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Koncern HR – Ligestilling 

 

 
Oversigt over forvaltningernes arbejde med initiativerne på 
ligestillingsområdet om kønsbalanceret ledelse og fædres 
andel af forældreorlov 

 

For at sikre opfyldelse af måltallene på ligestillingsområdet godkendte 

Borgerrepræsentationen (BR) i 2020 følgende fire initiativer, som for-

valtningerne i måltalsperioden 2020-2022 skal gennemføre: 

1. Temadrøftelse i forvaltningernes Hoved-MED om kønsligestil-

ling og mangfoldighed i forvaltningen, 

2. Ledelsesfokus på kønsligestilling i Kredsen af administrerende 

direktører og i de enkelte forvaltningers ledelser, 

3. Kommunikationsindsats om fædres muligheder for forældreor-

lov, 
4. Krav til rekrutteringsprocessen vedr. ledere på niveau 1 og 2 om, 

at begge køn skal være repræsenteret ved ansættelsessamtaler.   

 

Forvaltningerne har bidraget til oversigten med status på arbejdet med 

initiativerne. 

 
Fælles tiltag på tværs af forvaltningerne: 
 
• Ad 2) I 2021 har Kredsen af administrerende direktører drøftet re-

sultaterne af inklusionsmålingen med fokus på barrierer for kvinders 
vej til topledelse i KK, og i forlængelse af dette er tiltag målrettet 
imødegåelse af implicitte bias, etablering af en kønsbalanceret top-
lederpipeline mv. blevet behandlet. Kredsen af administrerende di-
rektører vil herudover inden udgangen af nuværende måltalsperi-
ode gennemføre en temadrøftelse om kønsligestilling og mangfol-
dighed. 
 

• Ad 3) Kommunikationsindsats om fædres muligheder for forældre-
orlov håndteres gennem en fælles, tværgående indsats. ØKF har de-
signet et community på medarbejder.kk.dk med overskriften #Del-
DinBarsel, som via ambassadører skal få flere til at dele fortællingen 
om deres barsel med hinanden og om at dele barslen med deres 
partner. Kampagnen blev lanceret i december 2021. Yderligere ma-
teriale bliver tilføjet løbende, herunder i forbindelse med informa-
tion om og implementering af den nye model for barselsorlov me-
dio 2022. 

 
• Ad 4) Som følge af inklusionsmålingen indføres i forbindelse med 

udbud af rammeaftale om rekrutteringsydelser tværgående, skær-
pede krav til rekrutteringskonsulenter om, at kandidatfeltet skal in-
deholde mindst én kvalificeret kvinde og én kvalificeret mand.   

 

  

Bilag 1 
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Forvaltningernes arbejde med initiativerne:  
 

BIF 

 

BUF 

 

KFF 

Temadrøftelse i Ho-
ved-MED om kønslige-
stilling og mangfoldig-
hed i forvaltningen 

Ledelsesfokus på 
kønsligestilling i 
Kredsen af admini-
strerende direktø-
rer og i de enkelte 
forvaltningers le-
delser 

Krav til rekrutte-
ringsprocessen 
vedr. ledere på ni-
veau 1 og 2 
 

Hvert andet år afholdes 
en temadrøftelse i Ho-
ved-MED om ligestil-
ling og mangfoldig-
hed, herunder om 
målopfyldelse for KK-
måltallene og evt. initi-
ativer for at nå disse. 
Seneste drøftelse var 
den 15.  september 
2021. 

Inden drøftelsen i 
Hoved-MED er em-
net drøftet på 
møde i BIF-ledel-
sen (niveau 1 og 2 
ledere).  
 
 

BIF har allerede fokus 
på, at begge køn skal 
være repræsenteret i 
ansættelsesudvalg 
og blandt kandidater 
til samtaler om stil-
linger på niveau 1 og 
2.  
 
De igangværende di-
rektørrekrutteringer 
(niveau 1) forventes 
ligeledes at inkludere 
begge køn i ansæt-
telsesudvalg og ved 
indkaldelse af kandi-
dater til samtaler. 

Temadrøftelse i Ho-
ved-MED om kønslige-
stilling og mangfoldig-
hed i forvaltningen 

Ledelsesfokus på 
kønsligestilling i 
Kredsen af admini-
strerende direktø-
rer og i de enkelte 
forvaltningers le-
delser 

Krav til rekrutte-
ringsprocessen 
vedr. ledere på ni-
veau 1 og 2 
 

Temadrøftelsen om li-
gestilling og mangfol-
dighed blev afholdt i 
Hoved-MED i efteråret 
2021. 
 

Kønsligestilling og 
mangfoldighed 
drøftes i chefgrup-
pen primo 2022, 
bl.a. med afsæt i 
Muusmann-rappor-
terne (Inklusions-
målingen).  
 

BUF har ved ansæt-
telse af ledere på ni-
veau 1 og 2 generelt 
fokus på at inkludere 
begge køn i ansæt-
telsesudvalg og ved 
indkaldelse af kandi-
dater til samtaler 

Temadrøftelse i Ho-
ved-MED om kønslige-
stilling og mangfoldig-
hed i forvaltningen 

Ledelsesfokus på 
kønsligestilling i 
Kredsen af admini-
strerende direktø-
rer og i de enkelte 
forvaltningers le-
delser 

Krav til rekrutte-
ringsprocessen 
vedr. ledere på ni-
veau 1 og 2 
 

Hoved-MED drøftede 
ligestilling ifm. den år-
lige lønpolitiske rede-
gørelse den 12. maj 

Direktionen drøfter 
ligestilling forud for 
møderne i Hoved-
MED, hvor 

KFF har gennem 
flere år haft fokus på 
repræsentation af 
begge køn i 
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SOF 

 

SUF 

 

 

TMF 

2021. I 2022 er Hoved-
MED drøftelsen plan-
lagt til den 15. juni 
2022. 
 

ligestilling er på 
dagsordenen. Der-
udover er der lø-
bende fokus på lige-
stilling ifm. den ge-
nerelle sagsbehand-
ling i direktionen.   

ansættelsesudvalg 
og i samtaler til stil-
linger på niveau 1 og 
2. Ved seneste di-
rektøransættelser 
var der tillige stort 
fokus på kønsneu-
tralt sprogbrug i 
jobopslag og i job-
profil. 

