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Formáli	

Verkefnið	 er	 unnið	 sem	 30	 ECTS	 lokaverkefni	 í	 meistaranámi	 í	 verkefnastjórnun	 við	

Háskóla	Íslands	og	beinist	að	því	að	greina	innleiðingu	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	

hjá	 Reykjavíkurborg.	 Leiðbeinandi	 verkefnisins	 var	 Þóra	 Christiansen,	 aðjúnkt	 við	

viðskiptafræðideild,	Háskóla	Íslands.	Ég	kann	Þóru	mínar	bestu	þakkir	fyrir	góða	leiðsögn	

og	gagnlegar	ábendingar.	

Lokaverkefnið	 var	 unnið	 í	 samstarfi	 við	 fjármálasvið	 Reykjavíkurborgar	 og	 færi	 ég	

starfsfólki	 sviðsins	 mínar	 bestu	 þakkir	 fyrir	 að	 veita	 mér	 aðgengi	 að	 gögnum	 og	

upplýsingum	 sem	 varða	 innleiðingu	 á	 kynjaðri	 fjáhagsáætlunargerð.	 Sérstakar	 þakkir	

færi	 ég	 Láru	 Rúnarsdóttur,	 þáverandi	 verkefnisstjóra	 hjá	 Reykavíkurborg,	 fyrir	 tíða	 og	

góða	upplýsingagjöf	og	fróðleg	samtöl.	Vinnan	við	lokaverkefnið	hefur	verið	spennandi	

og	 ferlið	 krefjandi.	 Hún	 hefur	 veitt	 mér	 innsýn	 í	 hugmyndafræði	 kynjaðrar	 og	

árangursmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	og	 jafnframt	 í	 verklag	Reykjavíkurborgar	 við	

innleiðinguna	 og	 ráðstöfun	 fjármuna.	 Verkefnið	 hefur	 styrkt	 sannfæringu	 mína	 um	

mikilvægi	þess	að	 jafnrétti	 sé	alltaf	haft	 að	 leiðarljósi,	 ekki	 síst	 við	 ráðstöfun	opinbers	

fjár.	Einnig	hefur	verkefnið	beint	sjónum	mínum	að	gildi	þess	að	skilgreina	markmið	og	

beita	markvissum	aðferðum	og	verkfærum	til	þess	að	vinna	þeim	brautargengi	til	að	sá	

árangur	náist	sem	óskað	er	eftir.	

Ég	þakka	móður	minni	Þórdísi	Sigurðardóttur	og	Guðbjörgu	Pálsdóttur	fyrir	eindæma	

góðan	 stuðning	 og	 hvatningu,	 frábæran	 yfirlestur	 og	 ekki	 síst	 margar	 og	 góðar	

samræður	 um	 viðfangsefnið.	 Að	 lokum	 færi	 ég	 vinkonu	 minni	 Brynhildi	 Heiðar-	 og	

Ómarsdóttur	bestu	þakkir	fyrir	afspyrnugóðan	lokayfirlestur.	
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Útdráttur	

Reykjavíkurborg	 hóf	 innleiðingu	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 með	 verkefninu	

Kynjuð	fjárhags-	og	starsfáætlun	árið	2011.	Viðfangsefni	þessa	meistaraverkefnis	er	að	

fjalla	 um	 hvernig	 Reykjavíkurborg	 hefur	 staðið	 að	 innleiðingunni	 og	 hvernig	 hún	

samræmist	hugmyndafræði	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	Rannsóknarspurningin	er	

þríþætt:	 Hvernig	 samræmist	 verkefnið	 Kynjuð	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	

Reykjavíkurborgar	 hugmyndum	 um	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð?	 Hvernig	

endurspeglast	 þessar	 hugmyndir	 í	 framkvæmd	 verkefnisins?	 Og	 loks,	 hver	 er	 árangur	

verkefnisins	 í	 ljósi	 markmiðssetningar	 um	 fjárhagsáætlunargerð	 sem	 verkfæri	 í	 þágu	

jafnréttis?	

Rannsóknin	 byggir	 á	 innihaldsgreiningu	 þar	 sem	 fyrirliggjandi	 skrifleg	 gögn	

verkefnisins	 voru	 skoðuð	 á	 kerfisbundinn	 hátt	 og	 meginþræðir	 þeirra	 greindir.	

Niðurstöður	 greiningarinnar	 eru	 síðan	 ræddar	 í	 samhengi	 við	 hugmyndafræðilegan	

ramma	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar.	Einnig	er	fjallað	um	þau	sóknarfæri	kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 sem	 felast	 í	 að	 nýta	 hugmyndir	 og	 aðferðir	 árangurmiðaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar.	

Helstu	 niðurstöður	 sýna	 að	 framkvæmd	 innleiðingar	 Reykjavíkurborgar	 nær	 til	

fjögurra	meginþátta	 en	 þeir	 eru	 að:	 þróa	 verkferla	 og	 vinnulag	 (1),	 gera	 breytingar	 á	

reglum	 borgarinnar	 varðandi	 fjárhagsáætlunargerð	 (2),	 kynna	 og	 fræða	 (3)	 og	 greina	

þjónustuþætti	 (4).	 Greining	 á	 gögnum	 leiðir	 jafnframt	 í	 ljós	 að	 verkefnið	 samræmist	

almennum	hugmyndum	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	sem	hafa	verið	og	eru	enn	að	

þróast,	bæði	hér	á	landi	og	erlendis.	Þessar	hugmyndir	eru	þó	tiltölulega	ómótaðar	hvað	

varðar	að	útfæra	þær	í	framkvæmd	og	stór	hluti	verkefnis	Reykjavíkurborgar	hefur	verið	

að	efla	vitund	og	þekkingu	starfsfólks	um	viðfangsefnið	og	þróa	verkferla.	 Í	 innleiðingu	

verkefnisins	hefur	Reykjavíkurborg	staðið	 frammi	 fyrir	 svipuðum	áskorunum	og	margir	

aðrir	sem	hafa	tekist	á	við	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	Verkefnið	festist	í	þeim	áfanga	

innleiðingarinnar	sem	snýr	að	því	að	greina,	safna	gögnum	og	 fræða	 fremur	en	því	að	

kalla	fram	raunverulegar	breytingar	á	ráðstöfun	fjámuna	í	þágu	jafnréttis.	
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1 Inngangur	

Samfélagsleg	ábyrgð	sveitarfélaganna	er	mikil	þar	sem	þau	fara	með	og	bera	ábyrgð	á	

umfangsmikilli	 opinberri	 þjónustu	 fyrir	 íbúa,	 eins	 og	 rekstri	 skóla,	 leikskóla,	

félagsþjónustu,	 sorphirðu	 og	 samgöngumálum.	 Þau	 standa	 fyrir	 stórum	 hluta	 þeirrar	

opinberu	þjónustu	sem	íbúar	sveitarfélaganna	nýta	sér	á	hverjum	degi	og	gegna	þannig	

lykilhlutverki	 þegar	 kemur	 að	 velferð	 og	 lífsgæðum	 þeirra	 sem	 þar	 búa.	 Réttlát	 og	

skynsamleg	 skipting	 opinberra	 fjármuna	og	 fyrirbyggjandi	 aðgerðir	 gegn	misrétti	ættu	

því	 að	 vera	 mikilvægur	 liður	 í	 fjárhagsáætlunargerð.	 Vissulega	 er	 það	 svo	 að	 réttlát	

skipting	gæða	og	fjármuna	er	alltaf	háð	mati	og	viðhorfum	og	er	því	pólitísk	í	eðli	sínu.	

Fjárhagsáætlunargerð	er	 viðamikið	og	 flókið	 verkefni.	 Þörf	er	 fyrir	 réttar	og	nægilegar	

upplýsingar	 og	 sérþekkingu	 sem	 ekki	 er	 sjálfgefið	 að	 alltaf	 sé	 fyrir	 hendi.	

Reykjavíkurborg	 er	 langstærsta	 sveitarfélag	 landsins	 og	 höfuðborg	 Íslands.	 Samkvæmt	

fjárhagsáætlun	fyrir	árið	2017	(Reykjavíkurborg,	2016b)	veltir	sveitarfélagið	rúmlega	100	

milljörðum.	 Samfélagsleg	 ábyrgð	 þeirra	 sem	 stýra	 Reykjavíkurborg	 nær	 því	 langt	 og	

miklu	máli	 skiptir	hvernig	 forsvarsmenn	borgarinnar	velja	að	úthluta	og	skipta	þessum	

fjármunum,	ekki	einungis	fyrir	íbúa	Reykjavíkurborgar	heldur	fyrir	alla	þegna	landsins.	Í	

mannréttindastefnu	Reykjavíkurborgar	er	áhersla	lögð	á	að	draga	úr	kynbundnu	misrétti	

og	 skapa	 sem	 jöfnust	 tækifæri	 fyrir	 ólíka	 hópa	 í	 borginni	 (Reykjavíkurborg,	 2013c).	 Á	

grundvelli	 hennar	 var	 ákveðið	 árið	 2011	 að	 hefja	 innleiðingu	 á	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	 (e.	gender	budgeting)	með	það	að	markmiði	að	stuðla	að	auknu	

jafnrétti	kynjanna.	

Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	byggist	á	hugmyndafræði	sem	felur	 í	sér	að	samþætta	

ráðstöfun	 fjármuna	 og	 deila	 úr	 sameiginlegum	 sjóðum	milli	 íbúanna	með	 jafnrétti	 að	

leiðarljósi.	 Í	 því	 felst	 að	 einstakir	 fjárliðir	 eru	 skoðaðir	 og	 greindir	 með	 tilliti	 til	 þess	

hvaða	áhrif	þeir	hafi	á	kynin.	Með	því	er	gert	ráð	fyrir	að	hægt	sé	að	greina	hvort	fjárliðir	

stuðli	 að	 jafnrétti	og	á	þeim	grundvelli	 að	gera	breytingar	á	 fjárhagsáætlunargerðinni.	

Innleiðing	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 er	 margþætt	 og	 flókið	 viðfangsefni	 sem	

kallar	 á	 viðhorfs-	 og	 kerfisbreytingar	 og	 nýjan	 hugsunarhátt	 hjá	 þeim	 sem	 koma	 að	
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ákvarðanatöku	 og	 fjárhagsáætlunargerð.	 Slíkt	 getur	 reynst	 vandasamt,	 ekki	 síst	 hjá	

stórum	skipulagsheildum	eins	og	Reykjavíkurborg.	

Hugmyndafræði	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	hefur	verið	að	þróast	og	ryðja	sér	

til	rúms	víða	um	heim	um	nokkurt	skeið.	Ýmsir	aðilar	á	Íslandi	hafa	að	einhverju	marki	

verið	að	nýta	sér	hana,	þar	á	meðal	fjármála-	og	efnahagsráðuneytið	sem	meðal	annars	

hefur	gefið	út	handbækur	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	(Quinn,	2009;	Fjármála-	og	

efnahagsráðuneytið	og	 Jafnréttisstofa,	2012).	Þá	hafa	 rannsóknir	verið	unnar	á	vegum	

Háskóla	 Íslands	um	ráðstöfun	 fjármuna	með	 tilliti	 til	 kyns	 (Finnborg	S.	Steinþórsdóttir,	

Þorgerður	Einarsdóttir,	Thamar	M.	Heijstra,	Gyða	Margrét	Pétursdóttir,	2016).	

Reykjavíkurborg	 setti	 á	 laggirnar	 verkefnið	Kynjuð	 fjárhags-	og	 starfsáætlun	 (KFS)	 á	

árinu	2011	 (Reykjavíkurborg,	e.d.).	Verkefnið	hefur	því	verið	 í	gangi	 í	 rúm	sex	ár.	Gert	

var	ráð	fyrir	í	upphafi	að	innleiðingin	tæki	nokkur	ár	og	valið	var	að	þróa	leiðir	með	því	

að	 prófa	 sig	 áfram	 með	 ýmsa	 þætti	 áður	 en	 farið	 væri	 að	 beita	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	 heildstætt	 í	 öllum	 fjármálum	 borgarinnar.	 Á	 þessum	 árum	 sem	

liðin	 eru	 hefur	 skapast	 dýrmæt	 reynsla	 um	 leiðir	 við	 innleiðingu	 sem	áhugavert	 er	 að	

skoða	 í	 ljósi	 verkefnastjórnunar.	 Ráðinn	 var	 verkefnisstjóri	 til	 að	 halda	 utan	 um	

innleiðinguna	 en	 yfirstjórn	 verkefnisins	 er	 í	 höndum	 stýrihóps	 sem	 stofnaður	 var	 fyrir	

verkefnið.	 Hafa	 ber	 í	 huga	 að	 ekki	 hefur	 verið	 þróuð	 ein	 stöðluð	 aðferð	 við	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð,	hvorki	á	Íslandi	né	á	alþjóðavettvangi,	heldur	er	gert	ráð	fyrir	að	

nálgun	sé	valin	og	byggð	á	grundvelli	aðstæðna	á	hverjum	stað	(Quinn,	2009).	Það	hefur	

því	verið	stór	hluti	af	þróun	verkefnis	Reykjavíkurborgar	að	móta	verkferla	og	aðferðir	

sem	henta	verkefninu	í	Reykjavík.	

Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 er	 stjórntæki	 (Quinn,	 2009)	 sem	 ætlað	 er	 að	 beita	 í	

ákvarðanatöku	um	ráðstöfun	fjármuna.	Að	innleiða	slík	viðmið	krefst	þess	að	aðferðir	og	

leiðir	 við	 fjárhagsáætlunargerð	 séu	 endurhugsaðar	 og	 endurskipulagðar.	 Innleiðing	

Reykjavíkurborgar	á	kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	hefur	staðað	 í	nokkur	ár	og	ætti	að	

vera	 komin	 vel	 á	 veg.	 Það	 er	 því	 áhugavertað	 skoða	 hvernig	 slík	 innleiðing	 er	

framkvæmd	í	raun,	hvaða	áskorunum	hún	mætir	og	hvaða	árangri	tekst	að	ná.	Þekking	á	

því	 er	 verðmæt,	 bæði	 fyrir	 Reykjavíkurborg	 en	 einnig	 fyrir	 sambærileg	 verkefni	

framtíðarinnar.	
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1.1 Rannsóknarspurning	
Viðfangsefni	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 fjalla	 um	 hvernig	 staðið	 hefur	 verið	 að	

innleiðingu	Reykjavíkurborgar	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð.	Í	rannsókninni	er	skoðað	

hvernig	þær	leiðir	og	þeir	verkferlar	sem	þróaðir	hafa	verið	samræmast	hugmyndafræði	

um	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 og	 hvernig	 þær	 aðferðir	 sem	 fræðimenn	 hafa	 sett	

fram	eru	nýttar.	Rannsóknarspurningin	er	þríþætt:	Hvernig	samræmist	verkefnið	Kynjuð	

fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 Reykjavíkurborgar	 hugmyndum	 um	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð?	 Hvernig	 endurspeglast	 þessar	 hugmyndir	 í	 framkvæmd	

verkefnisins?	 Og	 loks,	 hver	 er	 staða	 verkefnisins	 í	 ljósi	 markmiðssetningar	 um	

fjárhagsáætlunargerð	sem	verkfæri	í	þágu	jafnréttis?	

Ritgerðin	 skiptist	 í	 sjö	 kafla.	 Í	 öðrum	 kafla	 ritgerðarinnar	 er	 fjallað	 um	 bakgrunn	

verkefnis	Reykjavíkurborgar	og	það	umhverfi	sem	það	varð	til	 í.	 Í	þriðja	kafla	er	 fjallað	

um	 hugmyndir	 fræðimanna	 um	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð,	 þá	 sérstaklega	

hugmyndir	 Rhonda	 Sharp.	 Sharp	 er	 einn	 helsti	 hugmyndasmiður	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 og	 einn	 talsmanna	 þess	 að	 tengja	 saman	 kynjaða	 og	

árangursmiðaða	 fjárhagsáætlunargerð.	 Einnig	 er	 greint	 frá	 niðurstöðum	 ýmissa	

alþjóðlegra	 úttekta	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 og	 hafa	 haft	 áhrif	 á	 þróun	 hugmynda	 og	

aðferða	 á	 þessu	 sviði.	 Í	 fjórða	 kafla	 er	 sagt	 frá	 þeim	 aðferðum	 sem	 beitt	 var	 við	

rannsóknina	 auk	 þess	 sem	 gefnar	 eru	 bakgrunnsupplýsingar	 um	 stjórnskipan	

Reykjavíkurborgar,	 meginatriði	 fjárhagsáætlunarferlis	 borgarinnar	 og	 gefin	 almenn	

lýsing	 á	 verkefninu	 Kynjuð	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun.	 Í	 fimmta	 kafla	 er	 greint	 frá	

niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 á	 þeim	 skriflegu	 gögnum	 sem	 lögð	 voru	 til	 grundvallar.	

Sagt	er	frá	fjórum	þemum	sem	fram	komu	og	greiningu	á	greiningarskýrslum	samkvæmt	

greiningarlykli	 sem	 þróaður	 var	 í	 rannsókninni.	 Í	 sjötta	 kafla	 er	 leitast	 við	 að	 svara	

rannsóknarspurningum	í	ljósi	niðurstaðna	rannsóknarinnar	og	fræðilega	bakgrunnsins.	Í	

þessum	 umræðukafla	 kemur	 fram	 að	 margt	 hefur	 áunnist	 við	 innleiðingu	 kynjaðrar	

fjárhags-	 og	 starfsáætlunar	 í	 Reykjavíkurborg	 og	 mikilvæg	 reynsla	 skapast.	 Mörgum	

þáttum	er	þó	enn	ólokið	og	eru	settar	fram	hugmyndir	sem	nýst	gætu	í	áframhaldandi	

þróun	 verkefnisins.	 Í	 sjöunda	og	 síðasta	 kafla	 greinir	 rannsakandi	 frá	 reynslu	 sinni	 við	

gerð	rannsóknarinnar.	
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2 Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð		

Færst	 hefur	 í	 vöxt	 að	 opinberir	 aðilar	 taki	 ákvörðun	 um	 að	 beita	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	 við	 úthlutun	 fjármuna	 og	 er	 Ísland	 í	 hópi	 þeirra	 landa	 þar	 sem	

þetta	fyrirkomulag	hefur	verið	að	hasla	sér	völl	á	síðustu	árum.	Nálgun	og	aðferðir	við	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 og	mat	 á	 árangri	 eru	 að	mótast	 og	 slípast	 til.	 Í	 þessum	

kafla	 er	 fjallað	 um	 meginþætti	 hugmyndafræði	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar,	

hvernig	 hún	 hefur	 verið	 nýtt	 sem	 verkfæri	 í	 jafnréttisbaráttunni	 og	 hvaða	 leiðir	 hafa	

verið	 farnar	 við	 innleiðingu	hennar.	 Ennfremur	 er	 í	 umfjölluninni	 komið	 inn	 á	 hvernig	

hugmyndir	 og	 aðferðir	 árangurmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 (e.	 performance	

budgeting)	geta	nýst	í	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	til	þess	að	ná	betri	árangri.	

2.1 Hugmyndafræði	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	
Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 á	 rætur	 að	 rekja	 til	 níunda	 áratugs	 síðustu	 aldar	 þegar	

áströlsk	stjórnvöld	fóru	að	marka	stefnu	(e.	policy)	í	fjármálum	sem	miðaði	sérstaklega	

að	því	að	mæta	þörfum	kvenna	(sjá	t.d.	Sharp,	2003).	Hugmyndafræðin	var	þróuð	áfram	

næstu	 árin	 í	 baráttuhópum	 fyrir	 jafnrétti	 kynjanna	 í	 ýmsum	 löndum	 og	 hjá	

alþjóðastofnunum.	 Hún	 fékk	 alþjóðlegan	 hljómgrunn	 á	 kvennaráðstefnu	 Sameinuðu	

þjóðanna	 í	Beijing	árið	1995	þar	 sem	samþykkt	 var	að	hvetja	 ríkisstjórnir	 til	 að	greina	

kynjaáhrif	 í	 fjárlögum	sínum	(United	Nations,	1995).	Sá	vilji	hefur	verið	staðfestur	með	

fjölda	alþjóðlegra	samþykkta	og	yfirlýsinga	síðan	(Stotsky,	2016).	Nú	er	hugmyndafræðin	

orðin	vel	þekkt	um	allan	heim	og	er	talið	að	henni	hafi	verið	eða	sé	beitt	 í	einhverjum	

mæli	í	um	90	löndum	(OECD,	2014).	

Nálgast	má	kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	á	marga	vegu	og	 skilningur	á	hvað	 felst	 í	

henni	er	mismunandi	hjá	aðilum	sem	unnið	hafa	að	henni	(sjá	t.d.	Sharp,	2003).	Fjöldi	

skilgreininga	 hefur	 þar	 af	 leiðandi	 litið	 dagsins	 ljós.	 Evrópuráðið	 hefur	 sett	 fram	

eftirfarandi	skilgreiningu	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð:	

Kynjuð	 fjárlagagerð	 gengur	 út	 á	 að	 beita	 samþættingu	 kynja-	 og	
jafnréttissjónarmiða	 í	 fjárhagsferlinu.	 Í	henni	 felst	mat	á	fjárhagsáætlunum,	þar	
sem	gengið	 er	 út	 frá	 kynjasjónarmiðum	á	 öllum	 stigum	 fjárhagsgerðarinnar	 og	
tekjur	 og	 útgjöld	 eru	 endurskipulögð	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 stuðla	 að	 jafnrétti	
kynjanna.	(Quinn,	2009,	bls.	5)	
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Eins	 og	 lesa	 má	 úr	 framangreindri	 skilgreiningu	 endurspeglar	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	ákveðinn	pólitískan	ásetning	um	jafnrétti.	Einstakir	fjárliðir,	bæði	

tekju-	og	útgjaldaliðir,	eru	skoðaðir	á	grundvelli	 kyns	og	greint	hvaða	áhrif	þeir	hafa	á	

konur	og	stúlkur	og	er	það	síðan	borið	saman	við	karla	og	drengi	með	það	að	markmiði	

að	bera	kennsl	á	hvort	fjárliðir	stuðli	að	kynjajafnrétti,	dragi	úr	því	eða	láti	það	ósnortið	

(Elson,	2003).	Eins	og	UNIFEM	(2010)	bendir	á	er	með	þessari	nálgun	athygli	beint	að	því	

að	 úthlutun	 fjármuna	 er	 ekki	 tæknilegt	 úrlausnarefni	 heldur	 pólitísk	 ákvörðun	 hverju	

sinni.	

2.2 Mikilvægi	opinberra	fjárveitinga	í	þágu	jafnréttis	
Opinber	 fjárhagsáætlunargerð	 (e.	 government	 budgeting)	 kveður	 á	 um	 hvernig	

viðkomandi	aðili,	ríki	eða	sveitarfélag,	hyggst	forgangsraða	fjármunum	milli	þegna	sinna.	

Fjárlög	 skiptast	 í	útgjaldaliði	 (e.	expenditures)	og	 tekjuliði	 (e.	 revenues)	og	eru	að	öllu	

jöfnu	unnin	á	ársgrundvelli,	jafnvel	þótt	markmiðssetning	með	fjárhagsáætlunargerð	sé	

iðulega	 til	 lengri	 tíma	 (sjá	 t.d.	 Stotsky	 2016).	 Sú	 krafa	 er	 almennt	 gerð	 til	

stjórnmálamanna,	embættismanna	og	annarra	sem	koma	að	ákvarðanatöku	um	opinber	

fjármál	 að	 ráðstafa	 fjármunum	 með	 skilvirkum	 og	 sanngjörnum	 hætti	 þannig	 að	

þegnunum	 sé	 ekki	 mismunað.	 Í	 því	 samhengi	 hefur	 verið	 bent	 á	 að	 opinberar	

fjárveitingar	eru	mikilvægasta	verkfæri	hins	opinbera	til	þess	að	framfylgja	stefnu	sinni	

og	 að	 án	 fjárveitinga/fjármuna	 sé	 ekki	 hægt	 að	 vinna	 að	 neinum	 stefnumálum	 (e.	

policy),	ekki	heldur	að	jafnrétti	(Budlender	og	Hewitt,	2003).	Það	hefur	einnig	sýnt	sig	að	

skipting	 fjármuna	 í	 átt	 að	 jöfnuði	 hefur	mikil	 og	 jákvæð	 áhrif	 á	 hagsæld	 ríkja	 (sjá	 t.d.	

Stotsky,	2016).	Það	felast	mikil	völd	í	ákvarðanatöku	um	opinber	fjármál	og	hafa	margir	

bent	á	mikilvægi	réttlátrar	skiptingar	fjármuna	fyrir	lífsgæði	og	jafnrétti	þegnanna,	enda	

er	öflun	og	ráðstöfun	skattfjármuna	ætlað	að	endurdreifa	sameiginlegum	sjóðum	meðal	

þegnanna	(sjá	t.d.	OECD,	2017).	Nokkrar	mikilvægar	fjárhagslegar	meginreglur	liggja	að	

baki	því	hvernig	fjárhagsáætlunargerð	sem	miðar	að	hagkvæmni	og	sanngirni	fer	fram.	

Skilvirkni	(e.	efficiency)	er	þar	grunnhugtak	en	í	því	felst	að	ávinningur	af	útgjöldum	er	

veginn	gagnvart	kostnaði	þeirra.	Á	grundvelli	skilvirkni	njóta	þau	verkefni	 forgangs	þar	

sem	hreinn	ávinningur	er	jákvæður	og	sem	eru	metin	hafa	meiri	jákvæð	félagsleg	áhrif	í	

samfélaginu	 en	 önnur.	 Annað	 lykilhugtak	 er	 jafnræði	 (e.	 equity).	 Sé	 það	 lagt	 til	

grundvallar,	 tekur	 fjárhagsáætlunargerðin	mið	af	því	hvort	útgjaldaliðir	og	byrði	skatta	
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og	annarra	tekna	hins	opinbera	sé	dreift	í	samræmi	við	hugmyndafræði	samfélagsins	um	

sanngirni	(Stotsky,	2016).	

Hugmyndafræði	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 grundvallast	 á	 þessum	 tveimur	

fyrrnefndu	 rökum,	 annars	 vegar	 á	 kröfunni	 um	 skilvirkni	 og	 árangur	 í	

fjárhagsáætlunargerð	og	hins	vegar	á	kröfunni	um	sanngirni	og	jafnræði.	Hún	kallar	með	

þeim	 hætti	 á	 samþættingu	 félagslegra	 sjónarmiða	 við	 fjárhags-	 og	

fjármálaáætlunargerð.	 Hún	 skorar	 þannig	 á	 hólm	 hefðbundnar	 aðferðir	 í	 opinberum	

fjármálum	þar	sem	almennt	er	ekki	gerður	greinarmunur	á	því	hvort	það	séu	karlar	eða	

konur,	drengir	eða	 stúlkur	 sem	njóti	 í	meira	eða	minna	mæli	 góðs	af	 tilteknum	 tekju-	

eða	útgjaldaliðum.	Hefðbundin	fjárhagskerfi	fanga	ekki	mismununarbreytur	eins	og	kyn	

og	 einfaldlega	 er	 gert	 ráð	 fyrir	 að	 fjárveitingar/fjárlög	 séu	 kynhlutlaus	 (e.	 gender	

neutral).	Sé	ekkert	gert	til	þess	að	sporna	við	því	er	um	kynblindu	(e.	gender	blindness)	

(Elson,	2002b)	að	ræða	og	þar	með	skapast	hætta	á	kynjahalla	(e.	gender	bias)	(Quinn,	

2009;	 Stotsky,	 2016).	 Það	 er	 einmitt	 þetta	 sem	 baráttuhópar	 fyrir	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	hafa	vakið	athygli	á	og	sýnt	fram	á	að	oftar	en	ekki	hefur	skipting	

fjárveitinga	mismunandi	áhrif	á	kynin	á	grundvelli	mismunandi	félags-	og	efnahagslegrar	

stöðu	fólks	eftir	kyni	(Klatzer,	2008).	

Það	 er	 nú	 orðið	 alþjóðlega	 viðurkennt	 að	 aukið	 jafnrétti	 hafi	 almennt	 jákvæð	

efnahagsleg	og	samfélagsleg	áhrif	(sjá	t.d.	Elson,	2002b;	World	Bank,	2012;	UN	Women,	

2015).	Sjónarmiðið	er	þó	alls	ekki	nýtt	af	nálinni.	Í	Kvennasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	

frá	 1979	 (e.	 Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 Discrimination	 Against	

Women),	sem	hefur	verið	undirritaður	af	meira	en	180	aðildarríkjum,	er	staðhæft	að	til	

að	 hægt	 sé	 að	 ná	 fram	 jafnrétti	 kynjanna	 sé	 það	 grundvallaratriði	 að	 kynin	 séu	

meðhöndluð	 á	 jafnréttisgrundvelli	 í	 opinberum	 fjárveitingum	 (Marks	 Rubin	 og	 Bartle,	

2005).	Þessi	hugmynd	var	staðfest	í	yfirlýsingunni	sem	samþykkt	var	á	Kvennaráðstefnu	

Sameinuðu	þjóðanna	 í	Beijing	1995	(e.	Beijing	Declaration	and	Platform	for	Action)	og	

aftur	í	Heimsmarkmiðum	Sameinuðu	þjóðanna	um	sjálfbæra	þróun	(e.	Global	Goals	for	

Sustainable	Development)	sem	nánast	öll	ríki	heims,	eða	193	talsins,	undirrituðu	2015.	

Alþjóðasamfélagið	 hefur	 þannig	 viðurkennt	 að	 kynnæmi	 (e.	 gender	 sensitivity)	 við	

opinberar	fjárveitingar	sé	lykilatriði	þegar	unnið	er	að	jafnrétti	kynjanna	og	jafnframt	að	

aukið	jafnrétti	stuðli	að	efnahagslegri	og	samfélagslegri	velsæld	(World	Bank,	2012;	UN	
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Women,	 2015).	 Í	 þessari	 alþjóðlegu	 viðurkenningu	 felst	 einnig	 að	 ríki	 heims	 eru	

meðvituð	 um	 að	 kynbundið	 misrétti	 sé	 til	 staðar	 bæði	 í	 staðbundnu	 og	 hnattrænu	

samhengi.	

2.3 Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	og	kynjasamþætting	
Kynjasamþætting	 (e.	gender	mainstreaming)	er	almennt	 talin	grunnforsenda	kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 og	 snýr	 að	 því	 að	 kyn	 (e.	 gender)	 liggi	 til	 grundvallar	 við	 alla	

stefnumótun	 og	 ákvarðanatöku	 á	 öllum	 stigum	hjá	 opinberum	aðilum	 (sjá	 t.d.	Quinn,	

2009).	Í	henni	felst	að	gert	sé	ráð	fyrir	að	kynin	geti	haft	ólíkar	þarfir	og	hagsmuni	og	því	

sé	 aðalmarkmið	 kynjasamþættingar	 að	 beita	 kynjuðu	 sjónarhorni	 til	 að	 meta	 stöðu	

kynjanna	gagnvart	hverju	málefni	og	fella	jafnréttismarkmið	inn	í	alla	ákvarðanatöku.	Sé	

stuðst	við	skilgreiningu	Evrópuráðsins	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð,	eins	og	greint	er	

frá	í	kafla	2.1	þessarar	ritgerðar,	er	litið	svo	á	að	hún	sé	eitt	verkfæri	kynjasamþættingar	

og	 snýr	 að	 því	 að	 samþætta	 fjárhagsáætlunargerð	 og	 jafnréttismarkmið	 með	 það	 að	

leiðarljósi	 að	 dreifa	 sameiginlegum	 sjóðum	 réttlátlega	 milli	 þegnanna,	 út	 frá	 kyni	 og	

öðrum	mismununarbreytum	eins	og	t.d.	efnahag,	og	stuðla	með	því	að	auknu	jafnrétti	

(Elson,	2002a	og	2003;	Quinn,	2009).	

Kynjasamþætting	 er	 stefna	 sem	 kallar	 á	 umfjöllun	 um	 kynjasjónarmið	 í	 þróun	 og	

framkvæmd	 allrar	 stefnu	 opinberra	 aðila.	 Hún	 hefur	 hlotið	 víðtæka	 alþjóðlega	

útbreiðslu	og	hefur	orðin	ríkjandi	nálgun	í	jafnréttismálum	á	opinberum	vettvangi	síðan	

Kvennaráðstefnu	Sameinuðu	þjóðanna	var	haldin	 í	Beijing	1995.	Eins	og	gefur	að	skilja	

hefur	hún	verið	skilgreind	með	mismunandi	hætti	en	segja	má	að	megineinkenni	hennar	

séu	 þau	 að	 gert	 er	 ráð	 fyrir	 að	 kynjasjónarmið	 séu	 ávallt	 lögð	 til	 grundvallar	 við	

stefnumótun	og	framkvæmd	með	kynjajafnrétti	að	markmiði.	Í	því	felst	að	gengið	er	út	

frá	 að	 samþætting	 kynjasjónarmiða	 á	 öllum	 stigum	 stefnumótunar	 leiði	 til	 aukins	

jafnréttis.	Þannig	hafi	kynjasamþættingin	samtímis	áhrif	á	sjálft	stefnumótunarferlið	og	

þá	útkomu	sem	af	því	leiðir	(Davids,	van	Driel	og	Parren,	2014).	

Hugmyndafræði	 kynjasamþættingar	 var	 vel	 tekið	 af	 alþjóðasamfélaginu	 þegar	 hún	

kom	 fram,	 og	 stjórnvöld	 ýmissa	 landa	 og	 margar	 alþjóðastofnanir	 tóku	 hana	 smám	

saman	til	sín.	Þó	fór	fljótlega	að	bera	á	gagnrýni	á	hana,	sérstaklega	í	fræðasamfélaginu,	

þar	 sem	burðir	hennar	 til	 að	kalla	 fram	breytingar	 í	 þágu	 jafnréttis	 voru	véfengdir.	 Sú	

gagnrýni	 hefur	 einkum	 beinst	 að	 því	 að	 hún	 sé	 tæknileg,	 takmörkuð	 og	 flókin,	 skorti	
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pólítíska	tengingu	og	dragi	athyglina	frá	kynbundu	misrétti	þar	sem	hún	taki	ekki	á	því	

rótgróna	 valdakerfi	 sem	henni	 er	ætlað	 að	 athafna	 sig	 í	 (Davids	 et	 al.,	 2014).	 Þá	hafa	

komið	 út	 alþjóðlegar	 úttektarskýrslur	 sem	 benda	 í	 sömu	 átt.	 Má	 þar	 nefna	 skýrslu	

Afríska	þróunarbankans	(AfDB)	(Risby	og	Todd,	2012)	þar	sem	meðal	annars	er	bent	á	að	

kynjasamþættingu	hætti	 til	 að	gufa	upp	vegna	 skorts	 á	 samræmi	við	beitingu	hennar,	

óskýrrar	 ábyrgðarskiptingar,	 lítils	 forgangs	 og	 ósamhangandi	 vöktunar	 á	 árangri	 sem	

leiði	 til	 þess	 að	 erfitt	 sé	 að	 læra	 af	 reynslunni.	 Aðrir	 hafa	 bent	 á	 að	 það	 sé	 ekki	 við	

aðferðina	 sjálfa	 að	 sakast	 heldur	 hvernig	 henni	 sé	 beitt	 og	 að	 beina	 þurfi	 athyglinni	 í	

auknum	mæli	 að	 kerfisbundnum	 þáttum	 kynjamisréttis	 og	 ákvörðunum	 sem	 byggja	 á	

kynbundinni	útilokun	og	undirskipun	(van	Eerdewijk	og	Davids,	2014).	En	einmitt	vegna	

hins	óljósa	og	takmarkaða	árangurs	kynjasamþættingar	hafa	sumir	sem	fást	við	kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð	viljað	aftengja	hana	við	kynjasamþættingu	(sjá	t.d.	Quinn,	2009).	

