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Útdráttur 

Reykjavíkurborg hefur stigið það skref í þágu jafnréttis að innleiða mat á 

jafnréttisáhrifum vegna viðauka við fjárhagsáætlun borgarinnar. Jafnréttismat er aðferð 

sem beitt er við undirbúning og vinnu áður en ákvarðanir um viðauka eru teknar. Matið 

er notað til að varpa ljósi á hugsanleg áhrif sem ákvarðanir koma til með að hafa á ólíka 

hópa og velja þá leið sem stuðlar að auknu jafnrétti. Markmiðið með innleiðingunni er 

að færa íbúa Reykjavíkur nær því að búa við raunverulegt jafnrétti. Þess vegna er afar 

mikilvægt að rannsaka stöðu framkvæmdarinnar. Yfirgrípandi rannsóknarspurning 

þessarar ritgerðar er: „Hver er staðan á framkvæmd jafnréttismats hjá Reykjavíkurborg 

vegna viðauka á fjárhagsáætlun 2015-2019?" Í umfjölluninni er sérstaklega stuðst við 

fræðilega umfjöllun um stöðu kvenna og karla auk þess sem fjallað er um mikilvægi 

samtvinnunar (e. intersectionality) til að vinna að jafnrétti á víðtækari grundvelli. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á greiningu fyrirliggjandi gagna sem 

Reykjavíkurborg lagði til en einnig á greiningu eigindlegra viðtala við ábyrgðaraðila í 

innleiðingarferlinu. Helstu niðurstöður benda til þess að jafnréttismatið hafi ekki verið 

framkvæmt að neinu marki frá árinu 2015. Jafnréttisskimun, sem er einfaldara 

grunnmat á jafnréttisáhrifum var innleidd árið 2018 og var framkvæmd á stórum hluta 

viðaukatillagna það ár. Jafnréttisskimunin á að vera undanfari jafnréttismatsins í ferlinu 

þegar mat er lagt á jafnréttisáhrif viðauka. Síðan skimunin var tekin upp hefur aldrei 

verið talin þörf á að framkvæmda dýpra jafnréttismat í kjölfarið. Tíminn mun þó leiða í 

ljós hvort jafnréttismatinu verði beitt í auknum mæli en sterk rök mæla með því. 

Niðurstöður benda til þess að margvíslegar hindranir hafi valdið því að framkvæmd 

jafnréttismats datt niður á tímabilinu 2016-2018 en þær hindranir eru að einhverju leyti 

enn til staðar. Þá er óljóst að hve miklu leyti kjörnir fulltrúar horfi á niðurstöður 

jafnréttisskimunar og jafnréttismats við ákvarðanatöku. Byggt á niðurstöðum 

úttektarinnar eru lagðar til ýmsar úrbætur sem gætu stutt Reykjavíkurborg við 

framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum. 
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Abstract 

In the interest of equality, the city of Reykjavík has implemented a gender impact 

assessment of annexes to the city´s budget plan. Gender impact assessment is a method 

used in preparation and organization of work before making annex decisions. The 

assessment is used to shed light on the possible impact of decisions on different groups 

of society and to enable political representatives to choose the path that promotes 

equality. The goal of the implementation is to bring the people of Reykjavík closer to 

living with real equality. Therefore, it is of high importance to study the status of the 

implementation. The overarching research question of this thesis is „What is the status 

of implementation of gender impact assessment of annexes to the 2015-2019 city 

budget?“ The research draws on the theoretical discussion on the position of women 

and men and also on the importance of applying intersectional approach to promote 

equality on a broader basis. The results of the study are based on the analysis of existing 

data provided by the City of Reykjavík on the one hand. On the other they are based on 

the analysis of qualitative expert interviews with individuals that carry the responsibilty 

of the implementation. The main findings indicate that the gender impact assessment 

has not been carried out to any extent since 2015. It appears that it has been replaced 

by a more basic equality screening that was implemented in 2018. According to 

guidelines provided by Reykjavik´s Office of finance, the purpose of the screening 

should be to assess if a gender impact assessment of a suggested annex is needed. So 

far, conclusions of screenings have never indicated that a gender impact assessment is 

required. Only time will tell if the gender impact assessment will be applied to a greater 

extent but strong arguments recommend increased application. The results also 

indicate that a variety of barriers caused the implementation to stagger during the 

period 2016-2018. The basic equality screening has been performed on annexes in 2018 

but to some extent, the barriers still exist. It is also unclear to what extent the elected 

representatives take into account the results of equality screening and gender impact 

assessment when it comes to decision making. Finally, drawing on the findings I discuss 

various improvements that could support the City of Reykjavík in their implementation 

of the gender impact assessment. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í meistaranámi í opinberri stjórnsýlsu (MPA) við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Lokaverkefnið er metið til 30 ECTS eininga. 

Rannsóknin var unnin á haustmisseri árið 2018. Aðal leiðbeinandi minn var Finnborg 

Steinþórsdóttir, doktor í kynjafræði við Háskóla Íslands og kann ég henni sérstakar 

þakkir fyrir einstaklega góðan stuðning, leiðsögn og ráðgjöf. Ég naut einnig leiðsagnar 

Þorgerðar Einarsdóttur prófessors við stjórnmálafræðideild og kann henni miklar þakkir 

fyrir góða ráðgjöf og ígrundaðan yfirlestur á verkefninu. Freyja Barkardóttir, 

verkefnastýra KFS hjá Reykjavíkurborg, veitti mér einnig ómetanlegan stuðning með því 

að leggja til nauðsynleg gögn, ráðgjöf og aðrar upplýsingar sem verkefnið byggir á. Auk 

þess kom hún mér í samband við ábyrgðaraðila í innleiðingu jafnréttismatsins en án 

þeirra hefði vinnsla þessa verkefnis ekki verið möguleg. Sérstakar þakkir fá því Freyja og 

allir viðmælendurnir frá Reykjavíkurborg sem tóku sér tíma til að hitta mig og ræða um 

stöðu innleiðingarinnar. Að lokum vil ég þakka móður minni, Helenu Jónsdóttur, fyrir 

stuðning og prófarkarlestur á verkefninu.  
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1 Inngangur 

Íslendingar eiga enn langt í land með að verða þjóð þar sem jafnrétti ríkir milli kvenna og 

karla. Viðurkenning á þeirri staðreynd kristallast í opinberri framkvæmdaáætlun stjórnvalda í 

jafnréttismálum sem byggir á markmiðum jafnréttislaga nr. 10/2008 um jafna stöðu kvenna 

og karla (þingskjal nr. 1284/2016-2019). Stjórnvöld hafa samkvæmt þessu markað á skýran 

hátt ákveðin skref sem þarf að taka til að koma á kynjajafnrétti hér á landi.   

Jafnréttismat (e. gender impact assessment) er tæki sem stjórnvöld hafa tekið upp en 

matið gerir þeim kleift að greina áhrif opinberra ákvarðana á jafnrétti kynjanna 

(Jafnréttisstofa 2014, 5). Reykjavíkurborg hefur stigið það skref í þágu jafnréttis að binda 

framkvæmd jafnréttismats, vegna viðauka við fjárhagsáætlun, í reglur um 

fjárhagsáætlanagerð. Þetta var gert til að tryggja á markvissan hátt að jafnréttissjónarmið 

séu höfð að leiðarljósi þegar ákvarðanir um fjárreiður borgarinnar eru teknar. Frá árinu 2018 

hefur jafnréttisskimun verið undanfari jafnréttismats. Þegar tillaga að viðauka kemur fram á 

að framkvæma jafnréttisskimun til að leggja mat á hvort jafnréttisáhrif séu til staðar. Ef slík 

áhrif eru til staðar og tillagan fær áframhaldandi brautargengi á að framkvæma dýpra 

jafnréttismat (Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, 2018a og 2018b).  

Reglusetning um framkvæmd jafnréttismats gefur til kynna fyrirheit um að stjórnvöld 

muni taka mið af jafnréttissjónarmiðum þegar ákvarðanir um fjárreiður eru teknar. Hefur 

Reykjavíkurborg uppfyllt þau fyrirheit með því að framkvæma jafnréttisskimun og 

jafnréttismat með þeim hætti sem kveðið er á um? Hefur framkvæmd jafnréttisskimunar og 

jafnréttismats stuðlað að bættum árangri stjórnvalda til að taka ákvarðanir byggðar á 

jafnréttissjónarmiðum? Það er yfirlýst og lögbundin stefna stjórnvalda að beita þessum 

tækjum til að stuðla að jafnrétti og því er afar mikilvægt að leita svara við þessum 

spurningum.  

1.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina stöðuna á framkvæmd jafnréttisskimunar og 

jafnréttismats á viðaukatillögum við fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar frá árinu 2015 til 

2019. Í rannsókninni er leitast við að varpa ljósi á helstu styrkleika og hindranir sem hingað til 

hafa falist í framkvæmdinni hjá Reykjavíkurborg og hver áhrifin af mati á jafnréttisáhrifum 

hafa verið á pólitískar ákvarðanir kjörinna fulltrúa. Á grundvelli þeirrar úttektar eru settar 
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fram tillögur til úrbóta á framkvæmdinni og hugmyndir um hvernig mætti nýta 

jafnréttismatið á árangursríkari hátt hjá borginni.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar fór fram söfnun og greining á tvenns konar gögnum. 

Skoðuð voru fyrirliggjandi gögn um jafnréttisskimanir og jafnréttismat sem lögð voru til af 

Reykjavíkurborg. Horft var til þess hversu oft jafnréttismatið fram framkvæmt á árunum 

2015 – 2018. Einnig voru skoðaðar fyrirliggjandi jafnréttisskimanir frá árinu 2018 með 

hliðsjón af því hversu oft skimun á viðaukatillögum fór fram það ár.  

Auk þess var gögnum safnað í formi viðtala við ábyrgðaraðila við innleiðingu 

jafnréttisskimunar og jafnréttismats hjá Reykjavíkurborg. Rætt var við ábyrgðaraðila frá 

öllum þjónustusviðum borgarinnar. Reynsla þeirra og viðhorf gagnvart ferlinu í kringum 

framkvæmd jafnréttisskmunar og jafnréttismats var könnuð. Niðurstöður greininga á 

viðtölunum eru grundvöllur þess sem sett er fram til að skýra stöðuna á framkvæmdinni og 

tillagna til úrbóta.  

Yfirgrípandi rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: „Hver er staðan á framkvæmd 

jafnréttismats hjá Reykjavíkurborg vegna viðauka á fjárhagsáætlun 2015-2019?" Sjónum er 

beint að eftirfarandi undirspurningum til að svara rannsóknarspurningunni: 

 Hversu oft var jafnréttismat framkvæmt árin 2015 – 2018? 

 Hvað olli því helst að jafnréttismat var ekki unnið? Hverjar voru helstu hindranir í 

því sambandi? 

 Hver er reynslan af jafnréttismatinu að áliti þeirra sem bera ábyrgð á framkvæmd 

þess? 

 Hvert er viðhorf þeirra aðila sem bera ábyrgð á framkvæmd jafnréttismats til 

framkvæmdarinnar? 

 Hver eru áhrif niðurstaðna jafnréttismats á pólitíska ákvarðanatöku? 

 Ef í ljós kemur að tillaga hefur í för með sér neikvæð áhrif eða viðheldur ójafnri 

stöðu kynjanna, er hún þá stöðvuð? Eða hverjar eru afleiðingarnar? 

 Hvar liggur ákvörðunin um hvað skuli að gera ef tillaga leiðir í ljós neikvæð áhrif 

eða viðheldur stöðu kynjanna? 

 Er jafnréttismat framkvæmt til að hafa eftirlit með ákvörðunum kjörinna fulltrúa? 
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1.2 Uppbygging ritgerðar 

Lokaverkefni þetta skiptist í 7 kafla sem flestir skiptast í nokkra undirkafla. Í kafla tvö er 

lagður fræðilegur grundvöllur þar sem farið er yfir stöðu jafnréttismála út frá femínískum 

kenningum. Þar er stuðst við umfjöllun Carole Pateman (1989) um kynjakerfið (e. patriarcy) 

og umfjöllun Þorgerðar Einarsdóttur (2006) sem byggir á greiningarramma Sylviu Walby 

(1997) og fjallar um helstu stoðir kynjakerfisins og hreyfiafli þess til að viðhalda ójafnri stöðu 

kvenna og karla. Í kjölfar umfjöllunar um stöðu kvenna og karla er ljósi varpað á mikilvægi 

samtvinnunar (e. intersectionality) til að vinna að jafnrétti á víðtækari grundvelli. Þá er helstu 

hugmyndum Susan Himmelweit (2018) um jafnréttismatið og mikilvægi þekkingar á 

jafnréttisáhrifum við stefnumótun gerð skil. Í kjölfarið eru teknar fyrir hugmyndir Joan Acker 

(1990) sem fjalla um áhrif kynjakerfisins á uppbyggingu opinberra stofnana og þau 

kynbundnu áhrif sem kerfið hefur á stefnumótun. Gerð er grein fyrir aðferðum 

kynjasamþættingarog þeim styrkleikum og veikleikum sem felast í kynjasamþættingunni. 

