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Indledning
Ved tilslutning til Charter for flere kvinder i ledelse forpligter organisationer sig til at arbejde på
syv områder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Strategi og plan.
Mål og måltal.
Personalepolitik.
Ansættelse og rekruttering.
Headhunting.
Karriereudvikling.
Måling, erfaring og resultater.

Organisationer, der tilslutter sig charteret, skal inden tre måneder efter tilslutningen udarbejde
en kort rapport om hvilke mål og tiltag, man ønsker at igangsætte i forhold til de syv punkter i
charteret – en baseline for arbejdet.
Rapporteringen skal for offentlige virksomheder efterfølgende ske i forbindelse med
ligestillingsredegørelserne (i ulige år). Organisationer skal dog minimum have været tilsluttet
charteret et år, før de deltager i den løbende opfølgning.
Vejledning
Spørgsmål A omhandler forpligtigelse 2, dvs. mål og måltal.
Spørgsmål B omhandler forpligtigelserne 1 og 3-6, dvs. strategi og plan, personalepolitik,
ansættelse og rekruttering, headhunting samt karriereudvikling.
Spørgsmål C omhandler eventuel manglende opfyldelse af forpligtigelse 2, dvs. mål og måltal.
Ligestillingsafdelingen opfordrer til, at vedkommende, der signerede virksomhedens tiltrædelse
af charteret, også godkender denne indberetning. Hvis den oprindelige underskriver ikke
længere er ansat i organisationen, opfordres der til, at en person på tilsvarende ledelsesniveau
godkender indberetningen.
Indsendelse af indberetningsskemaet
Statslige organisationer
Besvarelsen af nedenstående spørgsmål om charteret skal være fremsendt inden 1. oktober
2011. Besvarelserne vedhæftes en mail og sendes til lige@lige.dk.
Kommuner og regioner
Besvarelsen af nedenstående spørgsmål om charteret skal være fremsendt inden 1.
november 2011. Besvarelserne vedhæftes en mail og sendes til lige@lige.dk.
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Rapporteringsperiode
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Startdato (dag, måned, år):
Slutdato (dag, måned, år):
Januar 2010 - august 2011

A

Hvad er organisationens mål/måltal? Hvad er organisationens konkrete
resultater i forhold til opfyldelse af mål/måltal?

Region Nordjyllands kvalitative mål er:
- at regionens kvindelige medarbejdere oplever, at de har samme muligheder for
karriere og lederstillinger som de mandlige medarbejdere.
- at regionens medarbejdere oplever, at Region Nordjylland har en kultur, hvor den
enkelte medarbejder kan udnytte sine kompetencer bedst muligt uanset køn.

B

Hvad er organisationens planlagte aktiviteter? Hvilke aktiviteter er
gennemført? (Aktiviteterne skal rubriceres og relateres til hver enkelt
forpligtelse under charterets punkter 1, og 3-6)

