi prøver med
tolk og medarbejdermatch.

Beskrivelse af initiativet

Kontaktperson ift. initiativet

Handlinger for ligestilling:
•Kursus i individuel målsætning (T&R)
•Målrettet bækkenbundstræning for mænd ( T&R og CFS
sammen)
•Målrettet bækkenbundstræning for kvinder (CFS)
•”Naturkræfter - Kun for mænd” Et tilbud til mænd som
er udfordret på livet (CFS)
•Mandedag (Kompas)
•Nørklerne (Kvinder i Kompas)
•Vi understøtter flere hold i Medborgerhuset. Fx
mandegymnastik, ”Kun for mænd” og Værkstedshold
•Vi er opmærksomme på vores annoncer ift. sprog,
billeder og ord som fx ”hjælpe” som ikke tiltrækker
mænd (CFS)
•Vi er opmærksomme på vores stillingsopslag, hvor vi
henvender os til både m/k
Mette Mortensen (Træning og Rehabilitering) og
Jeannette Ryan (Center for Sundhedsfremme)

Beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og –mænd fra
ikke-vestlige lande
Nej
Har I etableret initiativer på beskæftigelsesområdet
målrettet indvandrerkvinder eller -mænd fra ikke-vestlige
lande?

Ja

•

Eksempel på handling ift. beskæftigelsesindsatsen for ikke-vestlige
indvandrerkvinder og -mænd
Navn på initiativet

Projekt samarbejde mellem jobcentret og sprogskole
Formålet med initiativet er at give borgerne på
sprogskolen (både mænd og kvinder) et kendskab
til/viden om/støtte til:

Formål og baggrund for initiativet

- Større kendskab til (det lokale) arbejdsmarked
- De skrevne og uskrevne regler på arbejdspladserne
- Jobsøgning
- Individuelle samtaler mht. drømme og ønsker
- Kendskab til de forskellige brancher (virksomheder og
uddannelsesinstitutioner)
- Samtaler om hvad der skal til for den enkelte for at
blive selvforsørgende, eller på vej til at blive det
- Hjælp til at udarbejde et opdateret CV
En jobkonsulent er på sprogskolen 2 dage om ugen.

Beskrivelse af initiativet

Opstarten tager først og fremmest udgangspunkt i,
hvem deltagerne er; herunder deres ønsker, syn,
udfordringer, force mv. Det er vigtigt at pointere, at
initiativet ikke KUN handler om rettigheder og pligter
men det er i lige så høj grad en SERVICE for at HJÆLPE
den enkelte. For at øge motivationen vil fokus i høj grad
være på EMPOWERMENT.
”Hvad drømmer du om”
”Hvordan kan jeg hjælpe dig”
”Hvad tænker du der skal til”
”Hvor meget kan du selv”
Der er ikke tale om decideret undervisning men mere, at
der gennem samtaler skabes en gruppedynamik.

Kontaktperson ift. initiativet

Signe Kold, Jobcenter Varde

Fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande
Ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, arbejdsløse og uden for
arbejdsstyrken
Nedenstående tabeller viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er
beskæftigede, uden for arbejdsstyrken og arbejdsløse. Tabellerne viser både den procentvise fordeling
mellem kønnene samt antallet af kvinder og mænd.

Køn

Personer i beskæftigelse

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

50,579% (393)

49,133%

Mænd

67,096% (469)

61,167%

x

x

x

x

x

x

Køn

Personer, der er
arbejdsløse

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

4,762% (37)

5,496%

Mænd

4,864% (34)

5,455%

x

x

x

x

x

x

Køn

Personer uden for
arbejdsstyrken

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

44,659% (347)

45,37%

Mænd

28,04% (196)

33,379%

Kilde: Danmarks Statistik, RAS01, ultimo 2018.
Note: Opgjort for personer, der er 16-66 år. Uden for arbejdsstyrken dækker over de personer, der ikke er arbejdsløse eller
beskæftigede. Personer uden for arbejdsstyrken består af flere delgrupper. En stor gruppe er personer, som er offentligt
forsørgede. Her er de største undergrupper: personer, der modtager førtidspension, personer der modtager passiv kontanthjælp
(passiv vil sige, at de ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet) eller personer på efterløn. Arbejdsløse omfatter personer, som
ikke er i arbejde, er til rådighed for arbejdsmarkedet, og søger arbejde. Tal i parentes angiver antal af personer i gruppen.

Ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse i alt
Nedenstående tabel viser den samlede kønsfordeling mellem ikke-vestlige indvandrere, der er på
offentlig forsørgelse i kommunen. Tabellen viser både den procentvise fordeling mellem kønnene samt
antallet af kvinder og mænd.

Køn

Personer på offentlig
forsøgelse i alt

Gennemsnittet på tværs
af alle kommuner

Kvinder

24,53% (235)

25,681%

Mænd

21,237% (182)

23,544%

Kilde: Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, 3. kvartal 2019.
Note: Opgjort på fuldtidspersoner. Offentlig forsørgelse i alt inkluderer: dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering,
forrevalidering, integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension
og efterløn.Tal i parentes angiver antal af personer i gruppen.