Kynjaða	 fjárhagsáætlunargerðin	 sé	 fyrst	 og	 fremst	 verkfæri	 á	 sviði	 fjármálastjórnunar	

sem	flytji	kynjamálefnin	inn	á	nýjan	vettvang	í	stefnumótun	stjórnvalda.	

Þegar	kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	náði	 flugi	 í	 kringum	árþúsundamótin	voru	ýmsir	

sem	 trúðu	 því	 að	 hún	 myndi	 „frelsa“	 kynjasamþættinguna,	 lyfta	 kynjamálum	 inn	 á	

þjóðhagssvið	 stefnumála	 (e.	 macroeconomic	 policy)	 og	 hraða	 árangri	 almennt	 af	

jafnréttisstarfi	 (Holvoet,	2006).	Á	þessum	tíma	sáust	 lítil	merki	um	kynjasamþættingu	 í	

fjármálastefnu	 ríkja,	 hefðbundin	 sjónarmið	 um	 fjármál	 voru	 einfaldlega	 að	 líta	 á	 þau	

sem	kynhlutlaust	verkfæri	(Quinn,	2016;	Stotsky,	2016).	Þetta	hefur	verið	að	breytast	á	

seinni	 árum.	 Nú	 beita	 til	 dæmis	 12	 af	 34	 aðildarríkjum	 Efnahags-	 og	

framfarastofnunarinnar	 (OECD)	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 að	 staðaldri	 og	 tvö	 til	

viðbótar	 hafa	 beitt	 henni.	 Þetta	 er	 tveimur	 fleiri	 en	 árið	 2011	 þegar	 það	 var	 síðast	

kannað	og	nokkur	ríki	til	viðbótar	undirbúa	innleiðingu	hennar	(OECD,	2017).	Ísland	er	í	

hópi	OECD	ríkjanna	12	og	var	kynjuð	fjárlagagerð	nýlega	bundin	í	lög	(nr.	123/2015)	frá	

Alþingi	 um	 opinber	 fjármál.	 Þótt	 eitthvað	 hafi	 dregið	 úr	 væntingum	 um	 frelsandi	

eiginleika	 kynjasamþættingar	 er	 hún	 engu	 að	 síður	 enn	 almennt	 lögð	 til	 grundvallar	

rökstuðningi	 fyrir	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð.	 Að	 sama	 skapi	 er	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	orðin	mikilvægur	hluti	af	rökstuðningi	fyrir	kynjasamþættingu,	en	

eins	og	Quinn	(2009)	bendir	á	má	telja	ólíklegt	að	árangur	náist	um	kynjasamþættingu	

nema	fjárhagsleg	málefni	séu	sett	á	oddinn.	



	

17	

2.4 Innleiðing	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	
Innleiðing	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	er	viðamikið	og	metnaðarfullt	verkefni	þar	

sem	 þess	 er	 krafist	 að	 nýrri	 hugsun	 sé	 beitt	 við	 framkvæmd	 fjárhagsáætlunargerðar.	

Hún	 kallar	 bæði	 á	 skipulagsbreytingar	 og	 nýja	 forgangsröðun	 og	 viðurkenningu	 á	

þýðingu	fjárhagsáætlunargerðar	fyrir	opinbera	aðila	til	að	ná	markmiðum	sínum	á	sviði	

jafnréttismála	(Quinn	2009;	OECD,	2014).	Þetta	er	tímafrekt	ferli	þar	sem	bæði	er	þörf	

fyrir	 mannafla	 og	 sérþekkingu	 en	 ekki	 síst	 er	 krafist	 samvinnu	 margra	 aðila	 og	

skipulagseininga.	 Stuðningur	 frá	 þeim	 sem	 taka	 stefnumarkandi	 ákvarðanir	 og	 frá	

þrýstihópum	utan	úr	samfélaginu	skiptir	einnig	miklu	máli.	

Eitt	af	því	 sem	gerir	kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	að	vandmeðförnu	verkefni	er	að	

framkvæmd	 hennar	 byggir	 ekki	 á	 einni	 ákveðinni	 nálgun	 eða	 staðlaðri	 aðferð	 og	

skilningur	og	væntingar	til	hennar	eru	afar	breytilegar.	Budlender	(2008)	leggur	áherslu	

á	að	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	sé	ekki	eitt	ferli	heldur	snúist	hún	um	samspil	margra	

aðgerða	 sem	 allar	 hafi	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 vinna	 að	 því	 að	 fjárhagsáætlunargerðin	

stuðli	 að	 auknu	 jafnrétti.	 Það	 sé	 engin	 ein	 uppskrift	 heldur	 verði	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	 að	 eiga	 sér	 stað	 undir	 áhrifum	 frá	 pólitískum,	 efnahagslegum,	

félags-	 og	 menningarlegum	 aðstæðum	 á	 hverjum	 stað.	 Það	 eru	 ekki	 allir	 sammála	

þessari	 hugmynd	 Budlender	 og	 vilja	 sumir	 nálgast	 viðfangsefnið	 út	 frá	 þrengri	

skilgreiningu.	Þannig	hefur	Quinn	(2009)	til	að	mynda	verið	talskona	þess	að	tímabært	

sé	að	þróa	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	sem	heildstæða	samþættingaraðferð.	

Þó	 ekki	 séu	 allir	 á	 einu	 máli	 um	 hvað	 skuli	 nákvæmlega	 sett	 undir	 hatt	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	er	almennur	samhljómur	um	að	aðstæður,	aðferðir	og	umfang	

hennar	séu	margbreytilegar	og	háðar	atriðum	eins	og	tíma,	stað,	þeim	verkefnum	sem	

hún	beinist	 að	 og	 þeim	 sem	að	 framkvæmdinni	 standa	 (sjá	 t.d.	 Stotsky,	 2016;	Quinn,	

2009).	 Þannig	 kemur	 til	 að	mynda	 fram	 í	 fyrrnefndri	 úttekt	 sem	 OECD	 lét	 gera	 2016	

meðal	aðildarríkja	sinna	sem	beita	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	í	einhverjum	mæli	að	

nálgunin	 er	 mjög	 mismunandi	 og	 engin	 stöðluð	 fyrirmynd	 er	 til	 staðar	 við	 beitingu	

hennar	 (OECD,	 2017).	 Hver	 aðili	 nálgast	 viðfangsefnið	 út	 frá	 því	 sjónarhorni	 og	 þeim	

aðstæðum	sem	ríkja	á	viðkomandi	stað.	Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	snýst	þó	alltaf	um	

að	 sameina	 tvenns	 konar	 þekkingu,	 annars	 vegar	 þekkingu	 á	 jafnréttismálum	 og	 hins	

vegar	þekkingu	á	fjármálum	og	áætlanagerð	hins	opinbera	(sjá	t.d.	Elson,	2002a).	Í	þessu	
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felst	áskorun,	því	og	eins	og	Holvoet	(2007)	bendir	á	er	um	afar	ólíkan	þekkingargrunn	

að	ræða.	

Í	 fyrrnefndri	 úttektarskýrslu	 OECD	 var	meðal	 annars	 leitað	 svara	 við	 því	 hver	 væri	

helsta	ástæðan	fyrir	því	að	ríkin	beittu	eða	hygðust	beita	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð.	

Flest	 ríkjanna	 gáfu	 upp	 að	mikilvægt	 væri	 að	 takast	 á	 við	misrétti	 kynjanna	 sem	 þau	

töldu	 að	 viðgengist	 (e.	 perceived	 inequalities)	 í	 gegnum	 stefnumótun	 og	 skiptingu	

fjármuna.	 Einnig	 kom	 fram	 að	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 væri	 verkfæri	

kynjasamþættingar	sem	öll	þessi	ríki	hafa	skuldbundið	sig	til	að	vinna	að	(OECD,	2017).	

Könnun	OECD	sýnir	þannig	ekki	aðeins	viðurkenningu	á	því	að	kynjamisrétti	viðgangist	

innan	vébanda	aðildarríkjanna	heldur	jafnframt	trú	á	að	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	sé	

gagnlegt	verkfæri	til	að	vinna	gegn	því	misrétti.	

2.4.1 Grunnþættir	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	

Mismunandi	 staðbundnar	 aðstæður	 og	 breytileg	 viðfangsefni	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	kalla	á	mismunandi	leiðir	til	útfærslu	við	beitingu	hennar.	Ýmsar	

útfærsluleiðir	 hafa	 verið	 reyndar	 og	 eru	 nokkrar	 þeirra	 til	 að	 mynda	 kynntar	 í	

handbókinni	 Kynjakrónur	 (Fjármála-	 og	 efnahagsráðuneytið	 og	 Jafnréttisstofa,	 2012).	

Markmiðið	 er	 þó	 ávallt	 hið	 sama,	 að	 nota	 tæki,	 tækni	 og	 verklag	 fjárhagsferlisins	 á	

kerfisbundinn	hátt	til	stuðla	að	jafnrétti.	

Ákveðnir	grunnþættir	þurfa	að	vera	til	staðar	til	þess	að	mögulegt	sé	að	framkvæma	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð.	 Nálgunin	 endurspeglar	 nefnilega	 ekki	 aðeins	 stefnu	

stjórnvalda	 á	 sviðinu	 heldur	 reynir	 hún	 jafnframt	 á	 hagstjórnar-	 og	 stjórnsýslugetu	

þeirrar	lands-	eða	sveitarstjórnar	sem	tekur	hana	í	notkun	(Stotsky,	2016).	Einn	þessara	

grunnþátta	 er	 staðfastur	 pólitískur	 vilji	 til	 að	 tryggja	 skuldbindingu	 verkefna	 og	

stefnumála	 til	 lengri	 tíma	 (Quinn,	 2009;	 OECD,	 2010).	 Í	 þessu	 felst	mikil	 áskorun,	 því	

skortur	á	áreiðanleika	og	samfellu	getur	bæði	komið	fram	vegna	 innbyggðar	andstöðu	

inni	í	kerfinu	og	vegna	breytinga	á	stefnu	stjórnvalda	(Sharp,	2003).	Vissulega	er	það	svo	

að	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	er	nálgun	sem	ekki	er	gefið	að	allir	styðji	og	sem	er	háð	

túlkunum	þeirra	sem	henni	eiga	að	beita.	Þetta	staðfesta	til	að	mynda	rannsóknir	sem	

gerðar	hafa	verið	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	í	Ástralíu	þar	sem	henni	var	beitt	fyrst	

1985	en	hún	fjaraði	síðan	að	mestu	út	við	stjórnarskipti	1996.	Verkefnið	var	þó	enn	til	á	
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jaðrinum	næstu	árin	en	gekk	 í	endurnýjun	 lífdaga	2008	við	önnur	stjórnarskipti	 (Sharp	

og	Broomhill,	2002	og	2014).	

Annar	 grunnþáttur	 er	 aðgengi	 að	 tölfræðilega	 sundurgreindum	 gögnum	 eftir	 kyni	

(Quinn,	2009).	Það	hefur	sýnt	sig	að	það	er	flókið	og	krefjandi	verkefni	að	safna	og	halda	

utan	um	slík	gögn	og	áskoranir	eru	af	mörgu	tagi.	Oft	vantar	nægileg	og	rétt	aðföng	til	

þess	að	mögulegt	sé	að	afla	og	hafa	umsjón	með	slíkum	gögnum.	Einnig	getur	skortur	á	

þekkingu	 á	 því	 hvaða	 gögnum	 þurfi	 að	 safna	 og	 á	 því	 hvernig	 eigi	 að	 nota	 þau	 verið	

vandamál.	Gögnin	eru	þar	að	auki	oft	ekki	af	nægjanlegum	gæðum	til	þess	að	þau	nýtist	

til	fulls	(OECD,	2014).	

Þekking	 á	 því	 hvernig	 kyn	 og	 kynjamynstur	 mótast	 og	 viðhaldast	 í	 samfélaginu	 er	

þriðji	 grunnþátturinn	 fyrir	 því	 að	 hægt	 sé	 að	 beita	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	

markvisst.	Budlender	(2008)	undirstrikar	að	ef	ekki	er	til	staðar	fullnægjandi	skilningur	á	

félags-	og	efnahagslegri	 stöðu	kynjanna	muni	þær	stefnur	og	áætlanir	 sem	gerðar	eru	

aldrei	ná	að	stuðla	að	jafnrétti.	Jafnframt	er	mikilvægt	að	til	staðar	sé	haldgóð	þekking	á	

fjárhagsferlinu	 og	 hvaða	 áhrif	 (e.	 impact)	 það	 hafi	 á	 kyn.	 Skilningur	 á	 því	 hvernig	

fjárhagsáætlunargerðin	virkar	gerir	það	mögulegt	að	finna	þá	stefnumiðaðu	komustaði	

(e.	 strategic	 entry	 points)	 sem	 líklegir	 eru	 til	 að	 leiða	 til	 kynjaðra	 breytinga	 á	

fjárhagsáætlunargerðinni	 (Budlender	 og	 Hewitt,	 2003).	 Lagalegur	 rammi	 sem	 skýrir	

skyldur	stjórnkerfisins	varðandi	málaflokkinn	þarf	einnig	að	vera	fyrir	hendi.	Ennfremur	

þarf	 jafnréttistefna	 stjórnvalda	 að	 vera	 útfærð	 á	 þann	 veg	 að	 gert	 sé	 ráð	 fyrir	

staðbundnum	 viðmiðum	 og	 mælikvörðum	 og	 að	 kynjasjónarmiðum	 sé	 fléttað	 inn	 í	

daglega	 starfsemi.	 Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 krefst	 þannig	 samstillts	 átaks	 margra	

aðila	og	getur	því	þurft	 að	brjóta	niður	múra	milli	 ólíkra	hópa	með	mjög	mismunandi	

þekkingargrunn	og	viðhorf.	

2.4.2 Þrír	áfangar	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	

Samkvæmt	skilgreiningu	Evrópuráðsins	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	sem	vísað	er	til	í	

kafla	2.1.	er	hún	eitt	af	verkfærum	kynjasamþættingar.	Í	því	samhengi	er	gjarnan	talað	

um	 þrjá	megináfanga	 fjárhagsáætlunargerðarinnar	 (sjá	 t.d.	 OECD,	 2017).	 Quinn	 fjallar	

um	þessa	þrjá	áfanga	í	handbók	sinni	frá	2009	(Mynd	1).	

Fyrsti	áfanginn	felur	í	sér	að	fjármál	viðkomandi	aðila	(t.d.	ríkis	eða	sveitarfélags)	séu	

greind	 út	 frá	 kynjasjónarmiði	 og	 skoðað	 hvort	 og	 þá	 hvernig	 þau	 snerti	 kynin	 á	
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mismunandi	vegu.	Mikilvægt	er	að	byrjað	sé	á	þessari	vinnu	til	þess	að	gera	mismuninn	

sýnilegan.	Afurð	þessarar	vinnu	er	gjarnan	að	finna	í	greiningarskýrslum.	

Annar	 áfangi	 tekur	 til	 þess	 að	 endurskipuleggja	 fjármálin	 í	 ljósi	 þeirrar	 niðurstöðu	

sem	greiningar	í	fyrsta	áfanga	leiddu	af	sér.	Hafi	komið	í	ljós	að	skipting	fjármuna	sé	með	

því	móti	 að	 hún	 teljist	 ekki	 vera	 réttlát	með	 tilliti	 til	 kynjanna	 og	 ekki	 í	 samræmi	 við	

stefnu	 viðkomandi	 aðila	 í	 jafnréttismálum	 ber	 að	 endurskipuleggja	

fjárhagsáætlunargerðina	 með	 það	 fyrir	 augum	 að	 leiðrétta	 misskiptinguna.	 Afurð	

þessarar	vinnu	getur	til	dæmis	verið	að	bætt	sé	við	tímabundnum	viðbótarútgjaldaliðum	

við	 fjárhagsáætlun	 sem	 taka	 á	 vandanum	en	mikilvægt	 er	 að	 horfa	 einnig	 til	 aðgerða	

sem	kalla	á	breytingar	til	frambúðar	eins	og	þess	að	breyta	tekjustofnum.	

Í	 þriðja	 áfanganum	 er	 skoðað	 hvernig	 ákvarðanir	 við	 gerð	 fjárhagsáætlunar	 eru	

teknar	og	hvaða	forsendur	liggja	að	baki	þeirra.	Þetta	felur	í	sér	að	því	skipulagi	og	þeim	

ferlum	 sem	 talin	 eru	 ýta	 undir	 misrétti	 sé	 breytt.	 Líta	 má	 á	 þennan	 áfanga	 sem	

samþættingarvinnu	sem	á	að	tryggja	að	sú	vinna	sem	fram	hefur	farið	í	fyrsta	og	öðrum	

áfanga	glatist	ekki.	Þegar	þessum	áfanga	er	náð	er	kynjasamþætting	orðin	einn	 liður	 í	

fjárhagsferlinu.	

	

Quinn	(2009,	bls.	17)	

Mynd	1.	Þrír	áfangar	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	
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2.4.3 Hugmyndir	Sharp	um	markmið	

Rhonda	 Sharp	 er	 ein	 af	 frumkvöðlum	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar.	 Hún	 hefur	

þróað	hugmyndafræðilegan	 ramma	 fyrir	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 sem	hefur	haft	

mikil	 áhrif,	 bæði	 í	 heimalandi	 sínu	 Ástralíu	 og	 á	 alþjóðavettvangi.	 Í	 greininni	 „Moving	

Forward:	Multiple	 Strategies	 and	 Guiding	 Goals“	 (2002)	og	 í	 skýrslunni	 Budgeting	 for	

Equity	 (2003)	 setur	 Sharp	 fram	 hugmyndir	 sínar	 um	 markmið	 sem	 þurfa	 að	 nást	 í	

kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 og	 færir	 rök	 fyrir	 hugmyndaramma	 sínum.	 Í	

úttektaskýrslu	OECD	frá	2017	er	notuð	svipuð	nálgun,	sbr.	áfangana	þrjá.	

Hér	 verður	 gerð	 grein	 fyrir	 þeim	meginhugmyndum	 sem	 fram	 koma	 í	 fyrrnefndum	

ritum	Sharp	(2002	og	2003)	um	markmið	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar.	Þar	 leggur	

hún	 áherslu	 á	 skýra	 markmiðssetningu	 þannig	 að	 ljóst	 sé	 á	 öllum	 stigum	

fjárhagsáætlunargerðarinnar	að	hvaða	markmiði	sé	verið	að	vinna	og	að	á	hverjum	tíma	

séu	aðferðir,	verkfæri	og	verklag	valin	og	sniðin	í	takt	við	þau	markmið	sem	ætlað	er	að	

ná	 en	 forðast	 beri	 að	 falla	 í	 þá	 gryfju	 að	 vinna	með	 óskýrar	 staðhæfingar.	 Ekki	megi	

missa	sjónar	af	því	að	í	eðli	sínu	snýst	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	um	að	vinna	að	því	

meginmarkmiði	að	auka	jafnrétti.	Leiðin	að	þessu	endamarki	geti	verið	löng	og	grýtt	og	

alls	ekki	sjálfgefin.	

Sharp	 skilgreinir	 þrjú	 markmið,	 sem	 heyra	 undir	 meginmarkmiðið.	 Þessi	 markmið	

tengjast	 innbyrðis	 (e.	 interrelated)	 en	hún	dregur	 einnig	 fram	að	 líta	megi	 á	 þau	 sem	

aðskilin	þrep	í	átt	að	því	að:	

• vinna	að	vitundarvakningu	 í	 jafnréttismálum	meðal	þeirra	hagsmunaaðila	(e.	

stakeholders)	sem	koma	að	fjárhagsáætlunargerð	og	stefnumótun.	

• gera	 opinbera	 aðila	 ábyrga	 fyrir	 því	 að	 skuldbindingar	 í	 jafnréttismálum	

endurspeglist	í	fjárhagsáætlunargerðinni.	

• beita/breyta	fjárhagsáætlunargerðinni	og	stefnum	í	þágu	kynjajafnréttis.	

Sharp	 tekur	 fram	 að	 líta	 megi	 svo	 á	 að	 markmiðin	 þrjú	 raðist	 upp	 í	 stigveldi	 (e.	

hierarchy)	 þar	 sem	 fyrsta	markmiðið,	 að	 auka	 vitund	 um	málefnið,	 sé	 forstig	 þess	 að	

gera	aðila	ábyrga	fyrir	skuldbindingum	sínum	í	 jafnréttismálum	og	því	að	breyta	tekju-	

og	útgjaldaliðum	og	stefnumálum	til	samræmis	við	þær	skuldbindingar	(Mynd	2).	
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Þýtt	og	aðlagað	frá	Sharp	(2002,	bls.	89)	

Mynd	2.	Markmiðin	þrjú	

Það	er	vel	þekkt,	eins	og	Sharp	vekur	athygli	á,	að	flestir	hefja	innleiðingu	kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 með	 vitundarvakningu	 um	 málefnið	 (e.	 raise	 awareness),	

gagnasöfnun,	 greiningarvinnu	 og	 fræðslu.	 Á	 þessu	 upphafsþrepi	 innleiðingar	 er	

meginmarkmiðið	 að	 auka	 þekkingu	 og	 efla	 vitund	 um	 jafnréttismál	 í	 stefnumótun	 og	

fjárhagsáætlunargerð	þar	sem	hafist	er	handa	við	að	safna	kyngreindum	gögnum,	vinna	

kynnæmar	greiningar	(e.	gender	sensitive	analyses),	miðla	þekkingu	og	þjálfa	starfsfólk	

við	að	beita	aðferðum	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar.	Sharp	 leggur	þó	áherslu	á	að	

fræðsla,	greiningarskýrslur	og	gagnasöfn	kalli	ekki	fram	breytingar	í	sjálfu	sér.	

Næsta	 skref	er	 að	brúa	bilið	milli	 þess	að	gera	greiningar	og	að	 setja	 fram	kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð.	 Þarna	 koma	 fram	 áskoranir	 sem	 lúta	 að	 því	 að	 jafnvel	 þótt	

skilningur	hafi	aukist	á	kynbundnum	áhrifum	fjárhagsáætlunargerðar	sé	langur	vegur	að	

því	 að	 raungera	 þá	 þekkingu	 þannig	 að	 stjórnvöld	 uppfylli	 þá	 ábyrgðarskyldu	 (e.	

accountability)	 sem	 þau	 bera	 gagnvart	 eigin	 markmiðssetningum.	 Þetta	 skref	 felur	

gjarnan	 í	 sér	 einhverjar	 stofnanabreytingar	 og	 einnig	 er	 aðkoma	 borgarasamfélagsins	

þýðingarmikil	 til	 að	 veita	 stjórnvöldum	 aðhald.	 Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 líður	 í	

mörgum	 tilvikum	 fyrir	 það	 að	 ekki	 tekst	 að	 finna	 árangursríkt	 fyrirkomulag	 sem	 gerir	

stjórnvöld	 raunverulega	 ábyrg	 fyrir	 jafnréttisstefnu	 sinni	 og	 afleiðingum	 hennar	 fyrir	

ráðstöfun	fjármagns.	Ákvarðanir	um	ráðstöfun	fjármagns	eru	í	eðli	sínu	hápólitískar	og	

margt	sem	haft	getur	áhrif	í	þeim	efnum.	

Lokaskrefið	er	svo	að	kynjajafnrétti	endurspeglist	í	fjárhagsáætlunargerðinni	sjálfri	og	

verði	 kerfisbundinn	 hluti	 af	 allri	 stefnu	 stjórnvalda,	 þar	 með	 talið	 við	 ráðstöfun	 fjár.	

Þetta	 getur	 falið	 í	 sér	 að	 flytja	 þurfi	 fjármuni	milli	 liða	 og	 að	meiri	 fjármuna	 sé	 þörf.	
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Miklu	máli	skiptir	að	slíkar	breytingar	gerist	ekki	í	tómarúmi	heldur	þurfa	þær	að	koma	

til	framkvæmda	í	samhengi	við	og	á	grundvelli	fyrri	markmiðanna/þrepanna	tveggja.	Að	

mati	 Sharp	 eru	 mun	 meiri	 líkur	 á	 því	 að	 ef	 liggi	 fyrir	 góðar	 greiningar	 og	 ferlar,	 séu	

stjórnvöld	kölluð	til	ábyrgðar	á	því	sem	þau	gera	eða	gera	ekki.	

Hugmyndarammi	 Sharp	 getur	 verið	 gagnlegur	 til	 að	 beita	 í	 rannsókn	 á	 útfærslum	

aðila	sem	hafa	fetað	sig	 inn	á	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	Eins	og	áður	hefur	komið	

fram	 hefur	 OECD	 nýtt	 sér	 svipaða	 útfærslu	 og	 leitast	 við	 að	 þróa	 samræmda	

aðferðafræði	við	greiningu	og	mat	á	aðferðum	ríkja	og	sveitarstjórna	sem	innleitt	hafa	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð.	 Þannig	 má	 læra	 af	 reynslunni	 og	 fá	 fram	 raunhæfan	

alþjóðlegan	samanburð.	

2.5 Árangur	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	
Meira	 en	 þrír	 áratugir	 eru	 liðnir	 frá	 því	 að	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 var	 kynnt	 til	

sögunnar	 og	 henni	 hefur	 verið	 beitt	 að	 einhverju	 marki	 í	 fjármálastjórn	 ríkja	 og	

sveitarstjórna	 og	 fleiri	 aðila	 víða	 um	 heim.	 Spurningar	 um	 árangur	 af	 tilraunum	með	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 eru	 vissulega	 áleitnar.	 Ýmsir	 fræðimenn	 (t.d.	 Combaz,	

2013;	 Stotsky,	 2016)	 telja	 árangur	 blendinn	 en	 undirstrika	 jafnframt	 að	 þó	 að	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	 hafi	 kannski	 ekki	 náð	 þeim	 mikla	 árangri	 sem	 vonast	 var	 til	 í	

upphafi	sé	ekki	þar	með	sagt	að	enginn	árangur	hafi	náðst.	Combaz	(2013)	bendir	á	að	

kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 hafi	 ekki	 aðeins	 verið	 framkvæmd	 í	 tiltölulega	 skamman	

tíma	 víðast	 hvar,	 heldur	 líka	 óreglulega	 og	 í	 mörgum	 tilvikum	 óverulega	 og	 því	 sé	

gagnreyndur	grunnur	(e.	evidence	base)	 fyrir	mati	á	áhrifum	hennar	 lítill.	Eins	og	fram	

kemur	 í	 OECD	 skýrslu	 frá	 2010	 hafa	 mörg	 verkefni	 undir	 hatti	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	byrjað	og	liðið	undir	lok	sem	tilraunaverkefni.	

Áður	en	fjallað	verður	nánar	um	mat	á	árangri	er	mikilvægt	að	gera	grein	fyrir	þeim	

takmörkunum	 sem	 slíkt	mat	 felur	 í	 sér.	 Það	 er	 nokkuð	 samhljóða	 álit	 fræðimanna	 að	

aðstæður,	 leiðir	og	umfang	kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	séu	breytilegar	og	háðar	

tíma	 og	 stað	 því	 sé	 erfitt	 að	 bera	 saman	 og	 alhæfa	 um	mögulegan	 árangur	 (sjá	 t.d.	

OECD,	 2017).	 Sum	 lönd	 leggja	 til	 að	 mynda	 áherslu	 á	 að	 gera	 breytingar	 í	 stjórn	

ríkisfjármála	og	stefnumótun	á	meðan	önnur	hafa	lagt	áherslu	á	stjórnsýslubreytingar	og	

að	rýna	í	og	hafa	eftirlit	með	útgjöldum.	En	einnig	er	þekkt	að	ekki	hafi	verið	stigin	stærri	

skref	 en	 svo	 að	 koma	 á	 tilteknu	 skipulagi	 eða	 þjálfa	 starfsfólk	 (sjá	 t.d.	 Stotsky,	 2016).	
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Ekki	eru	einungis	 farnar	mismunandi	 leiðir	við	 framkvæmd	heldur	eru	aðferðir	 til	þess	

að	 meta	 hvernig	 og	 hvaða	 áhrif	 fjárhagsáætlunargerðin	 hafi	 á	 fjárhagsáætlunarferlið	

mismunandi	(Elson	og	Sharp,	2010)	og	það	gefur	veikan	grunn	fyrir	samanburð.	

2.5.1 Dæmi	um	mat	á	árangri	
Í	 Sharp	 og	 Broomhill	 (2002)	 er	 sagt	 frá	 reynslu	 frumkvöðlanna	 í	 Ástralíu	 og	 árangur	

skoðaður.	Eitt	þeirra	atriða	sem	þau	vekja	athygli	á	er	að	það	hafi	verið	jafnréttissinnar	

innan	 stjórnkerfisins	 sem	 mótuðu	 og	 þrýstu	 á	 innleiðingu	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar.	 Styrkleikar	 þess	 fyrirkomulags	 hafi	 falist	 í	 getunni	 til	 að	 hafa	

áhrif	 á	 stefnumótum	 og	 framkvæmd	 en	 veikleikar	 í	 því	 að	 jafnréttissinnuð	 öfl	 utan	

stjórnkerfisins	hafi	að	mjög	litlu	leyti	verið	þátttakendur	og	því	hafi	pólitískur	þrýstingur	

ekki	 komið	 frá	 grasrótinni	 að	 utan.	 Talsmenn	 innan	 kerfisins	 hafi	 þannig	 verið	 í	 þeirri	

mótsagnakenndu	stöðu	að	vera	bæði	drifkraftar	 fyrir	 stefnunni	og	útfærslu	hennar	og	

hafa	forræði	yfir	árangri.	Það	tókst	að	mati	þeirra	Sharp	og	Broomhill	upp	að	vissu	marki	

að	 vekja	 fulltrúa	 stjórnsýslunnar	 og	 kjörna	 fulltrúa	 til	 vitundar	 um	 kynjuð	 áhrif	

fjármálaákvarðana	en	andstaða	hafi	líka	verið	til	staðar	sem	veikt	hafi	útkomuna.	Þá	hafi	

orðið	árangur	við	að	þróa	betri	gögn	og	vísa	og	notkun	kyngreindra	upplýsingar	batnað.	

Hins	 vegar	 hafi	 komið	 í	 ljós	 að	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð,	 sem	 augljóslega	 er	

langtímaverkefni,	 falli	 ekki	 vel	 að	 hefðbundum	 fjárhagsferlum	 sem	 gjarnan	 byggjast	 á	

nálgun	 til	 skemmri	 tíma	 og	 þröngum	 fjármálabreytum.	 Helstu	 áskoranir	 hafi	 þegar	 á	

heildina	er	litið	verið	hið	pólitíska	eðli	ákvarðana	um	fjármál	og	hve	erfitt	hafi	reynst	að	

hafa	 áhrif	 á	 þjóðhagsstefnumál.	 Tólf	 árum	 síðar	 skrifa	 þau	 Sharp	 og	 Broomhill	 (2014)	

aftur	 um	 málefnið	 en	 þá	 er	 reynslan	 orðin	 mun	 lengri.	 Niðurstaða	 þeirra	 þá	 er	 að	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerðin	 hafi	 stuðlað	 að	 kynjasamþættingu	 og	 aukinni	

ábyrgðarskyldu	 en	 að	 ekki	 hafi	 tekist	 að	 hafa	 marktæk	 bein	 áhrif	 á	 ákvarðanir	 um	

ráðstöfun	 fjármuna,	 ferla	 og	 forgangsröðun.	 Þessi	 reynsla	 frá	 Ástralíu	 gefur	 ákveðnar	

vísbendingar	sem	draga	má	 lærdóm	af.	Ekki	síst	staðfestir	hún	mikilvægi	hins	pólítíska	

stuðnings	 við	 málefnið,	 bæði	 ofan	 frá	 og	 inni	 í	 kerfinu	 en	 einnig	 utan	 þess	 frá	

þrýstihópum	í	samfélaginu.	

Stotsky	(2016)	fjallar	um	árangur	í	úttekt	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	í	23	löndum	

og	 borgum	 víðs	 vegar	 um	 heiminn	 sem	 unnin	 var	 fyrir	 Alþjóðagjaldeyrissjóðinn.	 Hún	

vekur	 athygli	 á	 að	 flókið	 eðli	 fjárhagsáætlunarferlisins	 og	margvíslegir	 hagsmunir	 geri	
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það	að	verkum	að	erfitt	geti	verið	að	átta	sig	á	 í	hverju	árangur	 felist	og	 jafnframt	að	

greina	á	milli	orsaka	og	afleiðinga.	Þótt	reynslan	sýni	almennt	ekki	mikinn	árangur	enn	

sem	komið	er	beri	að	hafa	 í	huga	að	reynslan	af	kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	er	víða	

takmörkuð.	 Þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 litið	 dagsins	 ljósi	 fyrir	 nokkuð	 löngu	 hafi	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	 lengi	 framan	 af	 verið	 dreifð	 og	 tilraunakennd	 og	 enn	 sé	 mjög	

misjafnt	 hve	 lengi	 og	 í	 hve	miklum	mæli	 henni	 hafi	 verið	 beitt.	 Eitt	 þeirra	 atriða	 sem	

Stotsky	bendir	á	er	mikilvægi	sveitarstjórnarstigsins	sem	hafi	þýðingarmiklu	hlutverki	að	

gegna	og	sér	hún	fyrir	sér	að	ríkisstjórnir	geti	til	að	mynda	komið	á	hvatningarkerfi	fyrir	

sveitarstjórnir	 til	 að	 ná	 viðeigandi	 jafnréttismarkmiðum	á	 þeim	 sviðum	 sem	þær	 bera	

ábyrgð	á.	

Quinn	(2016),	sem	sá	um	Evrópuhluta	rannsóknarinnar	fyrir	Alþjóðagjaldeyrissjóðinn	

(þar	 á	 meðal	 Ísland),	 bendir	 á	 að	 í	 flestum	 Evrópulandanna	 16	 sem	 tekin	 voru	 til	

skoðunar	 beinist	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerðin	 nær	 eingöngu	 að	 útgjaldahliðum	

hennar,	einkum	að	þjónustuþáttum,	á	meðan	tekjuhliðin,	þar	með	talið	skattheimta,	sé	

að	miklu	leyti	skilin	eftir.	Í	því	felist	innbyggð	skekkja	sem	geri	það	erfitt	að	meta	kynjuð	

áhrif	ákvarðana	á	þeirri	hlið.	Hún	tekur	þó	undir	með	Stotsky	að	varast	beri	að	slá	neinu	

föstu	varðandi	raunverulegan	árangur,	þar	sem	hann	geti	komið	fram	síðar.	Rannsóknir	

Stotsky	og	Quinn	sýna	að	vandamálin	við	að	meta	árangur	af	viðleitni	hinna	ólíku	landa	

við	 að	 innleiða	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 eru	 margslungin	 og	 að	 enn	 eru	 mörg	

viðfangsefni	 óleyst,	 bæði	 tæknileg	 atriði	 og	 hvað	 varðar	 hagsmuni,	 hlutverk	 og	

ábyrgðarsvið	 hinna	 ólíku	 hagsmunaaðila.	 Mikil	 þörf	 er	 því	 fyrir	 frekari	 rannsóknir	 og	

nánari	útfærslu	á	sviðinu.	