Jafnframt er ljósi varpað á umfjöllum Bacchi og Eveline (2010) um hvernig hægt er að beita 

tækjum kynjasamþættingar á árangursríkan hátt við stefnumótun. Í þriðja kafla er fjallað um 

stefnu Reykjavíkur í jafnréttismálum. Farið er yfir lagalega skyldu borgarinnar til að stuðla að 

jafnrétti. Þá eru kynntar helstu stefnur, alþjóðlegu sáttmálar og verkefni sem borgin hefur 

innleitt í þágu jafnréttis. Í fjórða kafla er umfjöllun um aðferðarfræði rannsóknarinnar. 

Gagnasöfnun, eigindlegum viðtölum og greiningu á gögnum er lýst. Þá er gerð grein fyrir 

siðferðislegum álitamálum. í fimmta kafla er fjallað um stöðu jafnréttismats og 

jafnréttisskimunar. Sett er fram yfirlit yfir tíðni framkvæmdar beggja þessara tegunda mats á 

jafnréttisáhrifum. Varpað er ljósi á heildarstöðu innleiðingarinnar með umfjöllun um viðhorf 

til framkvæmdarinnar og helstu kosti sem felast í henni. Þá er fjallað um helstu hindranir sem 

hafa falist í vinnu við mat á jafnréttisáhrifum. Í síðasta hluta fimmta kafla er gerð tilraun til að 

skýra hvernig mat á jafnréttisáhrifum hefur nýst við pólitíska ákvarðanatöku hjá 

Reykjavíkurborg. í sjötta kafla eru að lokum umræður, sérstakur kafli um umbætur og 

framtíðarsýn og svo lokaorð. 
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2 Fræðileg sjónarmið  

Aðalviðfangsefni þessarar ritgerðar er framkvæmd jafnréttisskimana og jafnréttismats vegna 

viðauka á fjárhagsáætlunum Reykjavíkurborgar. Í þessum kafla verður farið yfir stöðu 

jafnréttismála í samfélaginu út frá femínískum kenningum. Þetta er gert til að skilja betur 

hvernig beiting mats á jafnréttisáhrifum1 getur stuðlað að bættum árangri við stefnumótun. 

Með hliðsjón af þessum kenningum verður farið sérstaklega yfir kenningar um hvað þurfi að 

hafa í huga varðandi stöðu kynjanna til að hægt sé að beita matinu á árangursríkan hátt 

þegar tillögur um breytingar á fjárhagsáætlunum hins opinbera eru settar fram.  

2.1  Staða kvenna og karla 

Það er vel þekkt staðreynd að karlar hafa, í sögulegu samhengi, búið við réttindi og völd 

umfram konur. Femínistar hafa lengi leitað svara við því hvað viðhaldi þeirri stöðu. Carole 

Pateman (1989, 33) setti fram kenningu um að borgaralegt samfélag byggi fyrst og fremst á 

forsendum hins karllæga. Samkvæmt Pateman byggir ólík staða kynjanna ekki endilega á 

formfestri lagalegri mismunun þó mörg nútímasamfélög búi vissulega enn við slíka 

mismunun. Hún setur fram þá hugmynd að grundvöllur samfélagslegrar uppbyggingar sé 

samofinn karllægum gildum sem óhjákvæmilega veiti körlum völd umfram konur (Pateman, 

33 og 34).  

Þetta samfélagslega mótaða og rótgróna valdakerfi sem einkennist af valdi karla hafa 

róttækir femínistar (e. radical feminists) nefnt feðraveldi eða kynjakerfi (e. patriarchy). 

Hugtakið felur í sér skírskotun til eins konar samfélagslega mótaðs valdastiga þar sem karlar 

standa á toppnum en konurnar fyrir neðan (Haynes ofl. 2001, 198). Í grein Þorgerðar 

Einarsdóttir (2006, 445) Kynjakerfið: Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli? er fjallað 

um ólíka stöðu kynjanna og stuðst við skilgreiningu Sylviu Walby (1997) á kynjakerfinu. 

Samkvæmt þeirri skilgreiningu er kynjakerfið kerfi yfirráða þar sem konur eru undirskipaðar 

körlum í samfélaginu og að karlar njóti góðs af því. Lögð er áhersla á að hér er um 

samfélagslegt mynstur (e. trend) að ræða. Í umfjöllun um kynjakerfi á ekki að felast fullyrðing 

                                                      
1
 Mat á jafnréttisáhrifum vísar til bæði jafnréttisskimunar og jafnréttismats. 
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um að kyns síns vegna búi allar konur við undirskipun og allir karlar við yfirráð (Þorgerður 

Einarsdóttir 2006, 445).  

Umfjöllun Þorgerðar (2006, 446) byggir á greiningarramma Sylviu Walby á þeim 

meginstoðum sem bera kynjakerfið uppi og viðhalda því. Stoðirnar eru áhrif menningarlegra 

þátta eins og t.d. dægurmenningar, kynferðis og kynverundar, ofbeldis, opinbers valds, 

atvinnulífs og vinnumarkaðar og fjölskyldu- og heimilislífs. Stoðunum sex eru gerð góð skil í 

grein Þorgerðar og sýnt fram á hvernig flókið samspil félagslegra athafna og 

samskiptatengsla viðheldur kynjakerfinu. Þessi áhrif eru samofin nútíma samfélagsgerð en 

erfitt getur verið að koma auga á þau. Rannsóknir og greiningar eru nauðsynlegar til að varpa 

ljósi á samspil þessara þátta og hvernig þeir viðhalda kynjakerfinu (Þorgerður Einarsdótti 

2006, 446 og 449 -450). 

Þorgerður (2006, 446) lýsir hugmyndum Walby um að meginuppspretta karllægra 

yfirráða hafa færst frá einkasviði heimilisins yfir á hið opinbera svið síðastliðin 100 ár. Konur 

séu ekki lengur útilokaðar frá þátttöku í t.d. atvinnulífi og stjórnmálum en þær standi körlum 

heldur ekki jafnfætis á þeim vettvangi. Kynjakerfi undirskipunar á einkasviðinu er enn við lýði 

en kynjakerfi opinbera sviðsins er, samkvæmt Þorgerði (2006, 446), meira ráðandi í nútíma 

samfélagi. Í grein Þorgerðar (2006, 453) kemur fram að ekki er hægt að rekja uppsprettu 

kynjaðs valds til neins eins ákveðins hluta af stoðunum sex. Þær tilheyra allar mannlegu 

samfélagi og er vald karla reist á þeim öllum, mismikið á hverjum stað og hverjum tíma.  

Ljóst er að betur má ef duga skal til að koma á jafnrétti milli kvenna og karla. Hugtakið 

jafnrétti felur þó í sér viðtækari skírskotun en þá sem vísar til kynjajafnréttis. Sögu 

jafnréttisshugtaksins hefur jafnan verið skipt í fjögur tímabil. Fyrsta tímabilið einkenndist af 

kröfu um lagalegt jafnrétti kynjanna og bann við mismunun. 8. og 9. áratugurinn einkenndist 

af kröfum um sértækar aðgerðir (e. affirmative action) til að styrkja stöðu kvenna. Í kjölfar 

kvennaráðstefnunnar í Peking 1995 færðist áherslan yfir á kynjasamþættingu (e. gender 

mainstreaming) en henni verða gerð sérstök skil síðar í ritgerðinni. Á fjórða tímabilinu hefur 

áherslan færst frá því að horft sé á kynjajafnrétti eitt og sér, til þess að skilgreina jafnrétti á 

breiðari grundvelli. Opinbert jafnréttisstarf hefur verið gagnrýnt fyrir að einblína á 

kynjakerfið og ólíka stöðu kvenna og karla en taka ekki nægilegt tillit til baráttu 

minnihlutahópa eins og samkynhneigðra, fatlaðra, innflytjenda og aldraðra (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir 2007, 404 og 406).  



14 

Kenningar um samtvinnun (e. intersectionality) fjalla um það hvernig mismunandi 

menningarlegar breytur eins og kyn, þjóðerni, kynþáttur, kynhneigð, fötlun, aldur, stétt, 

trúarbrögð, búseta o.fl. geta ýtt undir valdamismunun. Samtvinnun þessara breyta mótar 

samfélagslega stöðu einstaklinga en gert er ráð fyrir að „...allir einstaklingar standi á 

nokkrum ásum félagslegrar stöðu“ (Þorgerður Þorvaldsdóttir 2007, 404). Í stað þess að 

einblína á einn þátt í einu, eins og kyn eða uppruna, er horft til þess hvernig samspil ólíkra 

þátta mótar stöðu einstaklinga og hópa. Það að vera kona og af erlendum uppruna getur sett 

einstaklingi ákveðnar samfélagslegar skorður. Til að leggja heildstætt mat á samfélagslega 

stöðu viðkomandi verður að taka tillit til beggja þessara breyta en ekki einangra hvora fyrir 

sig (Þorgerður Þorvaldsdóttir 2007, 405-406).  

Ýmis gagnrýni hefur komið fram á beitingu samtvinnunar á hinu pólitíska sviði. Svokölluð 

samkeppnistilhneiging (e. competitive intersectionality) er meðal þess sem hefur verið nefnt. 

Birtingarmynd samkeppnistilhneigingar er þegar jaðarsettum hópum er stillt upp hver á móti 

öðrum og þeir látnir berjast sín á milli um takmarkað stofnanarými og aðföng, eins of 

fjármagn og mannafla. Baráttu fyrir málefnum er stillt þannig upp að framganga eins hóps 

virðist hafa útilokandi áhrif á framgöngu annarra (Þorgerður Þorvaldsdóttir 2007, 406).  

Þorgerður Þorvaldsdóttir (2007, 404) gerir tilraun til þess að sætta ólíkar áherslur sem 

togast á í jafnréttishugtakinu í grein sinni Jafnrétti fyrir alla. Hún nefnir að sú þekking sem 

skapast hefur innan kynjafræðinnar um kosti og galla samtvinnunar hafi því miður aðeins 

náð að takmörkuðu leyti inn á svið stefnumótunnar. Hún vísar í skrif Þorgerðar Einarsdóttur 

(2003) og Youval Davis (2006) sem hafa varpað ljósi á helstu ástæður þess. Helstu 

hindranirnar eru að þeirra mati skortur á samstarfi og samráði á milli aðila sem vinna í 

opinberri stefnumótun, sérfræðihópa í málefnum kvenna og annarra minnihlutahópa og 

fólks sem starfar í grasrótinni (Þorgerður Þorvaldsdóttir 2007, 406). Þorgerður (2007, 404) 

leggur áherslu á mikilvægi þess að margbreytileikinn sé hafður að leiðarsljósi en jafnframt 

verði kynjajafnrétti að vera áfram rauði þráðurinn í jafnréttisumræðu vegna þess að jafnrétti 

hafi hvergi nærri verið náð.  

Kynjakerfinu og samtvinnun verður ekki gerð nákvæmari skil í þessari ritgerð. 

Tilgangurinn með umfjölluninni um þessa þætti er fyrst og fremst að setja megin 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar, stöðu framkvæmdar jafnréttismats á stefnumótandi 

ákvörðunum, í samhengi við hin víðtæku og flóknu áhrif sem kynjakerfið hefur á stöðu 
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kvenna og karla í samfélaginu. Við framkvæmd jafnréttismatsins þarf einnig að hafa í huga 

samspil hinna ólíku þátta sem hafa áhrif á stöðu einstaklinga og hópa eins og kyn, þjóðerni, 

kynþáttur, kynhneigð, fötlun, aldur, stétt, trúarbrögð, búsetu o.fl. Leggja þarf mat á 

möguleika stefnumótandi ákvarðana til að stuðla að jafnrétti á breiðum grundvelli með 

hliðsjón af þessum þáttum.  

