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Kommissorium for Udvalget for Ligestilling og Diversitet
Udvalget for Ligestilling og Diversitet er nedsat af direktionen på Aalborg Universitet. Udvalget har ansvaret for
den strategiske og langsigtede udvikling af og arbejde med ligestillingsområdet på Aalborg Universitet.
Temamæssigt beskæftiger udvalget sig med køn, alder, etnicitet, nationalitet, seksuel orientering, religiøs
observans, medarbejdere med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse mv.

Udvalgets sammensætning










1

Direktionsmedlem (formand)
2
En prodekan
3
En institutleder
HR-chefen
4
Repræsentant fra HUM
5
Repræsentant fra SAMF
6
Repræsentant fra TEK/NAT
7
Repræsentant fra SUND
8
TAP-repræsentant

Formål
Udvalget for ligestilling og diversitet har til at formål at følge og skabe rammen for ligestillingsarbejdet på
Aalborg Universitet med henblik på at skabe lige muligheder for alle.
Udvalgets opgaver


1

Med udgangspunkt i strategiens (Viden for Verden) ambitioner, udarbejdes 5-årsplaner for ligestilling
og diversitet på Aalborg Universitet (første periode 2016-2021)

Direktionsmedlemmet udpeges af rektor.
Prodekanen udpeges af prodekankredsen blandt de, der ikke er repræsenteret ved direktionsmedlem.
3
Rektor beder fakulteterne om at indmelde ét forslag til en institutlederrepræsentant. Rektor udpeger
institutlederrepræsentanten blandt forslagene.
4
HUM-repræsentanten vælges blandt og udpeges af medlemmerne af Akademisk Råd.
5
SAMF-repræsentanten vælges blandt og udpeges af medlemmerne af Akademisk Råd.
6
TEK/NAT-repræsentanten vælges blandt og udpeges af medlemmerne af Akademisk Råd.
7
SUND-repræsentanten vælges blandt og udpeges af medlemmerne af Akademisk Råd.
8
TAP-repræsentanten vælges blandt og udpeges af medlemmerne af B-siden i HSU.
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Ad hoc analyser og handlinger indenfor relevante områder af ligestilling og diversitetsområdet
Formidling, internt såvel som eksternt, af universitetets ligestilling og diversitetsindsats
Årlig afrapportering til universitetets bestyrelse, direktion, hovedsamarbejdsudvalg, akademiske råd
m.fl.
Monitorere og overvåge at universitetet overholder Lov om ligestilling, primært ift. kønsbalancen, samt
udarbejde udkast til universitetets årlige indberetninger jf. krav i loven
Monitorere og overvåge at universitetet overholder egne vedtægter (§ 24, 8), samt Samarbejdsaftalen
Monitorerer og overvåge udviklingen bredt indenfor udvalgets arbejdsområde
Udvikling og vedligeholdelse af universitetets ligestillingsrapport (forefindes i Qlikview)
Udarbejdelse af div. afrapporteringer til ministerier, styrelser mv.

Forholdet til direktionen og universitetets øvrige organer
Udvalget fungerer som et rådgivende organ for direktionen og bestyrelsen.
Formanden orienterer direktionen, bestyrelsen og hovedsamarbejdsudvalget om udvalgets virke.
Formanden indstiller udvalgets sager til beslutning eller godkendelse i direktionen.
Formanden har i øvrigt pligt til tværgående opmærksomhed, dvs. at forholde sig til, om emner drøftet i organet
har berøringsflader til andre organer.
Møder og referater
Formanden indkalder til og leder møderne i udvalget.
Der afholdes ordinære møder 4 gange om året. Ét hvert kvartal med udgangspunkt i det af udvalget vedtagne
årshjul.
Møderne afholdes i arbejdstiden og gerne på skiftende matrikler/campusser. Ligestillingsudvalgets
tilstedeværelse på det pågældende campus afvikles med fokus på synlighed, og at også lokale interessenter
(ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter m.fl.) kan interagere med
udvalgsmedlemmerne ift. videndeling og inspiration.
Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det nødvendigt.
På årets sidste møde aftaler udvalget mødeplan, samt reviderer og vedtager årshjulet for det kommende år.
Medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til udvalgsarbejdet.
Sekretariatet indkalder til møder og udsender dagsorden 10 dage før mødets afholdelse.
Formanden kan ved særlige grunde beslutte, at indkaldelse sker med kortere varsel.
Ligestillingsudvalgets referater er relativt korte beslutningsreferater med angivelse af hovedtemaerne i
drøftelserne, samt konklusionerne heraf. Hvis medlemmerne ønsker at få konkrete individuelle eller
partsmæssige synspunkter ført til referat, skal man gøre opmærksom på dette under mødet.

Sekretæren udarbejder et referat fra hvert møde og sender det til medlemmerne senest 5 arbejdsdage efter
mødets afholdelse. Medlemmerne har 5 arbejdsdage, efter modtagelse af referat fra sekretæren, til at
kommentere herpå, hvorefter referatet er godkendt og offentliggøres på AAU’s hjemmeside (inside.aau.dk),
samt arkiveres i CAPTIA.
Om nødvendigt inddrages formandsskabet i eventuelle ændringer i referatet, inden endelig godkendelse.
Sagernes fremlæggelse
Sager der ønskes behandlet i udvalget skal fremsendes skriftligt (sagsfremstilling og bilag) én uge inden
udsendelse af dagsorden. Sager fremsendes til sekretariatet.
Sager, som optages på dagsordenen, kan enten fremstilles som en: orientering, drøftelse eller
beslutning/godkendelse og behandles i henhold hertil.
Tavshedspligt
Drøftelserne i udvalget er som udgangspunkt åbne. Dog har medlemmerne den tavshedspligt, der følger af
forvaltningslovens § 27, f.eks. når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som
fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til
institutionens eller private interesser. Sager der behandles fortroligt får en begrundelse herfor.
Budget
Udvalget har et selvstændigt budget, der skal dækkes de økonomiske udgifter ved arrangementer og
mødeafholdelser, herunder rejseaktiviteter. Samtidig skal budgettet tilråde, at der foretages kvalitative og
kvantitative analyser for at monitorere ligestillingsarbejdet på AAU. Sekretariatet søger årligt om et fast beløb til
udvalget, og budgettet forankres i HR-afdelingen.
Sekretariatsbetjening
Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen.

Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse
Dette kommissorium er drøftet af Udvalget for Ligestilling og Diversitet den 13.10.2016 og efterfølgende
indstillet til godkendelse i direktionen.
Udvalget for Ligestilling og Diversitet kan indstille ændringer af kommissoriet til direktionen, hvis udvalget måtte
finde det nødvendigt.

Godkendt af direktionen d. 4. november 2016

