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Mangfoldigheds-/ligestillingspolitik 

Svendborg Kommune ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor forskellighed betragtes og 

anvendes som en ressource, og hvor alle medarbejdere har lige muligheder – uanset køn, alder, 

handicap, etnisk oprindelse, religion og seksuel orientering. Vi tror på, at en mangfoldig arbejdsplads 

med plads til forskellighed er med til at skabe dynamik og nytænkning. En mangfoldig arbejdsplads 

giver samtidig bedre muligheder for at tiltrække medarbejdere. Derfor har ledere og medarbejdere 

et fælles ansvar for at skabe en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed og lige muligheder 

for alle på arbejdspladsen. 

 

Ligestilling mellem kønnene 

Svendborg Kommune arbejder for at fremme lige kønssammensætning og ligestilling forstået som 

lige vilkår, muligheder og rettigheder mellem kønnene på alle arbejdspladser. Dette sker ved en 

løbende opmærksomhed på ligestilling på de enkelte arbejdspladser og gennem målrettede 

indsatser. 

Hvert år følges der op på udviklingen på ligestillingsområdet gennem Tal og Fakta i 

Personaleredegørelsen, f.eks. kønssammensætning for både medarbejdere og ledere, lønforhold 

m.v. Det er et redskab til opfølgning for de enkelte områder/arbejdspladser/MED-udvalg og for 

organisationen som helhed – herunder MED-hovedudvalget - og kan danne baggrund for 

beslutninger om målrettede indsatser.  

 

Fremme af kønssammensætning ved rekruttering 

En lige kønssammensætning søges fremmet derved, at hindringer for ligestilling – bevidste såvel som 

upåagtede og traditionsbundne – søges imødegået gennem en åben drøftelse og opmærksomhed på 

kønssammensætningen ved rekruttering af ledere og medarbejdere.    

Ved rekrutteringen til ledende stillinger har Svendborg Kommune mulighed for at påvirke potentielle 

ansøgere, som ud fra et ligestillingshensyn ønskes som ansøgere til kommende lederstillinger. Denne 

mulighed for at fremme ligestilling skal udnyttes f.eks. ved at lederemner søges motiveret til at 

kvalificere sig gennem nogle af de aktiviteter, som fremgår af programmet for udvikling af 

ledertalenter. 

Ved rekrutteringen af både ledere og medarbejdere er der mulighed for at fremme ansøgninger fra 

et bestemt køn ved annonceringen og de muligheder bør overvejes. Mulighederne er beskrevet på  

intranettet under A til Z. 
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