Í	úttektarskýrslu	OECD	(2017)	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð,	sem	vísað	hefur	verið	

í	 hér	 að	 framan,	 hjá	 þeim	 14	 aðildarríkjum	 bandalagsins	 sem	 hafa	 tekið	 hana	 upp	 er	

meðal	 annars	 skoðað	 hvaða	 árangri	 innleiðing	 er	 talin	 hafa	 skilað	 að	 mati	 fulltrúa	

ríkjanna	sjálfra.	Í	 ljós	kom	að	í	helmingi	tilvika	var	ekki	hægt	að	benda	á	dæmi	þess	að	

hún	 hafi	 skilað	marktækum	 árangri.	 Í	 þeim	 ríkjum	þar	 sem	 talið	 var	 að	 árangur	 hefði	

náðst	 voru	 þó	 fá	 skýr	 dæmi	 um	 að	 fjárhagsáætlunargerðin	 hefði	 orðið	 til	 þess	 að	

breytingar	hafi	verið	gerðar	á	 ráðstöfun	 fjármuna.	Þetta	er	 í	 samræmi	við	niðurstöður	

Sharp	 og	 Broomhill	 frá	 Ástralíu.	 Í	 OECD	 skýrslunni	 eins	 og	 í	 úttekt	

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins	 er	 sleginn	 sá	 varnagli	 að	 tiltölulega	 lítil	 reynsla	 sé	 komin	 á	
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kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 í	 flestum	 ríkjanna	 og	 að	 hún	 sé	 langtímaverkefni.	

Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 benda	 því	 í	 sömu	 átt	 og	 niðurstöður	 skýrslu	

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins.	

2.5.2 Merkjanlegur	árangur	
Þau	 dæmi	 sem	 hér	 hefur	 verið	 fjallað	 um	 gefa	 til	 kynna	 að	 árangur	 af	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	 til	að	vinna	að	 jafnrétti	hafi	 látið	bíða	eftir	 sér.	Engu	að	síður	er	

það	 gegnumgangandi	 álit	 þeirra	 sem	 rannsakað	 hafa	 þessa	 nálgun	 í	

fjárhagsáætlunargerð	að	í	henni	felist	ákveðin	sóknarfæri.	Þannig	kemur	fram	hjá	Quinn	

(2016)	að	merki	séu	um	að	jákvæðar	breytingar	í	þágu	jafnréttis	hafi	orðið	á	löggjöf	(e.	

legislative),	 stjórnsýslu	 (e.	 administrative)	og	 í	 aðferðum/verklagi	 (e.	methodological)	 í	

þeim	ríkjum	sem	rannsóknin	beindist	að.	Svipaðar	niðurstöður	má	sjá	 í	úttektarskýrslu	

OECD	 (2017)	 þar	 sem	 fram	 kemur	 að	 helsti	 merkjanlegi	 árangurinn	 sé	 á	 sviði	

stefnumótunar	(e.	policy	development).	

Þær	Sharp	og	Elson	taka	í	svipaðan	streng	í	óársettri	grein	þar	sem	þær	vekja	athygli	á	

að	 alþjóðleg	 reynsla	 bendi	 til	 að	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 hafi	 einkum	 stuðlað	 að	

úrbótum	á	aðgengi	að	kyngreindum	upplýsingum,	þróun	vísa	og	við	stefnumótun.	Allar	

þessar	 úrbætur	 séu	 vissulega	 til	 þess	 fallnar	 að	 auka	 gagnsæi	 (e.	 transparency)	 og	

sýnileika	þess	 í	hvað	opinbert	 fé	 sé	nýtt	 sem	má	 í	 sjálfu	 sér	 líta	á	 sem	árangur.	Undir	

þetta	 tekur	 Combaz	 (2013)	 og	 bendir	 á	 ákveðinn	 árangur	 varðandi	 gagnsæi,	

ábyrgðarskyldu	(e.	accountability)	og	þátttöku.	Vandinn	reynist	hins	vegar	 fólginn	 í	því	

sem	 Sharp	 (2003)	 kallar	 hærri	 stig	markmiðssetningar,	 þ.e.a.s.	 að	 stjórnvöld	 taki	 fulla	

ábyrgð	á	stefnu	sinni	og	geri	breytingar	á	ráðstöfun	fjármuna	í	þágu	jafnréttis.	

Eins	og	bent	er	á	 í	skýrslu	OECD	(2017)	eru	þær	áskoranir	sem	mæta	þarf	 í	kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	í	eðli	sínu	ekki	svo	frábrugðnar	þeim	sem	almennt	þarf	að	takast	á	

við	í	opinberri	fjárhagsáætlunargerð.	Góð	fjármálastefna	er	forsenda	þess	að	hægt	sé	að	

framkvæma	vandaða	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	og	til	staðar	þarf	að	vera	þekking	á	

því	hvaða	áhrif	fjárveitingar	eða	einstaka	fjárliðir	hafa.	Til	að	skapa	þá	þekkingu	þurfa	að	

vera	tiltæk	tæki/aðferðir	sem	henta	til	greininga	(e.	evaluation	frameworks)	og	ferli	sem	

gera	 það	 mögulegt	 að	 flytja	 niðurstöður	 þess	 inn	 í	 fjárhagsáætlunarferlið.	 Þá	 skiptir	

miklu	máli	að	hafa	í	huga	ábendingu	Sharp	(2003)	um	að	nauðsynlegt	sé	að	hafa	alltaf	

skýra	sýn	á	það	hvert	raunverulegt	markmið	hverrar	aðgerðar	sé.	
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Þau	jákvæðu	áhrif	sem	vel	unnin	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	getur	haft	á	umhverfi	

sitt	 snúast	 ekki	 aðeins	 um	 einstaklingana	 heldur	 samfélagið	 í	 heild	 sinni.	 Í	 heimi	

hagfræðinnar	eru	ytri	áhrif/úthrif	(e.	externalities),	kostnaður	eða	ábati	fyrir	þriðja	aðila	

án	þess	að	sá	aðili	hafi	valið	að	hljóta	ábatann	eða	kostnaðinn.	Eitt	skýrasta	dæmið	um	

það	er	menntun	barna.	Í	þessu	samhengi	hefur	verið	bent	á	mikilvægi	þess	að	stjórnvöld	

(e.	 governments)	 og	 aðrir	 sem	 fari	 með	 opinbert	 fé	 hafi	 þessi	 áhrif	 í	 huga	 og	 beiti	

verkfærum	 í	 fjárhagsáætlunargerð	 til	 að	 ná	 fram	 samfélagslegri	 hámarksniðurstöðu	

(Stotsky,	 2016,).	 Þannig	má	 líta	 á	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	 sem	nálgun	 sem	bæti	

fjárhagsáætlunargerðina	og	árangur	hennar	bæði	hvað	varðar	stefnumótun	og	verklag	

við	stjórnsýslu	og	stjórn	fjármála	og	því	geti	hún	verið	dæmi	um	góða	fjármálastjórn.	 Í	

skýrslu	 frá	 OECD	 (2010)	 er	 einnig	 bent	 á	 að	 jafnvel	 þótt	 framtaksverkefni	 á	 sviði	

kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	mæti	ekki	yfirmarkmiði	sínu	um	að	breyta	ráðstöfun	

fjármuna	 í	 þágu	 jafnréttis,	 geti	 samt	 verið	 um	 árangur	 að	 ræða.	 Slík	 verkefni	 hrindi	

nefnilega	af	stað	samtali	um	jafnréttismál,	veki	áhuga	og	stuðli	að	samstarfi	milli	aðila	

sem	eru	áhugasamir	um	gagnsæja	hagsstjórn.	Það	hjálpi	í	sjálfu	sér	við	að	vekja	athygli	á	

að	misrétti	sé	ekki	gott	í	efnahagslegum	skilningi.	Budlender	(2009)	tekur	í	sama	streng	

og	segir	að	slíkar	aðgerðir	geti	stuðlað	að	pólitískri	vitund	um	jafnréttismál.	

2.6 Árangursmiðuð	fjárhagsáætlunargerð	
Ýmsir	 hafa	 bent	 á	 að	 ákveðna	 samnefnara	 sé	 að	 finna	 milli	 árangurmiðaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	(e.	performance	budeting)	og	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	

(sjá	 t.d.	Quinn,	2009;	Klatzer,	2008).	 Í	báðum	tilvikum	sé	um	að	ræða	hugmyndafræði	

þar	sem	eldri	og	hefðbundnari	aðferðum	við	 ráðstöfun	opinbers	 fjármagns	sé	ögrað.	 Í	

hefðbundnum	 fjárhagskerfum,	 sem	 grundvallast	 á	 aðföngum	 (e.	 inputs)	 og	

stjórnsýsluþáttum,	er	ekki	fylgst	með	beinum	hætti	með	árangri	aðgerða	heldur	byggist	

kerfið	á	að	 sýna	 samanburð	milli	 áætlaðra	og	 raunverulegra	útgjalda	og	 tekna	 (Sharp,	

2003).	Til	að	byrja	með	var	ekki	mikið	samband	milli	hugmyndastefna	árangursmiðaðrar	

og	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar,	 enda	 koma	 þær	 úr	 mjög	 ólíkri	 átt,	 en	 sú	

síðarnefnda	 hefur	 smám	 saman	 farið	 að	 nýta	 þætti	 úr	 árangursmiðaðri	

fjárhagsáætlunargerð	inn	í	sína	ferla.	

Árangursmiðuð	fjárhagsáætlunargerð	er	eitt	verkfæri	árangurstjórnunar.	Hún	á	rætur	

sínar	að	rekja	til	Bandaríkjanna	um	miðja	20.	öldina	þegar	stjórnvöld	þar	hófu	að	gera	
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tilraunir	með	að	beita	nýjum	aðferðum	í	fjárhagsáætlunarferli	sínu	með	það	fyrir	augum	

breyta	áherslum	í	ákvarðanatöku	frá	því	að	beina	athygli	að	aðföngum	og	útgjöldum	yfir	

í	 að	 greina	 tilgang/hlutverk	 (e.	 function),	 aðgerðir	 (e.	 activites)	 og	 framkvæmd	 (e.	

achievements)	(Sharp,	2003).	Með	þessu	voru	fyrstu	skrefin	stigin	í	átt	að	því	að	tengja	

saman	ákvarðanatöku	í	opinbera	geiranum	um	fjárveitingar	við	væntanlegan	árangur	en	

það	 er	 vel	 þekkt	 úr	 einkageiranum.	 Líkt	 og	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð,	 snýst	

árangursmiðuð	fjárhagsáætlunargerð	ekki	um	eina	nálgun	(e.	approach)	heldur	má	líta	á	

hana	sem	ferli	(e.	process)	þar	sem	hugmyndir	um	áhrif	útgjalda,	afurðirnar	sem	leiða	til	

þeirra	 áhrifa	 og	 leiðin	 til	 að	 ná	 þeim	 afurðum	 eru	 sett	 í	 brennidepil	 (McGill,	 2001).	

Árangur	 er	 þannig	 settur	 í	 samhengi	 við	 fjárveitingar	 til	 að	 hægt	 sé	 að	 vinna	 að	

markvissri	nýtingu	fjármuna.	

Hugmyndafræðin	um	árangursmiðaða	fjárhagsáætlunargerð	hefur	þróast	og	breiðst	

út	 og	 hefur	 tekið	 á	 sig	margbreytilegar	myndir	 sem	allar	 eiga	 það	þó	 sameiginlegt	 að	

setja	í	öndvegi	að	rekja	megi	og	mæla	þann	árangur	sem	hlýst	af	ráðstöfun	fjármuna.	Ein	

nýjasta	útgáfa	árangursmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	og	 sú	 sem	mestu	máli	 skiptir	

fyrir	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	byggist	á	að	setja	fram	markmið	og	rekja	afurðir	og	

útkomu	(e.	output	and	outcome	budgeting)	(McGill,	2001;	Sharp,	2003).	Árangursmiðuð	

fjárhagsáætlunargerð	er	þessu	 leyti	 ólík	hinum	hefðbundna	 ramma	utan	um	opinbera	

fjárhagsáætlunargerð	 (e.	 line-item	 budgeting)	 sem	 byggist	 á	 því	 að	 unnið	 sé	 með	

fjárlagaliði	(e.	line	items)	og	kostnaðarstaði	(e.	cost	centers)	þar	sem	horft	er	til	þess	hve	

mikið	 fjármagn	 ákveðin	 deild	 eða	 málaflokkur	 fær	 úthlutað	 án	 þess	 að	 tengja	 þá	

ráðstöfun	við	markmiðið	með	úthlutuninni	eða	hvaða	árangri	úthlutunin	eigi	að	skila.	

Árangursmiðuð	fjárhagsáætlunargerð	hefur	notið	vaxandi	vinsælda	víða	um	heim	og	

er	til	dæmis	talið	að	henni	sé	beitt	í	mismunandi	mæli	í	langflestum	OECD	ríkjum	(OECD,	

2007).	Skilgreiningar	á	árangurmiðaðri	 fjárhagsáætlunargerð	eru	mismunandi	en	OECD	

hefur	 skilgreint	 hana	 sem	 „aðferð	 sem	 tengir	 ráðstöfun	 fjár	 við	mælanlegan	 árangur“	

(OECD,	 2007).	 Reynslan	 af	 því	 að	 beita	 árangursmiðaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 er	

vissulega	 orðin	 nokkuð	 löng	 en	 hún	 er	 engu	 að	 síður	 enn	 að	 þróast.	 Enn	 eru	margar	

áskoranir	til	staðar	og	má	þar	nefna	að	bent	hefur	á	hve	ögrandi	verkefni	það	sé	að	nýta	

árangursmiðaðar	 upplýsingar	 (e.	 performance	 oriented	 information)	 við	

fjárhagsáætlunargerðina	 (Sharp,	 2003).	 Ennfremur	 hefur	 það	 sýnt	 sig	 að	 vandasamt	
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getur	 reynst	 að	 ná	 athygli	 þeirra	 lykilaðila	 sem	 taka	 ákvarðanir	 og	 að	 tryggja	 gæði	

upplýsinga	og	mælinga	(OECD,	2007).	

Segja	má	 að	 einkum	 tvö	 lykilatriði	 einkenni	 árangursmiðaða	 fjárhagsáætlunargerð.	

Annars	 vegar	 er	 um	 að	 ræða	 að	 fella	 upplýsingar	 og	 þekkingu	 inn	 í	

fjárhagsáætlunarferlið	sem	miða	að	því	að	hægt	sé	að	mæla	hvernig	fjármunir	nýtist	og	

meta	hvaða	áhrif	þeir	hafa.	Hins	vegar	beinist	hún	að	því	að	nota	upplýsingar	til	þess	að	

taka	 ákvarðanir	 varðandi	 tekjur	 og	 útgjöld	 sem	 eru	 í	 samræmi	 við	 stefnu	 og	ætlaðan	

árangur	(Sharp,	2003).	Markviss	notkun	upplýsinga	og	þekkingar	eru	þannig	grundvöllur	

árangurmiðaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	líkt	og	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar.	

2.6.1 Fjárhagsáætlunargerð	afurða	og	útkomu	
Í	 þeirri	 útgáfu	 árangursmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 sem	 gjarnan	 kallast	

fjárhagsáætlunargerð	 afurða	 og	 útkomu	 (e.	 output	 and	 outcome	 budgeting)	 og	 hefur	

verið	að	hasla	sér	völl	á	undanförnum	árum	er	athygli	beint	að	markmiðum	og	leiðum	til	

að	 ná	 þeim.	 Þessi	 gerð	 kom	 fram	 í	 upphafi	 10.	 áratugs	 síðustu	 aldar	 (Sharp	 2003)	 og	

notkun	 hennar	 hefur	 breiðst	 jafnt	 og	 þétt	 út,	 þar	 á	 meðal	 má	 nefna	 að	 Stjórnarráð	

Íslands	hefur	tekið	hana	í	notkun.	Það	eru	einkum	þrjú	meginatriði	sem	einkenna	þessa	

gerð	 árangursmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar.	 Á	 grundvelli	 þeirra	 stefnumarkmiða	

sem	 stjórnvöld	 hafa	 sett	 sér	 er	 áhersla	 lögð	 á	 hverju	 ná	 skal	 fram,	 þ.e.a.s.	 hver	

niðurstaðan	eða	útkoman	(e.	outcome)	eigi	að	vera.	Í	öðru	lagi	er	horft	til	þess	hvernig	

ná	 eigi	 þeirri	 útkomu,	 þ.e.a.s.	 hverjar	 afurðirnar	 (e.	 outputs)	 eiga	 að	 vera	 sem	byggja	

undir	 útkomuna.	 Í	 þriðja	 lagi	 er	 áhersla	 lögð	 á	 að	 skilgreina	 frammistöðuvísa	 (e.	

performance	 indicators)	til	að	hægt	sé	að	komast	að	því	hvort	sá	árangur	eða	útkoma	

sem	 lagt	 var	 upp	með	hafi	 náðst	 (Sharp	 2003).	 Í	 stuttu	máli	má	 setja	 þetta	 upp	með	

eftirfarandi	 spurningum:	Hvað	viljum	við,	hvernig	ætlum	við	að	 fara	að	því	og	hvernig	

vitum	við	hvort	við	séum	að	ná	árangri?	

Lykillinn	að	þessari	tegund	fjárhagsáætlunargerðar	er	hugtakið	árangur	(e.	result)	og	

allt	skipulag	byggist	í	kringum	það.	Aðföng,	aðgerðir,	afurðir	og	útkoma	eru	mæld	með	

frammistöðuvísunum	 gagnvart	 hugtökunum	 efnahagur	 (e.	 economy),	 skilvirkni	 (e.	

efficiency)	og	markvirkni	(e.	effectiveness).	Svokölluð	árangurskeðja	(e.	results	chain)	er	

ein	leið	til	að	sýna	innra	samhengi	þessarar	nálgunar	(Sharp,	2003)	(Mynd	3).	
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Þýtt	og	aðlagað	frá	Sharp	(2003,	bls.	29)	

Mynd	3.	Árangurskeðjan	

Árangurskeðjan	sýnir	orsakasamhengi	 sem	áætlana-	og	 fjárhagsáætlunargerðin	þarf	

að	vera	 í	 til	 að	 tilgreind	markmið	náist.	 Eins	og	Klatzer	 (2008)	bendir	 á	þá	er	þetta	 til	

marks	um	að	 fjárhagsáætlunargerðin	sé	nýtt	 sem	verkfæri	 til	að	stuðla	að	gagnsæi	og	

markvirkni	en	ekki	aðeins	sem	miðill	fyrir	ráðstöfun	fjármuna	og	fyrir	stjórn	á	útgjöldum.	

2.6.2 Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	í	ljósi	árangursmiðaðrar	
fjárhagsáætlunargerðar	

Klatzer	(2008),	Quinn	(2009)	og	Sharp	(2003)	eru	í	hópi	þeirra	fræðimanna	sem	telja	að	

ein	 leið	 til	 þess	 að	ná	 auknum	árangri	með	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 sé	 að	beita	

grunnaðferðum	 árangursmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 og	 horfa	 þær	 einkum	 til	

fjárhagsáætlunargerðar	 afurða	 og	 útkomu.	 Í	 því	 felst	 jafnframt	 að	 með	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	bætast	við	gagnlegar	upplýsingar	sem	nota	má	til	að	betrumbæta	

árangursmiðuðu	 fjárhagsáætlunargerðina	 þannig	 að	 gagnsæi	 aukist	 og	 tryggja	 að	 allir	

eigi	þar	hlutdeild	(sjá	t.d.	Klatzer).	

Frammistöðuvísar	 eru	 notaðir	 til	 að	meta	 hvern	 hlekk	 í	 árangurskeðjunni	 gagnvart	

efnahag,	 skilvirkni	 og	 markvirkni.	 Þeir	 fanga	 ekki	 endilega	 þau	 markmið	 sem	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	 beinist	 að,	 þ.e.a.s.	 jafnrétti	 kynjanna.	 Því	 getur	 verið	 erfitt	 að	

meta	nákvæmlega	hvaða	árangri	fjárhagsáætlunargerðin	hafi	skilað	í	þeim	efnum,	nema	

það	 sé	 sérstaklega	 byggt	 inn	 í	 fjárhagsáætlunargerðina.	 Árangursmiðuð	
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fjárhagsáætlunargerð	 leiðir	 þannig	 ekki	 sjálfkrafa	 til	 aukinnar	 kynjavitundar	 í	

fjárhagsáætlunargerð,	 en	 eins	 og	 Holvoet	 (2007)	 bendir	 á	 getur	 hún	 skapað	 meira	

leiðandi	 umhverfi	 fyrir	 kynjavíddina	 þar	 sem	 báðar	 þessar	 nálganir	 deila	 með	 sér	

undirliggjandi	rökum	um	að	auka	svigrúm	fyrir	því	að	fylgjast	með	og	fylgja	eftir	settum	

markmiðum.	

Sharp	 (2003)	 leggur	 til	 að	 til	 viðbótar	 við	 víddirnar	 þrjár,	 efnahag,	 skilvirkni	 og	

markvirkni,	 sé	 fjórðu	 víddinni	 bætt	 við:	 jafnræði	 (e.	 equity).	 Hún	 krefjist	 þó	 róttækari	

breytinga	 á	 fjárhagsáætlunargerðinni	 en	 hinar	 þrjár.	 Jafnræði	 grundvallist	 á	

viðurkenningu	 á	 að	 veruleg	 þörf	 sé	 á	 að	 fella	 inn	 í	 árangursmiðuðu	

fjárhagsáætlunargerðina	með	fullnægjandi	hætti	frammistöðuvísa	sem	rekja	framfarir	 í	

átt	 að	 kynjajafnrétti	 og	undanhaldi	 kynjamisréttis.	 Þessi	 hugmynd	hefur	notið	 vaxandi	

stuðnings	á	alþjóðavettvangi.	Þannig	kemur	til	að	mynda	fram	bæði	 í	úttektarskýrslum	

OECD	 (2017)	 og	 Alþjóðagjaldeyrissjóðsins	 (Stotsky,	 2016)	 áhersla	 á	 að	 þróa	 þurfi	

kynnæma	 frammistöðuvísa	 í	 opinberri	 fjárhagsáætlunargerð.	 Lokamarkmiðið	 er	 svo	

auðvitað	að	árangurinn	sem	af	fjárhagsáætlunargerðinni	hlýst	leiði	til	jákvæðra	áhrifa	á	

jafnrétti	í	samfélaginu.	

2.7 Samantekt	
Jafnrétti	 kynjanna	 er	 markmið	 sem	 nýtur	 alþjóðlegrar	 viðurkenningar	 og	 ríki,	

sveitarfélög	og	alþjóðastofnanir	hafa	í	vaxandi	mæli	leitast	við	að	þróa	leiðir	til	að	vinna	

að	því	markmiði.	Kynjasamþætting	er	ein	þeirra	 leiða	sem	notið	hefur	mikils	stuðnings	

alþjóðasamfélagsins	á	undanförnum	áratugum	og	er	ein	helsta	nálgun	í	jafnréttismálum	

á	 alþjóðavettvangi.	 Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 sem	 á	 rætur	 að	 rekja	 til	 Ástralíu	 og	

víðar	hefur	smám	saman	verið	að	öðlast	sess	sem	verkfæri	 í	þágu	kynjasamþættingar.	

Miklar	vonir	hafa	verið	bundnar	við	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	og	frelsandi	eiginleika	

hennar	 til	 að	 stuðla	 að	 raunverulegum	 breytingum	 í	 þágu	 jafnréttis.	 Notkun	 hennar	

hefur	þó	enn	sem	komið	er	verið	nokkuð	dreifð	og	tilviljunarkennd	og	því	er	ekki	hægt	

að	 draga	 heildstæðar	 ályktanir	 af	 reynslunni	 sem	 skapast	 hefur.	 Leiðir	 við	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð	 hafa	 verið	 í	 þróun	 og	 hafa	 fræðimenn,	 framkvæmda-	 og	

úttektaraðilar	komið	auga	á	ýmis	vandamál	við	að	beita	henni	og	hafa	bent	á	leiðir	til	að	

vinna	bug	á	þeim.	Þar	hefur	önnur	nálgun	notið	vaxandi	athygli	sem	er	árangursmiðuð	

fjárhagsáætlunargerð.	 Þessar	 tvær	 nálganir,	 kynjuð	 og	 árangursmiðuð	

fjárhagsáætlunargerð,	sem	koma	úr	ólíkum	áttum,	hafa	verið	tengdar	saman	með	það	

að	leiðarljósi	að	nýta	styrkleika	beggja.	
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3 Bakgrunnur	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	
Reykjavíkurborgar	

Verkefnið	 Kynjuð	 fjárhags-	 og	 starfsáætlunargerð	 Reykjavíkurborgar	 er	 sprottið	 úr	

ákveðnum	pólitískum	farvegi	og	stjórnsýslulegu	samhengi	borgarinnar.	Nauðsynlegt	er	

að	gefa	mynd	af	þessum	bakgrunni	og	er	því	hér	í	stuttu	máli	greint	frá	hvaða	væntingar	

var	farið	af	stað	með,	hvernig	forsvarsmenn	verkefnisins	sáu	fyrir	sér	framkvæmdina	og	

það	stjórnskipulega	samhengi	sem	verkefnið	hefur	mótast	í	hjá	Reykjavíkurborg.	Þekking	

á	stjórnskipan	og	ferli	við	fjárhagsáætlunargerð	hjá	Reykjavíkurborg	er	forsenda	fyrir	því	

að	skilja	og	leggja	mat	á	innleiðingu	verkefnisins.	

3.1 Stjórnskipan	Reykjavíkurborgar	
Stjórnskipan	Reykjavíkurborgar	byggir	á	 lagskiptu	kerfi	 sem	skiptist	 í	 yfirstjórn,	 svið	og	

deildir/stofnanir	 (Mynd	 4).	 Yfirstjórn	 skipa	 borgarstjórn,	 borgarráð,	 borgarstjóri	 og	

borgarritari.	Fagsviðin	eru	fimm	talsins:	íþrótta-	og	tómstundasvið	(ÍTR),	menningar-	og	

ferðamálasvið	(MOF),	skóla-	og	frístundasvið	(SFS),	umhverfis-	og	skipulagssvið	(USK)	og	

velferðarsvið	 (VEL).	Þau	heyra	beint	undir	borgarstjóra	og	 fara	 sviðsstjórar	með	stjórn	

sviðanna	í	umboði	hans.	Hvert	svið	hefur	fagráð	(sbr.	Íþrótta-	og	tómstundaráð)	sem	fer	

með	 stefnumótun	 í	 málaflokki	 viðkomandi	 sviðs	 og	 felur	 það	m.a.	 í	 sér	 að	 skilgreina	

meginmarkmið	 varðandi	 árangur.	 Fagráð	 starfa	 í	 umboði	 borgarráðs.	 Hverju	 sviði	 er	

síðan	 falið	 að	 framkvæma	 stefnuna	 og	 útfæra	 markmiðin	 fyrir	 málaflokk	 sinn.	 Næsti	

yfirmaður	 undir	 borgarstjóra	 er	 borgarritari	 og	 heyrir	 miðlæg	 stjórnsýsla	 beint	 undir	

hann.	Undir	miðlæga	stjórnsýslu	falla	fimm	skrifstofur	sem	fara	með	miðlæg	verkefni	en	

þær	 eru:	 skrifstofa	 borgarstjóra	 og	 borgarritara	 (SBB),	 skrifstofa	 eigna	 og	

atvinnuþróunar	(SEA),	fjármálaskrifstofa	(FMS),	skrifstofa	þjónustu	og	reksturs	(SÞR)	og	

loks	mannréttindaskrifstofa	(MANN)	(Reykjavíkurborg,	e.d.).	
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Mynd	4.	Stjórnskipan	Reykjavíkurborgar		

3.2 Framkvæmd	fjárhagsáætlunar	hjá	Reykjavíkurborg	
Í	 fjárhagsáætlun	 Reykjavíkurborgar	 felst	 stefnumótun	 um	 þá	 þjónustu	 og	 það	

þjónustustig	sem	borgin	býður.	Fjárhagsáætlunargerðin	er	mikilvægt	verkfæri	til	þess	að	

tryggja	 að	 fjármunum	 borgarinnar	 sé	 ráðstafað	 í	 samræmi	 við	 ákvarðanir	 teknar	 í	

borgarstjórn.	Rekstri	borgarinnar	er	skipt	í	A-	og	B-hluta	og	byggir	gerð	fjárhagsáætlunar	

á	 þeirri	 skiptingu.	 A-hluti	 samanstendur	 af	 svokölluðum	 aðalsjóði,	 eignasjóði	 og	

bílastæðasjóði.	Aðalsjóður	fer	með	rekstur	málaflokka	og	þjónustu	við	íbúa	borgarinnar	

og	er	hann	fjármagnaður	með	skatt-	og	þjónustutekjum.	Í	eignasjóði	er	haldið	utan	um	

rekstur	 sem	 viðkemur	 viðhaldi,	 stofnframkvæmdum	 fasteigna	 og	 gatna	 auk	 ýmissa	

skipulagsverkefna.	Undir	bílastæðasjóð	fellur	allur	rekstur	bílastæða	og	bílahúsa.	Undir	

B-hluta	falla	aftur	á	móti	fjárhagslega	sjálfstæðar	rekstrareiningar	sem	eru	að	hálfu	eða	

meirihluta	í	eigu	borgarinnar	(Reykjavíkurborg,	2016).	

Fjárhagsáætluninni	fylgir	fimm	ára	áætlun	en	henni	er	ætlað	að	fela	í	sér	samþykkta	

stefnumótun	 borgarstjórnar	 í	 hverjum	 málaflokki.	 Einnig	 fylgir	 fjárhagsáætlun	

greinargerð	þar	sem	færð	eru	rök	fyrir	tillögum	fjárhagsáætlunarinnar.	Í	greinagerðinni	

er	auk	þess	að	finna	reglur	borgarinnar	varðandi	fjárhagsáætlunargerð	en	þær	kveða	á	
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um	að	ákveðnu	verklagi	skuli	beitt	skal	við	gerð	fjárhagsáætlunar	auk	ábyrgðarhlutverka	

og	 verkaskiptingar	 þeirra	 sem	 að	 framkvæmd	 hennar	 koma	 (Reykjavíkurborg,	 2010).	

Gildandi	reglur	við	fjárhagsáætlunargerð	voru	síðast	samþykktar	í	borgarstjórn	árið	2015	

en	fjármálastjóri	borgarinnar	hefur	heimild	til	þess	að	gera	breytingar	á	reglunum	sem	

lúta	að	nánari	 verklagsreglum	um	framkvæmd	einstakra	atriða.	Reglurnar	eru	gildandi	

fyrir	alla	miðlæga	stjórnsýslu	(A-hluta)	(Reykjavíkurborg,	2016).	

Samkvæmt	gildandi	reglum	borgarinnar	hefst	fjárhagsáætlunarferlið	í	janúar	og	lýkur	

í	 desember	 sama	 ár	 með	 því	 að	 borgarstjórn	 samþykkir	 frumvarp	 að	 fjárhags-	 og	

starfsáætlun	ásamt	fimm	ára	áætlun	sem	fylgir.	Fjárhagsáætlunargerðin	er	þannig	ferli	

sem	 unnið	 er	 að	 allt	 árið	 á	 hinum	 ýmsu	 stjórnstigum	 borgarinnar.	 Ætlast	 er	 til	 að	

fjármálastjórnin	grundvallist	á	svokallaðri	rammastjórnun	en	í	því	felst	að:	

...borgarstjórn	 ákveður	 heildarskiptingu	 fjármuna	milli	 fagsviða	 (málaflokka)	 út	
frá	heildrænni	forgangsröðun,	fagráðin	ákveða	forgangsröðun	hvert	á	sínu	sviði	
og	 sviðsstjórar	 hafa	 ákvörðunarvald	 og	 bera	 ábyrgð	 á	 að	 reksturinn	 sé	 innan	
fjárheimilda	 og	 í	 samræmi	 við	 stefnu	 og	 forgangsröðun	 fagráðs.	
(Reykjavíkurborg,	2016,	bls.	27)	

Borgarstjórn	 fer	með	æðsta	 vald	 varðandi	 fjármálastjórn	 borgarinnar	 og	 samþykkir	

fjárhagsáætlun.	Hún	 felur	 síðan	 borgarráði	 og	 borgarstjóra	 ábyrgð	 á	 daglegum	 rekstri	

borgarinnar.	 Þannig	 er	 það	 borgarráð	 sem	 úthlutar	 fjárhagsrömmum	 og	 staðfestir	

tekjustofna.	 Sviðs-	 og	 skrifstofustjórar	 í	 miðlægri	 stjórnsýslu	 vinna	 síðan	 fjárhags-	 og	

starfsáætlun	 innan	settra	 fjárhagsramma	og	 í	samræmi	við	stefnu	og	áherslur	 fagráðs.	

(Reykjavíkurborg,	2016).	

3.3 Kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlun	hjá	Reykjavíkurborg	
Árið	2011	var	tekin	sú	ákvörðun	að	innleiða	kynjaða	fjárhags-	og	starfsáætlun	(KFS)	hjá	

Reykjavíkurborg.	Á	heimasíðu	verkefnisins	er	að	finna	ýmsar	mikilvægar	upplýsingar	um	

markmið	 og	 framkvæmd	 þess	 sem	 stuðst	 er	 við	 í	 eftirfarandi	 umfjöllun	

(Reykjavíkurborg,	 e.d).	 Fram	 kemur	 að	markmið	 verkefnisins	 er	 að	 bæta	 þjónustu	 við	

íbúana	og	auka	jafnræði	með	því	að	innleiða	hugmyndafræði	kynjaðrar	fjárhagstjórnar.	