2.2 Kynjakerfið og stefnumótun 

Susan Himmelweit (2018, 90) hefur fjallað sérstaklega um framkvæmd jafnréttismats og lagt 

áherslu á að þekking á kynjakerfinu sé nauðsynleg forsenda þess að geta beitt því á 

árangursríkan hátt við stefnumótun. Hún leggur megináherslu á þekkingu á stöðu kvenna 

þegar kemur að fjölskyldulífi og atvinnulífi. Umfjöllun Himmelweit varpar skýru ljósi á mörg 

mikilvæg atriði sem stjórnvöld verða af hafa í huga við stefnumótun og beitingu 

jafnréttismats. Í þessum kafla verður farið yfir þessa helstu þætti en fyrst er rétt að skilgreina 

betur hugtakið jafnréttismat. Jafnréttisstofa hefur skilgreint hugtakið jafnréttismat á 

eftirfarandi hátt:  

Jafnréttismat er aðferð sem nýtist við undirbúning og skipulag vinnu áður en endanlegar 
ákvarðanir eru teknar. Staða kvenna og karla er metin sem og hvaða áhrif ákvarðanir í 
málaflokkum koma til með að hafa á jafnrétti kynja. Markmiðið er að velja alltaf þá kosti 
sem færa okkur nær kynjajafnrétti (Jafnréttisstofa 2014, 5). 

Himmelweit (2018, 90) leggur áherslu á að birtingarmyndir misréttis, í nútímasamfélagi, 

geti verið ýmis konar og komið fram hjá hinum ýmsu minnihlutahópum. Þegar unnið er að 

úrbótum í jafnréttismálum almennt þarf kyn þó alltaf að vera rauði þráðurinn í vinnunni því 

ef horft er til stöðu karla og kvenna innan ólíkra samfélagshópa er staða kynjanna alla jafna 

ólík.  

Samkvæmt Himmelweit (2018, 90) hallar yfirleitt frekar á konur vegna þess að þær bera 

þyngri ábyrgð á umönnun barna, ættingja og heimilis en karlar. Konur sinna þar af leiðandi 

ólaunuðum störfum í meira mæli en karlar og hafa því lakari tækifæri til að sinna launaðri 

vinnu. Þetta kerfi ólaunaðs vinnuframlags er einn stærsti hluti þróaðra hagkerfa í heiminum í 

dag og nefnist umönnunarhagkerfið (e. care economy) (Himmelweit 2018, 97). Stjórnvöld 

þurfa að mati Himmelweit (2018, 98) að taka með í reikninginn að öll stefnumótun sem 

hefur með umönnunarhagkerfið að gera hefur sérstaklega mikil áhrif á konur. 
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Þau launuðu störf sem karlar og konur sinna eru auk þess oft á tíðum ólík en konur eru 

mun líklegri til að starfa í umönnunarstörfum á vettvangi hins opinbera og öðrum 

þjónustustörfum (Himmelweit 2018, 93 og 96). Hafa þarf í huga að konur hafa að meðaltali 

lægri laun á klukkutíma en karlar og hafa lægri tekjur, skertara fjárhagslegt sjálfstæði og 

minni lífeyri á milli handanna á efri árum. Þetta leiðir til aukinnar hættu á að konur lendi í 

fátækt á síðari hluta lífsleiðarinnar (Steinunn Rögnvaldsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir 

2012, 480). Þessi tilhneiging á sér stað þvert á þjóðernishópa en rannsóknir sýna að meira 

hallar á konur af erlendum uppruna í samfélaginu þegar ólík staða kynjanna er skoðuð 

(Himmelweit 2018, 93 og 96). 

Mikilvægt er að stjórnvöld taki með í reikninginn að niðurskurðaraðgerðir í opinberri 

þjónustu, eins og launuðum umönnunarstörfum, hafa mun meiri áhrif á konur en karla. Þessi 

áhrif eru ekki alltaf augljós við upphaf stefnumótunarferlis og þess vegna er mikilvægt að 

beita jafnréttismati áður en stefnan er innleidd (Himmelweit 2018, 98). Konur sinna 

stærstum hluta þessara starfa svo það félagslega umhverfi sem ráðamenn skapa í kringum 

umönnunarstörf hefur víðtæk áhrif á stöðu jafnréttis (Himmelweit 2018, 98). 

Þegar kemur að ákvörðunum sem hafa áhrif á tekjur og atvinnumöguleika fólks er víða 

notast við mælingu á heimilistekjum (e. household income) til að meta afkomu fjölskyldna. 

Samkvæmt femínískum hagfræðikenningum segir það þó ekki alla söguna því ekki er öruggt 

að meðlimir heimilis deili tekjum þess með sér á sanngjarnan hátt. Rannsóknir sýna að staða 

á vinnumarkaði og tekjur geta haft áhrif á það á hvaða hátt framlag hvers og eins til 

heimilisins er metið að verðleikum. Þetta getur skapað ákveðið valdaójafnvægi þar sem sá 

einstaklingur sem þénar mest, oftast karlinn, ræður hvernig fjármunum er varið. Mikilvægt 

er að kafa dýpra og skoða tekjur einstaklinga frekar en heimila þegar ákvarðanir eru teknar 

sem hafa áhrif á tekjur og atvinnutækifæri. Ef það er ekki gert er hætta á að ákvarðanir hafi 

öfug áhrif á við það sem lagt var upp með (Himmelweit 2018, 99). 

Himmelweit setur fram hagnýt dæmi um hvernig stjórnvöld geti nýtt jafnréttismat til að 

bæta árangur í stefnumótun og stuðlað að jafnrétti í leiðinni (Himmelweit 2018, 99). Hún 

nefnir t.d. að dæmigerð leið til að vinna gegn fátækt heimila sé að veita þeim opinbera 

fjárhagsaðstoð. Þetta getur hins vegar dregið úr hvata mæðra til að fara út á vinnumarkaðinn 

og dregið enn frekar úr ákvarðanavaldi þeirra inni á heimilinu. Með því að beita 

jafnréttismati gætu stjórnvöld komið auga á ákjósanlegri leið. Hún gæti falist í að niðurgreiða 
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þjónustu dagmæðra og leikskóla. Þannig skapast tækifæri fyrir mæður til að leita út á 

vinnumarkaðinn og þar með auka fjárhagslegt sjálfstæði sitt og tekjur heimilisins. Hér sést 

greinilega hvernig beiting jafnréttismats getur stuðlað að jákvæðum áhrifum mögulegrar 

stefnu á margþættari hátt en ella (Himmelweit 2018, 99). 

Ef eina leiðin sem stjórnvöld geta farið til að ná fyrirhuguðu markmiði kemur til með að 

auka á misrétti, þá ættu þau að innleiða einhverskonar mótvægisaðgerð til að draga úr þeim 

áhrifum. Mótvægisaðgerðin er þá innleidd á sama tíma og fyrirhuguð stefna. Himmelweit 

(2018, 91) nefnir sem dæmi að stórar byggingaframkvæmdir skapi í flestum tilfellum aukin 

atvinnutækifæri fyrir karla og stuðli þar með enn frekar að ójafnri atvinnuþátttöku kynjanna. 

Við slíkar aðstæður gætu stjórnvöld skyldað verktaka til að þjálfa og ráða vissan fjölda 

kvenna í verkið og þannig vegið á móti því að framkvæmdin dragi úr jafnrétti. 

Samkvæmt Jafnréttisstofu 2014, 10) er mikilvægt að vinna margþætta samtvinnaða (e. 

intersectional) greiningu á þeim áhrifum sem tiltekin stefna hefur á ólíka hópa kvenna. Að 

öðrum kosti er hætta á að fullyrðingar um áhrif fyrirhugaðrar stefnu eigi einungis við um 

sumar konur og ekki aðrar. Slík greining krefst þess að til séu gagnasöfn sem innihalda 

víðtækar upplýsingar um stöðu ólíkra hópa kvenna og karla. Nauðsynlegt er að taka tillit til 

atriða eins og búsetu, aldurs, uppruna, fötlunar eða annarra atriða sem geta haft áhrif á 

félagslega stöðu fólks. Framkvæmd jafnréttismats getur því krafist þess að gögnum sé safnað 

eða að gerðar séu skýrslur og sérstakt mat varðandi ákveðin atriði (Jafnréttisstofa 2014, 10). 

Samkvæmt Himmelweit (2018, 101) er ekki alltaf hægt að treysta á að marktæk gögn liggi 

fyrir um stöðu ólíkra jaðarsettra hópa. Það getur því verið nauðsynlegt að finna jafnvægið á 

milli þess að meta áhrif stefnu á konur sem einn hóp en gera sér jafnframt grein fyrir því að 

falin áhrif á ólíka jaðarhópa gætu verið til staðar.  

Dæmi um aðgerð sem hafði sérstaklega slæmar afleiðingar fyrir konur sem hóp, en þó 

aðallega konur af erlendum uppruna, er niðurskurður breskra stjórnvalda í opinberum 

útgjöldum og skattahækkanir í kjölfar efnahagsörðugleikanna árið 2008. Rannsóknir hafa 

sýnt að 79% af heildarsparnaði í opinberum útgjöldum í kjölfar þessara aðgerða komu úr 

vasa kvenna. Áhrif þessara aðgerða, á konur af erlendum uppruna sem tilheyra tekjulægsta 

þriðjungi heimila í Bretlandi, voru enn verri. Í ljós kom að vegna skattabreytinga á 

lágmarkslaun árið 2010 munu þær hafa tekið á sig nettó tekjuskerðingu um 11,5% á 
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tímabilinu 2010 – 2020. Hvítir karlar munu hins vegar hafa aukið tekjur sínar um 0,1% 

(Himmelweit 2018, 93; Women´s Budget Group 2016a, 14). 

Í grunninn sér Himmelweit (2018, 91) tvær megin ástæður fyrir því að stjórnvöld ættu að 

beita jafnréttismati við stefnumótun. Í fyrsta lagi telur hún að vegna ólíkrar stöðu kynjanna í 

samfélaginu hafi stefnubreytingar eins og breytingar á fjárhagsáætlun hins opinbera ólík 

áhrif á konur og karla. Þekking á áhrifum tiltekinnar stefnu á kynjamisrétti er lykillinn að því 

að geta dregið úr misréttinu. Í mörgum tilfellum geta stjórnvöld farið ýmsar leiðir til ná 

markmiðum sínum. Ef möguleiki er að ná markmiðum með því að fara leiðir sem draga úr 

kynjamisrétti ættu stjórnvöld ætíð að velja þær (2018, 91). Í öðru lagi eru stjórnvöld að mati 

Himmelweit (2018, 91) líklegri til að ná markmiðum sínum ef þau gera sér grein fyrir þeim 

áhrifum sem stefnan kemur til með að hafa á ólíka hópa innan samfélagins.  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um stefnumótun stjórnvalda og hlutverk jafnréttismats 

í því sambandi út frá helstu niðurstöðum Himmelweit (2018). En hvað með stjórnvöld sjálf? 

Er kynjakerfið jafn samofið opinberum stofnunum og öðrum hlutum samfélagsins? Í næsta 

kafla verður sjónum beint að opinberum stofnunum og reynt að leggja mat á áhrif 

kynjakerfisins á þær. Nauðsynlegt er að skoða áhrif kynjakerfisins á opinberar stofnanir í ljósi 

þess að stefnumótunin á sér stað innan veggja þeirra. 

2.3 Opinberar stofnanir – kynhlutlausar einingar? 

Opinber stefna er mörkuð af löggjafarvaldinu. Það eru hins vegar stjórnvöld; ráðherrar, 

ríkisstjórnir og opinberar stofnanir sem fara með valdið til að móta og framkvæma opinbera 

stefnu (Forsætisráðuneytið, 2018).   

