Økonomiudvalget

Punkt 10.

Godkendelse af kommissorium for Mangfoldighedsudvalget 2022-2023 samt ændring i
forretningsorden
2021-087883
Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender
forslag til Kommissorium for Mangfoldighedsudvalget for perioden 2022-2023.
ændring i forretningsorden for Mangfoldighedsudvalget, således at der til
Mangfoldighedsudvalget også udpeges et fast medlem fra Integrationsrådet.
Beslutning:
Anbefales.
Kristoffer Hjorth Storm kan ikke anbefale indstillingen.
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Sagsbeskrivelse
Kommissorium:
Aalborg byråd godkendte i mødet den 25. oktober.2021, at Aalborg Kommunes Ligestillingsudvalg blev
nedlagt pr. 31. december 2021, og at der som erstatning for Ligestillingsudvalget blev oprettet et
Mangfoldighedsudvalg i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2022.
Mangfoldighedsudvalget virker i en 4-årig periode, svarende til Aalborg Byråds valgperiode, og skal jf.
udvalgets forretningsorden udarbejde et kommissorium for 2 år ad gangen med en beskrivelse af opgaver og
fokusområder for perioden. Mangfoldighedsudvalget har derfor udarbejdet vedlagte kommissorium for
perioden 2022-2023 til godkendelse i byrådet.

Ændring i forretningsorden - udpegning af medlem fra Integrationsrådet:
Ifølge Mangfoldighedsudvalgets forretningsorden har udvalget følgende sammensætning:

3 repræsentanter for medarbejderne.

3 repræsentanter for byrådet.

1 repræsentant for Handicaprådet.

1 repræsentant fra ledelsen.

1-3 repræsentanter fra bysamfundet.
For at sikre en repræsentativ deltagelse fra udvalg og råd under Aalborg byråd, som beskæftiger sig med at
styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling, foreslår
Mangfoldighedsudvalget,
at Integrationsrådet på lige fod med Handicaprådet udpeger et fast medlem af Mangfoldighedsudvalget,
og
at medlemmet fra Integrationsrådet indtræder i Mangfoldighedsudvalget med de samme rettigheder og
forpligtelser som medlemmet fra Handicaprådet, jf. forretningsordenen.
Således ønsker Mangfoldighedsudvalget også med sin sammensætning at rette fokus på alder, køn, etnisk
oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser,
ambitioner og personlige mærkesager i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen Aalborg Kommune.
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Bilag:
Kommissorium for MU 2022-23
Mangfoldighedsudvalg Mag. 11.10.2021 Anbefaling
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