Þetta	viðamikla	verkefni	felur	í	sér	grundvallarbreytingar	við	gerð	fjárhagsáætlunar.	Jón	

Gnarr,	 þáverandi	 borgarstjóri,	 lýsir	 verkefninu	 á	 eftirfarandi	 hátt	 í	 svokölluðu	 ávarpi	 í	

handbók	verkefnisins:	
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Það	verklag	stuðlar	að	jafnrétti	kvenna	og	karla,	stúlkna	og	drengja.	Einnig	felur	
það	 í	 sér	 greiningu	 og	 mat	 á	 nýtingu	 fjármuna	 sem	 leiðir	 til	 að	 teknar	 eru	
yfirvegaðar	ákvarðanir	um	það	hvernig	skattfé	borgaranna	sé	best	varið.	Hér	er	
ekki	tjaldað	til	einnar	nætur	heldur	er	markmiðið	að	þessi	nýja	aðferð	verði	hluti	
af	verklagi	og	þankagangi	starfsfólks	og	kjörinna	fulltrúa.	Við	viljum	að	fjárhags-	
og	starfsáætlanir	borgarinnar	taki	alltaf	mið	af	ólíkri	stöðu	fólks	og	miði	að	því	að	
jafna	hana	eins	og	frekast	er	unnt.	Við	stefnum	að	réttlátri	dreifingu	fjármuna	og	
gæða	sem	miðast	við	þarfir	borgarbúa.	(Reykjavíkurborg,	2014c,	bls.	4)	
	

Eins	og	fram	kemur	í	ávarpinu	þá	er	hér	um	langtímaverkefni	að	ræða	sem	leiða	á	til	

varanlegra	 breytinga	 í	 þágu	 aukins	 jafnréttis	 kynjanna.	 Í	 hugmyndafræði	 verkefnisins	

felst	að	í	fjárhagsáætlunargerðinni	sé	tekið	mið	af	raunverulegri	stöðu	borgarbúa.	Með	

því	sé	stuðlað	að	réttlátri	dreifingu	gæða	og	fjármuna	borgarinnar.	Eins	og	fram	kemur	í	

markmiðslýsingu	 verkefnisins	 sem	 birt	 er	 á	 heimasíðu	 verkefnisins,	 þá	 er	 markmiðið	

með	innleiðingunni	„að	samþætta	mannréttinda-	og	fjármálastefnu	borgarinnar.	Stefnt	

er	 að	 réttlátri	 dreifingu	 fjármuna	 og	 gæða	 með	 tilliti	 til	 þarfa	 borgarbúa“.	 Verkefnið	

byggir	ekki	aðeins	á	hugmyndum	kynjaðrar	fjárhagstjórnar	heldur	er	markmið	þess	enn	

víðtækara	þar	sem	því	er	ætlað	að	stuðla	að	mannréttindum	borgarbúa	almennt	og	nær	

það	 því	 til	 fleiri	 breyta	 en	 kyns.	 Er	 í	 því	 samhengi	 vísað	 í	 mannréttindarstefnu	

Reykjavíkurborgar	en	hún	byggir	á	jafnræðisreglu	stjórnarskrárinnar	þar	sem	segir:	„Allir	

skulu	vera	 jafnir	 fyrir	 lögum	og	njóta	mannréttinda	án	 tillits	 til	 kynferðis,	 trúarbragða,	

skoðana,	þjóðernisuppruna,	kynþáttar,	litarháttar,	efnahags,	ætternis	og	stöðu	að	öðru	

leyti“	 (Stjórnarskrá	 lýðveldisins	 Íslands	 65.	 gr.	 og	 l.	 97/1995).	 Á	 heimasíðunni	 kemur	

einnig	 fram	 að	 litið	 sé	 svo	 á	 að	 verkefnið	 sé	 tæki	 til	 stefnumótunar	 sem	 kalli	 á	 bæði	

mikla	 vinnu	 en	 einnig	 viðhorfsbreytingar	 og	 að	 það	muni	 leiða	 til	 þess	 að	 auka	 bæði	

skilvirkni	og	gagnsæi	við	nýtingu	á	fjármagni	borgarinnar	(Reykjavíkurborg,	e.d).	

3.3.1 Helstu	áfangar	verkefnisins	
Verkefnið	var	sett	á	 laggirnar	árið	2011	og	var	samkvæmt	upphaflegri	áætlun	gert	ráð	

fyrir	að	því	 lyki	árið	2018.	 Í	upphafi	 verkefnisins	voru	 skilgreindir	 fjórir	megináfangar	 í	

verkefninu	(Mynd	5).	
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Mynd	5.	Fjórir	áfangar	verkefnisins	

Fyrsti	 áfangi	 verkefnisins	hófst	2011	og	 skipaði	borgarstjóri	þá	 stýrihóp	 til	 að	halda	

utan	 um	 verkefnið.	 Árið	 2012	 hófst	 annar	 áfangi	 verkefnisins	 en	 helstu	 viðfangsefni	 í	

þeim	 áfanga	 voru	 að	 vinna	 að	 svokölluðum	 tilraunaverkefnum	 sem	 fólu	 í	 sér	 þróun	

aðferða	og	tækja	til	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunargerðar.	Flest	þessara	verkefna	

fólu	 í	 sér	 að	 greindir	 voru	 einstakir	 þjónustuþættir	 borgarinnar	 á	 grundvelli	

kynjasjónarmiða.	 Hugmyndin	 var	 sú	 að	 unnin	 væru	 verkefni	 á	 öllum	 sviðum	 og	

miðlægum	skrifstofum	borgarinnar.	Einnig	voru	 í	þessum	áfanga	haldin	námskeið	 fyrir	

starfsfólk	 Reykjavíkurborgar	 þar	 sem	 verkefnið	 og	 hugmyndafræði	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	voru	kynnt.	Þriðji	áfangi	hófst	árið	2013	og	var	megintilgangur	

hans	að	byggja	á	þeirri	reynslu	og	þekkingu	sem	skapast	hafði	 í	öðum	áfanga	og	halda	

áfram	 greiningarvinnu	 á	 þjónustuþáttum	 borgarinnar.	 Árið	 2015	 hófst	 fjórði	 áfangi	

verkefnisins	en	í	honum	er	verið	að	stíga	lokaskrefið	í	innleiðingunni	áður	en	kemur	að	

því	að	beita	kynjaðri	fjárhagsstjórn	við	endurskoðun	á	ráðstöfun	fjármuna	borgarinnar.	

3.3.2 	Ábyrgðarhlutverk	innan	verkefnisins	
Verkefnið	er	gríðarlega	yfirgripsmikið	og	er	litið	svo	á	að	það	nái	að	einhverju	marki	til	

alls	 starfsfólks	 Reykjavíkurborgar	 (Reykjavíkurborg,	 2014c).	 Verkefnið	 er	 skipulagt	

samkvæmt	svokölluðu	fléttuskipulagi	(e.	matrix	organization)	en	það	felur	 í	sér	að	þeir	

aðilar	sem	koma	að	verkefninu	heyra	ekki	beint	undir	verkefnið	og	verkefnisstjóra	þess	

heldur	 tilheyri	 mismunandi	 deildum	 innan	 skipulagsheildarinnar	 (í	 þessu	 tilviki	

Reykjavíkurborg).	Við	slíkt	skipulag	er	gjarnan	talað	um	að	boðleiðir	séu	bæði	lóðréttar	

og	láréttar	og	krefst	það	því	þess	að	góð	samskipti	séu	milli	verkefnisstjóra	annars	vegar	

og	yfirmanna	deilda	(sviðsstjóra	í	þessu	tilviki)	hins	vegar	(Larson	og	Gray,	2014).	Þannig	

er	mismunandi	hverjir	koma	að	verkefninu	á	mismunandi	tímapunkti	þess	og	er	það	háð	
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því	 hvaða	 aðfanga	 er	 krafist.	 Þannig	 koma	 fulltrúar	 af	 mismunandi	 stjórnstigum	

Reykjavíkurborgar	 að	 verkefninu	 en	 það	 nær	 einnig	 til	 allra	 fagsviða	 og	 miðlægrar	

stjórnsýslu	 borgarinnar.	 Yfirumsjón	 er	 í	 höndum	 stýrihóps	 en	 framkvæmd	 og	 dagleg	

stjórnun	þess	er	í	umsjón	fjármálaskrifstofu.	

Í	Handbók	 um	 kynjaða	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 frá	 2014	 og	 greinargerðum	með	

fjárhagsáætlun,	ársskýrslum	og	 starfsáætlunum	verkefnisins	 frá	árunum	2012–2016	er	

fjallað	 um	 ábyrgðarhlutverk	 innan	 verkefnisins.	 Hér	 eru	 dregin	 saman	 helstu	 atriði	 úr	

þeim.	Í	upphafi	verkefnisins	var	skipaður	stýrihópur	en	miðað	er	við	að	í	honum	eigi	að	

sitja	 fulltrúar	 frá	 öllum	 sviðum	 borgarinnar.	 Stýrihópurinn	 sér	 um	 stefnumótun	

verkefnisins	og	er	hinn	eiginlegi	ábyrgðaraðili	þess.	Fjármálastjóri	Reykjavíkurborgar	er	

formaður	 stýrihópsins.	 Verkefnastýra/stjóri	 er	 starfsmaður	 stýrihópsins	 sem	 vinnur	 í	

umboði	 hópsins	 og	 sér	 um	 að	 framkvæma	 stefnu	 verkefnisins.	 Þrír	 einstaklingar	 hafa	

sinnt	starfinu	á	líftíma	verkefnisins.	

Hlutverk	 fagráða	 í	 verkefninu	 snýr	 fyrst	 og	 fremst	 að	 því	 að	 tryggja	 að	 unnið	 sé	

samkvæmt	 stefnu	 borgarinnar.	 Fagráð	 skipa	 einnig	 mikilvægan	 sess	 í	

fjárhagsáætlunarferli	borgarinnar.	Sviðsstjórar	eru	yfirmenn	fagsviða	og	sjá	um	rekstur	

þeirra.	 Þeir	 fara	 með	 mannaforráð	 inni	 á	 sviðunum	 og	 eiga	 að	 sjá	 verkefninu	 fyrir	

nauðsynlegum	aðföngum.	Það	er	því	á	þeirra	ábyrgð	að	mynda	starfshópa,	sjá	til	þess	að	

greiningar	 séu	 framkvæmdar	 og	 að	 aðgerðum	 sé	 fylgt	 eftir.	 Einnig	 eru	 sviðsstjórar	

tengiliðir	 við	 fagráð.	 Sviðsstjórar	 gegna	 auk	 þess	 ásamt	 fagráði	 lykilhlutverki	 í	

ákvarðanatöku	 inni	 á	 sviðunum	 og	 í	 fjárhagsáætlunarferli	 borgarinnar.	 Starfshópar	 á	

hinum	 mismunandi	 sviðum	 og	 skrifstofum	 borgarinnar	 sjá	 um	 að	 vinna	 greiningar	 á	

þjónustuþáttum	 og	 framkvæma	 jafnréttismat	 á	 breytingartillögum	 í	

fjárhagsáætlunargerðinni.	Mannréttindaskrifstofu	er	ætlað	að	 sinna	 ráðgjafahlutverki	 í	

verkefninu	vegna	sérþekkingar	sinnar	(Reykjavíkurborg,	2014c	og	2016).	



	

38	

4 Rannsóknaraðferð	

Í	 þessum	 kafla	 er	 fjallað	 um	 aðferðir	 sem	 beitt	 var	 við	 framkvæmd	 rannsóknarinnar,	

þ.e.a.s.	við	gagnaöflun,	vinnslu	og	túlkun	gagnanna.	Einnig	er	gerð	grein	fyrir	sjónarhorni	

rannsakandans	og	helstu	annmörkum	rannsóknarinnar	að	hans	mati.	

Sett	var	fram	eftirfarandi	þríþætt	rannsóknarspurning:	Hvernig	samræmist	verkefnið	

Kynjuð	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 hugmyndum	 um	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð?	

Hvernig	 endurspeglast	 þessar	 hugmyndir	 í	 framkvæmd	 verkefnisins?	 Og	 loks,	 hver	 er	

staða	 verkefnisins	 í	 ljósi	 markmiðssetningar	 um	 fjárhagsáætlunargerð	 sem	 verkfæri	 í	

þágu	jafnréttis?	

Við	 undirbúning	 rannsóknarinnar	 var	 byrjað	 á	 að	 gera	 lesefnisleit	 (e.	 literature	

review)	til	þess	að	fá	fram	skýra	og	greinargóða	mynd	af	helstu	hugmyndum	kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 og	 árangurmiðaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 (e.	 performance	

management).	 Þessu	 næst	 var	 rýnt	 í	 verkefni	 Reykjavíkurborgar	 Kynjuð	 fjárhags-	 og	

starfsáætlun	sem	tilviksrannsókn	(e.	case	study)	með	það	fyrir	augum	að	greina	helstu	

áherslur	 verkefnisins	 til	 að	 staðsetja	 það	 innan	 hins	 fræðilega	 ramma	 og	 álykta	 um	

hugsanlegan	 árangur	 þess.	 Var	 sú	 rýni	 framkvæmd	 með	 innihaldsgreiningu	 (e.	

document	analysis).	

4.1 Innihaldsgreining	
Innihaldsgreining	 er	 einn	 vængur	 eigindlegrar	 aðferðafræði	 (e.	 qualitative	 research	

method)	en	aðferðin	felur	í	sér	kerfisbundið	ferli	þar	sem	skoðuð	eru	og	túlkuð	skrifleg	

gögn	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 kalla	 fram	 merkingu	 þeirra,	 öðlast	 skilning	 á	

viðfangsefninu	og	afla	vísindalegrar	þekkingar	(Corbin	og	Strauss,	2008).	

Það	vakti	 fyrir	 rannsakanda	að	öðlast	 skilning	á	hvað	verkefnið	Kynjuð	 fjárhags-	og	

starfsáætlun	fæli	í	sér	og	átta	sig	á	hver	framvinda	þess	hafi	verið	og	hvaða	áherslur	hafi	

komið	 fram	 í	 þróun	 þess.	 Innihaldsgreining	 var	 talin	 árangursrík	 leið	 til	 að	 skapa	 sér	

heildarmynd	af	þróunarferli	verkefnisins	frá	upphafi.	Auk	þess	er	eitt	af	því	sem	talinn	er	

styrkur	 þessarar	 rannsóknaraðferðar	 að	 nota	 má	 margskonar	 og	 fjölbreytileg	 skrifleg	

gögn	sem	eru	aðgengileg	áfram	og	má	því	nýta	til	endurtekinna	athugana.	Þau	spanna	
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gjarnan	 langt	 tímabil	 (Bowen,	 2007)	 sem	 var	 einnig	 talið	mikilvægt	 í	 þessu	 tilviki.	 Hjá	

Reykjavíkurborg	 liggja	 fyrir	margskonar	 skrifleg	 gögn	um	þetta	 verkefni	 sem	ekki	 hafa	

áður	verið	skoðuð	á	kerfisbundinn	hátt	og	greindir	meginþræðir	þeirra.	

Í	töflu	1	hér	að	neðan	kemur	fram	yfirlit	yfir	þau	rannsóknargögn	sem	notuð	voru	við	

greininguna.	

Tafla	1.	Rannsóknargögn		

Opinber	gögn	
borgarinnar

Innri	gögn	
borgarinnar

Gögn	
rannsakanda	

Ársskýrslur	stýrihóps	KFS 2012	-	2015 4 Já

Drög	að	ársskýrslu		stýrihóps	KFS 2016 1 Já

Eftirlit	og	mat	 2013	-	2015 19 Já

Fundargerðir	fagráðs 2012-2017 12 Já

Greinargerðir	við	fjárhagsáætlun	Reykjavíkurborgar 2012	-	2017 6 Já

Greiningarskýrslur	 2012	-	2017	 41 Já

Handbók	verkefnisins 2014 1 Já

Heimasíða	verkefnisins já

Jafnréttismat	við	breytingartillögur		 2015-2016 31 Já

Minnisblöð	símtala 2017 3 Já

Tölvupóstar	 2017 15 Já

Starfsáætlun	stýrihóps	KFS 2014	-	2016 3

Umsagnir	stýrihópsins	 2013	-	2014 7 Já

Gögn Ártal	 Fjöldi	skjala	
UpprunI	gagna

 

4.1.1 Gagnaöflun	og	greining	
Byrjað	 var	 á	 að	 rýna	 í	 allar	 tiltækar	 ársskýrslur	 og	 starfáætlanir	 stýrihóps	 kynjaðrar	

fjárhags-	og	starfsáætlunar	frá	árunum	2012–2016	en	tilgangur	slíkra	gagna	er	að	gefa	

yfirlit	 yfir	 þá	 starfsemi	 sem	unnin	 hefur	 verið	 á	 nýliðnu	 ári	 eða	 stendur	 til	 að	 vinna	 á	

komandi	ári.	Voru	þessar	skýrslur	því	 taldar	heppilegar	til	að	hefja	vinnu	við	að	greina	

megináherslur	 verkefnisins.	 Þessi	 hluti	 greiningarvinnunnar	 var	 framkvæmdur	 í	 anda	

grundaðrar	kenningar	 (e.	grounded	 theory)	 sem	smíðuð	var	af	Strauss	og	Glaser	1967	

(Bryman	 og	 Bell,	 2003).	 Sú	 kenning	 byggir	 á	 að	 gögnum	 er	 safnað	 og	 síðan	 leitað	

vísbendinga	 í	 þeim	um	viðfangsefnið.	Við	úrvinnslu	 gagna	 var	unnið	með	opna	 kóðun	

með	 það	 að	 markmiði	 að	 greina	 þemu,	 flokka	 og	 mynstur	 í	 gögnunum.	 Greining	 á	

starfsáætlunum	og	ársskýrslum	leiddi	til	þess	að	fjögur	þemu	voru	ákvörðuð:	
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1. Þróun	aðferða	og	verkferla	

2. Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	í	reglum	borgarinnar	

3. Fræðsla	og	kynning	

4. Greining	á	þjónustuþáttum	

Þegar	búið	var	að	ákvarða	þessi	þemu	var	hafist	handa	við	að	skoða	gögnin	nánar	til	

að	 greina	 hvernig	 þemun	 birtust	 í	 þeim.	 Handbók	 verkefnisins,	Handbók	 um	 kynjaða	

fjárhags-	og	starfsáætlun	frá	2014,	var	skoðuð	sem	og	heimasíða	verkefnisins.	Rýnt	var	í	

ýmsar	fleiri	afurðir	verkefnisins,	svo	sem	verkferla	og	greinargerðir	frá	2012	og	fram	til	

ársins	2017	sem	fylgja	fjárhagsáætlunum	borgarinnar.	Einnig	voru	fundargerðir	fagráða	

skoðaðar	 með	 það	 fyrir	 augum	 að	 rýna	 í	 hvernig	 meðhöndlun	 aðgerða	 í	

greiningarskýrslum	hefði	farið	fram.	Við	skoðun	fundargerðanna	var	notast	við	leitarvél	

vefsins	og	leitað	eftir	orðunum	„kynjuð“	og	„KFS“.	Auk	þess	var	leitað	nánari	skýringa	á	

þeim	 atriðum	 sem	 þóttu	 óljós,	 bæði	 hjá	 núverandi	 og	 fyrrverandi	 verkefnisstjórum	

verkefnisins	og	einum	 fulltrúa	 stýrihópsins.	 Þetta	 var	 gert	 bæði	 símleiðis	 og	 í	 gegnum	

tölvupóst.	

Greiningarskýrslurnar	reyndust	vera	viðamikill	þáttur	 í	vinnunni	við	verkefnið	og	því	

var	 kafað	 dýpra	 í	 þær.	 Til	 að	 tryggja	 kerfisbundna	 skoðun	 á	 greiningarskýrslunum	 og	

gögnum	varðandi	eftirlit	og	mat	var	útbúinn	sex	þátta	greiningarlykill	í	formi	spurninga	

sem	byggir	 á	 lykilatriðum	úr	 aðferð	 sem	Elisabeth	Klatzer	hefur	 sett	 fram	 (Tafla	2)	og	

verkferlum	 borgarinnar,	 en	 verkferli	 borgarinnar	 varðandi	 greiningu	 þjónustuþátta	

byggir	á	þeirri	aðferð.	

Aðferð	Klatzer	við	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	byggist	á	sex	skrefum	(Fjármála	og	

efnahagsráðuneytið	og	 Jafnréttisstofa,	2012).	 Fyrsta	 skrefið	 felur	 í	 sér	að	 skilgreina	og	

afmarka	 hvað	 eigi	 að	 greina,	 hver	 markmiðin	 séu	 með	 greiningunni	 og	 hver	 sé	

markhópurinn.	Síðan	er	upplýsingum	um	það	verkefni	sem	á	að	fara	í	greiningu	safnað,	

meðal	 annars	 fjárhagsupplýsingum.	 Í	 öðru	 skrefi	 eru	 kynjasjónarmiðin	 greind	 og	 felur	

það	 í	 sér	 að	 skoða	mismunandi	 stöðu	 kvenna	 og	 karla	 út	 frá	 hagsmunum	 og	 þörfum	

þeirra.	 Hér	 skulu	 jafnréttismarkmið	 ákvörðuð	 og	 rökstudd.	 Þriðja	 skref	 felur	 í	 sér	 að	

framkvæma	 sjálfa	 greininguna	 með	 því	 að	 kyngreina	 viðkomandi	 þjónustu	 ásamt	

tilheyrandi	 fjárhagsupplýsingum.	 Í	 fjórða	 skrefinu	 eru	 útbúnir	 svokallaðir	mælikvarðar	

sem	 mæla	 hvort	 jafnréttismarkmiðum	 hafi	 verið	 náð	 og	 niðurstöður	 skoðaðar	 í	 ljósi	
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þeirra.	Fimmta	skrefið	felur	síðan	í	sér	að	skilgreina	aðgerðir	sem	beita	má	til	þess	að	ná	

fram	auknu	jafnrétti	og	þar	með	draga	úr	misrétti.	Hér	er	mikilvægt	að	gera	grein	fyrir	

hver	beri	ábyrgð	á	því	að	aðgerðir	séu	framkvæmdar.	 Í	 sjötta	og	 lokaskrefinu	fer	 fram	

eftirlit	og	mat	en	þar	er	skoðað	hvaða	aðgerðir	hafi	verið	framkvæmdar	og	mælikvarði	

notaður	til	þess	að	meta	hvort	markmið	hafi	náðst.	

Tafla	2.	Sex	skrefa	aðferð	Elisabeth	Klatzer	og	greiningarlykill	

Skref Hvað	felur	skrefið	í	sér Þáttur	 Spurningar	

1 Safna	upplýsingum	um	verkefnið 1 Hver	er	fjöldi	greininga?	Eftir	árum?	Sviðum?	

2 Greina	kynjasjónarmið 2 Eru	sett	fram	jafnréttismarkmið?

3 Kyngreina	 3
Benda	niðurstöður	til	þess	að	misrétti	sé	viðhaft	
við	fjárúthlutanir?

4 Útbúa	mælikvarða 4
Koma	fyrir	mælikvarðar	sem	mæla	framvindu	
jafnréttismarkmiða?	

5 Leiðir	til	að	draga	úr	misrétti	 5
Eru	lagðar	til	aðgerðir	til	þess	að	draga	úr	
misrétti?	

6 Eftirlit	og	mat	 6
Hefur	spurningalista	varðandi	framkvæmd	
aðgerða	verið	svarað?		Hafa	niðurstöður	verið	
kynntar	fagráði?	Hefur	stýrihópur	skilað	umsögn?

Greiningarlykill	Aðferð	Elisabeth	Klatzer	

	

Með	 því	 að	 nota	 þennan	 greiningarlykil	 er	 reynt	 að	 fanga	 hvernig	 meginatriði	 úr	

verkferlum	 og	 aðferð	 Klatzer	 skiluðu	 sér	 í	 greiningarvinnu	 verkefnisins	 með	 það	 fyrir	

augum	 að	 skoða	 framkvæmd	 hennar,	 niðurstöður	 og	 hvaða	 tilgangi	 niðurstöður	

greininganna	þjóna	verkefninu.	Að	 lokinni	 greiningu	var	unnið	nánar	með	niðurstöður	

hennar.	 Í	því	 fólst	að	flokka	tillögur	að	aðgerðum	sem	fram	komu	í	greiningarskýrslum	

og	skoða	hver	væri	staða	framkvæmda	aðgerða	samkvæmt	því	eftirliti	og	mati	sem	gert	

hafði	verið.	

4.2 Staða	rannsakanda	
Rannsakandi	er	ekki	og	hefur	aldrei	verið	starfsmaður	Reykjavíkurborgar.	Hann	tengist	

því	ekki	Reykjavíkurborg	persónulega	og	þekkir	ekki	 starfsemi	hennar	af	eigin	 reynslu.	

Rannsakandi	telur	sig	því	ekki	hafa	sterk	persónuleg	tengsl	við	viðfangsefnið.	Hann	hefur	

eftir	bestu	getu	reynt	að	gæta	hlutleysis	við	gagnaöflun	og	túlkun.	

4.3 Annmarkar	rannsóknarinnar	
Eitt	af	því	sem	er	almennt	talið	takmarkandi	við	innhaldsgreiningar	er	að	gögnin	sem	er	

verið	að	skoða	eru	ekki	skrifuð	út	frá	því	markmiði	að	vera	rannsóknargögn.	Í	þau	getur	
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því	 vantað	upplýsingar	 eða	 atriði	 sem	eru	mikilvæg	 fyrir	 rannsóknina.	 Þá	 getur	 einnig	

reynst	 erfitt	 að	 fá	 aðgengi	 að	 þeim	 gögnum	 sem	óskað	 er	 eftir.	 Auk	 þess	 getur	 verið	

erfitt	að	skapa	sér	fullkomna	yfirsýn	yfir	þau	gögn	sem	til	eru	fyrir	utanaðkomandi	aðila	

líkt	 og	 í	 þessu	 tilviki.	 Það	 getur	 skekkt	myndina	 af	 viðfangsefninu	ef	 ekki	 eru	 til	 skráð	

gögn	um	allar	hliðar	þess	(Bowen,	2007).	Í	tilviki	þessarar	rannsóknar	er	ljóst	að	öll	þessi	

atriði	 eiga	 við.	 Rannsakandi	 er	 ekki	 starfsmaður	 borgarinnar	 og	 vantar	 því	 innsýn	 í	

starfsemi	 Reykjavíkurborgar.	 Þannig	 hefur	 rannsakandi	 til	 að	 mynda	 ekki	 sjálfur	

möguleika	á	því	að	leita	uppi	gögn	önnur	en	þau	sem	eru	opinber	á	netinu.	Rannsakandi	

hefur	ekki	yfirlit	yfir	öll	gögn	sem	til	eru	og	því	háður	mati	forsvarsmanna	verkefnisins	á	

hvað	sé	gagnlegt	fyrir	rannsóknina	og	láta	honum	í	té.	Því	er	fullljóst	að	rannsókn	sem	

þessi	fangar	ekki	öll	þau	atriði	og	þá	þætti	sem	verkefnið	felur	í	sér	og	má	búast	við	að	

ýmis	konar	þekking	og	skilningur	á	verkefninu	sem	liggur	fyrir	hjá	forsvarsmönnum	þess	

hafi	ekki	skilað	sér	til	rannsakanda.	
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5 Niðurstöður	

Verkefninu	 Kynjuð	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 var	 hleypt	 af	 stokkunum	 hjá	

Reykjavíkurborg	 árið	 2011	 og	 eru	 því	 rúmlega	 sex	 ár	 síðan	 innleiðing	 þess	 hófst.	

Meginviðfangsefni	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 skoða	 hvernig	 hugmyndir	 um	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð	koma	fram	í	innleiðingunni,	hvernig	framkvæmdin	hefur	verið	og	

hver	sé	staða	verkefnisins.	Margvísleg	gögn	um	verkefnið	 liggja	 fyrir	og	hafa	hér	verið	

greind	og	 skoðuð	 skrifleg	gögn	 svo	 sem	ársskýrslur	og	 starfsáætlanir	og	handbók,	auk	

greiningarskýrslna	á	þjónustuþáttum	(Tafla	1).	 Í	gögnunum	kom	margt	áhugavert	 fram	

og	í	þessum	kafla	er	greint	frá	niðurstöðum	greiningar	annars	vegar	út	frá	þemum	(5.1	–

5.4)	og	hins	vegar	út	frá	niðurstöðum	samkvæmt	greiningarlykli	(5.5).	Eftirfarandi	fjögur	

þemu	komu	fram	við	greininguna:	

1. Þróun	aðferða	og	verkferla	

2. Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	í	reglum	borgarinnar	

3. Fræðsla	og	kynning	

4. Greining	á	þjónustuþáttum	

5.1 Þróun	aðferða	og	verkferla	(þema	1)	
Ein	af	megináherslum	í	innleiðingarferlinu	hefur	verið	að	þróa	verkferla	og	aðferðir	sem	

eiga	 samkvæmt	 hugmyndum	 verkefnisins	 að	 verða	 hluti	 af	 formlegu	 vinnulagi	

borgarinnar	við	að	beita	kynjaðri	nálgun	við	fjárhagsáætlunargerðina	(Reykjavíkurborg,	

2014c).	 Í	 öllum	 tiltækum	 starfsáætlunum	 (2014–2016)	 og	 ársskýrslum	 stýrihópsins	

(2012–2016)	 er	 fjallað	 á	 einhvern	 hátt	 um	 að	 verið	 sé	 að	 þróa	 verkferil,	 aðferðir	 og	

vinnulag.	

Í	upphafi	innleiðingarinnar	var	starfshópi	á	vegum	fjármálaskrifstofu	falið	að	vinna	að	

tillögu	að	verklagi,	eða	eins	og	fram	kemur	 í	ársskýrslu	stýrihóps	verkefnisins	 fyrir	árið	

2013	var	hópnum	falið	að	vinna:	

...tillögur	að	verklagi	og	innleiðingu	á	kynjaðri	fjárhags-	og	starfsáætlun	til	næstu	
fimm	 ára	 hjá	 Reykjavíkurborg	 sem	 tekur	 mið	 af	 „best	 practice“	 aðferðafræði.	
Afurð	þeirrar	vinnu	mun	verða	drög	að	handbók	um	verklag	kynjaðrar	fjárhags-	
og	starfsáætlunar	hjá	Reykjavíkurborg.	Þeirri	vinnu	á	að	vera	lokið	í	maí	2014	og	
ætti	 verklagið	 og	 innleiðingin	 þar	með	 að	 vera	 komin	 í	 nokkuð	 fastar	 skorður.	
(Reykjavíkurborg,	2013a,	bls.	3)	
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Af	þessu	má	sjá	að	í	upphafi	hafi	ætlunin	verið	sú	að	verklagið	væri	að	mestu	mótað	á	

þeim	tíma	og	birt	með	útgáfu	handbókarinnar.	Handbókin	kom	út	eins	og	gert	var	ráð	

fyrir	árið	2014	og	í	ársskýrslu	stýrihópsins	fyrir	það	sama	ár	kemur	fram	að:	„Handbókin	

er	 vegvísir	 fyrir	 alla	 þá	 sem	 koma	 að	 kynjaðri	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 hjá	

Reykjavíkurborg	og	á	að	lýsa	bestu	aðferðafræðinni	við	innleiðingu	KFS	í	fjárhagsáætlun	

borgarinnar“	(Reykjavíkurborg,	2014a,	bls.	1).	Skýrt	kemur	þannig	fram	að	handbókinni	

er	ætlað	að	styðja	starfsfólk	við	að	þróa	vinnuferli	við	innleiðinguna.	

Mikilvægur	þáttur	í	vinnu	stýrihópsins	hefur	verið	að	móta	ramma	kringum	verkefnið	

og	framkvæmd	þess	og	kemur	það	fram	í	verkferlum	þar	sem	ákvarðaðar	eru	aðferðir,	

vinnulag	 og	 hver	 ber	 ábyrgð	 á	 framkvæmd.	 Þróun	 verkferla	 hefur	 samkvæmt	

upplýsingum	frá	verkefnisstjóra	verið	í	gangi	allan	tímann	og	enn	hafa	verkferlarnir	ekki	

verið	formlega	innleiddir.	

5.1.1 Verkferill	og	vinnulag	vegna	greininga	á	þjónustuþáttum	

Í	 ársskýrslum	 stýrihópsins	 frá	 fyrstu	 árum	 innleiðingarinnar	 (Reykjavíkurborg,	 2012	 og	

2013a)	má	greina	að	í	upphafi	hennar	hafi	vinna	vegna	þróunar	verkferla	og	aðferða	að	

mestu	 einskorðast	 við	 að	 fanga	 aðferð	 Elisabeth	 Klatzer	 og	móta	 hana	 að	 þörfum	 og	

vinnulagi	 Reykjavíkurborgar.	 Í	 tilviki	 Reykjavíkurborgar	 er	 aðferðin	 fyrst	 og	 fremst	

hugsuð	við	greiningar	á	þjónustuþáttum	þó	svo	að	vissulega	megi	beita	henni	við	annars	

konar	verkefni.	Þjónustuþáttur	er	ákveðinn	útgjaldaliður	í	fjárhagsáætlun	borgarinnar	og	

snýr	 greining	 á	 þeim	 að	 því	 að	 skoða	 hvaða	 og	 hvernig	 áhrif	 fjárúthlutun	 borgarinnar	

hafi	á	konur,	karla	og	ýmsa	jaðarhópa.	

Í	handbókinni	er	settur	fram	sérstakur	verkferill	sem	gert	er	ráð	fyrir	að	unnið	sé	út	

frá	 í	 gegnum	 allt	 vinnuferlið.	 Verkferlinum	 fylgir	 gátlisti	 þar	 sem	 settar	 eru	 fram	

spurningar	 um	 mikilvæg	 atriði	 sem	 aðilar	 eiga	 að	 hafa	 til	 hliðsjónar	 við	

greiningarvinnuna.	Listinn	er	í	handbók	verkefnisins	og	er	hann	eins	konar	leiðarvísir	eða	

verkfæri	til	að	nýta	við	vinnu	í	hverju	skrefi	aðferðarinnar.	

Verkferillinn	hefur	þróast	nokkuð	á	líftíma	innleiðingarinnar	og	hefur	stöðugt	verið	í	

gangi	vinna	við	að	endurbæta	hann.	Í	upphaflegri	mynd	ferilsins	eins	og	honum	er	lýst	í	

handbókinni	 tekur	 hann	 til	 sjö	 skrefa	 sem	 flokkast	 undir	 þrjá	meginþætti	 en	þeir	 eru:	

undirbúningur,	 vinnsla,	 og	 eftirlit	 og	 mat.	 Fram	 kemur	 í	 starfsáætlun	 stýrihópsins	

(Reykjavíkurborg,	 2014e)	 að	 ferillinn	 byggi	 á	 breytingum	 sem	 gerðar	 voru	 á	
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fjárhagsreglum	 borgarinnar	 2013	 og	 2015	 og	 fjallað	 er	 um	 í	 kafla	 5.2.	 Ferillinn	 er	

hugsaður	á	ársgrundvelli	 (janúar	 til	nóvember)	og	er	hugmyndin	að	hann	sé	 í	 takti	við	

það	 vinnuferli	 sem	 notað	 er	 við	 fjárhagsáætlunargerð	 borgarinnar.	 Miðað	 er	 við	 að	

byrjað	sé	að	vinna	eftir	því	vinnuferli	í	upphafi	ársins	2015	(Reykjavíkurborg,	2014e).	Sé	

rýnt	nánar	í	skrefin	sjö	og	gátlistann	má	sjá	að	ferillinn	tekur	til	þess	að	flokka	og	velja	

þjónustuþætti	 til	 greiningar	 (undirbúningur).	 Síðan	 taki	 við	 sjálf	 greiningin	 og	

aðgerðaáætlun	(vinnsla).	Að	lokum	er	eftirlit	og	mat	þar	sem	meta	á	hvort	aðgerðir	hafi	

verið	 framkvæmdar	og	hvort	þær	hafi	 skilað	árangri	 (eftirlit	og	mat).	Ferillinn	byggir	á	

aðferð	 Elisabeth	 Klatzer	 og	 er	 hún	 fléttuð	 inn	 í	 vinnuferil	 borgarinnar	 við	

fjárhagsáætlunargerð.	Er	það	á	ábyrgð	fagráða	að	afgreiða	allar	tillögur	að	aðgerðum	á	

meðan	 það	 eru	 starfshópar	 inn	 á	 ýmsum	 deildum	 og	 sviðum	 sem	 vinna	 sjálfa	

greiningarvinnuna.	 Það	 fellur	 síðan	 undir	 ábyrgð	 stýrihópsins	 að	 hafa	 með	 höndum	

eftirlit	og	mat,	þó	í	samráði	við	starfshópa	og	sviðsstjóra.	Ferillinn	tekur	þannig	til	þess	

hvernig	 eigi	 að	 greina	 þjónustuþætti	 og	 útfæra	 aðgerðir	 (og	 aðgerðaráætlun)	 en	 ekki	

kemur	 fram	 í	 ferlinum	hvort	og	þá	hver	eða	hvenær	eigi	að	 framkvæma	þær	aðgerðir	

sem	lagðar	eru	til.	