Þau fræði sem fjalla um opinberar stofnanir gera jafnan ráð fyrir að uppbygging slíkra 

skipulagsheilda sé kynhlutlaus, að hún sé óháð kynbundnum áhrifum. Joan Acker (1990, 139) 

setti hins vegar fram þá kenningu að stofnanir væru langt frá því að vera kynhlutlausar 

einingar. Þegar saga opinberra stofnana er skoðuð sést fljótt að áhrif kynjakerfisins eru ekki 

langt undan. Karlar höfðu nánast öll yfirráð á opinbera sviðinu langt fram eftir 20. öld (Acker 

1990, 141). Ef horft er á höfðatöluna í dag eru konur enn í töluverðum minnihluta þegar 

kemur að ýmsum áhrifastöðum hjá hinu opinbera má þar t.d. nefna forstöðumenn stofnana 

og sveitarfélaga (Hagstofa Íslands, 2018).  
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Sagan sýnir að konur áttu lítinn þátt í því ferli að koma opinberum stofnunum á fót og 

voru því ekki þátttakendur í að móta þær aðferðir og vinnumenningu sem ríkir innan 

stofnananna. Samkvæmt Acker (1990, 139) eiga stjórnsýslufræðin og þau hugtök sem beitt 

er innan opinberra stofnana uppruna sinn að nánast öllu leyti í reynsluheimi karla. Hugtök 

eins og valdauppbygging, skrifræði og hámarks árangur í ríkisrekstri koma í sögulegu 

samhengi afar lítið fyrir í reynsluheimi kvenna. Uppbygging opinberra stofnana hefur því 

fengið lítið rými í baráttu kvenna fyrir auknu jafnrétti fyrir utan það markmið að fjölga 

konum í opinberum stöðum. Acker (1990, 141) segir opinberar stofnanir því í eðli sínu vera 

afsprengi karllægra gilda. 

Acker (1990, 46) heldur því einnig fram að stofnanir hafi mótað viðmið um ákjósanlega 

eiginleika sem starfsmenn innan þeirra eigi að búa yfir. Hún ávarpar ráðandi samfélagslega 

mótaða hugmynd um einhverskonar óhlutstæðan (e. abstract), kynhlutlausan starfsmann 

sem býr yfir ákveðnum eiginleikum. Eiginleikum sem þjóna hagsmunum stofnana hvað best. 

Acker telur að þessi hugmynd um kynhlutlausan aðila sé mýta því hún byggi í raun á 

karllægum gildum og eiginleikum.  

...líkamar karla, kyn þeirra og tengsl þeirra við barnauppeldi og launavinnu kristallast í 
ímynd þessa starfsmanns. Ímynd karlmannslíkama og karlmennsku er samofin 
stofnanalegum ferlum, ýtir konum út á jaðarinn og rennir styrkari stoðum undir 
aðskilnað kynjanna innan skipulagsheilda (Acker 1990, 139, þýðing höfundar).2 

Allt stefnumótunarferli hvort sem það einkennist af forskoti eða hömlum við 

ákvarðanatöku, hvernig því er stjórnað, hvernig það er skilgreint og hvaða aðgerðir eru 

innleiddar eða hafnað er litað af kynbundum áhrifum, litað af ólíkri stöðu karla og kvenna. 

Kynbundin áhrif eru samofin stefnumótunarferlinu sem gerir það að verkum að ferlið 

stefnumótun er ekki kynhlutlaust ferli (Anker 1990,46). 

Ef stefnumótun er lituð af kynbundum áhrifum hvernig er þá hægt að tryggja að 

stjórnvöld taki ákvarðanir sem auka á jafnrétti kynjanna? Hvernig er hægt að tryggja að 

ákvarðanir byggi á viðhorfum og hagsmunum ólíkra hópa í stað þess að renna frekari stoðum 

undir hagsmuni ráðandi hóps? Í næsta kafla verður farið yfir kenningar sem hafa verið settar 

fram sem svar við þessum spurningum.   

                                                      
2
 ...men´s bodies, sexuality, and relationships to procreation and paid work are subsumed in the image of the 

worker. Images of men´s bodies and masculinity pervade organizational processes, marginalizing women and 
contributing to the maintenance of gender segregation. 
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2.4 Kynjasamþætting 

Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða er aðferð sem hefur verið sett fram til að stuðla 

að því að ákvarðanir stjórnvalda auki jafnrétti. Kynjasamþætting er lögbundin aðferð sbr. lög 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 (hér eftir jafnréttislög). Í lögunum 

er beiting kynjasamþættingar skilgreind sem eftirfarandi aðferð: „Að skipuleggja, bæta, þróa 

og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn kynjajafnréttis sé á öllum sviðum 

fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla jafna taka þátt í stefnumótun í 

samfélaginu.“  

Aðferðir kynjasamþættingar felast með öðrum orðum í að taka sjónarmið beggja kynja 

með í reikninginn þegar opinberar ákvarðanir eru teknar. Slíkar ákvarðanir geta falist í því að 

taka upp nýja opinbera starfsemi eða breyta á einhvern hátt uppbyggingu fyrirliggjandi 

starfsemi. Markmiðið er að þarfir kvenna og karla séu uppfylltar við slíkar aðgerðir og þess 

gætt að ekki halli á annað kynið. Með beitingu kynjasamþættingar er leitast við að tryggja að 

opinber starfsemi og þjónusta stuðli að auknu kynjajafnrétti í stað þess að auka á halla á 

annað kynið. Reynslan hefur sýnt að beiting kynjasamþættingar getur einnig stuðlað að 

bættum árangri í rekstri og þjónustu opinberra stofnana (Jafnréttisstofa, 2018).  

Kynjasamþættingin snýst um að tryggja að jafnréttissjónarmið séu höfð að leiðarljósi í 

daglegu starfi og þjónustu, í þessu tilviki þjónustu hins opinbera. Markmiðið er að bæta 

þjónustu hins opinbera að þessu leyti gagnvart þjónustuþegum þess hvort sem um 

viðskiptavini, skjólstæðinga, umbjóðendur eða annað fólk er að ræða. Það er nauðsynlegt að 

meta áhrif ákvarðana um starfsemi hins opinberra á konur og karla. Ef það er ekki gert er 

hætta á að ákvarðanir leiði til skaða eða gagnist aðeins öðru kyninu (Jafnréttisstofa 2009, 3). 

Helstu rökin fyrir því að beita kynjasamþættingu innan stofnana til að vinna að 

kynjajafnrétti eru að með þessari aðferð er umræðunni um stöðu kynjanna komið að á þeim 

stöðum þar sem stefnumótun fer fram. Áður fyrr átti sú vinna sér stað að miklu leyti úti á 

jaðrinum sem málaflokkur aðskilinn frá almennri stefnumótun eða innan sérstakra stofnana 

(Jafnréttisstofa 2009, 3). Talsmenn aukins kynjajafnréttis hafa bent á að það sé erfitt að 

vinna að valdeflingu kvenna fjarri þeim kjarna þar sem ákvarðanataka í stefnumálum liggur 

(Bacchi og Eveline, 2010, 43). 

Með því að innleiða kynjasamþættingu er leitast við að skapa viðhorf innan stofnana þar 

sem fjölbreytileikanum er fagnað og fólk með ólíkan bakgrunn getur komið að 
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ákvarðanatöku. Á þennan hátt er hægt að breyta vinnumenningu og viðhorfi til 

jafnréttismála á þeim stað þar sem ákvarðanir stjórnvalda eru teknar (Bacchi og Eveline, 

2010, 42). 

Þrátt fyrir ofangreind rök fyrir beitingu kynjasamþættingar er hún ekki óumdeild aðferð 

til að stuðla að jafnrétti. Í næsta kafla verður litið til þeirra hindrana sem takmarka árangur 

kynjasamþættingar við vinnu að auknu jafnrétti. Einnig verður kynnt til sögunnar sú lausn 

sem Bacchi og Eveline (2010) leggja til.  

2.5 Ólíkar nálganir við mat á jafnréttisáhrifum við stefnumótun 

Gagnrýnendur kynjasamþættingar hafa sagt að með því að gera jafnréttismál að ábyrgð allra 

aðila sem koma að stefnumótun hafi athyglin verið dregin frá raunverulegum árangri, hvort 

sem það var ætlunin eða ekki. Þannig hafi skapast hætta á að enginn ákveðinn aðili beri 

raunverulega ábyrgð á jafnréttismálunum (Bacchi og Eveline 2010, 42). Niðurstöður 

rannsóknar Evrópusambandsins frá 2003 leiddu í ljós að kynjasamþætting innan stofnana 

hafði í raun grafið undan árangri í jafnréttismálum vegna þess að mál sem vörðuðu 

kynjajafnrétti sérstaklega voru tekin af dagskrá stjórnvalda. Starfseiningar sem höfðu 

jafnréttismál á sinni könnu voru lagðar niður og sértækum aðgerðum hætt (Bacchi og Evelin 

2010, 42).  

Aðferðir kynjasamþættingar hafa þannig verið gagnrýndar fyrir að skila óljósum og 

takmörkuðum árangri í vinnu við jafnréttismál (Bacchi og Eveline 2010, 52). Jafnréttismatið 

var sett fram sem hagnýtt verkfæri kynjasamþættingar til að gera fólki kleift að meta 

jafnréttisáhrif við stefnumótun (Jafnréttisstofa 2014, 5). Eins og kom fram í skilgreiningu á 

jafnréttismatinu í kafla 2.2, er það tæki sem á að beita við undirbúning og vinnu við 

stefnumótun til að skýra stöðu kynjanna innan viðkomandi málaflokks og greina hugsanleg 

jafnréttisáhrif. Eftir að niðurstaða um jafnréttisháhrif tiltekins verkefnis hefur fengist geta 

stjórnvöld tekið upplýsta ákvörðun um framhaldið. Eðli málsins samkvæmt er markmiðið að 

stjórnvöld taki ákvörðun sem stuðlar að auknu jafnrétti (Jafnréttisstofa 2014, 5). 

Kynjafræðingar telja að óljós og takmarkaður árangur kynjasamþættingar í stefnumótun 

felist fyrst og fremst í því að stjórnvöld eru of gjörn á að greina jafnréttisáhrif eftir að (e. post 

hoc) stefna hefur verið samþykkt. Bacchi og Eveline (2010, 43 og 44) vísa í skrif Nailu Kabeer 

en hún kallar þá aðferð að greina jafnréttisáhrif fyrirhugaðrar stefnu eftir á „verkefna 

gildruna“ (e. project trap). Verkefna gildran er þegar verkfærum eins og jafnréttismati er 
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beitt til að koma auga á jafnréttisáhrif stefnu eftir að ákveðið hefur verið að innleiða hana. Ef 

í ljós kemur að stefnan hefur neikvæð áhrif á t.d. stöðu kvenna er greiningartækjunum beitt 

til að varpa ljósi á möguleika til að innleiða stefnuna samt sem áður en takmarka neikvæð 

áhrif á tiltekinn hóp. Vandamálið er að sjálft grundvallar markmið stefnunnar kemur ekki til 

skoðunnar vegna þess að ákvörðunin um að innleiða hana hefur þegar verið tekin (Bacchi og 

Eveline 2010, 51).  

Bacchi og Eveline (2010, 47) segja greiningu á jafnréttisáhrifum vera verkfæri sem eigi að 

hafa áhrif á allt ferli stefnumótunar og gæta þessa að ákvarðanir færi okkur nær jafnrétti. 

Hingað til hefur slík greining verið undirskipuð víðtækri stefnumótun í efnahagsmálum og 

rekstri hins opinbera. Hún hefur því haft mjög takmarkaða möguleika á að skipta máli við 

ákvarðanatöku. Með þessu móti gleymist að taka tillit til áhrifa stefnu á ólíka hópa 

samfélagsins. Bacchi og Evelyne (2010, 47) vísa einnig til skrifa Marian Sawer sem hefur auk 

þess bent á að mælikvarðar árangurs verkefna, með tilliti til jafnréttisáhrifa, eru oft á tíðum 

ákvarðaðir af pólitískum ráðamönnum í samráði við embættismenn án utanaðkomandi 

aðhalds.  

Samkvæmt Bacchi og Evelyne (2010, 55) felst lausnin á þessu vandamáli í að gera djúpt 

jafnréttismat (e. deep evaluation and gendering based assessment) áður en stefnumótandi 

(e. ex ante) ákvarðanir eru teknar. Samkvæmt rannsókn þeirra er fyrirfram (e. ex ante) mat á 

jafnréttisáhrifum nauðsynlegt til að tryggja að tillit sé tekið til ólíkrar stöðu kynjanna við 

ákvarðanatöku og að sú leið sé valin sem færir samfélagið nær jafnrétti.  

Í næsta kafla verður farið yfir stefnu Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum og helstu 

sáttmála og lagalegu skuldbindingar sem borgin hefur gengist við í þeim efnum. Einnig 

verður farið yfir hugmyndafræðina sem gerð jafnréttismats Reykjavíkurborgar byggir á og 

regluverkið sem liggur til grundvallar framkvæmdinni. 

2.6 Samantekt 

Karlar hafa í sögulegu samhengi búið við réttindi og völd umfram konur. Svarið við því hvað 

hefur valdið þeirri stöðu er að einhverju leyti að finna í kenningum um kynjakerfið. 