Ikke-vestlige indvandrere fordelt mellem forskellige former af offentlig
forsørgelse
Nedenstående tabel viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er på
forskellige former for offentlig forsørgelse. Tabellen viser antallet kvinder og mænd fordelt på de
forskellige former for offentlig forsørgelse.

Former af offentlig
forsørgelse

Kvinder

Gennemsnittet på
tværs af alle
kommuner - Kvinder

Mænd

Gennemsnittet på
tværs af alle
kommuner - Mænd

Kontanthjælp

11,489% (27)

20,97%

13,736% (25)

17,573%

Førtidspension

33,191% (78)

34,645%

35,165% (64)

40,973%

Dagpenge

5,106% (12)

7,714%

4,945% (9)

8,945%

Ressourceforløb

3,83% (9)

5,609%

6,044% (11)

3,428%

Sygedagpenge

3,404% (8)

4,255%

4,396% (8)

4,804%

Integrationsydelse

28,936% (68)

14,402%

26,923% (49)

12,771%

Uddannelseshjælp

2,979% (7)

1,087%

0% ()

1,654%

Fleksjob

5,957% (14)

5,073%

3,846% (7)

4,99%

Efterløn

0% ()

0,789%

0% ()

1,037%

Jobafklaringsforløb

2,128% (5)

3,326%

2,198% (4)

2,372%

Ledighedsydelse

2,128% (5)

1,905%

0% ()

1,298%

Revalidering

0% ()

0,198%

0% ()

0,127%

Forrevalidering

0% ()

0,028%

0% ()

0,027%

Kilde: Jobindsats.dk, 3. kvartal 2019.
Note: Andelen af de forskellige former for offentlig forsørgelse er opgjort som andele af alle former for offentlig forsørgelse
under ét. Offentlig forsørgelse i alt inkluderer: dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering,
integrationsydelse, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og efterløn. Tal
i parentes angiver antal af personer i gruppen. For offentlig forsørgelse med mindre end 3 personer er det ikke muligt at trække
tal fra jobindsats.dk. Fordelingen af alle former for offentlig forsørgelse summerer af denne årsag nødvendigvis ikke til 100 %.

Offentligt forsørgede ikke-vestlige indvandrere i virksomhedsrettede tilbud
eller ordinær uddannelse
Nedenstående tabel viser kønsfordelingen af ikke-vestlige indvandrere i kommunen, der er offentligt
forsørgede og deltager i virksomhedsrettede tilbud eller ordinære uddannelse. Virksomhedsrettede
tilbud inkluderer løntilskud, virksomhedspraktik og nytteindsats (se definitioner på disse i boksen
under tabellen). Tabellen viser andelen af kvinder og mænd.

Type af
virksomhedsrettet
tilbud/ordinær
uddannelse

Kvinder

Gennemsnittet på
tværs af alle
kommuner - Kvinder

Mænd

Gennemsnittet på
tværs af alle
kommuner - Mænd

Ordinær uddannelse

21,893%

12,595%

19,685%

8,865%

Løntilskud

0%

0,943%

4,724%

2,483%

Virksomhedspraktik

14,201%

8,628%

10,236%

6,61%

Nytteindsats

0%

0,399%

0%

0,465%

Kilde: Jobindsats.dk, 3. kvartal 2019.
Note: Der måles på andel af personer i de respektive virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse. Andelen af offentligt
forsørgede i virksomhedsrettede tilbud er beregnet ud fra de former for offentlig forsørgelse, som har virksomhedsrettede tilbud.
Offentlig forsørgelse inkluderer: dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, integrationsydelse,
sygedagpenge, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. For ressourceforløb er data ikke delt op på køn, hvilket er årsagen til
fravalget. Aktiverede er defineret som antal aktiverede ultimo perioden. Målingen er opgjort som antal aktiveringsforløb ultimo
ved den valgte periode. Et forløb tæller med ultimo perioden, såfremt forløbet er i gang den sidste dag i perioden og den første
dag perioden efter. For virksomhedsrettede tilbud eller ordinær uddannelse med mindre end 3 personer er det ikke muligt at
trække tal fra jobindsats.dk.

Fakta om beskæftigelse for indvandrere fra ikke-vestlige lande

Nej
Forventer I på baggrund af tallene at igangsætte
indsatser til at fremme ligestilling mellem ikke-vestlige
indvandrerkvinder og ikke-vestlige indvandrermænd
inden for den beskæftigelsesorienterede indsats i
kommunen?

•

Ja

AFSLUTNING
Det er her muligt at tilføje en afsluttende fritekst på op til fem sider af 1500 tegn.

Ja
Spørgeskemaet er færdigudfyldt

•

Spørgeskemaet godkendes og låses

•