Árið	 2016	 kom	 endurbætt	 útgáfa	 af	 sama	 verkferli	 (Tafla	 3)	 sem	 er	 liður	 í	

áframhaldandi	 vinnu	 við	 þróun	 vinnulags	 og	 aðferða.	 Í	 nýjum	 verkferli	 eru	 skrefin	 sjö	

(Tafla	3)	útfærð	nánar	og	settir	fram	20	verkþættir	eða	liðir	(4.1–4.20).	Þó	verkþættirnir	

séu	fleiri	eru	sömu	áherslur	og	sömu	aðilar	sem	að	mestu	leyti	taka	ábyrgð	á	þeim.	Það	

má	ennþá	flokka	verkferilinn	í	meginþættina	þrjá,	undirbúning,	vinnslu	og	eftirlit	og	mat,	

þó	svo	að	sú	flokkun	komi	ekki	fram	með	beinum	hætti.	Til	dæmis	lúta	liðir	4.1	til	4.5	að	

undirbúningi	 eða	 því	 að	 velja	 þjónustuþætti	 til	 greiningar.	 Liðir	 4.6	 til	 4.14	 snúa	 að	

vinnslu	eða	því	að	vinna	sjálfa	greininguna	og	liðir	4.17	til	4.20	beinast	að	eftirliti	og	mati	

á	aðgerðum.	
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Tafla	3.	Verkferill	við	greiningu	á	þjónustuþáttum	2014	og	2016	(breytt	og	aðlagað	frá	Reykjavíkurborg)	

Þáttur Skref Aðgerð Ábyrgðaraðili Liður Aðgerð Ábyrgðaraðili 

4.1 Útfærsla tíma- og 
verkáætlunar  Drög að tíma- og verkáætlun fjárhagsáætlunar útfærð Fms

4.2 Fyrirmælabréf 
sent 

Fyrirmælabréf er sent sviðsstjórum þar sem fram kemur 
hvernig undirbúningi skal háttað varðandi KFS.  Fms

4.3 Ákvörðun um 
þjónustuþátt 

Fagráð og sviðsstjóri taka ákvörðun um þjónustuþátt til 
greiningar í KFS. Á miðlægum skrifstofum tekur borgarritari 
ákvörðun um þjónustuþætti til greiningar í KFS. 

Fagráð/ 
Borgarritari

4.4 Erindisbréf útfært  Eftir að ákvörðun fagráða liggur fyrir útfæra sviðsstjórar 
erindisbréf. 

Sviðsstjóri/ 
Borgarritari

4.5 Skipun 
starfshópa 

Eftir að ákvörðun fagráða liggur fyrir skipa sviðsstjórar 
fulltrúa í starfshópa með erindisbréfi frá 
sviðsstjóra/borgarritara. 

Sviðsstjóri/ 
Borgarritari

4.6 Verkefnalýsing 
útfærð

Starfshópur skilar inn verkefnalýsingu og tímaramma til 
stýrihóps.

Hópstjóri/ 
Stýrihópur

4.7 Yfirferð og 
samþykkt

Verkefnisstjóri KFS les yfir og samþykkir verkefnalýsingu. Verkefnisstjóri

4.8 Greining og 
tillögur að aðgerðum

Starfshópur greinir þjónustuþátt samkvæmt verklagi sem 
lýst er í handbók um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun 
(kafla 2) og setur fram tillögur að aðgerðum.

Starfshópur

4.9 Yfirferð Starfshópur sendir verkefnisstjóra lokaskýrslu til yfirferðar Verkefnisstjóri

4.10 Niðurstöður 
kynntar stýrihópi

Niðurstöður kynntar stýrihóp og þeim gefinn kostur á að 
koma með athugasemdir.

Starfshópur

4.11 Niðurstöðum 
skilað

Starfshópur skilar niðurstöðum greiningar og tillögum að 
aðgerðum til sviðsstjóra.

Starfshópur

4.12 Undirbúningur 
kynningar og tillagna

Sviðsstjóri undibýr kynningu og tillögur um aðgerðir fyrir 
fagráð. Sviðsstjóri

5
Niðurstöður kynntar fyrir fagráði og 
lagðar til aðgerðir Hópstjóri starfshópa

4.13 Niðurstöður 
kynntar fagráði Starfshópur kynnir niðurstöður fyrir fagráði. Sviðsstjóri

6
Starfsdagur fagráð - afgreiðir 
tillögur um aðgerðir Fagráð 

4.14 Ákvörðun um 
aðgerðir

Fagráð tekur ákvörðun um aðgerðir út frá niðurstöðum 
starfshóps. Fagráð

4.15 Aðgerðaáætlun 
skilað til stýrihóps

Sviðsstjóri sendir stýrihópi aðgerðaáætlun fagráðs. Sviðsstjóri

4.16 Framkvæmd
Aðgerðaáætlun er framkvæmd. Annaðhvort með breyttu 
verklagi innan sviðs eða með beiðni um breytingar á 
fjárheimildum.

Sviðsstjóri

4.17 Mat á aðgerðum Starfshópur leggur mat á aðgerðir. Starfshópur

4.18 Eftirlit með 
aðgerðum

Stýrihópur fer yfir mat starfshópa á aðgerðum og árangri og 
leggur fram umsögn til fagráðs og sviðsstjóra.

Sviðsstjóri

4.19 Umsögn send á 
fagráð og sviðsstjóra

Umsögn send á fagráð og sviðsstjóra og óskað eftir 
viðbrögðum.

Sviðsstjóri

4.20 Viðbrögð við 
umsögn stýrihóps

Svar frá sviðsstjóra til stýrihóps. Ákvörðun tekin um 
aðgerðir ef þörf krefur. Sviðsstjóri
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7

Stýrihópur hefur umsjón með 
eftirliti og mati með 
árangursmælikvörðum. Þetta er 
gert í samráði við starfshópa og 
sviðsstjóra. Matið er unnið út frá 
gátlista KFS og umsögn undirbúin.  

Stýrihópur
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4
Starfshópar vinna greiningar og 
aðgerðaáætlun og útfæra 
jafnréttismarkmið 

Starfshópur og 
stýrihópur/ 
Verkefnastjóri KFS 

X

2016
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1
Þjónustuþættir flokkaðir eftir vægi 
og jafnréttismarkmið sett fram. Sviðsstjóri 

2

Niðurstöður flokkunar kynntar fyrir 
fagráði og hefur sviðsstjóri umsjón 
með því. Fagráð tekur síðan 
ákvörðun um hvaða þjónustuþættir 
fara í greiningu og tekur afstöðu 
og ákvörðun varðandi 
jafnréttismarkmið sem hafa verið 
lögð til 

Sviðsstjóri og fagráð

3

2014

Starfshópar skipaðir og verklagið 
kynnt

Sviðsstjóri/ fagráð 
og stýrihópur/ 
verkefnastjóri KFS 

	

	

Tveir	nýir	 liðir	eru	 í	verkferlinum	og	má	þar	greina	breytingu	frá	fyrri	verkferli.	 Í	 liði	

4.15	kemur	fram	að:	„Sviðsstjóri	sendi	stýrihópi	aðgerðaáætlun“.	Þetta	vísar	til	þess	að	

ekki	eigi	að	útfæra	aðgerðaáætlun	í	sama	skrefi	og	greining	er	framkvæmd	eins	og	gert	

var	ráð	fyrir	í	upphaflegum	verkferli	heldur	skal	bíða	með	aðgerðaráætlun	þar	til	að	búið	
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sé	að	 taka	ákvörðun	um	aðgerðir	 í	 fagráði	eins	og	 sagt	er	 í	 liði	4.14.	 Í	 liði	4.16	kemur	

síðan	 fram:	 „Aðgerðaáætlun	 er	 framkvæmd	 annaðhvort	 með	 breyttu	 verklagi	 innan	

sviðs	 eða	 með	 beiðni	 um	 breytingar	 á	 fjárheimildum“.	 Þarna	 er	 um	 að	 ræða	

grundvallarbreytingu	frá	fyrra	verklagi.	Inn	í	ferilinn	er	nú	kominn	framkvæmdaliður	sem	

tekur	 til	 framkvæmda	 aðgerða	 (aðgerðaáætlun)	 og	 er	 sviðsstjóri	 gerður	 ábyrgur	 fyrir	

þeim	en	 í	 fyrri	útgáfu	verkferlisins	voru	engin	ákvæði	um	 framkvæmd	aðgerða.	Einnig	

kemur	fram	undir	þessum	liði	að	aðgerðir	sem	búið	er	að	ákveða	geti	haft	í	för	með	sér	

breyttar	fjárheimildir.	Sviðsstjóri	er	nú	einnig	gerður	ábyrgur	fyrir	eftirliti	og	mati	en	það	

var	áður	á	ábyrgð	stýrihópsins.	

Þar	 sem	 fagráðin	 bera	 mikla	 ábyrgð,	 bæði	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 ákvarða	 hvaða	

þjónustuþættir	 eigi	 að	 fara	 í	 greiningu	 og	 afgreiðslu	 á	 tillögum	 að	 aðgerðum	 úr	

greiningarskýrslum,	þá	vakti	það	áhuga	rannsakanda	að	skoða	hvernig	þessi	mál	hefðu	

verið	meðhöndluð	í	fagráðunum	og	hvernig	þeim	væri	síðan	miðlað	aftur	til	viðkomandi	

sviðs/skrifstofu.	Í	töflu	4	eru	teknar	saman	niðurstöður	leitar	þar	sem	skoðað	var	hvort	

málefni	 tengd	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 hafi	 verið	 á	 dagskrá	 fundar	 viðkomandi	

fagráðs.	 Alls	 fundust	 12	 fundargerðir	 hjá	 fimm	 mismunandi	 ráðum	 þar	 sem	 málefni	

tengd	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 voru	 á	 dagskrá.	 Í	 öllum	 tilvikum	 virðist	

málaumfjöllun	 snúa	 að	 því	 annars	 vegar	 að	 kynna	 verkefnið	 almennt	 og	 hins	 vegar	

niðurstöður	greiningarskýrslna.	Ekki	er	að	sjá	á	fundargerðum	að	nein	formleg	afgreiðsla	

eða	ákvarðanir	um	framkvæmd	aðgerða	séu	teknar	á	þessum	fundum.	Ekki	 liggur	fyrir	

hvernig	ákvörðunum	úr	fagráði	er	miðlað	aftur	til	sviðs/skrifstofu.	
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Tafla	4.	Umfjöllun	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	í	fagráðum	

Ráð Fundargerð	nr.	 Dagsetning	
fundar

Umfjöllun	samkvæmt	fundargerð	 Markmið	umfjöllunar Meðhöndlun

1

144 13.4.2016
Umhverfis-	og	skipulagssvið,	kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlanagerð			Mál	nr.	
US160093.	Kynnt	skýrsla	umhverfis-	og	skipulagssviðs,	dags.	26.	janúar	2016,	um	
verkefni	vegna	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlanagerðar.

Greiningarskýrsla	
kynnt Kynning	

2

59 19.3.2016
Umhverfis-	og	skipulagssvið,	kynjuð	starfs-	og	fjárhagsáætlanagerð	Mál	nr.	
US140044.	Kynnt	drög	að	skýrslu	starfshóps	umhverfis-	og	skipulagssviðs,	dags.	3.	
mars	2014	um	verkefni	vegna	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunar.

Greiningarskýrsla	
kynnt Kynning

3

58 12.3.2014
Umhverfis-	og	skipulagssvið,	kynjuð	starfs-	og	fjárhagsáætlanagerð	Mál	nr.	
US140044.		Kynnt	drög	að	skýrslu	starfshóps	umhverfis-	og	skipulagssviðs,	dags.	3.	
mars	2014	um	verkefni	vegna	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunar.

Greiningarskýrsla	
kynnt

Kynning

4

16 8.5.2013

Umhverfis-	og	skipulagssvið,	kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlanagerð.	Mál	nr.	
US130095	530269-7609	Reykjavíkurborg,	Ráðhúsinu,	101	Reykjavík.	Fulltrúi	vinstri	
hreyfingarinnar	Græns	framboðs	Sóley	Tómasdóttir	lagði	fram	eftirfarandi	tillögu:	
Umhverfis-	og	skipulagsráð	samþykkir	að	til	viðbótar	við	þegar	samþykkt	
tilraunaverkefni,	verði	áhrif	hverfisskipulagsvinnu	borgarinnar	á	konur	og	karla	metin.	
Ljóst	er	að	hverfisskipulagsáætlanir	og	aukin	nærþjónusta	mun	hafa	umtalsverð	áhrif	
á	hagi	barnafjölskyldna	og	má	leiða	að	því	líkum	að	í	kjölfarið	muni	verkaskipting	á	
heimilum	breytast	til	batnaðar	sem	svo	aftur	hefur	áhrif	á	tækifæri	kynjanna	á	
vinnumarkaði.	Samþykkt

Óljóst	 Samþykkt

5

13 10.4.2013

Lagt	fram	minnisblað,	dags.	25.	mars	2013	vegna	tilraunaverkefnis	USK	vegna	
kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlanagerðar.	Ráðið	þakkar	starfshópnum	fyrir	vel	
unnin	störf	og	tekur	undir	að	verkefni	I	í	minnisblaði	væri	það	sem	best	myndi	henta	
sviðinu	að	þessu	sinni.	Því	er	starfshópnum	falið	að	vinna	áfram	að	verkefninu.

Tilraunaverkefni	kynnt Sammþykkt	að	
halda	áfram	vinnu

6

Skóla-	og	
frístundaráð 9 18.1.2012

Kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlunargerð	hjá	Reykjavíkurborg.	Birgir	Björn	
Sigurjónsson,	fjármálastjóri	Reykjavíkurborgar,	kynnti	og	svaraði	fyrirspurnum.	 KFS	verkefnið	kynnt Kynning	

7

264 22.8.2016

Einar	Ólafsson	formaður	starfshóps	um	kynjaða	fjárhags-	og	starfsáætlun	(KFS)	á	
MOF		og	Harpa	Rut	Hilmarsdóttir	verkefnastjóri	barnamenningar	kynna	niðurstöður	
viðhorfskönnunar	meðal	barna	í	fjórðu	bekkjum	grunnskóla	Reykjavíkur	um	
opnunarviðburð	Barnamenningarhátíðar	19.	apríl	2016,	dags.	19.	ágúst	2016.	
Jafnframt		er	fjallað	um	aðrar	KFS	greiningar	á	sviðinu.	(RMF13030013)

Niðurstöður	
greiningarskýrslu	

kynntar	+	fjallað	um	
aðrar	KFS	greiningar	

á	sviðinu

Kemur	ekki	fram

8

256 29.3.2016

Lögð	fram	stöðuskýrsla	starfshóps	um	kynjaða	fjárhags-	og	starfsáætlun	(KFS)		á	
Menningar-	og	ferðamálasviði,	dags.	10	mars	2016	með	tillögu	að	næstu	verkefnum	
sviðsins.	Sviðsstjóri	kynnir	áætlun	um	rýningu	næstu	þjónustuþátta	og	stöðu	KFS	
tengdra	greininga	á	sviðinu.	(RMF13030013)	.	Frestað

Kynnt	staða	á	
greinignarskýrslu	+	
áætlun	um	rýningu	
næstu	þjónutuþátta	
og	stöðu	tengdra	

greininga

Frestað	

9

218 25.8.2014

Herdís	Sólborg	Haraldsdóttir,	verkefnisstjóri	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunar	
(KFS)	Reykjavíkurborgar	og	kynnir	innleiðingaráætlun	stýrihóps	um	KFS.	Einar	
Ólafsson	teymisstjóri	starfshóps	um	KFS	á	Menningar-	og	ferðamálasviði	kynnir	
verkefni	MOF.	(RMF13030013)

KFS	verkefnið	kynnt+	
greiningarverkefnið	

kynnt
Kynning

10

170 10.10.2012
Tilraunaverkefni	ÍTR	í	KFS	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð.	Ásdís	Ásbjörnsdóttir	kynnti	
verkefnið	og	svaraði	fyrirspurnum. KFS	verkefnið	kynnt Kynning

12
Mannréttindaráð 92 24.4.2012 Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð.	Mannréttindastjóri	kynnti. KFS	verkefnið	kynnt Kynning

KFS	verkefnið	kynnt Kynning

11

Umhverfis-	og	
skipulagsráð

Menningar-	og	
ferðamálaráð

Íþrótta-	og	
tómstundaráð

181 8.3.2013
Á	fundinn	komu	Halldóra	Káradóttir	frá	fjármálaskrifstofu	og	Herdís	Sólborg	
Haraldsdóttir	verkefnisstjóri	kynjaðrar	fjárhagsáætlunar	og	kynntu	verkefnið	kynjuð	
fjárhags-	og	starfsáætlun	hjá	Reykjavíkurborg	og	næstu	skref	verkefnisins.

	

5.1.2 Aðrir	verkferlar,	aðferðir	og	vinnulag	
Samkvæmt	 starfsáætlunum	 og	 ársskýrslum	 frá	 síðari	 hluta	 innleiðingarinnar	

(Reykjavíkurborg,	2014a,	2014b,	2014d,	2015a,	2015b	og	2016)	má	greina	áherslumun	

og	nær	mótun	verkferla	og	aðferða	ekki	lengur	einungis	til	greiningar	á	þjónustuþáttum	

eins	 og	 áður	 var	 heldur	 einnig	 til	 annarra	 þátta.	 Þessir	 þættir	 eru	 að	 vinna	 eigi	

jafnréttismat	á	öllum	breytingartillögum	sem	gerðar	eru	við	fjárhagsáætlun,	að	gera	eigi	
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jafnréttisskimun	 fyrir	 allar	 nýjar	 fjárfestingar,	 koma	 á	 vinnulagi	 vegna	 gagnasöfnunar	

kyngreindra	gagna	og	setja	Fjólublá	skref	í	átt	til	jafnréttis	af	stað.	

Ákvæðið	um	að	gera	skuli	jafnréttismat	á	öllum	breytingartillögum	við	fjárhagsáætlun	

er	 í	 samræmi	við	breytingar	á	 reglum	sem	gerðar	voru	varðandi	 fjárhagsáætlunargerð	

árið	2015	(sjá	kafla	5.2).	Sjálft	jafnréttismatið	skal	unnið	samkvæmt	sérstökum	verkferli	

við	 jafnréttismat	 (Mynd	 6)	 og	 gátlista	 sem	 finna	má	 í	 viðaukum	 við	 greinargerðir	 við	

fjárhagsáætlanir.	 Það	 er	 síðan	 í	 höndum	 fjármálaskrifstofu	 að	 skila	 umsögn	 um	

jafnréttismat	eins	og	fram	kemur	í	liði	4.6	í	þeim	verkferli	áður	en	breytingartillagan	er	

lögð	 fyrir	 fagráð	 samkvæmt	 liði	 4.7.	Síðar	 í	 verkferlinum	 kemur	 fram	að	 jafnréttismat	

skuli	verða	hluti	af	þeim	gögnum	sem	fylgja	breytingartillögum	eða	eins	og	fram	kemur	í	

liði	 4.9:	 „Fagsvið	 fylla	 út	 beiðni	 um	 viðauka	 við	 fjárhagsáætlun.	 (...)	 Fram	 komi	

upplýsingar	 um	 hvaða	 gögn	 fylgi	 tillögunni,	 hvort	 jafnréttismat	 og	 umsögn	 FMS	 liggi	

fyrir“.	Þannig	er	gert	ráð	fyrir	að	jafnréttismat	fylgi	breytingartillögu	þegar	hún	er	tekin	

fyrir,	 fyrst	 í	 borgarráði	 (liður	 4.14)	og	 í	 framhaldi	 af	 því	 við	 ákvörðun	hjá	borgarstjórn	

(liður	4.15).	Alls	fundust	í	gögnum	jafnréttismat	fyrir	24	breytingartillögur	árið	2015	en	

fimm	 árið	 2016.	 Ekki	 liggur	 fyrir	 hve	margar	 breytingartillögur	 fóru	 fyrir	 borgarstjórn	

þessi	ár.	

Í	samskiptum	við	verkefnisstjóra	verkefnisins	hefur	auk	þess	komið	fram	að	verið	sé	

að	 vinna	 verkferil	 sem	 felur	 í	 sér	 að	 gera	 eigi	 jafnréttisskimun	 og	 jafnréttimat	 með	

tillögum	að	öllum	nýjum	fjárfestingum	borgarinnar.	Nú	 liggja	 fyrir	drög	að	verkferli	en	

ekki	hefur	verið	lokið	við	þá	vinnu.	

Eitt	 af	 verkefnum	stýrihópsins	hefur	 frá	upphafi	 verið	 verið	að	 „innleiða	verklag	og	

reglur	um	gagnameðferð	sem	tryggir	að	allar	þær	upplýsingar	um	þjónustu	og	starfsemi	

borgarinnar	 sem	 völ	 er	 á	 verði	 kyngreinanlegar“	 (Reykjavíkurborg,	 2012,	 bls.	 6).	 Í	

ársskýrslu	 frá	 2015	 kemur	 fram	 að	 það	 standi	 til	 að	mynda	miðlægan	 starfshóp	 sem	

tryggi	söfnun	kyngreindra	gagna	sem	verði	aðgengileg	fyrir	starfsfólk	og	almenning.	Ekki	

er	þó	vitað	til	þess	að	lokið	hafi	verið	við	þessa	vinnu	að	öðru	leyti	en	því	að	í	drögum	að	

ársskýrslu	fyrir	árið	2016	kemur	fram	að:	
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Á	 síðustu	 árum	 hefur	 starfshópur	 FMS	 unnið	 að	 því	 að	 efla	 skráningu	 og	
innköllun	 kyngreindra	 gagna	 í	 samráði	 við	 stýrihóp	KFS	og	 fagsvið	borgarinnar.	
Erindisbréf	liggur	fyrir	sem	tekur	til	gagnastefnu	og	fyrirkomulags	gagnamála	hjá	
Reykjavíkurborg.	Hópurinn	mun	sjá	um	að	tryggja	að	gögn	sé	greinanleg	á	kyn	og	
jaðarsetta	hópa.	(Reykjavíkurborg,	2016a,	bls.	6)	

Hér	 kemur	 fram	 að	 stefna	 um	 kerfisbundna	 söfnun	 og	 skráningu	 kyngreindra	 gagna	

hefur	verið	mörkuð	en	aftur	á	móti	hefur	ekki	verið	lokið	við	að	móta	verklag	og	tryggja	

þar	með	að	kyngreind	gögn	séu	aðgengileg	starfsfólki	borgarinnar	og	almenningi.	

Ákveðið	hefur	verið	að	hefja	vinnu	við	Fjólublá	skref	í	átt	til	jafnréttis.	Þessi	hugmynd	

kemur	fram	í	drögum	að	ársskýrslu	stýrihóps	fyrir	2016:	

Verið	er	að	stilla	upp	Fjólubláum	jafnréttisskrefum	í	anda	Grænna	skrefa	þar	sem	
sjónarmiðum	 KFS	 er	 haldið	 á	 lofti.	 Nú	 liggja	 fyrir	 drög	 að	 fyrsta	 skrefinu	 sem	
stýrihópur	 leggur	 til	 að	 verði	 að	 tillögu	 í	 næstu	 jafnréttisáætlun	 þar	 sem	 tvær	
stofnanir	prufukeyra	fyrsta	skrefið.	(Reykjavíkurborg,	2016a,	bls.	5)	

Fjólubláu	skrefunum	er	ætlað	að	gefa	vinnustöðum	borgarinnar	tækifæri	til	þess	að	

taka	 þátt	 í	 jafnréttisátakinu.	Útbúinn	 hefur	 verið	 gátlisti	 til	 þess	 að	 auðvelda	 hverjum	

vinnustað	að	halda	utan	um	verkferilinn.	Í	gátlista	eru	spurningar	um	hvernig	staðið	sé	

að	 ýmiss	 konar	 jafnréttismálum	 á	 vinnustaðnum.	 Mikil	 áhersla	 er	 lögð	 á	 fræðslu	 til	

starfsfólks	og	vitund	um	jafnréttismál.	

Með	 þessum	 nýju	 verkferlum	 má	 merkja	 ákveðna	 áherslubreytingu	 í	 þeim	 hluta	

innleiðingarvinnunnar	sem	tekur	til	þess	að	þróa	verkferla	og	aðferðir.	Verklag	kynjaðrar	

fjárhags-	og	starfsáætlunar	nær	nú	ekki	einungis	til	þess	hluta	sem	við	kemur	greiningu	á	

þjónustuþáttum	heldur	einnig	til	fleiri	þátta.	
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Mynd	6.	Verkferill	sem	tekur	til	vinnslu	viðauka	við	fjárhagsáætlun	(jafnréttismat	vegna	
breytingartillagna)	
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5.2 Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	í	reglum	borgarinnar	(þema	2)	
Einn	af	meginþáttum	 í	 innleiðingarferlinu	er	að	gera	kynjaða	starfs-	og	 fjárhagsáætlun	

sýnilegan	hluta	af	fjárhagsáætlunarferli	borgarinnar.	Hún	á	að	vera	hluti	af	því	ferli	eða	

eins	 og	 fram	 kemur	 í	 Áfangaskýrslu	 stýrihópsins	 frá	 2012:	 „Stýrihópurinn	 hefur	 að	

markmiði	að	setja	í	fjármálareglur	borgarinnar	ákvæði	um	verklag	kynjaðrar	fjárhags-	og	

starfsáætlunar...“	 (Reykjavíkurborg,	 2012,	 bls.	 5).	 Hér	 er	 greint	 frá	 og	 gefin	 dæmi	 um	

hvernig	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 birtist	 í	 fjárhagsáætlun	 borgarinnar	 eða	

greinargerðum	sem	henni	fylgja.	

5.2.1 Fyrstu	merki	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	

Fyrstu	 merki	 innleiðingar	 kynjaðrar	 fjárhags-	 og	 starfsáætlunar	 í	 fjárhagsáætlun	

Reykjavíkurborgar	 er	 að	 finna	 í	 greinargerð	 með	 fjárhagsáætlun	 frá	 árinu	 2013.	 Í	

inngangi	 borgarstjóra	 að	 greinargerðinni	 er	 fjallað	 um	 verkefnið	 „Kynjuð	 fjárhags-	 og	

starfsáætlun“	 og	 seinna	 í	 greinargerðinni	 er	 helstu	 hugmyndum	og	meginmarkmiðum	

þess	lýst.	Auk	þess	kemur	fram	í	kafla	sem	fjallar	um	reglur	við	gerð	fjárhagsáætlunar	að	

eitt	 af	 markmiðum	 hennar	 sé	 eftirfarandi:	 „Við	 undirbúning	 fimm	 ára	 áætlunar,	

fjárhagsáætlunar	og	starfsáætlunar	verði	 tekið	mið	af	aðferðafræði	um	kynjaða	starfs-	

og	fjárhagsáætlunargerð“	(Reykjavíkurborg,	2013b,	bls.	28). Í	ársskýrslu	stýrihópsins	frá	

2014	 er	 fjallað	 um	 þessa	 breytingu	 á	 viðmiðum	 sem	 leið	 til	 þess	 að	 styðja	 við	

innleiðinguna.	 Séu	 greinargerðir	 með	 fjárhagsáætlunum	 áranna	 2014,	 2015	 og	 2016	

skoðaðar	kemur	í	ljóst	að	kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlun	kemur	fyrir	að	einhverju	leyti	

öll	árin.	Það	má	merkja	breytingar	á	áherslum	og	orðalagi	milli	ára.	Séu	reglur	fyrir	árin	

2014,	2015	og	2016	skoðaðar	er	ekki	 lengur	sagt	að	markmiðið	sé	að	taka	skuli	mið	af	

aðferðafræði	kynjaðrar	starfs-	og	fjárhagsáætlunargerðar	heldur	er	kveðið	fastar	að	orði	

og	 sagt:	 „Fjárhagsáætlanargerð	 skal	 byggjast	 á	 aðferðafræði	 árangursstjórnunar	 og	

aðferðafræði	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar“	 (Reykjavíkurborg,	 2016b,	 bls.	 18).	 Í	

greinargerð	ársins	2015	er	kynjaðri	fjárhags-	og	starfsáætlun	gert	enn	hærra	undir	höfði	

en	önnur	ár	því	þá	er	hún	sett	sem	eitt	af	markmiðum	sjálfrar	greinargerðarinnar.	Þar	

kemur	 fram	að	eitt	 af	markmiðum	með	 innleiðingu	 sé:	 „Að	 við	 gerð	 fjárhagsáætlunar	

2018	 verði	 hægt	 að	 taka	 ákvarðanir	 um	 leiðréttingar	 á	 ráðstöfunum	 fjármuna	

borgarinnar	 út	 frá	 greiningum	 á	 öllum	 meginþjónustuþáttum	 borgarinnar“	

(Reykjavíkurborg,	2015b,	bls.	3).	Eins	og	þarna	kemur	fram	er	hugmyndin	að	skapa	eigi	
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skilyrði	og	þekkingu	til	að	hægt	verði	að	taka	fjárhagslegar	ákvarðanir	með	það	í	huga	að	

jafna	stöðu	kynjanna	við	gerð	fjárhagsáætlunar	2018.	Þetta	er	í	samræmi	við	upphaflegt	

lokamarkmið	innleiðingarinnar	í	áfanga	fjögur	um	að	í	því	felist	að	endurskoða	ráðstöfun	

fjármuna.	Ákvæði	um	hvenær	eigi	að	leiðrétta	fjárúthlutun	hafa	ekki	komið	fram	áður	í	

greinargerðum.	 En	 í	 reglum	 sem	 fylgja	 fjárhagsáætlunargerð	 ársins	 2017	 kemur	 fram:	

„Fjárhagsáætlanagerð	skal	byggð	á	aðferðafræði	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	með	

það	 að	 markmiði	 að	 þessari	 aðferðafræði	 verði	 beitt	 heildstætt	 við	 undirbúning	

fjárhagsáætlunar	 2019“	 (Reykjavíkurborg,	 2016b,	 bls.	 27).	 Samkvæmt	 þessu	 hefur	

innleiðingarferlið	tafist	um	eitt	ár	miðað	við	það	sem	fram	kom	í	greinargerð	ársins	2015	

og	kemur	fram	í	áfangalýsingu	verkefnisins.	Enn	er	þó	lokamarkmið	innleiðingarinnar	að	

nýta	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	til	þess	að	endurskoða	ramma	og	fjárúthlutanir.	Sú	

breyting	 hefur	 orðið	 að	 ekki	 er	 áætlað	 að	 beita	 kynjaðri	 fjárhagsstjórnun	 í	

fjárhagsáætlunargerðinni	fyrr	en	árið	2019.	

Frá	og	með	árinu	2014	er	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	einnig	gerð	sýnileg	í	reglunum	

í	 þeim	 hluta	 sem	 lýsir	 vinnuferli	 við	 gerð	 fjárhagsáætlunar.	 Í	 greinargerðinni	 með	

fjárhagsáætlunagerð	fyrir	árið	2014	kemur	til	að	mynda	fram	að	í	janúar	skuli:	„Svið	og	

fagráð	 hefja	 vinnu	 við	 að	 rýna	 og	 leggja	 mat	 á	 a.m.k.	 einn	 þjónustuþátt	 út	 frá	

aðferðafræði	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar“	(Reykjavíkurborg,	2014b,	bls.	33)	og	að	

í	apríl	skuli:	„Sviðsstjórar	kynna	fyrir	fagráðum	niðurstöður	á	rýningu	á	þjónustuþáttum	

út	frá	aðferðafræði	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar“	(Reykjavíkurborg,	2014b,	bls.	34)	

og	enn	fremur	að	í	maí/júní	skuli:	„Fagráð	fjalla	um	og	afgreiða	sérstaklega	tillögur	um	

aðgerðir	vegna	kynjasjónarmiða“	(Reykjavíkurborg,	2014b,	bls.	34).	Hér	má	sjá	að	liðir	úr	

verkferli	borgarinnar	varðandi	greiningar	á	þjónustuþáttum	(sbr.	 skref	2,	5	og	6	 í	eldri	

útgáfu	 og	 4.2,	 4.12	 og	 4.14	 í	 nýrri	 útgáfu)	 eru	 orðnir	 hluti	 af	 verklagi	 við	 sjálfa	

fjárhagsáætlunargerðina.	

5.2.2 Kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlun	sem	hluti	af	framkvæmd	
fjárhagsáætlunar	

Í	greinargerð	með	fjárhagsáætlun	borgarinnar	fyrir	árið	2016	er	að	finna	skýr	merki	um	

innleiðingu	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunar.	Í	greinargerðinni	er	að	finna	reglur	og	í	

liði	4.2	(Kynjuð	fjárhagsáætlunargerð),	þeim	hluta	reglnanna	sem	taka	til	framkvæmdar	

fjárhagsáætlunar,	kemur	fram	undir	að:	
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Komi	 til	 þess	 innan	 fjárhagsársins	 að	 nauðsynlegt	 þyki	 að	 gera	 breytingu	 á	
fjárhagsáætlun	hvort	 sem	er	 til	hækkunar	eða	 lækkunar	 fjárheimilda	s.s.	vegna	
ófyrirséðra	 aðstæðna	 eða	 nýrra	 verkefna	 þá	 skal	 slíkri	 tillögu	 (viðauka)	 fylgja	
greinargerð	[jafnréttismat]	sem	m.a.	varpar	ljósi	á	áhrif	tillögunnar	á	kynin	og	þá	
hópa	 sem	 mannréttindastefna	 borgarinnar	 tekur	 til.	 Í	 greiningunni	 skal	 huga	
bæði	að	hagsmunum	notenda	þjónustu	og	þeirra	 sem	veita	hana	nema	 í	þeim	
undantekningatilvikum	þar	sem	slíkt	mat	á	ekki	við.	(Reykjavíkurborg,	2016b,	bls.	
21)	

Hér	er	verið	að	vísa	til	þess	að	framkvæma	eigi	jafnréttismat	á	öllum	breytingartillögum	

við	 samþykkta	 fjárhagsáætlun	 sem	 fela	 í	 sér	 ný	 verkefni.	 Þessi	 breyting	 á	 reglum	

borgarinnar	var	samþykkt	í	borgarráði	árið	2015	en	kemur	fyrst	fyrir	 í	greinargerð	sem	

fylgdi	 fjárhagsáætlun	 fyrir	 árið	 2016.	 Þetta	 er	 í	 fyrsta	 skipti	 þar	 sem	 gert	 er	 ráð	 fyrir	

kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 við	 framkvæmd	 fjárhagsáætlunar	 og	 má	 þetta	 teljast	

mikilvægt	 skref	 til	 þess	 að	 tryggja	 framgang	 verkefnisins.	 Í	 ársskýrslu	 stýrihópsins	 frá	

2015	kemur	einmitt	fram	að	„[í]	 janúar	2015	samþykkti	borgarráð	breytingar	á	reglum	

um	 gerð	 fjárhagsáætlunar	 til	 að	 tryggja	 enn	 frekari	 framgang	 kynjaðrar	 fjárhags-	 og	

starfsáætlunar...“	(Reykjavíkurborg,	2015,	bls.	1).	Þetta	er	til	marks	um	breyttar	áherslur	

í	 innleiðingunni	því	hér	er	 sjónum	beint	að	 jafnréttismati	 á	breytingartillögum	en	ekki	

eingöngu	að	greiningu	á	þjónustuþáttum.	