Kynjakerfinu er viðhaldið af flóknu samspili daglegra ,félagslegra athafna og 

samskiptatengsla. Kynjakerfið er því hluti af flestum kimum samfélagsins. Opinbert 

jafnréttisstarf miðar að því að koma á jafnrétti fyrir alla jaðarsetta hópa samfélagsins. Þar 

sem jafnrétti kynjanna hefur ekki enn verið náð þarf kynjajafnrétti áfram að vera rauði 
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þráðurinn í jafnréttisstarfi. Opinberar stofnanir hafa í sögulegu samhengi verið byggðar á 

karllægum viðmiðum, gildum og eiginleikum. Kynjasamþætting, kynjuð fjármál, jafnréttismat 

og jafnréttisskimun eru tæki sem hafa verið innleidd í opinbert jafnréttisstarf. Tilgangurinn 

með innleiðingu þeirra er að tryggja eins og mögulegt er að ákvarðanir opinberra stofnanna 

byggi á þörfum og hagsmunum ólíkra hópa en ekki einungis vilja ráðandi hóps. Framkvæmd 

mats á jafnréttisáhrifum þarf að setja í samhengi við hin víðtæku og flóknu áhrif sem 

kynjakerfið hefur á stöðu kvenna og karla. Þekking á jafnréttisáhrifum getur verið 

grundvallarforsenda þess að stefnur dragi úr misrétti en jafnframt fyrir því að stjórnvöld nái 

yfir höfuð fyrirhuguðm markmiðum. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að framkvæma 

mat á jafnréttisáhrifum samfara stefnumótun og áður en stefnumótandi ákvarðanir eru 

teknar. 
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3 Samhengi rannsóknarinnar 

Þessi kafli fjallar um stefnu Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum. Farið verður yfir lagalega 

skyldu borgarinnar sem stjórnvald til að vinna að janfrétti og greint verður frá helstu 

lagareglum sem skipta máli í þessu sambandi. Helstu stefnur, alþjóðlegu sáttmálar og 

samningar verið kynntir auk sem fjallað verður um helstu verkefni sem borgin hefur ráðist í 

til að vinna að jafnrétti. 

3.1  Lagaleg skylda stjórnvalda til að stuðla að jafnrétti   

Í Stjórnarskrá Íslands er kveðið á um að allir skuli njóta jafnréttis fyrir lögum án tillits til 

kynferðis, trúarbragða, skoðana, uppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis eða 

stöðu. Í 2. mgr. stjórnarskrárinnar segir jafnframt að konur og karlar skuli njóta jafnréttis að 

öllu leyti. Sveitarfélög eru það stjórnvald sem stendur einstaklingum næst og ber lagalega 

skyldu skv. sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 til að vinna að sameiginlegri velferð íbúa. Til 

eru sérlög um ýmsa þá málaflokka sem sveitarstjórnarlögin taka til en fyrir samhengi 

þessarar ritgerðar skiptir mestu máli að horfa til jafnréttislaga nr. 10/2008.  

Markmið jafnréttislaga er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna 

og karla og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Í þessu yfirlýsta markmiði 

laganna felst viðurkenning á því að staða kynjanna sé enn ójöfn og þó konur hafi náð miklum 

árangri í réttindabaráttu sinni eigi mismunun sér ennþá stað.  

Í a-lið 1. gr. jafnréttislaga segir að jafnrétti kynjanna skuli m.a. komið á og viðhaldið með 

því að „gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að kynjasamþættingu (e. gender mainstreaming) í 

stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum samfélagsins.“ Kynjasamþætting felur í sér að 

taka ekki stefnumótandi ákvörðun án þess að hafa gert mat á þeim áhrifum sem hún kemur 

til með að hafa á stöðu kvenna og karla með tilliti til viðkomandi málaflokks 

(Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins 1990, 2). 

1. gr. jafnréttislaga segir einnig að liður í að ná markmiðinu um jafnrétti kynjanna sé að 

greina allar tölfræði upplýsingar eftir kyni. 16. gr. fjallar sérstaklega um þetta atriði en þar 

segir að svo lengi sem engir persónuverndar hagsmunir séu í húfi skuli greina á milli kynja í 

allri gagnasöfnun þegar opinberar skýrslur eru unnar. Þetta atriði er mikilvægur liður í að 

hægt sé að greina stöðu kynjanna innan tiltekinna málaflokka og jafnframt forsenda fyrir því 

að hægt sé að taka stefnumótandi ákvarðanir með tilliti til áhrifa á stöðu kvenna og karla 

(Samband íslenskra sveitarfélaga 2015, 9).  
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Lög um opinber fjármál nr. 123/2015 skipta einnig máli fyrir samhengi þessarar ritgerðar. 

Lögin taka til opinberra aðila sem fara með ríkis- eða sveitarstjórnarvald sbr. 12. tölul. 3. gr. Í 

þeim lögum er fjallað um lögbundna skyldu stjórnvalda til að gera grein fyrir áhrifum 

komandi fjárlaga á lögbundin markmið um jafna stöðu kvenna og karla sbr. 18 gr.  

Ofangreind umfjöllun er yfirlit yfir helstu lagagreinar og atriði sem skipta máli fyrir 

samhengi ritgerðarinnar. Markmið sveitarfélaga í jafnréttismálum byggja á ofangreindri 

lagaskyldu. Næst verður farið yfir helstu pólitísku áætlanir og stefnur í jafnréttismálum sem 

Reykjavíkurborg hefur sett á undanförnu árum. Stiklað verður á stóru yfir helstu skref sem 

Reykjavíkurborg sem stjórnvald hefur tekið til að koma á og viðhalda jafnrétti. 

Jafnréttismatinu verða gerð sérstök skil í því samandi.    

3.2 Stefna Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum 

Stefna Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum almennt, byggir á mannréttindastefnu 

Reykjavíkurborgar. Hún grundvallast á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar auk 

alþjóðlegra sáttmála eins og Barnasáttmála og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (Reykjavíkurborg 2016, 1). Í mannréttindastefnunni segir:  

Reykjavíkurborg hefur jafnræði borgaranna og mannréttindi að leiðarljósi í öllu starfi 
og hefur einsett sér að vera í fararbroddi í mannréttindamálum með megináherslu á 
jafna stöðu allra kynja. Með samræmdri mannréttindastefnu er unnið gegn 
margþættri mismunun og lögð áhersla á heildstæða sýn í þágu borgarbúa þar sem 
margir tilheyra fleiri en einum þeirra hópa sem hún nær til. [...] Áherslan á jafnan rétt 
kvenna og karla skal vera sýnileg í allri starfsemi borgarinnar og staða kynja á að 
skoðast sérstaklega í öllum þeim hópum sem stefnan nær til (Reykjavíkurborg 2016 1-
2). 

Reykjavíkurborg hefur einnig undirritað Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í 

sveitarfélögum og héruðum (hér eftir Evrópusáttmála í jafnréttismálum) sem skuldbindur 

stjórnvöld til að leggja fram aðgerðaáætlun í jafnréttismálum og skilgreina aðgerðir og 

úrræði þar að lútandi (Evrópuráðið 2006, 1). 

Í samræmi við þá kröfu hefur Reykjavíkurborg lagt fram aðgerðaáætlun í jafnréttismálum 

sem byggir á jafnréttislögunum, mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og Evrópusáttmála í 

jafnréttismálum. Í áætluninni er farið yfir fyrirhugaðar aðgerðir til að stuðla að jafnrétti 

kynjanna hjá borginni og framkvæmdin skilgreind.  

Helstu aðgerðir snúa að því að jafna hlutföll kynja á pólitíska sviðinu með því að stuðla 

að jafnari kynjahlutföllum á framboðslistum flokka og gera úttektir á kynjahlutföllum í 
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nefndum og ráðum borgarinnar. Auk þess er fjallað um aðgerðir til að takast á við margfalda 

mismunun eða lakari stöðu t.d. fólks með fötlun, fólks af erlendum uppruna, transfólks 

o.s.frv. Hlutverk Reykjavíkurborgar sem atvinnurekanda og aðgerðir til að stuðla að jafnari 

kynjahlutföllum á vinnustöðum og aukinni þekkingu á jafnréttismálum á vinnumarkaði eru 

einnig tekin fyrir. Í aðgerðaráætluninni er farið yfir hvernig skuli taka á kynbundinni og 

kynferðislegri áreitni auk eineltis á vinnustöðum borgarinnar. Skóla-, menningar-, íþrótta- og 

tómstundastarf skal einnig skoða með hliðsjón af jafnréttisstefnu borgarinnar. Að lokum má 

nefna aðgerð sem felur í sér innleiðingu á svokallaðri jafnréttisvog sem er mælitæki til að 

meta árangur í jafnréttismálum (Reykjavíkurborg 2015a, 5-14).  

Sérstakur kafli í aðgerðaáætlun fjallar um aðgerðir til að stuðla að innleiðingu 

kynjasamþættingar. Ein af þeim aðgerðum er reglugerð um framkvæmd jafnréttismats vegna 

viðauka á fjárhagsáætlun borgarinnar (Reykjavíkurborg 2015a, 4). Í aðgerðaáætluninni segir: 

Í samræmi við reglur um gerð fjárhagsáætlunar (sbr. 9. gr Evrópusáttmála í  
jafnréttismálum og grein 2.1.1 í mannréttindastefnu borgarinnar) ber að gera 
jafnréttismat á breytingartillögum á samþykktri áætlun og vegna nýrra verkefna. 
Jafnréttismat felur í sér að meta áhrif tillagna á kynin og á þá hópa sem 
mannréttindastefna Reykjavíkurborgar tekur til. Árið 2018 er ráðgert að jafnréttismat 
verði gert á öllum tillögum að undanskildum þeim sem hafa ekki stórvægileg áhrif á 
stöðu fólks (Reykjavíkurborg 2015a, 4). 

Árleg fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar er jafnan sett fram ásamt fjárhagsáæltun til 

fimm ára sbr. reglur um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar hjá Reykjavíkurborg. 

Greinargerð með fjárhagsáætlun og 5 ára áætlun 2016 – 2020 kveður jafnframt á um að ef 

sú nauðsyn komi upp innan fjárlagaárs að hækka eða lækka fjárheimildir til verkefna verði að 

fylgja með tillögunni greinargerð sem varpi ljósi á þau áhrif sem viðkomandi aðgerð geti haft 

á stöðu kynjanna (Reykjavíkurborg 2015b, 21). 

Enn fremur má í verklagsreglu 086 um viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 

finna lýsingu á því hvernig skuli standa að framkvæmd á jafnréttismati þegar hugmynd að 

nýju verkefni sem krefst hækkunar eða lækkunar fjárheimilda kemur fram. Þar segir að 

fjármálastjóri Reykjavíkurborgar ber ábyrgð á að verklagsreglunni sé framfylgt. Þegar sjálft 

matið hefur verið unnið af viðkomandi fagsviði borgarinnar er það sent af fjármálastjóra þess 

til umfjöllunar hjá pólitísku fagráði sviðsins (Freyja Barkardóttir, verkefnasýra KFS, munnleg 

heimild, 13. nóvember 2018). Fjallað er sérstaklega um ferlið í kring um gerð jafnréttismats 

vegna viðauka í kafla 3.3.1.   
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 Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu stefnumótunarskjöl Reykjavíkurborgar í 

jafnréttismálum og skuldbindingar borgarinnar til að koma á jafnrétti og viðhalda því. Mikil 

vinna hefur farið fram hjá Reykjavíkurborg undanfarin ár við að koma markmiðum 

aðgerðaráætlunarinnar í verk. Þar ber helst að nefna að borgin hóf innleiðingu á kynjaðri 

fjárhags- og starfsáætlun árið 2011 (Reykjavíkurborg 2014, 4). Í næsta kafla verður farið 

sérstaklega yfir helstu þætti kynjaðrar fjárhagsáætlanagerðar og hvernig hún tengist 

jafnréttismatinu og vinnu við jafnréttismál hjá Reykjavíkurborg.  

