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Ligestillingspolitik  
Faxe Kommunes ligestillingspolitik skal sikre mangfoldighed i kommunen. Den tager afsæt i FN’s verdensmål 
om ligestilling mellem kønnene såvel som lige muligheder, vilkår og rettigheder uanset race, hudfarve, 
religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk 
oprindelse.  

Kommunens holdning er, at menneskelige forskelle er med til at skabe nytænkning og et mere dynamisk 
miljø, ligesom det har en positiv afsmitning på kvaliteten af det udførte arbejde. Vi arbejder for, at 
sammensætningen af de ansatte afspejler mangfoldigheden i befolkningen. På den måde kan vi møde 
borgerne i øjenhøjde og sikre, at kommunens borgere også kan spejle sig i kommunen.  

Ligestillingspolitikken skal også bidrage til at gøre Faxe Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads 
for alle uanset køn, alder og identitet, og dermed bidrage til at kommunen også i fremtiden kan rekruttere 
og fastholde kvalificeret arbejdskraft. 

Ligestillingspolitikken gælder for alle ansatte i Faxe Kommune, og den omfatter holdninger til det 
administrative, det faglige, såvel som det politiske arbejde i kommunen. 

Ledelsesansvar: 

 Det er direktionen og chefernes ansvar at sikre at ledelseslagene er mangfoldigt repræsenteret.  
 Det er ligeledes lederens ansvar på den enkelte arbejdsplads at sikre at 

medarbejdersammensætningen er mangfoldigt repræsenteret. 
 De lokale MED-udvalg skal i deres daglige arbejde og i egne personalepolitikker sikre lige 

muligheder og rettigheder. 
 

Job og kompetencer: 

 Vi skal sikre at køn, alder og identitet ikke har en betydning i personaleforhold; lige fra ansættelse 
til fratrædelse. Det er således personens faglige og personlige kompetencer, som er afgørende for 
vores valg af nye kollegaer ved ansættelse. 

 Vi behandler alle ansatte på alle niveauer lige, således at man uanset køn, alder og identitet sikres 
de samme muligheder for uddannelse, løntillæg, jobindhold, orlov, karriere og forfremmelse.  

 Vi skal udfordre traditionelle forestillinger om kvindefag og mandefag og skabe attraktive 
arbejdspladser og jobmuligheder, som alle medarbejdere, uanset køn, kan se sig selv ind i. 

 

Karrieremuligheder: 

 Vi skal understøtte at alle medarbejdere uanset køn, alder og identitet oplever lige gode 
muligheder for at gøre karriere. Det skal være viden, evner og kompetencer, der er afgørende for 
udviklingsmuligheder og lønniveau. 
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 Medarbejdere og ledere af begge køn skal have gode muligheder for at forene familieliv og 
arbejdsliv. 
 

Kommunikation og adfærd: 

 Det forventes, at der udvises respekt og forståelse for de forskelligheder der er blandt de ansatte, 
således at der skabes en tryg og respektfuld kultur. Der skal være klare rammer for god adfærd, så 
ingen oplever krænkelser. Og der skal være en kultur for at tale om uhensigtsmæssig adfærd, inden 
det sker. 

 Vi har alle et ansvar for at bidrage til, at alle former for krænkende handlinger og holdninger ikke 
finder sted. Vi skal støtte og bakke hinanden op, så det er i orden at sige fra overfor sexistisk og 
krænkende adfærd.  

 Både ledelse og medarbejdere har et fælles ansvar for, at ligestillingsaspektet bliver inddraget i alle 
relevante beslutninger. Vi skal forholde os til ligestilling som et element i opgavernes løsning, og 
tilstræbe udvikling af nye arbejdsmåder, som kan bidrage til dette. 
 

Arbejdet med ligestilling i praksis:  

Ligestillingspolitikken fungerer som en værdimæssig ramme for en efterfølgende implementeringsproces i 
organisationen. For at politikken får effekt og relevans lokalt, er det vigtigt, at det netop er lokalt i centrene 
at det vurderes, hvilke initiativer og indsatser organisationen vil arbejde med. Derfor vil implementeringen 
af ligestillingspolitikken blive udarbejdet på centerniveau via konkrete handlingsplaner, da indsatserne kan 
se forskellige ud, alt efter hvilket behov der er i det enkelte center. Nedenstående mål og indsatser vil 
organisationen arbejde med fremover: 

 Målet er, at der vil være en mere lige repræsentation af begge køn til alle direktions- og 
chefstillinger inden for de næste tre år. 
 

 Det skal i forbindelse med ansættelser af decentrale ledere sikres, at rekrutteringsprocessen 
understøtter muligheden for at skabe ligestilling og mangfoldighed. Derfor vil HR undersøge 
muligheden for, at der foretages konkrete initiativer, som understøtter muligheden for det. 
 

 Det er op til de enkelte centre og centerudvalg gennem MED-systemet at undersøge og debattere, 
hvordan ligestillingssituationen er på det enkelte område og vurdere, om der er behov for konkrete 
handlinger for at ændre denne. Forhold, der direkte eller indirekte begrænser ligestilling, skal 
bearbejdes på den enkelte arbejdsplads med henblik på ændring heraf.   
 

I forbindelse med udarbejdelsen af Ligestillingsredegørelsen hver tredje år, drøfter og vurderer 
Hovedudvalget og ledelseskæden om der skal iværksættes nye indsatser til fremme af ligestillingen i Faxe 
Kommune.  
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