5.3 Kynning	og	fræðsla	(þema	3)	
Mikil	 áhersla	 hefur	 frá	 upphafi	 verið	 lögð	 á	 fræðslu	 og	 kynningu	 á	 hugmyndafræði	

kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 fyrir	 starfsfólk	 borgarinnar,	 kjörna	 fulltrúa	 og	

almenning.	 Jafnframt	því	hefur	verið	unnið	að	hugarfarsbreytingu	 inni	 í	borgarkerfinu.	

Má	 þar	 nefna	 að	 eitt	 af	 meginverkefnum	 stýrihópsins	 er	 „að	 undirbúa	 fræðslu	 um	

kynjaða	fjárhags-	og	starfsáætlunargerð,	kynna	kynjaða	fjárhags-	og	starfsáætlunargerð	

með	 fræðslu,	 m.a.	 á	 innri	 vef	 borgarinnar...“	 (Reykjavíkurborg,	 2012,	 bls.	 4).	 Í	

ársskýrslum	 kemur	 fram	 að	 við	 þetta	 hefur	 verið	 staðið	 og	 ýmislegt	 gert	 til	 að	 efla	

þekkingu	og	vitund	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	Má	þar	nefna	að	haldin	hafa	verið	

námskeið,	 samstarfi	hefur	 verið	komið	á	við	 fræðimenn	og	önnur	 sveitarfélög,	 skrifuð	

hefur	verið	handbók	og	búin	til	heimasíða.	

5.3.1 Námskeið	og	fræðsla	fyrir	starfsfólk	Reykjavíkurborgar	

Stýrihópurinn	hefur	 staðið	 fyrir	því	 að	haldin	hafa	verið	námskeið	 fyrir	 alla	 starfshópa	

sem	eiga	að	vinna	greiningarvinnu.	Þar	hefur	eins	og	fram	kemur	í	ársskýrslu	hópsins	frá	
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2013	 verið	 fjallað	 um	 hugmyndafræði	 kynjaðrar	 hagstjórnar,	 fjárhagsáætlunarferli	

borgarinnar	 og	 mannréttindastefnu	 hennar	 (Reykjavíkurborg,	 2013a).	 Fram	 kemur	 í	

öllum	ársskýrslum	stýrihópsins	að	slík	námskeið	hafi	verið	haldin	fyrir	starfshópa.	

Áberandi	er	að	árið	2013	er	mikil	áhersla	í	innleiðingunni	á	fræðslu	og	miðlun.	Kemur	

fram	 í	 ársskýrslu	 stýrihóps	 að:	 „Fræðsla	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 ferlinu	 og	 mun	

stýrihópurinn	efla	fræðslu	til	starfsfólks	enn	frekar	á	komandi	tímabili“	(Reykjavíkurborg,	

2013a,	bls.	 3).	Árið	2013	 var	haldin	 kynning	á	 verkefninu	 sem	var	opin	öllu	 starfsfólki	

Reykjarvíkurborgar	(Reykjavíkurborg,	2013a).	Má	ætla	að	það	hafi	verið	gert	til	að	mæta	

þeirri	 hugmynd	 sem	 fram	kemur	 í	Handbók	um	kynjaða	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 að:	

„Kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlun	miðar	að	þátttöku	alls	starfsfólks	Reykjavíkurborgar“	

(Reykjavíkurborg,	 2014c,	 bls.	 23).	 Einnig	 var	 ráðinn	 tímabundið	 í	 sex	 mánuði	

sérfræðingur	 til	 þess	 að	 aðstoða	 starfshópa	 við	 greiningu	 og	 verkefnisstjóri	 hélt	

kynningar	á	verkefninu	bæði	innanlands	og	erlendis	(Reykjavíkurborg,	2013a).	

5.3.2 Samstarf	við	utanaðkomandi	aðila	
Samstarfi	við	Háskóla	Íslands	og	fjármála-	og	efnahagsráðuneytið	hefur	verið	komið	á	í	

verkefninu.	 Samningur	 var	 gerður	 við	 Háskóla	 Íslands	 um	 að	 nemendur	 við	

félagsvísindasvið	fái	tækifæri	til	þess	að	vinna	verkefni	á	þessu	sviði	undir	stjórn	kennara	

Háskóla	 Íslands	 og	 nýta	 gögn	 borgarinnar.	 En	 einnig	 hefur	 samstarfið	 snúist	 um	 að	

forsvarsmenn	 verkefnisins	 hafa	 getað	 leitað	 til	 sérfræðinga	háskólans	og	unnið	meðal	

annars	með	þeim	að	því	að	halda	námskeið	og	málþing	(Reykjavíkurborg,	2015a).	

Stjórnendur	 verkefnisins	 hafa	 einnig	 fengið	 ýmiss	 konar	 fræðslu.	 Þannig	 sóttu	 til	

dæmis	 fjórir	 einstaklingar	 úr	 stýrihópnum	 námskeið	 við	 Háskóla	 Íslands	 hjá	 Elisabeth	

Klatzer	(Reykjavíkurborg,	2013a).	Áhersla	hefur	verið	lögð	á	að	vera	í	samstarfi	og	læra	

af	öðrum	borgum	sem	innleitt	hafa	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	Í	því	sambandi	hefur	

verið	komið	á	samstarfi	bæði	við	Berlínarborg	og	Vínarborg.	Sem	dæmi	um	samstarfið	

má	 nefna	 að	 fulltrúar	 frá	 Berlínarborg	 héldu	 erindi	 og	 vinnustofur	 fyrir	 starfsfólk	

Reykjavíkurborgar	 í	 mars	 2013	 (Reykjavíkurborg,	 2013a).	 Haldnir	 hafa	 verið	

samstarfsfundir	með	fulltrúum	úr	fjármála-	og	efnahagsráðuneytinu	þar	sem	aðilar	hafa	

miðlað	reynslu	sinni	og	rætt	um	leiðir.	
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5.3.3 Handbókin	og	heimasíðan	

Handbók	um	kynjaða	fjárhags-	og	starfsáætlun	(Reykjavíkurborg,	2014c)	er	mikilvægur	

liður	 í	 því	 að	 veita	 starfsfólki	 borgarinnar	 aðgengi	 að	 fræðslu	 og	 upplýsingum	 um	

innleiðinguna	 en	 ekki	 síður	 um	 málefnið	 kynjuð	 fjárhagsstjórn	 og	 almennt	 um	

jafnréttismál.	Í	fyrri	hluta	handbókarinnar	er	megináhersla	lögð	á	þessi	atriði	og	er	þar	til	

að	mynda	að	finna	kaflana:	„Kynjuð	fjárhags-	og	starfsáætlun“,	„Jafnrétti	kynjanna“	og	

„Ólaunuð	umönnunar-	og	heimilisstörf“.	Er	þetta	 til	marks	um	að	handbókinni	er	ekki	

eingöngu	 ætlað	 að	 vera	 leiðbeinandi	 um	 framkvæmd	 kynjaðrar	 fjárhagsstjórnunar	

heldur	líka	fræðandi	um	málefnið	sem	er	mikilvægur	liður	í	vitundarvakningu.	

Á	heimasíðu	verkefnisins	er	að	finna	margvíslegt	efni	um	innleiðinguna	og	þá	vinnu	

sem	 hefur	 verið	 framkvæmd	 á	 tíma	 hennar.	 Þar	 er	 meðal	 annars	 að	 finna	 ýmsar	

greiningarskýrslur,	 allar	 ársskýrslur	 og	 starfsáætlanir,	 handbókina	 og	 almennar	

upplýsingar	um	verkefnið.	Heimasíðan	ætti	þannig	að	nýtast	bæði	almennum	borgurum	

sem	vilja	kynna	sér	verkefnið	og	kjörnum	fulltrúum	borgarinnar.	Ekki	síst	er	handbókin	

hugsuð	 fyrir	 starfsfólk	 sem	 er	 að	 vinna	 við	 innleiðinguna.	 Þannig	 er	 til	 að	 mynda	

gagnlegt	 fyrir	 starfshópa	 sem	 eru	 að	 fara	 að	 hefja	 greiningarvinnu	 að	 skoða	 fyrri	

greiningarskýrslur	(Reykjavíkurborg	e.d.).	

5.4 Greining	á	þjónustuþáttum	(þema	4)	
Greiningar	á	þjónustuþáttum	hafa	verið	meginþáttur	í	innleiðingarferlinu.	Hann	snýr	að	

því	 að	 skoða	 hvernig	 fjárveitingar	 borgarinnar	 skiptast	 milli	 kvenna,	 karla	 og	 ýmissa	

jaðarhópa	 eins	 og	 þeir	 eru	 skilgreindir	 í	 mannréttindastefnu	 borgarinnar	

(Reykjavíkurborg,	2013c)	og	hvaða	áhrif	þær	hafa	á	stöðu	kynjanna.	Mikil	áhersla	hefur	

frá	upphafi	verið	lögð	á	greiningarvinnuna	og	því	er	hér	byrjað	á	að	skoða	hvernig	hún	

hefur	 nýst	 í	 þágu	 innleiðingar	 á	 kynjaðri	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun.	 Einnig	 er	 skoðað	

hvernig	 ætlunin	 er	 nýta	 hana	 í	 áframhaldandi	 vinnu	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 beita	 á	

kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	heildstætt	við	fjárhagsáætlunargerð	Reykjavíkurborgar.	

Í	upphafi	 innleiðingarinnar	var	 farið	af	 stað	með	16	 tilraunaverkefni	 (greiningar)	en	

samkvæmt	því	sem	fram	kemur	í	handbókinni	þá	var	markmið	þeirra	meðal	annars	að	

„þróa	aðferðir,	tæki	og	hugmyndafræði	KFS“	og	„byggja	upp	þekkingu	starfsfólks	á	KFS“	

(Reykjavíkurborg,	2014c,	bls.	 10).	 Í	 áfangaskýrslu	 stýrihópsins	 frá	2012	kemur	 fram	að	

tilgangur	tilraunagreininganna	hafi	meðal	annars	verið	að	„byggja	upp	þekkingu	og	efla	
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vitund	 um	 samþættingu	 jafnréttissjónarmiða	 við	 ákvarðanatöku	 hjá	 Reykjavíkurborg“	

(Reykjavíkurborg,	 2012,	 bls.	 4).	 Þar	 kemur	 einnig	 fram	 að	 eitt	 af	 markmiðum	

stýrihópsins	 sé	 „að	 setja	 í	 fjármálareglur	 borgarinnar	 ákvæði	 um	 verklag	 kynjaðrar	

fjárhags-	 og	 starfsáætlunar	 á	 grundvelli	 reynslunnar	 af	 tilraunaverkefnum“	

(Reykjavíkurborg,	 2012,	 bls.	 5).	 Í	 upphafi	 innleiðingar	 er	 því	 að	 finna	 dæmi	 um	 að	

meginmarkmið	 greiningarvinnunnar	 sem	 fram	 fór	 í	 tilraunaverkefnunum	hafi	 verið	 að	

þróa	aðferðir	og	verklag	auk	þess	að	afla	þekkingar. 

Þegar	 lengra	 líður	 á	 innleiðinguna	 og	 áframhaldandi	 greiningarvinnu	 má	 merkja	

áherslumun.	 Í	 markmiðum	 í	 greinargerð	 með	 fjárhagsáætlun	 Reykjavíkurborgar	 árið	

2015	 kemur	 fram	 að	 í	 samræmi	 við	 samþykktir	 borgarráðs	 um	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð	skuli	miða	við	„[a]ð	við	gerð	fjárhagsáætlunar	2018	verði	hægt	að	

taka	ákvarðanir	um	leiðréttingar	á	ráðstöfunum	fjármuna	borgarinnar	út	frá	greiningum	

á	 öllum	 meginþjónustuþáttum	 borgarinnar“	 (Reykjavíkurborg,	 2015b,	 bls.	 3).	 Hér	 er	

dæmi	 um	 að	 markmið	 greiningarvinnunnar	 sé	 að	 safna	 upplýsingum	 varðandi	 það	

hvernig	þjónusta	borgarinnar	nýtist	konum	og	körlum,	og	stúlkum	og	drengjum.	Þessar	

upplýsingar	 skuli	 síðan	 nýttar	 til	 þess	 að	 skapa	 aðstæður	 þannig	 að	 hægt	 sé	 að	 taka	

ákvarðanir	 um	 breytingar	 á	 fjárhagsáætlun	 sem	 miða	 að	 því	 að	 leiðrétta	 greinda	

misskiptingu.	Hér	er	áhersla	lögð	á	að	ákvarðanir	við	gerð	fjárhagsáætlunar	séu	teknar	á	

grundvelli	kyngreindra	gagna.	

Á	 fleiri	 stöðum	 þar	 sem	 fjallað	 er	 um	 greiningu	 þjónustuþátta	 er	 dregið	 fram	

mikilvægi	 þess	 að	 safnað	 sé	 kyngreindum	 gögnum.	 Kemur	 það	 til	 að	 mynda	 fram	 í	

handbókinni	 að	 eitt	 af	 markmiðum	 starfshópa	 sem	 standa	 að	 greiningum	 á	

þjónustuþáttum	sé	að	„koma	því	 í	 farveg	að	reglubundin	skráning	[kyngreindra	gagna]	

eigi	 sér	 stað“	 (Reykjavíkurborg,	 2014c,	 bls.	 20).	 Einnig	 má	 lesa	 í	 markmiðum	

greinargerðar	með	fjárhagsáætlun	2015	„[a]ð	á	árinu	2015	og	næstu	árum	fram	til	ársins	

2018	 verði	 unnið	 kerfisbundið	 að	 því	 að	 afla	 nægjanlegra	 kyngreindra	 gagna	 um	

þjónustu	 borgarinnar,	 skrá	 þau	 og	 greina	 þannig	 að	 þau	 verði	 tiltæk	 vegna	

fjárhagsáætlunargerðar	fyrir	árið	2018“	(Reykjavíkurborg,	2015b,	bls.	3).	Á	þessu	má	sjá	

að	 tilgangur	 greiningarvinnunnar	 er	margþættur	 og	með	 henni	 er	 leitast	 við	 að	 þróa	

aðferðir	 og	 verkferla,	 safna	 kyngreindum	 gögnum,	 stuðla	 að	 hugarfarsbreytingu	 og	

kortleggja	útgjaldaliði	fjárhagsáætlunar	út	frá	kynjasjónarmiðum.	
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5.4.1 Flokkun	og	val	þjónustuþátta	
Sé	litið	á	áfangalýsingar	innleiðingarinnar	í	handbók	verkefnisins	kemur	fram	að	í	fjórða	

áfanga	 skuli	 fara	 fram	 „[g]reiningarvinna	 á	 öllum	 þjónustuþáttum	 borgarinnar“	

(Reykjavíkurborg,	2014c,	bls.	11).	Bendir	það	til	þess	að	upphaflega	hafi	verið	áformað	

að	greina	alla	þjónustuþætti	borgarinnar.	Þegar	þessi	sama	lýsing	er	skoðuð	á	heimasíðu	

verkefnisins	er	orðalag	örlítið	breytt	en	þá	kemur	fram	að	í	fjórða	áfanga	skuli	fara	fram	

„greiningarvinna	 á	 þjónustuþáttum“	 (Reykjavíkurborg,	 e.d.).	 Það	 er	 því	 óljóst	 hvort	

markmiðið	sé	að	greina	alla	eða	einungis	helstu	þjónustuþætti	borgarinnar.	Ekki	fundust	

neinar	frekari	skýringar	á	því	hvort	hér	væri	um	að	ræða	ónákvæmt	orðalag	eða	hvort	

áherslubreyting	hefði	orðið	 í	 verkefninu	varðandi	hvaða	þjónustuþætti	ætti	 að	greina.	

Sé	hins	vegar	ekki	gert	ráð	fyrir	að	greina	alla	þjónustuþættina	vekur	það	upp	spurningar	

um	hvort	einhver	skilyrði	eða	viðmið	hafi	verið	sett	um	val	á	því	hvaða	þjónustuþættir	

eigi	að	fara	í	greiningu.	

Í	 reglum	borgarinnar	 sem	 lýsa	 vinnuferli	 við	 fjárhagsáætlunargerð	 kemur	 fram	að	 í	

janúar	 á	 ári	 hverju	 skuli	 valinn	 að	 minnsta	 kosti	 einn	 þjónustuþáttur	 til	 rýningar	

samkvæmt	aðferðafræði	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar:	„Svið	og	fagráð	hefja	vinnu	

við	 að	 rýna	 og	 leggja	 mat	 á	 a.m.k.	 einn	 þjónustuþátt	 út	 frá	 aðferðafræði	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar“	og	í	apríl	skulu	„[s]viðsstjórar	kynna	fyrir	fagráðum	niðurstöður	

á	rýningu	á	þjónustuþáttum“	(Reykjavíkurborg,	2016b,	bls.	34).	

Skoðað	var	hvort	og	þá	hvaða	aðferðum	hafi	verið	beitt	við	val	á	þjónustuþáttum	til	

greiningar.	 Í	 handbók	 verkefnisins	 kemur	 fram	 að	 það	 sé	 á	 ábyrgð	 sviðsstjóra	 „að	

þjónustuþættir	 séu	 flokkaðir	 eftir	 vægi“	 (Reykjavíkurborg,	 2014c,	 bls.	 19),	 en	óljóst	 er	

nákvæmlega	hvað	er	átt	við	með	vægi.	Er	það	ekki	 skýrt	nánar	 í	handbókinni	að	öðru	

leyti	en	þó	má	greina	ákveðin	viðmið	með	því	að	skoða	gátlista	 í	handbókinni	þar	sem	

settar	 eru	 fram	 ýmsar	 spurningar	 varðandi	 þjónustuþættina.	 Þar	 eru	 til	 dæmis	

spurningar	um	hvort	um	meginþjónustuþátt	sé	að	ræða	og	varpað	fram	spurningunum:	

„Skiptir	máli	 að	 greina	 þennan	 þjónustuþátt?“	og	 „Hvert	 er	 umfang	 og/eða	mikilvægi	

þjónustuþáttarins	miðað	við	aðra	þjónustuþætti	sviðsins?“	(Reykjavíkurborg,	2014c,	bls.	

24).	 Þetta	 bendir	 til	 þess	 að	 mat	 á	 mikilvægi	 og	 umfangi	 þjónustuþáttar	 ráði	 hvort	

greining	 á	 honum	 eigi	 að	 fara	 fram.	 Einnig	 var	 leitað	 í	 fyrirliggjandi	 ársskýrslum	 frá	

árunum	2012	til	2016	hvort	tilgreind	hafi	verið	ákveðin	skilyrði	við	val	á	þjónustuþáttum	

til	 greiningar.	 Ekki	 fundust	 neinar	 vísbendingar	um	það	nema	að	 á	nokkrum	 stöðum	 í	
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áfangaskýrslum	 stýrihóps	 er	 minnst	 á	 „stóra“	 og	 „helstu“	 þjónustuþætti	

(Reykjavíkurborg,	2014a).	

Það	er	þannig	ekki	að	sjá	að	nein	ákveðin	skilyrði	eða	leiðbeiningar	hafi	verið	gefnar	

varðandi	 val	 á	 þjónustuþáttum	 til	 greiningar	 heldur	 virðist	 það	 alfarið	 vera	 í	 höndum	

ábyrgðaraðila	á	hverju	sviði	eða	fagskrifstofu	að	ákvarða	þetta	í	hverju	tilviki.	

5.5 Niðurstöður	úr	greiningarlykli	
Greiningarskýrslurnar	reyndust	vera	veigamikill	þáttur	 í	 innleiðingunni	og	því	voru	þær	

greindar	með	því	að	nota	sex	þátta	greiningarlykil	 (Tafla	5)	 sem	byggður	er	á	 skrefum	

Elisabeth	Klatzer	(sjá	töflu	2)	.	Allar	greiningarskýrslur	sem	unnar	hafa	verið	(2012–2016)	

og	tiltækt	eftirlit	og	mat	hefur	verið	greint	með	lyklinum.	

Tafla	5.	Greiningarlykill	

Hvað	felur	skrefið	í	sér Þáttur	 Spurningar	

Safna	upplýsingum	um	verkefnið 1 Hver	er	fjöldi	greininga?	Eftir	árum?	Sviðum?	

Greina	kynjasjónarmið 2 Eru	sett	fram	jafnréttismarkmið?

Kyngreina	 3
Benda	niðurstöður	til	þess	að	misrétti	sé	viðhaft	
við	fjárúthlutanir?

Útbúa	mælikvarða 4
Koma	fyrir	mælikvarðar	sem	mæla	framvindu	
jafnréttismarkmiða?	

Leiðir	til	að	draga	úr	misrétti	 5
Eru	lagðar	til	aðgerðir	til	þess	að	draga	úr	
misrétti?	

Eftirlit	og	mat	 6
Hefur	spurningalista	varðandi	framkvæmd	
aðgerða	verið	svarað?		Hafa	niðurstöður	verið	
kynntar	fagráði?	Hefur	stýrihópur	skilað	umsögn?

Greiningarlykill	Aðferð	Elisabeth	Klatzer	

	

5.5.1 Fjöldi	greininga	eftir	árum	og	sviðum	(1.	þáttur	greiningarlykils)	

Myndrit	1	sýnir	 fjölda	þjónustuþátta	sem	greindir	voru	á	tímabilinu	2012	til	2016.	Eins	

og	 myndritið	 sýnir	 þá	 hafa	 alls	 verið	 framkvæmdar	 greiningar	 á	 41	 þjónustuþætti	 á	

líftíma	verkefnisins.	Fjöldi	greininga	var	skoðaður	eftir	árum.	Í	ljós	kom	að	flestar	þeirra	

voru	 gerðar	 í	 upphafi	 verkefnisins	 eða	 árið	 2012	 þegar	 sett	 voru	 af	 stað	 16	

tilraunaverkefni.	Einungis	fundust	þó	niðurstöður	frá	15	greiningum	og	því	er	hér	miðað	

við	 þann	 fjölda.	 Árið	 2013	 voru	 gerðar	 níu	 greiningar.	 Fæstar	 greiningar	 voru	 aftur	 á	

móti	 framkvæmdar	 árið	 2015	 eða	 aðeins	 þrjár.	 Unnar	 voru	 alls	 sjö	 greiningar	 á	 árinu	

2016.	
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Myndrit	1.	Greindir	þjónustuþættir	eftir	árum	

Alls	hafa	verið	framkvæmdar	greiningar	á	41	þjónustuþætti	(Myndrit	2).	Öll	fimm	svið	

borgarinnar	 hafa	 skilað	 greiningum	 en	 einungis	 þrjár	 miðlægar	 skrifstofur.	 Engar	

greiningar	 hafa	 borist	 frá	 skrifstofu	 þjónustu	 og	 reksturs	 og	 skrifstofu	 eigna	 og	

atvinnuþróunar.	Mismunandi	fjöldi	greininga	hefur	verið	unninn	á	hverju	sviði/skrifstofu	

en	einnig	er	afar	misjafnt	hve	margir	þjónustuþættir	eru	skilgreindir	 innan	hvers	 sviðs	

eða	 skrifstofu.	Menningar-	 og	 ferðamálasvið,	 skóla-	 og	 frístundasvið	 og	 umhverfis-	 og	

skipulagssvið	 hafa	 skilað	 flestum	 greiningum	 eða	 sjö	 greiningarskýrslum	 hvert.	

Mannréttindaskrifstofa	 og	 íþrótta-	 og	 tómstundasvið	 hafa	 skilað	 fimm	

greiningarskýrslum	og	skrifstofa	borgarstjóra	og	borgarritara	fjórum.	Fjármálaskrifstofa	

hefur	 skilað	 fæstum	 skýrslum	 eða	 tveimur.	 Skýrslur	 fjármálaskrifstofu	 þjóna	 öðrum	

tilgangi	 en	 hinar	 þar	 sem	 í	 þeim	 er	 að	 finna	 umfjöllun	 starfshóps	 fjármálaskrifstofu	

varðandi	vinnulag	og	gagnaöflun	fyrir	 innleiðingu	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunar	

og	er	þar	því	ekki	beint	greining	á	fjárúthlutunum.	
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Myndrit	2.	Greindir	þjónustuþættir	eftir	sviðum	og	miðlægum	skrifstofum	

5.5.2 Jafnréttismarkmið,	niðurstöður	og	mælikvarðar	(2.,	3.	og	4.	þáttur	
greiningarlykils)	

Í	myndriti	3	kemur	fram	að	sett	hafa	verið	jafnréttismarkmið	(þáttur	2	í	greiningarlykli)	

fyrir	 viðkomandi	 þjónustuþátt	 í	 31	 af	 41	 skýrslum.	 Í	 átta	 skýrslum	 er	 ekki	 nein	 slík	

markmið	 að	 finna	 og	 í	 tveimur	 skýrslum	 liggur	 það	 ekki	 fyrir	 hvort	 sett	 hafi	 verið	

jafnréttismarkmið.	

Dæmi	um	jafnréttismarkmið	úr	greiningarskýrslu:	

- Að	 heimildargreiðslur	 séu	 veittar	með	 hlutlausum	 hætti	m.t.t.	 kyns.	 (Úr	

greiningarskýrslu	16)	

Niðurstöður	kyngreindra	gagna	voru	skoðaðar	með	það	fyrir	augum	að	athuga	hvort	

þær	 bendi	 til	 þess	 að	 kynbundin	 mismunun	 sé	 viðhöfð	 í	 fjárúthlutunum	 viðkomandi	

þjónustuþáttar	 (þáttur	3	 í	greiningarlykli).	 Í	 ljós	kom	að	 í	17	af	41	skýrslu	var	svo	talið	

vera	en	ekki	í	12.	Aftur	á	móti	voru	niðurstöður	í	12	af	skýrslunum	óskýrar	og	ekki	dregin	

nein	ákveðin	ályktun	af	þeim.	Því	var	ekki	hægt	að	greina	hvort	talið	væri	að	það	hallaði	

á	annað	kynið	 (eða	 jaðarhóp).	 Í	einu	tilviki	var	gefin	sú	skýring	að	greiningin	væri	ekki	

talin	henta.	Ekki	kemur	nákvæmlega	fram	hvað	það	sé	sem	henti	ekki	að	öðru	leyti	en	

að	óskað	er	eftir	skýrari	lýsingu	og	afmörkun	í	upphafi	vinnunnar.	Sé	litið	nánar	á	þær	17	

skýrslur	þar	sem	niðurstöður	bentu	til	þess	að	um	kynbundna	mismunun	væri	að	ræða	
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kemur	 í	 ljós	 að	 í	 11	 tilvikum	bitnar	misskiptingin	 á	 konum/stúlkum	og	 í	 sjö	 tilvikum	á	

körlum/drengjum.	 Í	einu	 tilviki	 voru	sérstaklega	 tilgreindir	karlar	af	erlendum	uppruna	

og	 í	 öðru	 tilviki	 miðaldra	 karlar	 og	 ungar	 konur.	 Að	 öðru	 leyti	 virðast	 niðurstöður	

greininganna	fyrst	og	fremst	beinast	annaðhvort	að	konum	eða	körlum.	

Dæmi	 úr	 greiningarskýrslu	 þar	 sem	 niðurstöður	 greininga	 benda	 til	 kynbundinnar	

mismununar:	

- Niðurstöðurnar	styðja	tilgátur	rannsóknarinnar.	Í	ljós	kom	að	sumarlokanir	

hafa	ólík	áhrif	á	konur	og	karla,	þar	sem	ábyrgð	á	umönnun	barna	lendir	

oftar	 á	 konum.	 Konur	 töldu	 sig	 líklegri	 til	 að	 annast	 börnin	 á	 meðan	

leikskólar	 loka	 og	 líklegri	 til	 að	 taka	 viðbótarfrí	 frá	 vinnu.	 Niðurstöður	

leiddu	einnig	í	ljós	að	bæði	námsmenn	og	einstæðir	foreldrar	áttu	í	meiri	

erfiðleikum	 vegna	 sumarlokana	 leikskóla.	 Menntun	 þátttakenda	 skýrir	

einnig	að	hluta	ólík	viðhorf	til	sumarlokana	leikskóla.	Meðal	foreldra	með	

mikla	menntun	 voru	 flestir	 hlynntir	 lokunum	og	 töldu	 slíkar	 lokanir	 hafa	

lítil	 áhrif	 á	 sig.	 Þessi	 hópur	 var	 líklegri	 til	 að	 geta	 tekið	 sumarfrí	 á	 sama	

tíma	og	leikskóli	barna	þeirra	lokar	og	líklegri	til	að	geta	annast	barn/börn	

sín	með	maka	 sínum	 eða	 öðru	 foreldri.	Munur	milli	menntunarstigs	 var	

meiri	 meðal	 kvenna	 heldur	 en	 karla.	 Vandi	 tengdur	 leikskólalokunum	

kristallast	 svo	 í	 hópi	 fjárhagsaðstoðarleitenda	 sem	 í	 aðalatriðum	 hefur	

sömu	einkenni	og	þeir	hópar	sem	reyndust	eiga	í	mestum	erfiðleikum,	út	

frá	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar.	 Fjárhagsaðstoðarhópurinn	 samanstóð	

aðallega	 af	 einstæðum	 mæðrum	 í	 námi	 og	 höfðu	 þær	 gjarnan	 minni	

menntun	 en	 háskólagráðu.	 Niðurstöður	 benda	 því	 til	 þess	 að	 ákveðinn	

hópur	 í	 þjóðfélaginu	 sé	 líklegri	 til	 að	 lenda	 í	 erfiðleikum	 vegna	

leikskólalokana.	(Úr	greiningarskýrslu	13)	

Dæmi	úr	greiningarskýrslu	þar	sem	engin	niðurstaða	er	dregin	af	greiningu:	

- Almennt	 er	 efni	 Reykjavíkurborgar,	 bæði	 upplýsingaefni	 og	 vefefni,	 vel	

unnið.	 Eitthvað	má	þó	 laga	og	alltaf	 er	 gott	 að	 viðhalda	eftirliti	með	því	

þar	sem	þetta	er	ímynd	borgarinnar	út	á	við.	Gott	er	að	búið	sé	að	setja	á	
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fót	 teymi	sem	mun	halda	áfram	þessari	vinnu	sem	verkefni	 fyrir	kynjaða	

starfs	og	fjárhagsáætlunargerð.	(Úr	greiningarskýrslu	11)	

Einnig	 var	 skoðað	 hvort	 ákvarðaðir	 hefðu	 verið	 mælikvarðar	 til	 þess	 að	 mæla	

framvindu	jafnréttismarkmiða	(þáttur	4).	Kemur	þá	í	ljós	að	það	er	einungis	í	fjórum	af	

41	greiningu	þar	sem	mælikvarðar	hafa	verið	ákvarðaðir	og	því	hafa	í	alls	37	greiningum	

ekki	verið	skilgreindir	mælikvarðar.	Í	dæminu	hér	fyrir	aftan	má	sjá	tilvik	þar	sem	settur	

er	fram	nokkuð	skýr	mælikvarði	sem	nota	má	til	að	meta	árangur.	

Dæmi	úr	greiningarskýrslu	um	að	mælikvarðar	séu	settir	fram:	

- Mælikvarðinn	 snýr	 að	 því	 að	 hlutfall	 karla	 sem	 leita	 eftir	 ráðgjöf	 hjá	

mannréttindaskrifstofu	 verði	 komið	 í	 45%	 haustið	 2015.	 (Úr	

greiningarskýrslu	4)	
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Myndrit	3.	Jafnréttismarkmið,	aðgerðir	og	mælikvarðar	

Í	myndriti	3	kemur	fram	staðfesting	á	að	misrétti	eigi	sér	stað	við	ráðstöfun	fjármuna	

í	 17	 tilvikum	 af	 41	 og	 óljóst	 er	 með	 hvort	 misrétti	 komi	 fram	 í	 12	 tilvikum.	

Jafnréttismarkmið	eru	sett	í	31	tilviki	en	leiðir	til	að	mæla	hvort	þau	náist	vantar	vegna	

þess	hve	sjaldan	hafa	verið	settir	mælikvarðar.	

5.5.3 Aðgerðir	(5.	þáttur	greiningarlykils)	
Í	 þessum	 þætti	 er	 skoðað	 hvaða	 tillögur	 að	 aðgerðum	 eru	 settar	 fram	 í	

greiningarskýrslunum.	Ekki	liggja	fyrir	gögn	sem	sýna	hvernig	þessar	tillögur	um	aðgerðir	
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hafa	verið	meðhöndlaðar	 í	 fagráði	eins	og	verkferill	 gerir	 ráð	 fyrir	 (liður	4.14).	 Í	þessu	

yfirliti	 verður	 því	 aðeins	 greint	 frá	 tillögum	 að	 aðgerðum	 eins	 og	 þær	 koma	 fram	 í	

greiningarskýrslunum.	Alls	voru	 lagðar	 til	98	aðgerðir	 í	35	greiningarskýrslum.	Misjafnt	

er	hve	margar	aðgerðir	eru	 lagðar	 til	 í	hverri	 skýrslu.	 Í	 sex	 skýrslum	eru	ekki	 lagðar	 til	

neinar	aðgerðir.	 Í	 þremur	þeirra	 tilvika	er	það	vegna	þess	að	greining	 leiddi	 til	 þeirrar	

niðurstöðu	að	ekki	var	talið	að	fjárúthlutunum	væri	misskipt	í	viðkomandi	þjónustuþætti	

og	 því	 ekki	 talið	 nauðsynlegt	 að	 grípa	 til	 neinna	 aðgerða.	 Í	 tveimur	 greiningum	 eru	

niðurstöður	óskýrar	og	því	ekki	kallað	eftir	aðgerðum.	Í	einni	skýrslu	er	niðurstaðan	að	

misskipting	sé	til	staðar	en	ekki	er	stungið	upp	á	neinum	aðgerðum.	Í	átta	skýrslum	þar	

sem	 niðurstöður	 greininga	 benda	 ekki	 til	 neinnar	 misskiptingar	 eru	 þó	 settar	 fram	

tillögur	að	aðgerðum.	

Tillögurnar	um	aðgerðir	úr	greiningarskýrslum	voru	skoðaðar	nánar	með	því	að	flokka	

þær	eftir	eðli	þeirra	(Myndrit	4).	Alls	voru	ákvarðaðir	sex	eftirfarandi	flokkar:	

• Upplýsingagjöf:	 Í	þennan	flokk	eru	settar	aðgerðir	sem	taka	til	þess	að	veita	

þurfi	ákveðnum	hópum	eða	einstaklingum	einhverjar	tilteknar	upplýsingar.	Til	

dæmis	að	haldinn	sé	fundur	með	einhverjum	hópi	eða	búinn	til	bæklingur	um	

ákveðna	þjónustu.	

• Nýtt/breytt	verklag:	 Í	þennan	flokk	fara	aðgerðir	sem	taka	til	þess	að	breyta	

þurfi	eða	innleiða	nýtt	verklag.	Til	dæmis	eru	lagðar	til	breytingar	á	vinnulagi	

við	 auglýsingar	 um	 ákveðna	 styrki,	 lagt	 til	 að	 unnið	 verði	 nýtt	 verklag	 eða	

hafin	samvinna	við	einhverja	aðila.	