3.3 Kynjuð fjárhagsáætlanagerð  

Kynjuð fjárlagagerð hjá íslenska ríkinu er bundin í lög um opinber fjármál nr. 123/2015. Slík 

fjárlagagerð er í raun ein tegund kynjasamþættingar þar sem litið er til ráðstöfunar fjármagns 

í því skyni að stuðla að auknu jafnrétti (Jafnréttisstofa, 2018). Kynjuð fjármál (e. gender 

budgeting) almennt snúast um að líta sérstaklega til tekjuöflunar og tekjuráðstöfunar 

stjórnvalda í þeim tilgangi að stuðla að jafnrétti. Markmiðið með kynjuðum fjármálum er að 

koma á fjárhagsstjórn þar sem ákvarðanir um ráðstöfun fjármagns eru ekki teknar nema að 

undangengnu mati á áhrifunum sem hún kemur til með að hafa á stöðu kvenna og karla 

(Elson 2003, 3). Ákveðið var að innleiða kynjuð fjármál hjá Reykjavíkurborg árið 2011 með 

kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun (hér eftir KFS) (Reykjavíkurborg 2014, 4).    

í Aðgerðaáætlun Reykjavíkurborgar í jafnréttismálum (2015, 4) er vísað í samþykkt 

borgarráðs vegna gerðar fjárhagsáætlunar fyrir árið 2018. Þar kemur fram að við 

fjárhagsáætlanagerð þess árs skuli vera hægt að leiðrétta ráðstöfun fjármuna borgarinnar. 

Það skuli gert á grundvelli greininga á nýtingu allra þjónustuþátta Reykjavíkurborgar. Með 

hliðsjón af niðurstöðum greininganna skuli útdeiling fjármuna endurskipulögð með tilliti til 

þarfa fólks í ólíkri stöðu. Með þessum hætti geti kynjuð fjárhagsáætlanagerð nýst til að jafna 

ólíka stöðu íbúa Reykjavíkurborgar. 

Helstu verkefni borgarinnar við innleiðingu KFS hafa falist í skipun stýrihóps sem er ætlað 

að halda utan um verkefnið, þróun aðferða og tækja KFS, námskeiðum og viðamiklum 

greiningum á notkun íbúa Reykjavíkur á þeim þjónustuþáttum sem borgin heldur úti. 

Lokaskrefið á svo að felast í endurskoðun á römmum og ráðstöfun fjármagns á grundvelli 

greininganna (Vaka Antonsdóttir 2018, 36). 

Heildarstöðunni á innleiðingu KFS eru gerð góð skil í meistararitgerð Vöku Antonsdóttir 

frá 2018. Í þeirri ritgerð sést vel hversu gífurlega viðamikið verkefnið er. Í meistararitgerðinni 
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var lögð áhersla á að skoða stöðu verkefnisins í ljósi markmiðssetningar um 

fjárhagsáætlunargerð sem verkfæri til að vinna að jafnrétti. Niðurstöður Vöku (2018, 82) 

benda til þess borgin sé enn að prófa sig áfram í innleiðingunni með því að þróa aðferðir og 

leiðir. Vilji borgarinnar til að hrinda kynjaðri fjárhagsáætlunargerð af stað og þróa leiðir til 

þess jöfnum höndum er samkvæmt niðurstöðum Vöku bæði helsti styrkleiki og veikleiki 

verkefnisins. Vegna þess að verkefnið er enn í mótun hefur það festst í þeim fasa að safna 

gögnum, greina og fræða frekar en að leiða til raunverulegrar endurskipulagningar á 

ráðstöfun fjármuna. Verkefnið hefur því ekki haft það afgerandi áhrif á ákvarðanatöku að 

hægt sé að greina með vissu hvort pólitískur vilji sé til þess að endurskoða ráðstöfun 

fjármagns til að stuðla að auknu jafnrétti. Niðurstöður Vöku benda því til þess að 

Reykjavíkurborg hafi ekki enn stigið loka skrefið í innleiðingu kynjaðrar 

fjárhagsáætlunargerðar (Vaka Antonsdóttir 2018, 82).  

Vaka (2018, 54) nefnir að reglan um framkvæmd jafnréttismats hafi verið mikilvægt skref 

í að stuðla að innleiðingu kynjaðrar fjárhagsáætlunargerðar. Hún segir það vísbendingu um 

að áherslur séu að færast frá því að vera á greiningum á þjónustuþáttum yfir í meta 

jafnréttisáhrif breytingatillagna. Þarna sé komið verkfæri sem fléttar jafnréttismarkmið inn í 

sjálfa fjárhagsáætlunargerðina (Vaka Antonsdóttir 2018, 48 og 54). Vaka telur jafnréttismatið 

einnig geta stuðlað að setningu skýrari markmiða og frammistöðuvísa svo hægt sé að meta 

betur árangur kynjaðrar fjárhagsáætlunargerðar (Vaka Antonsdóttir 2018, 81).  

Helstu niðurstöður Vöku (2018) benda þó til þess að vægi jafnréttismatsins sé veikt 

þegar kemur að ákvarðanatöku um útdeilingu fjármagns. Hún nefnir að jafnréttismat hafi 

aðeins verið framkvæmt á litlum hluta breytingatillagna fyrir árið 2017 sem veiki heildarsýn á 

virkni jafnréttismatsins. Auk þess sýni þessi brotakennda framkvæmd fram á óljósa stöðu 

hvað varða ábyrgð og skyldu stjórnvalda til að vinna jafnréttismatið (Vaka Antonsdóttir 2018, 

72). 

3.3.1 Jafnréttismat og jafnréttisskimun - framkvæmd  

Jafnréttismat vegna viðauka á fjárhagsáætlun var innleitt formlega með breyttum reglum um 

gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar. Reglurnar voru samþykktar á 5347. 

fundi borgarráðs árið þann 29. janúar 2015. Breytingartillagan var lögð fram af borgarstjóra 

ásamt greingargerð (Borgarráð, 2015). Í reglugerðinni segir.  
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Komi til þess innan fjárhagsársins að nauðsynlegt þykir 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 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 undantekninga 
tilvikum þar sem slíkt mat á ekki við. 

Vinnsla við viðauka á fjárhagsáætlun á að fara fram í samræmi við vel skilgreindar 

verklagsreglur sbr. verklagsregla 086 um viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar.  

Í núverandi verklagsreglu segir að eftir að hugmynd að viðauka hefur verið útfærð og 

sett í kostnaðarmat eigi viðeigandi fagsvið að vinna jafnréttismatið og senda það svo til 

fjármálastjóra Reykjavíkurborgar. Líkt og komið hefur fram hefur Reykjavíkurborg nú innleitt 

jafnréttisskimun sem er undanfari jafnréttismatsins. Verklag er því í raun þannig að eftir að 

hugmynd að viðauka kemur fram er unnin jafnréttisskimun í stað jafnréttismats. Ef tillaga 

hefur jafnréttisáhrif samkvæmt niðurstöðum jafnréttisskimunar er gert ráð fyrir að hún fari 

þá í jafnréttismat fái hún áframhaldandi pólitískt brautargengi (Fjármálaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2018b).  

Jafnréttisskimunin á að þjóna þeim tilgangi að varpa, með einföldum hætti, ljósi á áhrif 

viðaukatillögu á kynjajafnrétti og jaðarsetta hópa. Í jafnréttisskimun eru ábyrgðaraðilar 

beðnir um að svara stuttlega eftirfarandi spurningum: 

 Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 

 Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að 
jafnrétti? Ef já, lýsið.  

 Hvaða hópa snertir tillagan? 

 Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa? Rökstyðjið. 

 Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?  

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 2018a 

Munurinn á jafnréttisskimun og jafnréttismati er fyrst og fremst sá að jafnréttismatið er 

mun ýtarlegra. Þegar jafnréttismat er unnið á viðaukatillögu er mikilvægt að hafa til 

hliðsjónar þau jafnréttismarkmið sem tengjast viðkomandi sviði (Jafnréttisstofa 2014, 11). 

Samkvæmt leiðbeiningum fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar er lögð áhersla á að varpa 

ljósi á eftirfarandi atriði þegar jafnréttismat er unnið:  

 Hvernig mun komandi breyting mæta ólíkum þörfum?  
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 Hvernig mun starfsemin vinna gegn kynímyndum og fordómum í garð ólíkra 
hópa?  

 Getur tillagan skapað nýjar hindranir eða dregið úr hindrunum á vegi jafnréttis?  

 Hvernig skiptist fjárhæðin á milli kynja?  

 Hvernig munu fjárhæðir samkvæmt tillögunni skiptast á milli kynja innan 
jaðarhópa? 

 Ef að einhver hagnast af tillögunni umfram annan er hægt að réttlæta það? 

 Ýtir stefnan eða breyting á þjónustu undir eða dregur úr ógreiddum stundum við 
umönnun? Skoða þarf m.a. áhrif á fjárhagslega stöðu eða aðgengi að þjónustu.  

 Hvernig verður starfsemin skipulögð þannig að allir hafi aðgengi að henni?  

 Hvernig mun breytingin minnka aðgreiningu kynjanna og ólíkra hópa? 

 Hvernig er kynjasamsetning þeirra sem nýta þjónustuna tengda tillögunni? 

 Skarast mismunun á grundvelli ólíkra þátta, t.d. kyns og fötlunar?   

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 2018b 

Þegar gagna hefur verið aflað og svara við ofangreindum spurningum er unnt að leggja mat á 

hver staða kynjanna er en einnig hvort fyrirhugaður viðauki komi til með að skila sér að jöfnu 

til bæði kvenna og karla. Einnig þarf að vera öruggt að tillit sé tekið til hagsmuna jaðarsettra 

hópa. Þetta ferli hefur verið kallað greining á kynjamynstrum (Jafnréttisstofa 2014, 14). 

Þegar þessi greining liggur fyrir er hægt að koma fram með hugsanlegar úrbætur á 

verkefninu. Krafan er að sú leið sé farin sem stuðlar að réttlátri skiptingu gæða og færir 

samfélagið nær jafnrétti. Samkvæmt handbók Jafnréttisstofu (2014, 14) er nauðsynlegt að 

viðeigandi aðilar hafi eftirfylgni með verkefninu og tryggi að viðbragðsáætlun liggi fyrir ef 

það nær ekki að uppfylla jafnréttismarkmið.  

Hvort viðaukatillaga fari í jafnréttismat eða ekki er ákveðið af pólitískum fagráðum 

sviðanna. Það gerist með þeim hætti að jafnréttisskimun er send í gegn um fjármálastjóra 

viðkomandi sviðs til fagráðsins sem tekur svo ákvörðunina. Í skimuninni kemur fram hvort 

þörf er talin á dýpra jafnréttismati. Ákvörðunin um hvort vinna eigi matið er þarna komin úr 

höndum stjórnsýslunnar yfir til pólitíkurinnar (Freyja Barkardóttir, verkefnasýra KFS, 

munnleg heimild, 13. nóvember 2018). 

Jafnréttismatið er unnið samkvæmt ítarlega skilgreindum liðum í gátlista 

fjármálaskrifstofu sbr. verklagsregla 086 um viðauka við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. 

Jafnréttismat er unnið af viðkomandi fagsviði og svo sent fjármálaskrifstofu til umsagnar. 

Fjármálaskrifstofa kemur umsögn um matið aftur til viðkomandi fagsviðis sem leggur 

breytingartillöguna í heild sinni fyrir sitt fagráð sbr. liðir 4.3 – 4.7 í verklagsreglunni. Fagráðið 



31 

ákveður hvort samþykkja eigi viðaukatillöguna eða hafna. Ef ákveðið er að halda áfram með 

tillöguna á fagsviðið að fylla út beiðni um viðauka við fjárhagsáætlun. Í þeirri beiðni eiga 

meðal annars að koma fram upplýsingar um fjárhæðir og hvort jafnréttismat og umsögn 

fjármálastjóra liggi fyrir sbr. liður 4.8 – 4.10.  

Tillagan er loks send á skrifstofu borgarstjórnar sem fer yfir hvort öll skilagögn, m.a. 

jafnréttismat, séu til staðar sbr. liður 4.11. Borgarstjóri felur útfærslu viðaukans í hendur 

fjármálastjóra sem leggur formlega beiðni fram á fundi borgarráðs. Á þeim fundi verður að 

gæta þess að öll fylgigögn, m.a. jafnréttsskimun eða jafnréttismat liggi fyrir sbr. liður 4.12 - 

4.14 liður. Ef borgarráð samþykkir viðaukann er tillögunni vísað til borgarstjórnar sem tekur 

ákvörðun um meðferð hennar sbr. 4.15 liður.  