Temadrøftelse i 
Hoved-MED om 
kønsligestilling og 
mangfoldighed i 
forvaltningen 
 

Ledelsesfokus på køns-
ligestilling i Kredsen af 
administrerende direk-
tører og i de enkelte 
forvaltningers ledelser 

Krav til rekrutte-
ringsprocessen 
vedr. ledere på ni-
veau 1 og 2 
 

Temadrøftelsen blev gennemført i Hoved-MED 
den 13. december 2021. 

Denne opmærk-
somhed er allerede 
indarbejdet i 
rekrutteringspro-
cesserne i SOF.  

Temadrøftelse i Ho-
ved-MED om kønsli-
gestilling og mang-
foldighed i forvalt-
ningen 
 

Ledelsesfokus på 
kønsligestilling i 
Kredsen af admini-
strerende direktø-
rer og i de enkelte 
forvaltningers le-
delser 

Krav til rekrutterings-
processen vedr. le-
dere på niveau 1 og 2 
 

Temadrøftelsen i 
SUF-MED blev af-
holdt i januar 2022.   

Det er aftalt at tale 
om, hvordan en så-
dan drøftelse i for-
valtningens ledel-
seskreds kan tilret-
telægges. Der af-
ventes den indle-
dende drøftelse i 
Kredsen af admini-
strerende direktø-
rer.  
 

SUF er i gang med at 
indarbejde initiativet 
således, at begge køn 
skal være repræsente-
ret blandt de ansø-
gere, der inviteres til 
samtale til niveau 1 og 
niveau 2 stillinger. 
SUF har haft én leder-
rekruttering på niveau 
2 siden BR godkendte 
initiativerne og ved 
denne proces var 
begge køn repræsen-
terede både blandt 
kandidaterne til stil-
lingen og i ansættel-
sesudvalget. 

Temadrøftelse i Ho-
ved-MED om kønsli-
gestilling og 

Ledelsesfokus på 
kønsligestilling i 
Kredsen af admini-
strerende 

Krav til rekrutterings-
processen vedr. le-
dere på niveau 1 og 2 
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ØKF 

 

mangfoldighed i for-
valtningen 
 

direktører og i de 
enkelte forvaltnin-
gers ledelser 

TMF-MED har forelø-
big ikke gennemført 
nogen temadrøftelse. 
 
Ligestilling er lø-
bende drøftet i TMF-
MED i forbindelse 
med relevante dags-
ordenspunkter. Se-
nest på TMF-MED-
mødet i september 
2021 blev ligestilling 
behandlet som et 
selvstændigt punkt, 
og konklusionen blev, 
at emnet skulle gen-
besøges i TMF-MED. 

Ledelsen drøftede i 
efteråret 2021, hvor-
dan TMF kan ar-
bejde på at ned-
bringe implicit bias 
og skabe bedre 
rammer for ligestil-
ling på tværs af le-
delseslagene i TMF. 
 

TMF har pr. 1. decem-
ber ansat ny vicedi-
rektør. Rekrutterings-
processen var tilrette-
lagt, så begge køn var 
inkluderet i ansættel-
sesprocessen. 

Temadrøftelse i Ho-
ved-MED om kønsli-
gestilling og mang-
foldighed i forvalt-
ningen 
 

Ledelsesfokus på 
kønsligestilling i 
Kredsen af admini-
strerende direktø-
rer og i de enkelte 
forvaltningers le-
delser 

Krav til rekrutterings-
processen vedr. le-
dere på niveau 1 og 2 
 

Temadrøftelsen blev 
afholdt i ØKF Hoved-
MED den 13. august 
2021 og mundede ud 
i et idékatalog med 
forslag til initiativer, 
der kan understøtte 
måltalsopfyldelsen. 
Herunder fx barsels- 
og orlovs-advis og 
mulighed for ansæt-
telse i overnorm i for-
bindelse med orlovs-
perioder.  

Temadrøftelsen i 
ØKFs koncerndirek-
tion blev afholdt 
den 4. oktober 2021. 
Her blev det god-
kendt at igangsætte 
yderligere initiativer 
til at fremme mål-
talsopfyldelsen på 
områderne barsel 
og afholdelse af 
barn syg. 
 
I forlængelse af 
drøftelsen blev der 
igangsat et styrket 
fokus på kønsba-
lance i ansættelses-
processen for le-
dere på niveau 2. 
 
Der er endvidere fx i 
forbindelse med 
udvælgelse af kan-
didater til ØKFs kar-
riere- og talentud-
viklingsforløb for 
medarbejdere fokus 
på kønsbalance. 

Ud over de allerede 
fastsatte krav til 
rekrutteringsproces-
sen inddrages ØKF-
direktion aktivt ved re-
kruttering af alle le-
dere på niveau 2 med 
henblik på at sikre 
kønsbalance i ansæt-
telsesprocessen og 
ved den endelige re-
kruttering. 
 
 