• Nýjar	aðgerðir:	Í	þennan	flokk	fara	aðgerðir	sem	krefjast	viðbóta	við	þjónustu,	

breytinga	á	grundvallaratriðum	í	þjónustu	eða	að	setja	eigi	af	stað	átak	í	eða	

breyta	 uppbyggingu	 einhvers	 tiltekins	 starfs.	 Til	 dæmis	 að	 hafa	 skjöl	

borgarinnar	á	erlendum	tungumálum,	að	leikskólar	starfi	allt	árið	eða	að	gert	

sé	átak	til	að	breyta	áherslum	í	íþróttaþátttöku.	

• Fræðsla	starfsfólks:	Í	þennan	flokk	eru	settar	aðgerðir	sem	beinast	að	því	að	

fræða	 hóp	 starfsfólks	 um	 jafnréttismál	 og	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð.	 Til	

dæmis	að	unnið	sé	að	því	að	auka	meðvitund	starfsfólks	ákveðins	vinnustaðar	

um	jafnréttismál.	
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• Frekari	greining/rýning:	Í	þennan	flokk	fara	þær	aðgerðir	þar	sem	lagt	er	til	að	

greina	 meira	 til	 þess	 að	 fá	 betri/skýrari	 niðurstöðu	 eða	 rýna	 frekar	 í	

viðkomandi	greiningu.	

• Skráning/öflun	kyngreindra	gagna:	Í	þennan	flokk	fara	allar	aðgerðir	þar	sem	

talið	 er	 nauðsynlegt	 að	 hefja	 eða	 halda	 áfram	með	 söfnum	 á	 kyngreindum	

gögnum.	
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Myndrit	4.	Flokkun	aðgerða	

Eins	og	myndrit	4	sýnir	falla	flestar	aðgerðir	undir	flokkinn	„Frekari	greining/rýning“	

eða	 rúmlega	 40%	 aðgerða	 (40	 af	 98).	 Nokkuð	 jöfn	 dreifing	 er	 milli	 flokkanna	

„Nýtt/breytt	 verklag“,	 „Nýjar	 aðgerðir“	 og	 „Skráning/öflun	 kyngreindra	 gagna“	 eða	 á	

bilinu	 14%	 til	 17%	 aðgerða	 í	 hverjum	 flokki.	 Færri	 aðgerðir	 koma	 í	 flokkinn	

„Upplýsingagjöf“	 eða	 einungis	 8%	 og	 fæstar	 aðgerðir	 eru	 síðan	 í	 flokknum	 „Fræðsla	

starfsfólks“	 eða	um	5%.	Meirihluti	 aðgerða	 snýr	 þannig	 að	 því	 að	 það	þurfi	 að	 greina	

meira	 eða	 safna	 frekari	 gögnum	 eða	 alls	 55%	 aðgerða.	 Aðgerðirnar	 í	 flokkunum	

„Upplýsingagjöf“,	„Nýtt	breytt	verklag“	og	„Breytingar	á	aðgerðum“	snúa	allar	að	bættri	

þjónustu	við	íbúa	borgarinnar	og	rúma	þeir	samtals	um	40%	tillagna	um	aðgerðir.	
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5.5.4 Eftirlit	og	mat	(6.	þáttur	greiningarlykils)	

Samkvæmt	verkferli	í	töflu	3	(skrefi	7	eða	liði	4.17-4.19)	á	að	framkvæma	eftirlit	og	mat	

á	 framkvæmd	 aðgerða.	 Í	 því	 felst	 að	 sá	 starfshópur	 sem	 unnið	 hefur	 greiningarvinnu	

skilar	 svörum	við	 spurningalista.	Þar	er	meðal	 annars	 spurt	um	hvort	niðurstöður	hafi	

verið	kynntar	hlutaðeigandi	aðilum	og	hver	staðan	sé	á	framkvæmd	þeirra	aðgerða	sem	

lagðar	voru	til	 í	viðkomandi	greiningarskýrslu.	Stýrihópur	skilar	síðan	umsögn	varðandi	

eftirlit	og	mat.	Einnig	er	 spurt	um	hvort	niðurstöður	hafi	 verið	kynntar	 fagráði	en	það	

tekur	síðan	ákvarðanir	um	tillögurnar	eins	og	gert	er	ráð	fyrir	í	verkferlinum	(skref	5	og	

6,	liður	4.13	og	4.14).	

Eftirlit	og	mat	hefur	einungis	verið	skoðað	fyrir	greiningar	sem	unnar	voru	árin	2013	

til	2015	(n=19).	Eftirlit	og	mat	fyrir	greiningar	frá	árunum	2012	og	2016	liggja	ekki	fyrir.	

Eins	og	sjá	má	á	myndriti	5	hefur	verið	skilað	eftirliti	og	mati	fyrir	17	af	19	greiningum	en	

umsögn	stýrihóps	hefur	einungis	verið	skilað	fyrir	sjö.	Fram	kemur	í	eftirliti	og	mati	að	

fagráði	 hafi	 verið	 kynntar	 niðurstöður	 í	 níu	 tilvikum	 en	 ekki	 í	 sjö.	 Í	 þremur	 tilvikum	

kemur	ekki	fram	hvort	niðurstöður	hafi	verið	kynntar	fagráði.	
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Myndrit	5.	Eftirlit	og	mat	

Skoðað	var	nánar	hvort	þær	aðgerðir	hefðu	verið	framkvæmdar	sem	kallað	er	eftir	í	

skýrslunum.	 Í	eftirliti	og	mati	er	spurt	hvort	aðgerðir	sem	 lagðar	eru	til	 í	 skýrslum	hafi	

verið	 framvæmdar.	 Í	 því	 samhengi	 voru	 teknar	 saman	 upplýsingar	 úr	 þeim	 19	
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greiningarskýrslum	þar	sem	eftirlit	og	mat	á	að	hafa	farið	fram.	Tekin	voru	saman	svör	

varðandi	stöðu	framkvæmda	þeirra	63	aðgerða	sem	lagðar	höfðu	verið	til	 í	þessum	19	

greiningarskýrslum.	Svörin	féllu	í	fjóra	flokka:	

• Já:	Aðgerðum	hefur	verið	fylgt	eftir.	

• Í	vinnslu/stendur	til:	Framkvæmd	á	aðgerð	hefur	hafist	en	er	ekki	 lokið	eða	

það	stendur	til	að	hefja	framkvæmd.	Mögulegt	er	að	sumum/öllum	aðgerðum	

sé	nú	lokið.	

• Nei:	Aðgerðum	hefur	ekki	verið	fylgt	eftir.	

• Upplýsingar	vantar:	Engar	upplýsingar	hafa	fundist	varðandi	framkvæmd.	

Eins	og	fram	kemur	í	myndriti	6	er	nokkuð	jöfn	dreifing	milli	flokkanna.	Þannig	hafa	

21%	aðgerða	verið	framkvæmdar	en	29%	hafa	ekki	komið	til	framkvæmda.	Þá	eru	33%	

aðgerða	þar	sem	framkvæmd	hefur	hafist	eða	hún	stendur	til	þegar	eftirlit	og	mat	á	sér	

stað.	Fyrir	17%	aðgerða	fundust	ekki	upplýsingar	varðandi	framkvæmd.	
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Myndrit	6.	Staða	framkvæmdar	á	aðgerðum	

Skoðað	var	hvort	einhver	munur	væri	á	hvaða	flokkar	aðgerða	væru	líklegastir	til	að	

komast	 til	 framkvæmda.	 Niðurstöður	 þessarar	 athugunar	 er	 að	 sjá	 í	 myndriti	 7.	 Þar	

kemur	 fram	 að	 búið	 er	 að	 framkvæma	 hlutfallslega	 flestar	 aðgerðir	 í	 flokknum	
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„Upplýsingagjöf“	á	meðan	ekki	er	búið	að	framkvæma	neinar	aðgerðir	í	flokknum	„Nýjar	

aðgerðir“.	Áberandi	er	hve	margar	aðgerðir	eru	 í	 vinnslu	og	þá	sérstaklega	 í	 flokknum	

„Frekari	greining/rýning“	og	„Skráning/öflun	kyngreindra	gagna“.	Einnig	sýna	gögnin	að	

ýmiss	konar	breytingar	hafi	verið	gerðar	á	verklagi.	Í	engum	flokkanna	hafa	allar	tilllögur	

um	aðgerðir	komið	til	framkvæmda.	Ætla	má	að	margar	þeirra	aðgerða	sem	samkvæmt	

myndriti	7	voru	„Í	vinnslu/stendur	til“	að	framkvæma	þegar	eftirlit	og	mat	fór	fram	sé	nú	

lokið.	Sé	litið	til	þess	má	gera	ráð	fyrir	að	bæði	sé	búið	að	greina	fleira	og	safna	ýmsum	

fleiri	 kyngreindum	 gögnum.	 Úr	 myndritinu	 má	 lesa	 að	 í	 öllum	 flokkum	 nema	 „Nýjar	

aðgerðir“	hafi	meirihluti	aðgerða	verið	framkvæmdur	eða	framkvæmd	hafin.	
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Myndrit	7.	Staða	framkvæmdar	á	mismunandi	flokkum	aðgerða	

5.6 Samantekt	
Eins	og	 fram	kemur	 í	 lýsingu	á	niðurstöðum	hefur	 ýmislegt	 verið	 framkvæmt	á	 líftíma	

innleiðingarinnar	og	 liggur	fyrir	töluvert	magn	fjölbreyttra	gagna	um	verkefnið.	Þar	má	

nefna	 ýmiss	 konar	 verkferla,	 nýjar	 reglur	 og	 vinnulag	 við	 gerð	 fjárhagsáætlunar	 og	

breyttar	áherslur	í	fræðslu	og	kynningu.	Auk	þess	hefur	byggst	upp	gagnabanki	varðandi	

greiningu	 á	 fjárúthlutunum	 borgarinnar.	 Þetta	 staðfestir	 hve	 umfangsmikið	

viðfangsefnið	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 er	 og	 að	 unnið	 hefur	 verið	 í	 borginni	 á	

fjölbreyttan	hátt	að	framgangi	viðfangsefnisins.	Þó	mikið	hafi	náðst	þá	er	viðfangsefnið	

flókið	 og	 augljóst	 að	 ýmiss	 konar	 hindranir	 og	 áskoranir	 hafa	 mætt	 starfsfólki	 við	

innleiðinguna.	
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6 Umræður	

Markmið	 þessarar	 rannsóknar	 er	 að	 leita	 svara	 við	 því	 hvernig	 verkefni	

Reykjavíkurborgar	 Kynjuð	 fjárhags-	 og	 starfsáætlun	 samræmist	 hugmyndum	 um	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð,	 hvernig	 þær	 hugmyndir	 endurspeglast	 í	 framkvæmd	

verkefnisins	 og	 loks	 hver	 sé	 staða	 verkefnisins	 í	 ljósi	 markmiðssetningar	 um	

fjárhagsáætlunargerð	 sem	 verkfæri	 í	 þágu	 jafnréttis.	 Í	 leit	 að	 svörum	 við	 þessum	

spurningum	 hefur	 innleiðing	 Reykjavíkurborgar	 á	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 verið	

greind	og	dregin	fram	helstu	áhersluatriði	verkefnisins.	Þessi	atriði	eru	hér	skoðuð	í	ljósi	

hugmynda	og	umræðu	fræðimanna	og	hugmyndafræðinga	á	sviðinu.	

Það	 er	 metnaðarfullt	 verkefni	 hjá	 Reykjavíkurborg	 að	 innleiða	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð.	Verkefnið	er	pólitískt	í	eðli	sínu	og	krefst	langtímaskuldbindingar	

af	 ráðamönnum	 og	 öðrum	 aðstandendum	 þess.	 Eins	 og	 Diane	 Elson	 bendir	 á	 er	

markmiðið	með	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	að	nýta	hana	sem	verkfæri	til	að	vinna	að	

auknu	 jafnrétti	 kynjanna	 með	 því	 að	 samþætta	 ákvarðanatöku	 um	 fjármál	 við	

jafnréttismarkmið	(Elson,	2002a).	Þessi	sýn	kemur	skýrt	fram	í	markmiðum	með	verkefni	

Reykjavíkurborgar	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	þar	sem	áhersla	er	 lögð	á	að	nýta	

fjárhagsáætlunargerðina	 til	 að	 vinna	 að	 jafnrétti	 í	 samræmi	 við	 mannréttindastefnu	

borgarinnar	 (Reykjavíkurborg,	2013c).	 Eins	og	 fram	kemur	á	heimasíðu	verkefnisins	er	

með	samþættingu	mannréttindastefnu	og	fjármálastefnu	borgarinnar	stefnt	að	réttlátri	

dreifingu	 fjármuna	 og	 gæða	 með	 tilliti	 til	 þarfa	 borgarbúa	 á	 grundvelli	

mannréttindastefnunnar.	Segja	má	að	Reykjavíkurborg	sé	með	þessu	framtaki	að	 færa	

jafnréttismálin	 inn	 á	 svið	 stefnumótunar	 og	 ákvarðanatöku	 um	 fjármál	 og	 gefa	 þeim	

þannig	aukið	vægi.	Þetta	er	þýðingarmikið	atriði	að	mati	ýmissa	fræðimanna,	t.d	bendir	

Nathalie	Holvoet	 (2006)	 á	 að	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 sé	 einmitt	 til	 þess	 fallin	 að	

lyfta	 kynjamálunum	 inn	 á	 þjóðhagssvið	 stefnumála	 og	 þar	 með	 stuðla	 að	 auknum	

árangri	 af	 jafnréttisstarfi.	 Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 er	 eitt	 öflugasta	 verkfæri	

kynjasamþættingar	en	eins	og	Anouka	van	Eerdewijk	og	Tine	Davids	(2014)	hafa	fjallað	

um	 er	 kynjasamþætting	 ríkjandi	 nálgun	 í	 jafnréttismálum	 í	 dag,	 þar	 á	 meðal	 hjá	

Reykjavíkurborg.	
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Reykjavíkurborg	 er	 með	 því	 að	 hleypa	 þessu	 verkefni	 af	 stokkunum	 þátttakandi	 í	

þróun	og	mótun	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	bæði	 sem	 frumkvöðull	 á	 Íslandi	 og	

þátttakandi	á	alþjóðavísu.	Eins	og	fram	kemur	í	fræðilegri	umræðu	er	hugmyndafræðin	

og	útfærslur	á	framkvæmd	enn	í	mikilli	gerjun	og	má	þar	til	dæmis	nefna	ólíkar	áherslur	

Sheila	Quinn	 (2009)	og	Debbie	Budlender	 (2008)	á	hvernig	nálgast	 skuli	viðfangsefnið.	

Borgin	leggur	upp	með	verkefnið	á	þann	veg	að	hún	er	á	sama	tíma	að	innleiða	og	þróa	

aðferðir	við	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	

6.1 Innleiðing	kynjaðrar	fjárhags-	og	starfsáætlunar	hjá	Reykjavíkurborg	
Sex	 ár	 eru	 nú	 liðin	 síðan	 tekin	 var	 ákvörðun	 hjá	 Reykjavíkurborg	 um	 innleiðingu	

kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar.	Á	þessum	tíma	hefur	bæði	staðið	yfir	mótun	á	leiðum	

og	sjálf	innleiðingin	hafist.	Ýmsu	hefur	verið	hrundið	í	framkvæmd.	Verkefnisstjóri	hefur	

verið	 starfandi	 við	 verkefnið,	 handbók	 verið	 skrifuð,	 stýrihópur	 unnið	 að	 því	 auk	 þess	

sem	fjöldi	starfshópa	hefur	tekið	þátt	 í	verkefninu	með	því	að	greina	þjónustuþætti	og	

útfæra	jafnréttismat.	Margir	hafa	því	tekið	þátt	og	átt	þar	með	hlutdeild	 í	því	að	móta	

verkefnið.	 Það	 er	 í	 sjálfu	 sér	 lýðræðislegt	 og	 í	 samræmi	 við	 hugmyndir	 margra	

fræðimanna	um	að	ætíð	þurfi	að	aðlaga	nálgun	og	 leiðir	að	aðstæðum	og	samhengi	á	

hverjum	stað	(sjá	t.d.	Budlender,	2008).	

Í	þessari	rannsókn	var	farin	sú	leið	til	að	ná	utan	um	verkefnið	að	þemagreina	gögnin.	

Í	ljós	komu	fjögur	þemu,	þ.e.	þróun	verkferla	og	aðferða,	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	í	

reglum	 borgarinnar,	 fræðsla	 og	 kynning,	 og	 greining	 á	 þjónustuþáttum.	 Þessi	 fjögur	

þema	 lýsa	áherslum	í	 innleiðingunni.	Til	að	 fá	gleggri	mynd	af	greiningu	þjónustuþátta	

var	búinn	til	greiningarlykill.	Hann	var	notaður	til	að	kafa	dýpra	í	þær	greiningarskýrslur	

sem	starfshópar	hafa	unnið	í	verkefninu.	

6.1.1 Þemun	
Þróun	verkferla	og	aðferða	hefur	verið	mikilvægur	liður	í	að	sníða	innleiðingu	kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 að	 aðstæðum	 og	 forsendum	 Reykjavíkurborgar.	 Áhersla	 hefur	

verið	lögð	á	útfæra	leiðir	til	greiningar	á	þjónustuþáttum,	leiðir	til	að	gera	jafnréttismat	

á	 breytingartillögum	 við	 fjárhagsáætlun	 og	 tillögum	 að	 nýjum	 fjárfestingum.	 Slíkar	

greiningar	 og	 mat	 snúa	 að	 miklu	 leyti	 að	 því	 að	 greina	 ráðstöfun	 fjármuna	 í	 ljósi	

mismunandi	 stöðu	 kynjanna.	 Það	 má	 lesa	 úr	 verkferlunum	 að	 miðað	 er	 við	 að	
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ákvarðanir	 séu	 teknar	 á	 grundvelli	 kyngreindra	 gagna	 og	 markmiða	 um	 jafnrétti	

kynjanna.	 Með	 því	 að	 framkvæma	 slíkar	 greiningar	 er	 verið	 að	 auka	 gagnsæi	 í	

ákvarðanatöku	en	það	er	einmitt	eitt	af	markmiðum	Reykjavíkurborgar	með	verkefninu	

eins	og	fram	kemur	á	heimasíðu	þess.	Margir	fræðimenn	(sjá	t.d.	Combaz,	2013;	Klatzer,	

2008;	 Quinn,	 2009)	 hafa	 dregið	 fram	 þennan	 þátt	 sem	 kost	 við	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð	því	aukið	gagnsæi	geri	það	auðveldara	að	fylgja	eftir	stefnumálum	

með	því	að	rekja	sig	í	gegnum	ákvörðunartökuferlið	við	ráðstöfun	fjármuna	lið	fyrir	lið.	

Með	 því	 móti	 er	 einnig	 verið	 að	 vinna	 að	 aukinni	 skilvirkni	 og	 markvirkni	 í	

fjárhagsáætlunarferlinu.	

Hönnun	verkferla	og	aðferða	þjónar	fleiri	þýðingarmiklum	markmiðum.	Líta	má	svo	á	

að	þar	 sé	 grunnur	 lagður	að	ákveðnu	verklagi	 sem	starfsfólki	 borgarinnar	er	ætlað	að	

fylgja	 til	 að	 tryggja	 samræmi	 í	 fjárhagsáætlunargerðinni	 og	 ýta	 þannig	 undir	 öguð	

vinnubrögð.	 Jafnframt	 er	 með	 verkferlunum	 verið	 að	 færa	 jafnréttisumræðuna	 nær	

ákvörðunar-	og	fjárhagsáætlunarferli	borgarinnar	og	þar	með	flytja	hana	inn	á	borð	hjá	

þeim	 sem	 taka	 fjármálaákvarðanir.	 Til	 marks	 um	 þetta	 er	 til	 að	 mynda	 hlutverk	 og	

ábyrgð	 fagráða	 og	 sviðsstjóra	 mjög	 sýnilegt	 í	 verkferli	 sem	 tekur	 til	 greininga	 á	

þjónustuþáttum	 en	 þessir	 aðilar	 gegna	mikilvægu	 hlutverki	 í	 ákvarðanatöku	 varðandi	

fjárhagsáætlunarferli	borgarinnar.	Með	því	færa	 jafnréttismál	og	fjármál	hjá	borginni	á	

sama	 borð	 er	 stigið	 þýðingarmikið	 skref	 í	 átt	 að	 samþættingu	 mannréttinda-	 og	

fjármálastefnu	eins	og	markmið	verkefnisins	segir	til	um.	Hér	er	gott	að	hafa	í	huga	að	

kynjasamþætting	er	ein	helsta	nálgun	í	jafnréttismálum	og	eins	og	Quinn	(2009)	bendir	á	

er	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 almennt	 talin	 nauðsynlegt	 verkfæri	 við	

kynjasamþættingu	og	erfitt	að	sjá	fyrir	sér	kynjasamþættingu	án	þess	að	fjármálavíddin	

sé	hluti	af	henni.	

	Það	 er	 ljóst	 að	 þessi	 skref	 í	 átt	 að	 auknu	 gagnsæi	 í	 ákvarðanatöku	 og	

kynjasamþættingu	 hafa	 ekki	 verið	 að	 fullu	 stigin	 fyrr	 en	 verkferlum	 er	 fylgt	 eftir.	

Vissulega	er	búið	að	móta	verklagið	en	það	hefur	ekki	verið	innleitt	formlega.	Það	hefur	

þó	 verið	 tekið	 í	 notkun	 á	 afmörkuðum	 sviðum,	 staðfest	 í	 reglum	 borgarinnar	 og	

verkferlar	 prófaðir	 án	 þess	 að	 því	 hafi	 fylgt	 skuldbinding	 um	 aðgerðir.	 Þannig	 hafa	

verkferlarnir	 verið	 notaðir	 til	 að	 greina	 þjónustuþætti	 og	 vinna	 jafnréttismat	 við	

breytingatillögur.	 Það	 er	 aftur	 á	móti	 óljóst	 að	 hvaða	marki	 þessi	 þróunarvinna	 hefur	
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náð	 til	 þess	 að	 hluta	 ferlisins	 sem	 við	 kemur	 ákvarðanatöku	 varðandi	 ráðstöfun	

fjármuna.	Ekki	er	hægt	að	túlka	fundargerðir	fagráðanna	þannig	að	tillögur	að	aðgerðum	

hafi	 verið	 meðhöndlaðar	 á	 þann	 veg	 að	 teknar	 hafi	 verið	 ákvarðanir	 um	 aðgerðir	 á	

grundvelli	greiningarskýrslna	eins	og	verkferlar	gera	ráð	fyrir.	Þá	 liggur	ekki	nógu	skýrt	

fyrir	 í	verkferli	að	hve	miklu	leyti	gerð	er	krafa	um	að	aðgerðir	komi	til	 framkvæmda.	Í	

verkferli	 kemur	 reyndar	 fram	að	sviðsstjórar/skrifstofstjórar	beri	ábyrgð	á	 framkvæmd	

aðgerða	en	eftirfylgni	með	aðgerðum	og	mat	á	gæðum	þeirra	og	árangri	virðist	ekki	vera	

hluti	 af	 sjálfu	 verkferlinu.	 Þar	með	 er	 ábyrgðarskylda	 ekki	 nógu	 skýr	 sem	 aftur	 grefur	

undan	því	að	ferlið	verði	markvisst	og	skilvirkt.	

Í	greinargerð	við	fjárhagsáætlun	Reykjavíkurborgar	er	að	finna	reglur	borgarinnar	um	

vinnuferlið	 við	 fjárhagsáætlunargerðina.	 Í	 innleiðingarferlinu	 hefur	 reglum	 nokkrum	

sinnum	 verið	 breytt	 til	 að	 stuðla	 að	 umbótum	 við	 fjárlagarammann	 í	 þágu	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar.	Af	 þessu	má	 sjá	 að	 forsvarsmenn	Reykjavíkurborgar	 telja	 það	

skipta	miklu	máli	að	umgjörðin	um	fjárhagsrammann	endurspegli	þann	pólitíska	vilja	að	

koma	kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	á	 í	 reynd.	Þetta	er	 í	 samræmi	við	það	sem	kemur	

fram	 bæði	 hjá	 OECD	 (2017)	 og	 Quinn	 (2009)	 að	 í	 öðrum	 áfanga	 af	 þremur	 felist	

endurskipulagning	 fjárhagsáætlunargerðarinnar	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 hún	

endurspegli	 kynjavídd	 á	 öllum	 stigum	 hennar.	 Séu	 greinargerðirnar	 skoðaðar	 má	 sjá	

ákveðna	þróun.	Sýnilegt	er	til	dæmis	að	í	upphafi	innleiðingar	og	fram	til	þessa	styrkist	

krafan	um	að	kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 sé	beitt.	Þannig	er	 fyrst	 sagt	að	mið	 skuli	

tekið	af	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	en	seinna	er	talað	um	að	byggt	skuli	á	henni	og	

að	 henni	 skuli	 beitt	 heildstætt	 við	 fjárhagáætlunargerðina	 fyrir	 árið	 2019.	 Þá	 er	með	

reglubreytingu	 sem	 var	 gerð	 árið	 2015	 gerð	 krafa	 um	 að	 við	 framkvæmd	

fjárhagsáætlunar	 sé	 gert	 jafnréttismat	 á	 öllum	 breytingartillögum	 við	 fjárhagsáætlun.	

Ætla	má	að	tilgangurinn	með	því	sé	að	efla	vitund	um	jafnréttismál	við	ákvarðanatöku.	

Óljóst	er	þó	hvaða	vægi	jafnréttismatið	hefur	í	sjálfri	ákvarðanatökunni	og	hvernig	það	

er	nýtt	við	afgreiðslu	tillagnanna.	Þá	veikir	það	heildarmyndina	að	jafnréttismat	er	ekki	

gert	 fyrir	 allar	 breytingartillögur.	 Á	 árinu	 2016	 var	 aðeins	 gert	 jafnréttismat	 við	 fimm	

breytingartillögur	 samanborið	 við	 24	 árið	 áður.	 Staða	 jafnréttismatsins	 er	 þannig	 veik	

hvað	varðar	vægi	og	ábyrgðarskyldu	og	því	ekki	hægt	að	gera	ráð	fyrir	að	það	komi	að	

verulegu	gagni	við	að	vinna	að	markmiðum	verkefnisins.	
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Pólitískur	vilji	borgaryfirvalda	virðist	staðfastur	allan	líftíma	verkefnisins	og	það	liggja	

fyrir	áætlanir	um	að	verkefnið	haldi	áfram.	Þetta	er	gríðarlega	þýðingarmikið	því	eins	og	

Rhonda	 Sharp	 og	 Ray	 Broomhill	 (2002,	 2014)	 komust	 að	 í	 greiningu	 sinni	 á	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	í	Ástralíu	standa	verkefni	af	þessum	toga	og	falla	með	pólitískum	

vilja	 stjórnvalda.	 Hjá	 borginni	 hefur	 verið	 unnið	 að	 breytingum	 á	 regluverki	 varðandi	

fjárhagsáætlunargerðina	 sem	 styrkir	 innleiðinguna	 og	 skapar	 forsendur	 fyrir	 þróun	 og	

framgang	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar	til	lengri	tíma.	

Áhersla	 hefur	 verið	 lögð	 á	 fræðslu	 og	 kynningarstarf	 í	 innleiðingunni.	 Inntak	

fræðslunnar	 hefur	 bæði	 snúið	 að	 því	 að	 auka	 þekkingu	 og	 vitund	 um	 stöðu	

jafnréttismála	 og	 því	 að	 byggja	 upp	 þekkingu	 á	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð.	 Haldin	

hafa	verið	ýmiss	konar	námskeið	og	málþing	en	auk	þess	hefur	verið	gefin	út	handbók	

fyrir	verkefnið	og	viðamikilli	heimasíðu	er	haldið	úti	sem	er	aðgengileg	almenningi.	Eins	

og	 fram	 kemur	 hjá	 Sharp	 (2003)	 er	 kynningar-	 og	 fræðslustarf	 af	 þessum	 toga	 oft	

einkennandi	 á	 fyrstu	 stigum	 innleiðingar	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar.	 Hér	 má	

greina	 áherslu	 á	 mikilvægi	 þess	 að	 vinna	 að	 uppbyggingu	 þekkingar	 og	

hugarfarsbreytingar	 hjá	 öllu	 starfsfólki	 borgarinnar	 um	 jafnréttismál	 og	 ráðstöfun	

fjármuna.	 Þetta	 sýnir	 að	 forsvarsmenn	 verkefnisins	 telja	mikilvægt	 að	 fræðslan	 nái	 til	

alls	 starfsfólks	 borgarinnar.	 Þetta	 ber	 vott	 um	 að	 forsvarsmenn	 verkefnisins	 geri	 sér	

grein	fyrir	því	að	árangur	þess	sé	háður	því	að	hugarfarsbreyting	og	vitundarvakning	eigi	

sér	stað	eins	og	fram	kemur	hjá	mörgum	fræðimönnum.	Gögn	þessarar	rannsóknar	gefa	

þó	ekki	færi	á	að	svara	því	hvort	þessi	hugarfarbreyting	og/eða	vitundarvakning	hafi	átt	

sér	stað.	

Reykjavíkurborg	 hefur	 einnig	 lagt	 áherslu	 á	 að	 starfsfólk	 og	 aðrir	 aðstandendur	

verkefnisins	fái	tækifæri	til	að	efla	þekkingu	sína	og	kynnast	sambærilegu	starfi	annars	

staðar.	 Þannig	 hefur	 verið	 komið	 á	 samstarfi	 við	 fjármála-	 og	 efnahagsráðuneytið,	

Háskóla	 Íslands	og	erlendar	borgir	þar	 sem	unnið	hefur	verið	að	 innleiðingu	kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar.	Með	þessu	hafa	þeir	sem	stjórna	verkefninu	fengið	tækifæri	til	

að	spegla	reynslu	sína	af	innleiðingunni	í	reynslu	og	hugmyndum	annarra.	Þetta	er	eitt	

þeirra	 atriða	 sem	 fram	 kemur	 í	 úttektarskýrslu	 OECD	 (2017)	 að	 skipti	 máli	 fyrir	

framþróun	verkefna	af	þessum	toga.	



	

74	

Hafa	 ber	 hugfast	 að	 kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 er	 samstarfsverkefni	 þar	 sem	

þekking	bæði	á	 jafnréttismálum	og	hvernig	 fjárhagsáætlunargerð	 fer	 fram	og	virkar	er	

grundvallaratriði	 (Budlender	 og	 Hewitt,	 2003).	 Í	 samstarfshópum	 þurfa	 því	 að	 koma	

saman	 einstaklingar	með	 ólíkan	 þekkingargrunn	 og	mismunandi	 reynslu	 og	 í	 því	 felst	

mikil	 áskorun	 fyrir	 þá	 (Holvoet,	 2007).	 Elson	 (2002a)	 áréttar	 einmitt	 að	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	 snúist	 ævinlega	 um	 að	 sameina	 annars	 vegar	 þekkingu	 á	

jafnréttismálum	 og	 hins	 vegar	 á	 fjármálum	 og	 áætlanagerð.	 Fæstir	 hafa	 þekkingu	 á	

öllum	hliðum	svo	viðamikils	og	flókins	verkefnis	sem	kynjuð	fjárhagsáætlunargerð	er.	Því	

eru	 miklar	 kröfur	 gerðar	 til	 þeirra	 einstaklinga	 sem	 taka	 þátt	 um	 að	 þeir	 nálgist	

viðfangsefnin	með	opnum	huga,	treysti	samstarfsaðilum	og	geti	fléttað	ólíkar	hugmyndir	

saman.	Erfitt	er	að	meta	út	frá	gögnum	þessarar	rannsóknar	hvernig	tekist	hefur	til	hjá	

Reykjavíkurborg	 í	 samstarfi	 þessara	 aðila	 en	 sjá	 má	 dæmi	 um	 samstarf	 til	 dæmis	 í	

breytingum	á	reglum	varðandi	fjárhagsáætlunargerð	og	þróun	verkferla	við	greiningu	á	

þjónustuþáttum	og	 jafnréttismat.	 Þar	hefur	unnið	 saman	 fólk	með	þekkingu	á	báðum	

þessum	meginsviðum.	

Greining	 þjónustuþátta	 hefur	 verið	 í	 forgrunni	 verkefnisins	 og	 þá	 sérstaklega	 í	

upphafi	þess.	Samræmist	það	almennum	hugmyndum	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	

að	 fyrsta	 skrefið	 sé	 alltaf	 að	 greina	 stöðuna	 (sjá	 t.d.	 Quinn,	 2009).	 Tilgangur	

greiningarvinnu	 Reykjavíkurborgar	 hefur	 þó	 ekki	 einungis	 verið	 að	 greina	 ráðstöfun	

fjármuna	 heldur	 líka	 að	 þróa	 verklag	 og	 aðferðir,	 auka	 hlutdeild	 og	 efla	 þekkingu	

starfsfólks	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð.	

Ekki	virðist	hafa	verið	gengið	skipulega	til	verks	um	að	safna	og	skrá	kyngreind	gögn	

þó	 svo	 það	 hafi	 verið	 eitt	 af	 verkefnum	 stýrihópsins	 í	 upphafi	 innleiðingarinnar	 að	

tryggja	að	slíkt	væri	gert.	Í	drögum	að	ársskýrslu	stýrihóps	frá	2016	kemur	fram	að	sett	

hafi	verið	fram	drög	að	gagnastefnu	og	að	stýrihópurinn	muni	framvegis	tryggja	að	gögn	

séu	greinanleg	á	kyn	og	jaðarsetta	hópa.	Þetta	gefur	til	kynna	að	metið	sé	að	vinna	þurfi	

heildstætt	að	kyngreindri	skráningu	gagna	og	að	stýrihópurinn	axli	ábyrgð	á	að	það	verði	

gert.	Eins	og	Quinn	(2009)	bendir	á	er	það	flókið	og	krefjandi	að	safna	og	halda	utan	um	

slík	gögn.	Gæði	gagnanna	er	annað	sem	huga	þarf	að.	Í	úttektarskýrslu	OECD	(2014)	er	

skortur	á	gæðum	kyngreindra	gagna	gerður	að	sérstöku	umtalsefni	og	áhersla	lögð	á	að	

til	 þess	 að	 slík	 gögn	 komi	 að	 fullum	 notum	 þurfi	 að	 vanda	 vel	 til	 verksins.	 Með	
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gagnastefnu	 sem	 liggur	 fyrir	 í	 drögum	er	 verið	 að	 stefna	 að	því	 að	 auka	 kerfisbundna	

gagnasöfnun	og	ætti	það	einnig	að	leiða	til	þess	að	gæði	gagnanna	aukist.	