Hér að ofan hefur verið farið yfir hugmyndafræðina sem gerð jafnréttismats byggir á og 

regluverkið sem liggur til grundvallar framkvæmdinni. Á því sést hvernig skal staðið að henni 

frá því að hugmynd að viðauka kemur fram og þar til hann er samþykktur eða honum 

hafnað. En er framkvæmdin alltaf með þeim hætti sem reglur um gerð fjárhagsáætlunar 

kveður á um? Næstu kaflar eru yfirferð yfir rannsóknaraðferðirnar sem beitt var í þeim 

tilgangi að varpa ljósi á stöðu framkvæmdar jafnréttismats vegna viðaukatillagna. 

3.4 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið farið yfir helstu stefnumótunarskjöl Reykjavíkurborgar í 

jafnréttismálum og skuldbindingar borgarinnar til að koma á jafnrétti og viðhalda því. 

Sérstakur kafli í aðgerðaáætlun borgarinnar í jafnréttismálum fjallar um aðgerðir til að stuðla 

að innleiðingu kynjasamþættingar. Fram kemur að eitt af lykilatriðunum í aðgerðaráætlun 

borgarinnar í því sambandi er framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum vegna viðauka á 

fjárhagsáætlun. Farið er yfir hvernig mati á jafnréttisáhrifum er háttað þegar kemur fram 

beiðni um viðauka samkvæmt verklagsreglu um viðauka við fjárhagsáætlun 

Reykjavíkurborgar. Matinu er þannig háttað að viðaukar eru fyrst skimaðir fyrir 

jafnréttisáhrifum af viðkomandi fagsviði. Í jafnréttisskimuninni er lagt grunnmat á hvort þörf 

sé á dýpra jafnréttismati. Breytingatillagan í heild ásamt niðurstöðu jafnréttisskimunar er svo 

lögð fyrir viðeigandi fagráð. Fagráðið tekur ákvörðun um hvort tillagan fái áframhaldandi 

brautargengi og hvort þörf sá á að framkvæma dýpra jafnréttismat áður en tillagan fer fyrir 

borgarráð.  
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4 Aðferðafræði og gagnasöfnun 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar ásamt söfnun og greiningu gagna. 

Auk þess verður siðferðilegum álitamálum vegna rannsóknarinnar gerð skil.  

4.1 Aðferðafræði rannsóknar 

Aðferðafræðin sem beitt var í þessari rannsókn til að svara rannsóknarspurningunum fólst í 

öflun og greiningu tvenns konar gagna. Í fyrsta lagi voru skoðuð fyrirliggjandi gögn sem 

Reykjavíkurborg lagði til og höfðu að geyma upplýsingar um framkvæmd jafnréttisskimunar 

og jafnréttismats á tímabilinu 2015 – 2018. Í öðru lagi var eigindlegra gagna aflað með 

viðtölum við ábyrgðaraðila við innleiðingu jafnréttisskimunar og jafnréttismats af öllum 

þjónustusviðum Reykjavíkurborgar.  

Um tilviksrannsókn (e. case study) var að ræða en nokkuð erfitt hefur reynst að setja 

fram fastmótaða skilgreiningu á hvað felst í hugtakinu tilviksrannsókn. Yin (2009, 18) 

skilgreinir tilviksrannsóknir sem fræðilegar rannsóknir sem leitast við að varpa ljósi á 

fyrirbæri samtímans í sínu náttúrulega umhverfi, sérstaklega þegar skil á milli fyrirbæra og 

þess samhengis (e. context) sem þau eru í eru óljós. 

Gerring (2004, 352) hefur sett fram ákveðinn ramma sem segir til um hvenær 

tilviksrannsóknir koma helst að gagni. Samkvæmt honum er það þegar niðurstöðum 

rannsókna er ætlað að vera lýsandi fremur en að greina orsakasamband. Þegar fyrirbæri eru 

könnuð á dýptina fremur en á víddina. Þegar einstakar innri (e.internal) niðurstöður skipta 

meira máli en að hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á önnur tilvik. Þegar innsýn í það 

kerfi sem orsakar niðurstöðu er mikilvægara en að koma auga á beint orsakasamband. Þegar 

markmið rannsóknarinnar er að útskýra fyrirbæri og breytileika (e. variance) þess er 

takmarkast við fáar einingar (e. units). Með einingum í tilviki þessarar rannsóknar er átt við 

jafnréttisskimanir og jafnréttismat. Markmið rannsóknarinnar er að útskýra stöðu þessara 

fyrirbæra með hliðsjón af breytileika í framkvæmd þeirra hjá Reykjavíkurborg árin 2015 - 

2018. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er vel afmarkað og er markmiðið að setja fram lýsandi 

niðurstöður um stöðu framkvæmdar jafnréttisskimunar og jafnréttismats. Vitneskja um þá 

stöðu er m.a. fengin með því að ræða við fáa ábyrgðaraðila sem hafa djúpa þekkingu á 

viðfangsefninu. Niðurstöður þessarar tilteknu rannsóknar skipta máli einar og sér en þær fela 
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ekki í sér alhæfingargildi. Hér er til skoðunar það kerfi sem veldur niðurstöðunni en ekki er 

leitast eftir að koma auga á einstök orsakasambönd.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar fellur samkvæmt þessu vel að ramma Gerrings og ætti val 

á rannsóknaraðferð því að henta vel til að svara rannsóknarspurningunum.  

4.2 Greining fyrirliggjandi gagna 

Eins og fram hefur komið fólst hluti rannsóknarinnar í að skoða fyrirliggjandi gögn sem lögð 

voru til af Reykjavíkurborg. Gögnin innihéldu lýsingar á viðaukatillögum við fjárhagsáætlun 

borgarinnar sem voru lagðar fram á árunum 2015 – 2018. Með lýsingunum fylgdi 

jafnréttisskimunin eða jafnréttismatið sem unnið hafði verið á þeim. 

Til að öðlast yfirsýn yfir gögnin voru þau afrituð inn í töflureikni (e. excel) og flokkuð. Þau 

voru flokkuð eftir ártali en einnig eftir framkvæmd hjá hverju af þjónustusviðum borgarinnar; 

íþrótta- og tómstundasviði (ÍTR), menningar- og ferðamálasviði (MOF), skóla- og 

frístundasviði (SFS), umhverfis- og skipulagssviði (USK) og velferðarsviði (VEL). Á grundvelli 

flokkunarinnar var síðan talið hversu oft jafnréttisskimun og jafnréttismat var framkvæmt ár 

hvert á hverju þjónustusviði borgarinnar fyrir sig. Þegar sú greining lá fyrirvar sett fram yfirlit 

yfir hversu oft jafnréttisskimun og jafnréttismat var framkvæmt á árunum 2015 – 2018. 

Yfirlitið má sjá í töflu 1 sem fjallað er um í kafla 5.1. 

Jafnréttisskimunin var innleidd árið 2018 og skoðaðar voru sérstaklega allar fyrirliggjandi 

jafnréttisskimanir frá því ári. Janfréttisskimunum var skilað til fjármálaskrifstofu í þremur 

áföngum árið 2018: Í mars/apríl vegna fjárfestinga, í ágúst vegna undirbúnings á 

fjárhagsáætlun og síðan í lok nóvember vegna breytinga á fjárhagsáætlun milli umræðna í 

borgarstjórn. Talið var hversu margar jafnréttisskimanir foru framkvæmdar á hverju tímabili 

fyrir sig og flokkað eftir þjónustusviðum borgarinnar. Fyrir síðasta tímabilið, nóvember var 

hægt að bera saman heildar fjölda viðaukatillagna og fjölda jafnréttisskimana. Yfirlit yfir 

framkvæmd jafnréttisskimana árið 2018 má sjá í töflu 2 sem fjallað er um í kafla 5.1. 

4.3 Eigindleg viðtöl 

Hægt er að beita eigindlegum gögnum til að greina og túlka á kerfisbundin hátt ákveðnar 

tilhneigingar, tengsl eða mynstur í samböndum milli mismunandi þema sem koma fram í 

gögnunum. Slíkar upplýsingar geta varpað ljósi á það viðfangsefni sem til skoðunar er. 

Kosturinn við eigindleg gögn er sá að þau veita oft upplýsingar sem ómögulegt er að afla með 
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megindlegum rannsóknaraðferðum. Þau geta t.d. falið í sér upplýsingar um margbrotin 

viðhorf og flóknar útskýringar. Slíkar upplýsingar fela þó ekki í sér alhæfingargildi (Wang og 

Park 2016, 86). 

Við öflun eigindlegra gagna er algengt að beita viðtölum en eigindleg gögn eru oftast í 

formi afrita af viðtölum og vettvangsglósa. Samkvæmt ráðleggingum Wang og Park (2016, 86 

og 119) er hæfilegt að taka viðtöl við u.þ.b. fimm einstaklinga í tilviksrannsóknum svo lengi 

sem samband næst við aðila sem búa yfir lykilupplýsingum um það viðfangsefni sem sjónum 

er beint að (e. purposive sampling). Viðtöl geta verið opin, hálfopin eða lokuð (Wang og Park 

2016, 119). Í þessu tilfelli var notast við hálfopin viðtöl þar sem spurt var fyrirfram ákveðinna 

opinna spurninga. Viðmælendur höfðu þá frelsi til að tjá viðhorf sín, upplifanir og reynslu 

gagnvart atriðum sem höfundur sóttist eftir að draga fram.  

Viðtölin fela í sér einkenni sérfræðingaviðtala (e. expert interview) þar sem 

viðmælendur, vegna faglegrar stöðu sinnar, búa yfir ákveðinni sérþekkingu. Almennt eru 

sérfræðingar gerendur (e. agents) innan stjórnsýslueininga þar sem unnið er að lausn 

vandamála og opinberar ákvarðanir þar að lútandi teknar (Abels og Behrens 2009, 139). Oft 

ertu þetta hámenntaðir einstaklingar sem eru vanir að svara flóknum spurningum með 

hliðsjón af því margbrotna stjórnsýslulega samhengi sem þeir starfa innan (Abels og Behrens 

2009, 139).  

Ástæðan fyrir því að ákveðið var að beita sérfræðingaviðtölum við öflun gagna er að slík 

viðtöl veita rannsakandanum aðgang að upplýsingum sem annars væru hvergi aðgengilegar. 

Sérfræðingar búa jafnan yfir sérhæfðiri þekkingu sem byggir á reynslu af framkvæmd 

verkefna og geta þess vegna veitt rannsakandanum dýpri innsýn í viðfangsefnið. Markmiðið 

er að öðlast á kerfisbundinn hátt eins ítarlegar upplýsingar og hægt er með aðstoð 

viðtalsvísis. Kerfisbundin sérfræðingaviðtöl (e. systematizing expert interview) eru 

algengasta form sérfræðingaviðtala (Bogner og Menz 2009, 46-47). 

Talið var að sérfræðingarnir sem rætt var við byggju yfir þekkingu sem ekki er á vitorði 

margra annarra stöðu sinnar vegna. Því var ekki talin ástæða til að ræða við fleiri aðila til að 

draga fram nauðsynlegar upplýsingar. Beðið var um viðtal við ábyrgðaraðila við innleiðingu 

jafnréttismatsins frá hverju þjónustusviði Reykjavíkurborgar svo upplýsingar fengjust um 

stöðu mála frá öllum þeim sviðum sem sinna þjónustu við íbúa borgarinnar. Allir 
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ábyrgðaraðilarnir fimm samþykktu að veita viðtal auk þess sem einn fulltrúi úr verkefnahópi 

KFS tók þátt í einu viðtalinu.  

Viðtölin voru flest 45 mínutur að lengd og fóru fram á tímabiinu 17. október – 13. 

nóvember 2018. Öll viðtöl voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og svo afrituð orðrétt. Í 

heildina voru þetta fimm viðtöl við sex einstaklinga.  

Við greiningu á viðtölunum var beitt aðleiðslu (e. inducting coding proscedure) sem felst 

í því að nálgast viðfangsefnið án þess að hafa fyrirfram gefnar hugmyndir um niðurstöðurnar. 

Rannsakandi veitir þeim þemum sem birtast í gögnunum athygli og flokkar þau (Wang og 

Park 2016, 215). Afrituðu viðtölin voru lesin línu fyrir línu og flokkuð eftir þemum. Þau megin 

þemu sem komu fram skiptust í: Aukið raunhæfi í framkvæmd jafnréttisskimunar, umfang 

framkvæmdar á mati á jafnréttisáhrifum, kostir framkvæmdar mats á jafnréttisáhrifum, 

hindranir í framkvæmd, skortur á gögnum, viðhorf til framkvæmdar, og jafnréttismat og áhrif 

þess á stefnumótun. Stofnað var eitt vinnublað (e. sheet) í töflureikni (e.excel) fyrir hvert 

þema og upplýsingar um hvert þema voru skráðar inn á viðeigandi vinnublað. Með þessari 

aðferð var hægt að flokka á kerfisbundinn hátt þær upplýsingar sem komu fram í viðtölunum 

þar til þær mynduðu heildstæðan grundvöll til að byggja niðurstöður rannsóknarinnar á.   