1: At udarbejde en strategi eller plan for at få flere kvinder i ledelse eller for at
fastholde en lige balance og igangsætte initiativer herfor.
Regionen Nordjylland er her i efteråret i gang med at udarbejde en plan for det videre
arbejde med at understøtte diversiteten på ledelsesniveauerne. Helt konkret sættes der
fokus på karriereveje, udviklingssamtalekonceptet, fælles faglige
fyraftensarrangementer, jobrotationsmuligheder, ansættelses- og
rekrutteringsprocedure. Planen indeholder delmål, aktiviteter, tidsplaner, ansvarlig
medarbejder/afdeling, evaluering og opfølgning.
3: At sikre en personalepolitik som fremmer kvinders og mænds lige
karrieremuligheder.
På det overordnede plan har Region Nordjylland i 2008 vedtaget en personalepolitik, der
medtænker ligestilling på arbejdspladsen, og skaber rammen for kvinders og mænds
lige karrieremuligheder på regionens arbejdspladser.
Personalepolitikken pågår en revidering i efteråret 2011, hvor der er særlig
opmærksomhed på ligestilling mellem kvinder og mænd ift. karriereveje.
I 2008 vedtog Region Nordjylland Ansættelsespolitikken, som også pågår en revision i
efteråret 2011. I denne politik er opmærksomheden på at understøtte diversitet i
rekrutteringen og ansættelsen af nye ledere.
4: At ansættelsesprocedurer og rekruttering bidrager til at synliggøre
kvindelige ledertalenter, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved
intern og ekstern rekruttering.
Vi vil arbejde hen imod en ligelig fordeling mellem kvinder og mænd i pipeline.
I forhold til rekrutterings- og ansættelsesprocedurer skal kvindelige ledertalenter
synliggøres, så der er både kvindelige og mandlige kandidater ved intern og ekstern
rekruttering.
5: At fastsætte et minimum for antallet af kvindelige kandidater, hvis der bliver
gjort brug af headhuntere til rekruttering af ledere
Regionen vil fremad arbejde med en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige leder
kandidater, når der anvendes både interne og eksterne konsulenter til rekruttering.
6: At skabe rammer for den enkelte kvindes karriereudvikling gennem
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netværk, mentorordning eller andre konkrete initiativer.
Region Nordjylland prioriterer karriereafklaringen for lederaspiranter. Region Nordjylland
arbejder videre med erfaringerne fra projekt ”Kvindelige lederaspiranter 2008-09” med
netværk, mentorordning, coaching mhp. at støtte den enkelte lederaspirants
karriereudvikling. Arbejdet har i 2010 og 2011 fokus på både kvinder og mænd, så
lederaspiranter af begge køn kan få sparring i forhold til kompetenceudvikling og
karriereplanlægning og -afklaring.
Vi udbreder kendskabet til Region Nordjyllands konkrete indsatser for at sikre en ligelig
fordeling af kvinder og mænd i ledende stillinger. Vi udbreder kendskabet til
mainstreaming gennem indlæg i personalebladet, pjecer og andre medier, hvor der
fokuseres på karrieremuligheder i regionen.

C

Hvad er årsagen til eventuelt manglende opfyldelse af mål/måltal?

At arbejde med diversitet i ledelse er et langt sejt træk. Der er tale om grundlæggende
kulturændringer, der langsommeligt forandrer sig. Det er et arbejde der forudsætter høj
grad af tålmodighed, vedholdenhed og ledelsesmæssig opmærksomhed.
Indeværende statistikopgørelse viser kønsfordelingen i Region Nordjylland i 2007-2011:
I 2011**
- Topchefer / lederniveau 1 – 2 kvinder og 7 mænd
- Chefer / lederniveau 2 – 23 kvinder og 42 mænd
- Øvrige ledere / lederniveau 3 – 420 kvinder og 139 mænd
I
-

2009 så kønsfordelingen i Region Nordjylland således ud:
Topchefer / lederniveau 1 – 2 kvinder og 11 mænd
Chefer / lederniveau 2 – 18 kvinder og 34 mænd
Øvrige ledere / lederniveau 3 – 441 kvinder og 141 mænd

I
-

2007 så kønsfordelingen på lederniveau i Region Nordjylland således ud:
Topchefer / lederniveau 1 – 2 kvinder og 10 mænd
Chefer / lederniveau 2 – 12 kvinder og 44 mænd
Øvrige ledere / lederniveau 3 – 544 kvinder og 68 mænd

*Lederniveauer: I vejledningen til ligestillingsredegørelsen (forfattet af
ligestillingsministeriet) foreligger der ikke nogen fast definition af hvilke
personalegrupper/ledertyper, der indgår i de forskellige lederniveauer – derfor vil
inddelingerne i denne opgørelse bero på et skøn, og det kan derfor ikke fastslås, at der
er anvendt helt den samme opgørelsesmetode i 2011 som i 2009 og 2007.
**Lederniveauer: I tallene for henholdsvis 2009 og 2011 skal der tages højde for at en
del forskydninger i antallet af ledere på de enkelte niveauer kan tilskrives dels en
systemændring i tildeling af lederkoder, men især har det betydning af Region
Nordjylland pr. 1/1-2011 gennemførte omfattende organisationsændringer. Disse
ændringer betyder nedlæggelser af nogle lederstillinger, men også oprettelse af nye
lederstillinger.
Således viser statistikken, at det fortsat er en udfordring for Region Nordjylland at få en
mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i ledelse på chefniveau 1 og 2.
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