Á	 líftíma	 verkefnisins	 hefur	 það	 nokkuð	 verið	 á	 reiki	 hvernig	 staðið	 skuli	 að	 vali	 á	

þjónustuþáttum	 til	 greiningar	 og	 hversu	 margir	 skuli	 greindir.	 Þetta	 skapar	 ákveðna	

óvissu	um	greiningarvinnuna,	stöðu	hennar	og	tilgang.	Í	verkferlum	kemur	fram	að	valið	

sé	í	höndum	fagráða	og	sviðsstjóra/skrifstofustjóra	en	erfitt	er	að	átta	sig	á	eftir	hverju	

farið	 er	 við	 valið.	 Ætla	 má	 að	 ákveðin	 samræming	 og	 skýr	 markmið	 með	 valinu	 og	

umfanginu	myndu	styðja	fagráðin	og	sviðsstjórana/skrifstofustjórana	að	halda	utan	um	

þessa	 vinnu.	Með	 því	 að	 setja	 í	 reglur	 borgarinnar	 að	 hvert	 svið/skrifstofa	 skuli	 velja	

a.m.k.	 einn	 þjónustuþátt	 til	 greiningar	 á	 ári	 er	 þó	 verið	 að	 tryggja	 framhald	

greiningarvinnunar	eftir	líftíma	verkefnisins.	

6.1.2 Greiningarlykill	
Þemun	gefa	innsýn	í	ferlið	við	innleiðinguna	í	heild	en	með	beitingu	greiningarlykilsins	er	

sjónum	beint	að	greiningum	á	einstökum	þjónustuþáttum.	Niðurstöður	greiningarlykils	

sýna	 að	 alls	 hafi	 verið	 greindir	 41	 þjónustuþáttur	 hjá	 Reykjavíkurborg	 á	 meðan	 á	

innleiðingu	hefur	staðið	eða	fram	til	ársins	2016.	Öll	svið	og	þrjár	miðlægar	skrifstofur	

hafa	skilað	greiningum	og	er	það	til	marks	um	að	verkefninu	hafi	eins	og	til	stóð	tekist	að	

ná	 til	 stórs	 hluta	 þeirra	 sviða	 og	 skrifstofa	 sem	 heyra	 undir	 A-hluta	

fjárhagsáætlunargerðar.	 Á	 árunum	 2012	 til	 2014	 fór	 fram	 meginhluti	

greiningarvinnunnar	 og	 voru	 alls	 30	 greiningar	 framkvæmdar	 á	 því	 tímabili,	 meðan	

fæstar	greiningar	voru	framkvæmdar	á	árinu	2015	eða	einungis	þrjár	en	sjö	árið	2016.	

Ekki	 er	 að	 finna	 í	 gögnunum	 neina	 skýringu	 á	 þessari	 fækkun	 á	 fjölda	 greininga.	 Ein	

skýring	gæti	verið	að	áherslur	í	verkefninu	hafi	breyst	í	kringum	2015	þegar	farið	var	að	

útfæra	hugmyndir	um	jafnréttismat	og	því	hafi	ekki	 lengur	verið	 lagt	 jafn	mikið	upp	úr	

því	að	greina	einstaka	þjónustuþætti.	

Verkferill	 Reykjavíkurborgar	 varðandi	 greiningarvinnuna	 byggir	 á	 aðferð	 Klatzer	 þar	

sem	 miðað	 er	 við	 að	 sett	 séu	 jafnréttismarkmið,	 framkvæmd	 greining	 og	 fengnar	

niðurstöður	úr	henni.	Síðan	séu	búnir	 til	 frammistöðuvísar	 (e.	performance	 indicators)	

til	 að	meta	þann	árangur	 sem	stefnt	er	að	og	að	 lokum	skilgreindar	aðgerðir	 til	 að	ná	

markmiðunum	á	grundvelli	 frammistöðuvísanna	 (Klatzer,	2008).	Reykjavíkurborg	notar	

hugtakið	 mælikvarði	 í	 stað	 hugtaksins	 frammistöðuvísir.	 Það	 er	 ónákvæm	
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hugtakanotkun	 og	 ekki	 er	 heppilegt	 að	 nota	 hugtakið	 mælikvarði	 í	 þessu	 samhengi.	

Kvarði	 er	 skráning	á	mælieiningum	og	gefur	því	 ekki	 viðmið	um	 framvindu	markmiða.	

Hér	 er	 því	 notað	 hugtakið	 frammistöðuvísir.	 Eins	 og	 Sharp	 (2003)	 bendir	 á	 eru	

skilgreindir	frammistöðuvísar	lykilatriði	til	að	komast	að	því	hvort	árangur	hafi	náðst	og	

því	 er	 mikilvægt	 að	 hugtakanotkun	 sé	 skýr	 og	 nákvæm	 og	 að	 ekki	 sé	 ruglað	 með	

merkingu.	 Gögnin	 úr	 greiningarvinnunnni	 sýna	 að	 í	 flestum	 greiningarskýrslum	

Reykjavíkurborgar	eru	sett	 jafnréttismarkmið	en	 í	nánast	engum	þeirra	eru	skilgreindir	

frammistöðuvísar.	Ástæður	þessa	eru	ekki	augljósar	en	ein	hugsanleg	skýring	gæti	verið	

sú	að	ekki	hafi	verið	til	staðar	nægjanleg	sérþekking	og	kunnátta	hjá	starfshópunum	til	

þess	 að	 skilgreina	 slíka	 vísa.	 Einnig	 er	 hugsanlegt	 að	 umrædd	 ónákvæmni	 í	

hugtakanotkun	hafi	villt	um	fyrir	 fólki.	Hér	ber	að	hafa	 í	huga	að	ekki	er	unnt	að	setja	

raunhæf	 markmið	 og	 frammstöðuvísa	 til	 að	 mæla	 þau	 nema	 til	 staðar	 sé	 haldbær	

þekking	 á	 því	 hvernig	 kyn	 og	 kynjamynstur	 mótast	 og	 viðhaldast	 í	 samfélaginu	

(Budlender,	 2008).	 Niðurstöður	 skýrslanna	 sýna	 einnig	 að	 í	 17	 tilvikum	 er	 ályktað	 að	

ráðstöfun	fjármuna	leiði	til	kynbundinnar	mismununar.	Þessar	niðurstöður	styðja	þannig	

rökin	 fyrir	 því	 að	þörfin	 á	 að	 innleiða	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð	hjá	borginni	 sé	 til	

staðar.	

Í	nánast	öllum	greiningarskýrslum	eru	settar	fram	tillögur	að	aðgerðum.	Athyglisvert	

er	 að	 það	 er	 óháð	 því	 hverjar	 niðurstöður	 greininganna	 eru.	 Séu	 aðgerðir	 flokkaðar	

kemur	 í	 ljós	að	 stór	hluti	þeirra	eða	 rúmlega	helmingur	 felur	 í	 sér	 tillögur	um	að	gera	

frekari	 greiningar	 eða	 safna	 fleiri	 kyngreindum	 gögnum	 (Frekari	 greining/rýning	 og	

Skráning/öflun	 kyngreindra	 gagna).	 Almennt	 eru	 hugmyndfræðingar	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 sammála	 um	 að	 gott	 aðgengi	 þurfi	 að	 vera	 að	 kyngreindum	

gögnum	 þegar	 farið	 sé	 af	 stað	með	 innleiðingu	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 (sjá	

t.d.	Sharp,	2003)	og	að	kynbundin	greining	á	ráðstöfun	fjármuna	sé	þar	grundvallaratriði	

(sjá	 t.d.	 Quinn,	 2009).	 Því	 skal	 ekki	 ekki	 dregið	 úr	 mikilvægi	 skipulegrar	 söfnunar	

kyngreindra	gagna	og	bætts	aðgengis	að	þeim.	Ekki	má	þó	missa	sjónar	á	því	að	frekari	

greiningar	eða	söfnun	á	fleiri	gögnum	eru	í	sjálfu	sér	ekki	aðgerðir	sem	stuðla	beint	að	

því	að	auka	 jafnrétti.	Þetta	 leggur	Sharp	meðal	annarra	mikla	áherslu	á	(2003).	Því	má	

líta	 á	 gagnasöfnun	 fremur	 sem	 forsendu	 fyrir	 markmiðssetningu	 en	 ekki	 aðgerð	 sem	

uppfylli	þær	hugmyndir	um	aðgerðir	sem	Klatzer	vísar	til	í	aðferð	sinni,	þ.e.	aðgerðir	sem	

vinna	á	greindu	kynjamisrétti.	
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Í	 ljósi	þessara	niðurstaðna	úr	greiningarskýrslunum	má	velta	fyrir	sér	hvort	nægilegt	

aðgengi	 hafi	 verið	 að	 kyngreindum	gögnum	 fyrir	 þær	 greiningar	 sem	 farið	 var	 af	 stað	

með	en	einnig	hvort	tekist	hafi	að	afmarka	greiningarnar	nægilega	þannig	að	þær	gætu	

skilað	markvissum	niðurstöðum	öðrum	en	að	kalla	á	 frekari	greiningar.	 Í	því	 samhengi	

má	benda	á	að	í	12	greiningarskýrslum	er	ekki	dregin	nein	niðurstaða	og	ýtir	það	undir	

þá	túlkun	að	ekki	hafi	tekist	að	afmarka	greininguna	nægilega	vel	í	öllum	tilvikum.	OECD	

bendir	einmitt	á	þetta	í	úttektarskýrslu	(2014),	þar	sem	vakin	er	athygli	á	að	ein	af	helstu	

áskorunum	kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 sé	 að	 tryggja	 næga	þekkingu	og	 skilning	

hjá	 þeim	 sem	 beita	 eiga	 þeim	 aðferðum	 og	 verkferlum	 sem	 nota	 á	 við	

fjárhagsáætlunargerðina.	

Fjöldi	tillagna	um	aðgerðir	koma	fram	í	greiningarskýrslunum.	Um	40%	aðgerða	sem	

stungið	er	upp	á	falla	í	flokkana	„Nýtt/breytt	verklag“,	„Upplýsingagjöf“	og	„Breytingar	á	

aðgerðum“	 en	 þær	 aðgerðir	 geta	 allar	 að	 einhverju	 leyti	 orðið	 til	 þess	 að	 draga	 úr	

misskiptingu	 fjármuna	 og	 bæta	 þjónustu	 við	 borgarbúa	 á	 grundvelli	

jafnréttissjónarmiða.	

Með	gerð	greiningarskýrslanna	og	aðgerða	sem	komið	hafa	til	framkvæmda	má	ætla	

að	meira	sé	 til	af	kyngreindum	gögnum	og	að	þau	séu	nú	aðgengilegri	en	var	áður	en	

verkefnið	fór	af	stað.	Þá	hafa	verið	gerðar	nokkrar	breytingar	á	verklagi	við	framkvæmd	

þjónustuþátta	og	jafnréttismiðuð	upplýsingagjöf	aukin	til	tiltekinna	hópa.	Vænta	má	að	

þessar	aðgerðir	hafi	að	einhverju	marki	stuðlað	að	breytingum	í	átt	að	auknu	jafnrétti	en	

ekki	er	að	sjá	að	það	liggi	fyrir	neitt	formlegt	mat	á	því.	Þetta	eru	þó	almennt	séð	minni	

háttar	 aðgerðir	 þar	 sem	 ekki	 er	 miklu	 til	 kostað.	 Tillögur	 um	 aðgerðir	 sem	 krefjast	

meiriháttar	 pólitískrar	 skuldbindingar	 og	 ákvarðanatöku	 eins	 og	 aðgerðir	 í	 flokknum	

„Nýjar	aðgerðir“	 falla	undir	hafa	aftur	á	móti,	miðað	við	eftirlit	og	mat,	ekki	 komið	 til	

framkvæmda.	Þetta	er	samhljóma	niðurstöðum	sem	fram	koma	í	útttektarskýrslu	OECD	

(2017)	 á	 innleiðingu	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 í	 aðildarríkjunum.	 Einnig	 vekur	

athygli	hve	fáar	aðgerðir	eru	í	þessum	flokki	í	verkefni	Reykjavíkurborgar.	

Um	helmingur	þeirra	aðgerða	sem	gerð	er	grein	fyrir	í	eftirliti	og	mati	er	annað	hvort	

búið	 að	 framkvæma	 eða	 stendur	 til	 að	 framkvæma.	 Þar	 sem	 eftirlit	 og	 mat	 í	 þessu	

verkefni	 Reykjavíkurborgar	 nær	 einungis	 til	 þess	 að	 greina	 frá	 því	 hvort	 aðgerðir	 hafi	

verið	framkvæmdar	gefur	það	engar	upplýsingar	um	hvort	árangur	hafi	náðst.	Óljóst	er	
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nákvæmlega	hvaða	hlutverki	eftirliti	og	mati	sé	ætlað	að	þjóna	að	öðru	leyti	en	að	gefa	

innsýn	 í	 það	 hvort	 aðgerðir	 séu	 framkvæmdar.	 Það	 væri	 til	 bóta	 ef	 eftirfylgni	 með	

framkvæmd	aðgerða	væri	sýnilegri	og	næði	 til	þess	að	skoða	árangur	og	þar	með	yrði	

gagnsærra	hvernig	jafnréttismarkmiðunum	sem	sett	eru	í	greiningarskýrslunum	reiðir	af.	

6.2 Staða	og	árangur	verkefnisins	
Á	 heimasíðu	 kynjaðrar	 fjárhags-	 og	 starfsáætlunar	 kemur	 fram	 að:	 „Markmiðið	 með	

innleiðingunni	 er	 að	 samþætta	 í	 raun	 mannréttindastefnu	og	 fjármálastefnu	

borgarinnar.	 Stefnt	 er	 að	 réttlátri	 dreifingu	 fjármuna	 og	 gæða	 með	 tilliti	 til	 þarfa	

borgarbúa“	 (Reykjavíkurborg,	 e.d.).	 Hvað	 það	 nákvæmlega	 felur	 í	 sér	 að	 samþætta	

mannréttindastefnu	og	fjármálastefnu	og	hvenær	því	marki	er	náð	er	flókið	að	skilgreina	

og	háð	sjónarmiðum	og	túlkunum	sem	ná	langt	út	fyrir	ramma	þessarar	rannsóknar.	Líta	

má	á	þetta	markmið	sem	yfirlýsingu	og	leiðarljós	sem	ekki	er	ástæða	til	að	mæla	í	sjálfu	

sér	en	krefst	þess	að	sett	séu	undirmarkmið	(útkoma	og	afurðir)	svo	hægt	sé	að	mæla	

frammistöðu,	samanber	umfjöllun	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	og	árangurmiðaða	

fjárhagsáætlunargerð	(Sharp,	2003).	

Á	núverandi	tímapunkti	er	staða	verkefnisins	að	mörgu	leyti	nokkuð	óljós.	Verkefnið	

hefur	staðið	yfir	í	sex	ár	en	ennþá	hefur	innleiðing	þess	ekki	komist	á	það	stig	að	hægt	sé	

gera	ráð	fyrir	að	kynjavíddin	raungerist	 í	sjálfri	 fjárhagsáætlunargerðinni.	Sjá	má	merki	

um	kynjavíddina	 í	greinargerðum	með	fjárhagsáætlunargerðinni	en	þar	sem	ekki	hefur	

enn	 komið	 til	 framkvæmda	 krafan	 um	 kynjaða	 nálgun	 heildstætt,	 er	 erfitt	 að	 meta	

stöðuna.	Eins	og	fram	hefur	komið	á	að	beita	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	heildstætt	í	

fjárhagsáætlun	ársins	2019.	Óljóst	er	hvað	það	 felur	nákvæmlega	 í	 sér	og	má	ætla	að	

það	 sé	 háð	 túlkunum	 þeirra	 sem	 að	 fjárhagsáætlunargerðinni	 standa.	 Engin	

áfangamarkmið	virðast	hafa	verið	sett	fyrir	verkefnið	sem	hefðu	gert	það	kleift	að	meta	

framvinduna	og	stöðuna	á	hverjum	tíma.	Þó	verkefninu	sé	áfangaskipt	snýr	sú	skipting	

að	viðfangsefnum	en	ekki	áfangamarkmiðum.	

Gagnlegt	 getur	 verið	 að	 skoða	 stöðu	 innleiðingarinnar	 og	 árangur	 verkefnisins	 á	

núverandi	 tímapunkti	 í	 ljósi	 hugmynda	 Sharp	 um	 þrepaskiptu	 markmiðin	 þrjú,	

vitundarvakningu,	skuldbindingu	og	breytta	fjárhagsáætlunargerð	(Sharp,	2001	og2003).	

Núverandi	 afurðir	 verkefnisins	 felast	 einkum	 í	 gagnasöfnun,	 greiningum,	

þekkingarmiðlun	og	þjálfun	starfsfólks.	Sharp	(2001	og	2003)	telur	að	slíkar	afurðir	skapi	
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forsendur	 fyrir	 innleiðingunni	 og	 auki	 gagnsæi	 í	 ákvarðanatöku.	 En	 þessi	 atriði	 eru	 öll	

liður	 í	 fyrsta	 þrepskipta	 markmiði	 Sharp,	 vitundarvakningu,	 þ.e.a.s.	 gagnasöfnun,	

greiningarvinna	 og	 fræðsla	 (Sharp,	 2003).	 Fram	 kemur	 hjá	 henni	 að	 flestir	 hefja	

innleiðingu	sína	á	þennan	hátt	eins	og	raunin	hefur	verið	hjá	Reykjavíkurborg.	Ekki	skal	

dregið	 úr	 þýðingu	 þessa	 þreps	 en	 mikilvægt	 er	 þó	 að	 gera	 sér	 grein	 fyrir	 því	 að	

raunverulegur	 árangur	 verkefnisins	 mælist	 ekki	 á	 þessu	 þrepi.	 Það	 er	 ekki	 fyrr	 en	

verkefninu	hefur	verið	stýrt	yfir	á	þrep	2	og	3	að	hægt	er	að	mæla	hvort	raunverulegur	

árangur	af	innleiðingunni	hafi	náðst	í	formi	aukins	jafnréttis	við	ráðstöfun	fjármuna.	

Með	 breytingum	 á	 reglum	 við	 fjárhagsáætlunargerð	 og	 verkferlum	 er	

Reykjavíkurborg	að	færa	jafnréttisumræðuna	inn	á	borð	hjá	þeim	sem	ákvörðunarvaldið	

hafa	og	festa	vinnulag	við	fjárhagsáætlunargerð	sem	felur	 í	sér	fyrirætlun	um	að	vinna	

að	settum	jafnréttismarkmiðum.	Með	þessu	er	verkefnið	fært	 í	átt	að	þrepi	2	þar	sem	

gert	 er	 ráð	 fyrir	 að	 opinberir	 aðilar	 taki	 ábyrgð	 á	 skuldbindingum	 sínum	 í	

jafnréttismálum.	Þær	aðgerðir	úr	greiningarskýrslum	sem	framkvæmdar	hafa	verið	hjá	

Reykjavíkurborg	hafa	einkum	beinst	að	breyttum	verkferlum	og	aukinni	upplýsingagjöf	

til	 tiltekinna	 hópa.	 Þó	 svo	 að	 þær	 séu	 vissulega	 skref	 í	 rétta	 átt	 er	 tæpast	 hægt	 að	

skilgreina	þær	sem	aðgerðir	 sem	krefjast	meiriháttar	pólitískrar	 skuldbindingar	eða	að	

þær	 hafi	 leitt	 til	 endurskoðunar	 á	 ráðstöfun	 fjármuna.	 Slíkar	 skuldbindingar	 fela	

nefnilega	 í	 sér	 breytingar	 á	 ráðstöfun	 fjármuna	 og	 endurskoðun	 á	 stefnum	þannig	 að	

raunveruleg	ábyrgð	sé	tekin	á	markmiðssetningunni	eins	og	þrep	3	kveður	á	um.	Dæmin	

sýna	 að	 erfitt	 hefur	 reynst	 að	 ná	 á	 það	 þrep	 í	 innleiðingu	 á	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	 eins	 og	 fram	 kemur	 hjá	 Sharp	 og	 Broomhill	 (2014)	 í	 umfjöllun	

þeirra	um	reynsluna	af	innleiðingu	í	Ástralíu.	

Rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	 fá	 tilvik	 hafa	 komið	 fram	 um	 að	 áhrifa	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	hafi	gætt	við	endurmótun	fjárhagsáætlunargerðar	(OECD,	2010	

og	 2017;	 Stotsky,	 2016;	 Combaz,	 2013).	 Í	 rannsóknum	 og	 úttektum	 á	 árangri	 af	

innleiðingu	kemur	það	 fram	að	mörg	verkefni	 festast	á	 fyrsta	þrepi	eða	því	 sem	fellur	

undir	vitundarvakningu	eða	jafnvel	ná	aldrei	að	verða	annað	en	tilraunaverkefni	eins	og	

fram	kemur	í	skýrslu	OECD	(2010).	

Ákveðin	merki	eru	um	að	verkefni	Reykjavíkurborgar	sé	að	 festast	á	 fyrsta	þrepinu.	

Verkefnið	hófst	með	 krafti	með	því	 að	 lagst	 var	 í	mikla	 greiningarvinnu	auk	þess	 sem	
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unnið	 var	 að	 vitundarvakningu.	 Um	 miðbik	 innleiðingar	 var	 farið	 í	 að	 vinna	 að	

breytingum	 á	 reglum	 um	 fjárhagsáætlunargerðina	 en	 nú	 þegar	 innleiðingartíminn	 er	

langt	 liðinn	 sjást	 engin	 skýr	merki	 þess	 að	 verkefnið	 sé	 að	 færast	 nær	 öðru	 og	 þriðja	

þrepinu.	Það	er	til	að	mynda	ekki	að	sjá	að	farið	sé	að	nýta	niðurstöður	greininga	til	að	

gera	kerfisbreytingar	við	ráðstöfun	fjármuna	og	ekki	er	að	sjá	að	verið	sé	að	þróa	leiðir	

eða	 aðferðir	 til	 þess	 að	 tryggja	 hvernig	 eigi	 að	 gera	 slíkt.	 En	 eins	 og	 Sharp	 fjallar	 um	

(2001	og2003)	þá	er	mikilvægt	að	aðferðir	og	leiðir	séu	í	samræmi	við	þau	markmið	sem	

verið	er	að	vinna	að	á	hverjum	tíma.	Gögnin	benda	til	þess	að	vitundarvakningin	skipi	

enn	 stóran	 sess	 í	 innleiðingunni	 og	nýjar	hugmyndir	 snúi	 að	 slíkum	þáttum,	 til	 dæmis	

Fjólubláu	skrefin.	

Innleiðing	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 reynir	 ekki	 eingöngu	 á	 pólitískan	 vilja	

heldur	er	hún	einnig	prófsteinn	á	stjórnsýslugetu	eins	og	Janet	G.	Stotsky	(2016)	bendir	

á.	Velta	má	fyrir	sér	 í	 tilviki	Reykjavíkurborgar	hvort	nægilega	hafi	verið	hugað	að	þörf	

fyrir	 kerfisbreytingar	og	aukinn	mannafla	 til	 að	vinna	að	öllum	þáttum	verkefnisins	og	

sömuleiðis	 hvort	 næg	 sérþekking	 hafi	 verið	 til	 staðar	 og	 svigrún	 gefið	 til	 að	 nýta	 þá	

þekkingu	hjá	starfsfólkinu.	Ef	ekki	er	hugað	að	þessum	þáttum	getur	myndast	tregða	hjá	

stjórnsýslunni.	 Þá	 er	 ekki	 að	 sjá	 í	 gögnunum	 að	 verulegur	 pólitískur	 þrýstingur	 hafi	

komið	utan	frá	úr	grasrótinni	sem	hefði	getað	styrkt	innleiðinguna	og	veitt	meira	aðhald	

eins	og	Sharp	og	Broomhill	(2002)	hafa	bent	á	að	skipti	miklu	máli.	

6.3 Næstu	skref	verkefnisins	
Ýmislegt	 hefur	 áunnist	 í	 innleiðingarferlinu	 hjá	 Reykjavíkurborg	 eins	 og	 gögn	 þessarar	

rannsóknar	sýna.	Þannig	hefur	ýmsum	upplýsingum	og	gögnum	verið	safnað,	starfsfólk	

hlotið	þjálfun,	aðferðir	verið	þróaðar	og	reglubreytingar	vegna	 fjárhagsáætlunargerðar	

verið	gerðar.	Framtíð	og	endanlegur	árangur	verkefnisins	er	þó	háður	því	hvernig	tekst	

til	 við	 það	 að	 færa	 það	 í	 átt	 að	 lokamarkmiði	 sínu	 sem	 felur	 í	 sér	 að	 kynjaðri	

fjárhagsáætlunargerð	 sé	 beitt	 heildstætt	 við	 endurskoðun	 á	 römmun	 um	

fjárhagsáætlunargerðina	 og	 ráðstöfun	 fjármuna	 (Mynd	 2).	 Samkvæmt	 því	 sem	 fram	

kemur	 í	 reglubreytingum	 á	 slíkt	 að	 eiga	 sér	 stað	 árið	 2019	 og	 er	 ætlunin	 að	

innleiðingarferlinu	(og	verkefninu)	sé	þar	með	lokið.	Eins	og	hér	hefur	verið	fjallað	um	

benda	 gögn	 þessarar	 rannsóknar	 til	 þess	 að	 áherslur	 í	 verkefninu	Kynjuð	 fjárhags-	 og	

starfsáætlun	 séu	ennþá	mikið	á	vitundarvakningu	fremur	en	að	vinna	markvisst	að	því	
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að	nýta	afurðir	 verkefnisins	við	endurskoðun	á	 römmum	við	 ráðstöfun	 fjármuna.	Gert	

var	ráð	fyrir	í	áfangalýsingu	verkefnisins	(Mynd	2)	að	sú	vinna	færi	fram	í	fjórða	áfanga	

þess	sem	er	eins	og	fram	hefur	komið	lokatakmark	kynjaðrar	fjárhagsáætlunargerðar.	Sú	

mikla	 greiningarvinna	 sem	 farið	 hefur	 fram	 hingað	 til	 í	 verkefninu	 er	 verðmætur	 og	

gagnlegur	gagna-	og	þekkingarbanki	 sem	mikilvægt	er	að	verði	nýttur	 til	að	kalla	 fram	

raunverulegar	 breytingar	 við	 ráðstöfun	 fjármuna	 borgarinnar	 og	 þar	 með	 að	 nota	

verkfærið	 Kynjuð	 fjárhagsáætlunargerð	 til	 að	 vinna	 að	 auknu	 jafnrétti.	 Þetta	 kemur	

einmitt	fram	í	greinargerð	með	fjárhagsáætlun	frá	2016	þar	sem	segir	að	ætlunin	sé	að	

leiðrétta	 ráðstöfun	 fjármuna	 borgarinnar	 út	 frá	 greiningum	 á	 þjónustuþáttum.	 Ekki	

liggur	 nákvæmlega	 fyrir	 hvernig	 stendur	 til	 að	 nýta	 upplýsingar	 úr	 greiningarskýrslum	

þegar	kemur	að	endurskoðun	á	 ráðstöfun	 fjármuna	árið	2019.	Hér	væri	hægt	að	velja	

hentugar	 greiningarskýrslur	 (t.d.	 einhverjar	 sem	 benda	 til	 misskiptingar)	 og	 nýta	

niðurstöður	 þeirra	 til	 að	 nálgast	 markmiðin	 á	 þrepi	 2	 og	 3,	 þ.e.	 hærri	 stig	

markmiðssetningar,	 með	 því	 að	 setja	 fram	 skýra	 frammistöðuvísa	 og	 endurskilgreina	

aðgerðir	þannig	að	þær	þjóni	jafnréttismarkmiðinu	betur.	Það	þarf	þó	að	hafa	í	huga	að	

margar	skýrslanna	eru	orðnar	nokkurra	ára	og	má	ætla	að	í	einhverjum	tilvikum	séu	þær	

farnar	að	úreldast.	

Fræðikonurnar	Klatzer	 (2008),	Quinn	 (2009)	og	Sharp	 (2003)	hafa	bent	á	ná	megi	

auknum	árangri	við	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð	með	því	að	beita	grunnaðferðum	úr	

árangursmiðaðri	fjárhagsáætlunargerð.	Í	þessu	samhengi	gæti	Reykjavíkurborg	nýtt	sér	

þá	 aðferðafræði	 við	 kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð.	 Það	myndi	 fela	 í	 sér	 að	 sett	 yrðu	

skýrari	 undirmarkmið	 fyrir	 einstaka	 þætti	 þar	 sem	 ákvarðaðar	 eru	 útkoma,	 afurðir,	

aðgerðir	 og	 aðferðir	 og	 skilgreindir	 frammistöðuvísar	 svo	 hægt	 væri	 að	 mæla	 hvort	

árangur	 væri	 að	 nást.	 Verkfærin,	 aðföng,	 aðgerðir,	 afurðir	 og	 útkoma,	 sem	

árangursmiðuð	fjárhagsáætlunargerð	byggir	á,	þurfa	að	vera	til	reiðu	við	þá	vinnu.	Miklu	

skiptir	 að	 frammistöðuvísar	 séu	 skilgreindir	 til	 að	 meta	 árangur	 gagnvart	 helstu	

markmiðum.	Breytingar	 á	 reglum	borgarinnar	 við	 fjárhagsáætlunargerð	þar	 sem	 til	 að	

mynda	 er	 kveðið	 á	 um	 að	 framkvæma	 eigi	 jafnréttismat	 á	 breytingartillögum	 og	 að	

greina	 eigi	 a.m.k.	 einn	 þjónustuþátt	 á	 ári	 á	 hverju	 sviðið/skrifstofu	 eru	 dæmi	 um	 að	

verið	 sé	 að	 setja	 undirmarkmið	 og	 þar	 af	 leiðandi	 nýta	 verkfæri	 árangursmiðaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar.	Það	þyrfti	að	setja	fleiri	og	skýrari	markmið	þar	sem	skilgreindir	

væru	skýrir	frammistöðuvísar	svo	hægt	væri	að	meta	árangur.	En	eins	og	Holvoet	(2007)	
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tekur	 sérstaklega	 fram	eru	hin	undirliggjandi	 rök	bæði	 kynjaðrar	og	 árangursmiðaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	að	fylgjast	þurfi	með	og	fylgja	eftir	settum	markmiðum.	

6.4 Samantekt	
Í	 þessari	 rannsókn	 hefur	 verið	 leitast	 að	 draga	 fram	 bæði	 styrkleika	 og	 veikleika	

verkefnisins	Kynjuð	 fjárhags-	og	starfsáætlunargerð	hjá	Reykjavíkurborg	 í	 ljósi	þess	að	

leitað	 var	 svara	 við	 því	 hvernig	 verkefnið	 samræmist	 hugmyndum	 um	 kynjaða	

fjárhagsáætlunargerð,	hvernig	þær	hugmyndir	endurspeglast	í	framkvæmd	verkefnisins	

og	 loks	 hver	 sé	 staða	 verkefnisins	 í	 ljósi	markmiðssetningar	 um	 fjárhagsáætlunargerð	

sem	 verkfæri	 í	 þágu	 jafnréttis.	 Gögn	 þessarar	 rannsóknar	 gefa	 til	 kynna	 að	 verkefnið	

samræmist	almennum	hugmyndum	um	kynjaða	fjárhagsáætlunargerð.	Eins	og	hér	hefur	

verið	 fjallað	 um	 eru	 hugmyndir	 kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 opnar	 og	 engin	 ein	

leið	eða	aðferð	fyrir	hendi	við	framkvæmd	hennar	heldur	er	það	háð	túlkun	þeirra	aðila	

sem	 að	 henni	 standa	 að	 ákvarða	 hvernig	 henni	 skuli	 beitt.	 Framkvæmd	

Reykjavíkurborgar	á	kynjaðri	fjárhagsáætlunargerð	ber	einkenni	þess	að	verið	sé	að	þróa	

aðferðir	og	 leiðir	með	því	að	prófa	sig	áfram.	 Innleiðingin	nær	til	 stórs	hluta	starfsemi	

borgarinnar	 og	 eru	 afurðir	 hennar	 af	 ýmsu	 tagi.	 Vilji	 borgarinnar	 til	 þess	 að	 hrinda	 af	

stað	 jafn	 stórfelldum	 breytingum	 á	 fjárhagsáætlunargerðinni	 sem	 kynjuð	

fjárhagsáætlunargerð	er	ber	vott	um	kjark,	ekki	síst	 í	 ljósi	þess	að	ekki	er	nákvæmlega	

vitað	hvað	felst	í	slíkum	breytingum	eða	hvernig	hentugt	sé	að	standa	að	þeim.	Því	má	

segja	að	einn	helsti	 styrkleiki	verkefnisins	 sé	að	þora	 í	þessa	vegferð	og	 taka	þátt	 í	að	

þróa	og	móta	leiðir.	En	einnig	má	sjá	það	sem	einn	helsta	veikleika	verkefnisins,	því	að	

við	framkvæmdina	er	ekki	unnið	eins	og	um	afmarkað	þróunarverkefni	sé	að	ræða	þar	

sem	 gefið	 er	 rými	 fyrir	 ígrundun	 á	 prófun	 aðferða	 og	 mótun	 nýrra	 hugmynda	 á	

grundvelli	þeirrar	reynslu.	Við	framkvæmd	innleiðingarinnar	 lendir	verkefnið	 í	mörgum	

af	þeim	sömu	áskorunum	og	önnur	sambærileg	verkefni.	Þannig	virðist	verkefnið	vera	

að	festast	 í	þeim	áfanga	sem	snýr	að	því	að	greina,	safna	gögnum	og	fræða	fremur	en	

því	að	kalla	 fram	raunverulegar	breytingar	á	ráðstöfun	fjámuna	 í	þágu	 jafnréttis.	Þetta	

hefur	orðið	til	þess	að	verkefnið	hefur	ekki	komist	á	hærra	stig	ákvarðanatöku	þar	sem	

hægt	 er	 að	 sannreyna	 hvort	 pólitískur	 vilji	 sé	 til	 þess	 að	 gera	 þær	 breytingar	 á	

fjárhagsáætlunargerðinni	 sem	 þörf	 er	 á	 og	 stíga	 þannig	 lokaskrefið	 í	 því	 að	 innleiða	

kynjaða	 fjárhagsáætlunargerð.	 Mikilvægt	 er	 því	 nú	 að	 tekin	 sé	 ábyrgð	 á	 þeim	

skuldbindingum	 í	 jafnréttismálum	 sem	 borgaryfirvöld	 hafa	 sett	 sér	 og	 að	 þær	

skuldbindingar	komi	fram	í	fjárhagsáætlunargerðinni.	
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7 Lokaorð	

Það	 hefur	 verið	 lærdómsríkt	 að	 fá	 innsýn	 í	 hugmyndafræði	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	og	ekki	síður	í	það	hvernig	henni	hefur	verið	beitt	hjá	jafn	stóru	

sveitarfélagi	 og	 Reykjavíkurborg	 er.	 Ljóst	 er	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 árangur	 kynjaðrar	

fjárhagsáætlunargerðar	 sé	 ekki	 augljós	 þá	 felast	 í	 henni	 mörg	 sóknarfæri	 í	 þágu	

jafnréttis.	 Það	 er	 skoðun	 höfundar	 þessa	 meistaraverkefnis	 að	 einn	 helsti	 styrkur	

kynjaðrar	 fjárhagsáætlunargerðar	 felist	 í	því	að	nota	megi	hana	sem	verkfæri	 til	að	ná	

fram	raunverulegum	breytingum	en	til	þess	að	slíkt	sé	hægt	er	mikilvægt	að	þeir	aðilar	

sem	 að	 kynjaðri	 fjárhagsáætlunargerð	 standa	 nýti	 sér	 þetta	 verkfæri	 á	 afmörkuðum	

sviðum	með	markvissum	hætti	og	hafi	einbeittan	vilja	og	styrk	til	að	stíga	það	skref	að	

breyta	ráðstöfun	fjármuna	í	þágu	jafnréttis.	
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