4.3.1 siðferðileg álitamál 

Við framkvæmd rannsókna er mikilvægt að hafa hagsmuni þáttakenda í huga. Samkvæmt 

siðareglum Háskóla Íslands skulu nemendur „[...]virða réttindi þátttakenda í rannsóknum og 

gæta þess að hagsmunir þeirra njóti ýtrustu verndar.“ Hafa skal hliðsjón af því hvort þátttaka 

í rannsókn feli í sér áhættu fyrir viðmælanda eða hvort hann sé að einhverju leyti í viðkvæmri 

stöðu (Wang og Park 2016, 98).   

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á opinbert kerfi  sem veldur ákveðinni 

niðurstöðu en ekki var leitast eftir að koma auga á einstök orsakasambönd. Viðmælendur 

voru starfsmenn hjá Reykjavíkurborg sem hafa þekkingu á viðkomandi kerfi og gátu því 

miðlað mikilvægum upplýsingum til að skýra þá stöðu sem var til skoðunar.Spurt var út í 

viðhorf þeirra og reynslu af opinberri framkvæmd og því verður ekki séð að spurningarnar 

hafi varðað sérstaklega persónuleg eða viðkvæm mál. Ekki verður heldur séð að 

þátttakendur hafi verið í sérlega viðkvæmri stöðu eða að þátttaka hafi falið í sér áhættu fyrir 

þá.  



36 

Til að vernda hagsmuni viðælenda til hins ýtrasta var þó gætt nafnleyndar og aðeins 

vísað til viðmælenda sem „ábyrgðaraðila í innleiðingunni.“ Þegar viðmælendur voru boðaðir í 

viðtal voru þeir upplýstir um hver tilgangur rannsóknarinnar væri, að nafnleyndar yrði gætt 

og að öll vinnsla gagna yrði í samræmi við siðareglur Háskóla Íslands.  
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5 Niðurstöður

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður greininga tölfræðigagna og þeirra atriða sem 

fram komu í viðtölum og eru til þess fallin að svara rannsóknarspurningunum og þar með 

varpa ljósi á stöðu framkvæmdar jafnréttismats hjá Reykjavíkurborg.  

5.1 Jafnréttismat - framkvæmd á árunum 2015 – 2018 

Samkvæmt gögnunum sem Reykjavíkurborg lagði til vegna þessarar rannsóknar var 

jafnréttismat framkvæmt alls 40 sinnum árið 2015 vegna viðaukatillagna fyrir árið 2016. Eitt 

jafnréttismat fannst frá árinu 2016 vegna viðaukatillögu fyrir árið 20173. Árið 2017 var ekkert 

jafnréttismat unnið vegna ársins 2018. Fram til þessa hefur aldrei verið talin þörf á að vinna 

jafnréttismat vegna viðaukatillagna fyrir árið 2019. Jafnréttisskimanir hafa hins vegar verið 

unnar í töluverðum mæli árið 2018. Í töflu 1 hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir hversu oft 

jafnréttismat og jafnréttisskimun voru unnin á tímabilinu 2015-2018. Yfirlitið er flokkað eftir 

framkvæmd hjá hverju  af þjónustusviðum borgarinnar; íþrótta- og tómstundasviði (ÍTR), 

menningar- og ferðamálasviði (MOF), skóla- og frístundasviði (SFS), umhverfis- og 

skipulagssviði (USK) og velferðarsviði (VEL).  

Tafla 1 Jafnréttismat og jafnréttisskimun framkvæmd á tímabilinu 2015 - 2018 

Svið 
Reykjavíkurborgar 

2015-2016 
jafnréttismat 

á tillögum 

 

2016-2017 
jafnréttismat 

á tillögum 

 

2017-2018 
jafnréttismat 

á tillögum 

 

2018-2019 
jafnréttisskimanir 

á tillögum 

 

2018-2019 
jafnréttismat 

á tillögum 

 

ÍTR 8 0 0 21 0 

MOF 4 0 0 25 0 

SFS 7 0 0 13 0 

USK 5 1 0 15 0 

VEL 15 0 0 18 0 

 

Ekki liggur nákvæmlega fyrir hversu margar viðaukatillögur hafa verið á áætlun sviðanna 

frá árinu 2015. Gerð var tilraun til að nálgast samantekt yfir heildarfjölda viðaukatillagna hjá 

                                                      
3
 Í meistararitgerð Vöku Antonsdóttur (2018, 49) kemur fram að í gögnum hennar hafi fundist jafnréttismat 

vegna 24 breytingatillagna fyrir 2015-2016 en fimm fyrir 2016-2017. Ekki er ljóst hvað skýrir þetta misræmi í 
gögnum en höfundur hefur ekki forsendur til annars en að byggja niðurstöður á þeim gögnum sem 
fjármálaskrifstofa hefur lagt til á þessum tíma. Þessar tölur eru settar fram með fyrirvara um að hugsanlega hafi 
jafnréttismat eða jafnréttisskimun verið framkvæmt oftar.  
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fjármálaskrifstofu en það reyndist ekki mögulegt. Ekki er ljóst hvort haldið er kerfisbundið 

um þær upplýsingar. Gögn um framkvæmd jafnréttismats gefa einhverja mynd af því hversu 

margar viðaukatillögur komu fram árið 2015 vegna ársins 2016. Eins og sést í töflunni hér 

fyrir ofan var jafnréttismat nánast aldrei framkvæmt vegna breytingatillagna frá árinu 2016 

til ársins 2018 og þess vegna er erfitt að leggja mat á hversu margar viðaukatillögurnar voru í 

raun og veru.  

Viðtalsgögn gefa einnig vísbendingar um  að hversu miklu marki jafnréttismatið hefur 

verið framkvæmt á tímabilinu. Í viðtölunum voru viðmælendur beðnir um að leggja mat á 

það hversu margar viðaukatillögur færu í jafnréttismat á þeirra málefnasviði. Í ljós kom að 

líklega hefur jafnréttismat ekki verið unnið nema að verulega litlu leyti vegna viðaukatillagna 

síðan árið 2015. Jafnréttismat hefur aldrei verið framkvæmt síðan verklagið við að gera fyrst 

jafnréttisskimun var tekið upp á fyrrihluta árs 2018. Eins og fram kom hér að ofan er 

tilgangurinn með jafnréttisskimuninni að leggja mat á það hvort jafnréttisáhrif fylgi 

viðaukatillögum og hvort þörf sé á að framkvæma jafnréttismat á þeim.  

Staðan á framkvæmd jafnréttisskimunar er misjöfn á milli sviðanna fimm. Í töflu 2 hér 

fyrir neðan er samantekt á fyrirliggjandi jafnréttisskimunum frá sviðunum fimm fyrir árið 

2018. Janfréttisskimunum var skilað til fjármálaskrifstofu í þremur áföngum: Í mars/apríl 

vegna fjárfestinga, í ágúst vegna undirbúnings á fjárhagsáætlun og síðan í lok nóvember 

vegna breytinga á fjárhagsáætlun milli umræðna í borgarstjórn.  

Í töflu 2 má sjá yfirlit yfir fjölda jafnréttisskimana sem voru framkvæmdar á 

viðaukatillögum sviðanna á þessum tímabilum. Í dálknum „Breytingar á fjárhagsáætlun“ sést 

hversu margar viðaukatillögur af heildarfjölda þeirra viðaukatillagna sem komu fram voru 

skimaðar. Höfundur hafði því miður einungis aðgang að heildarfjölda viðaukatillagna fyrir 

síðasta tímabilið, nóvember 2018. Í upplýsingum frá fjármálaskrifstofu kom fram að 

skimunum var skilað frá öllum sviðum í ágúst og nóvember að undanskildu velferðarsviði. 

Skóla og frístundasvið skilaði inn skimunum vegna tillagna að breytingum á fjárhagsáælun í 

desember. Þá hafði pólitískur stýrirhópur KFS kallað eftir skimunum á öllum breytingum á 

fjárhagsáætlun vegna afgreiðslu borgarstjórnar á frumvarpi að fjárhagsáætlun sem fór fram 

15. desember. Skimanirnar hefðu þó frekar átt að hafa verið unnar áður en fyrri umræða um 

frumvarpið átti sér stað í nóvember sbr. verk og tímaáætlun í reglum um gerð og 

framkvæmd fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar.  
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Tafla 2 Jafnréttisskimanir framkvæmdar árið 2018 

Svið 

Reykjavíkurborgar 

Fjárfestingar Undirbúningur 

fjárhagsáætlunar 

Breytingar á 

fjárhagsáætlun 

ÍTR 11 8 2 – af 2 tillögum4 

MOF 19 4 2 – af 4 tillögum 

SFS 0 12 1 – af 11 tillögum 

USK 0 11 4 – af 5 tillögum 

VEL 18 0 0 – af 4 tillögum 

Miðað við þessar upplýsingar er hægt að draga þá ályktun að jafnréttismat hafi ekki verið 

framkvæmt að neinu marki eftir árið 2015 vegna viðauka við fjárhagsáætlun. Athygli vekur 

að vinna við að meta jafnréttisáhrif viðauka virðist hafa dottið nánast alveg niður árin 2016 

og 2017. Fyrir því eru ýmsar ástæður en fjallað er sérstaklega um þær í kafla 5.4. Skortur á 

tíma er meðal þess sem viðmælendur nefndu sem hindrun í framkvæmd jafnréttismats. Flest 

þjónususviðni skiluðu jafnréttisskimun á viðaukatillögum árið 2018 en þó með einhverjum 

undantekningum eins og tafla 1 sýnir. Vísbendingar eru um að verklagið við að framkvæma 

jafnréttisskimun áður en tillaga að viðauka er samþykkt hafi ekki verið tekið upp að fullu hjá 

öllum þjónustusviðunum fimm.  

Meirhluti viðmælendanna var á því máli að það ætti að framkvæma mat á 

jafnréttisáhrifum á viðaukatillögum samkvæmt reglum um gerð fjárhagsáætlunar 

Reykjavíkurborgar. Það kom hins vegar fram í máli tveggja viðmælendanna að það væri ekki 

alltaf gert eins og annar þeirra lýsir hér:  

Eins og núna erum við t.d. með svolítið mikið af viðaukum á þessu ári. [...] ég hugsa að 
það hafi ekki verið einn einasti skimaður. Já. Ég held ekki. En þegar svona hlutir gerast þá 
er það bara út af því að það er einhver tímapressa á ákveðnum hlutum og það tekur 
svona smá tíma að festa þetta í verklagi hjá okkur.  

Í næstu tveimur köflum verður leitast við að varpa ljósi á viðhorf ábyrgðaraðila 

viðinnleiðingu mats á jafnréttisáhrifum til framkvæmdar matsins. Í framhaldi af því verður 

varpað ljósi á þá kosti sem viðmælendum fannst felast í framkvæmdinni en jafnframt hverjar 

hindranirnar hafa verið.  

                                                      
4
 Tvær tillögur af tveimur voru skimaðar o.s.fr. 
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5.2 Viðhorf til framkvæmdar  

Viðmælendur voru spurðir út í hvort þeir teldu ákvæði reglna um gerð fjárhagsáætlunar 

raunhæf. Þar er kveðið á um að gera eigi jafnréttismat á öllum breytingartillögum á 

samþykktri fjárhagsáætlun að undanskildum þeim undantekningar tilvikum þar sem  tillögur 

hafa ekki stórvægileg áhrif á stöðu fólks (Reykjavíkurborg 2015a, 4). 

Nokkuð skiptar skoðanir voru meðal viðmælenda á hvort þeir teldu raunhæft að gera 

jafnréttismat á öllum breytingatillögum, nema í undantekninga tilfellum. Einhverjir nefndu 

að vinnan við jafnréttismatið eins og hún var 2015 – 2016 hafi valdið „ergelsi“ á sviðunum. 

Helsta ástæðan var sú að fólk upplifði að það væri að leggja mikla og tímafreka vinnu í að 

jafnréttismeta breytingatillögur og tillögurnar yrðu svo ef til vill ekki samþykktar af pólitíkinni 

á seinni stigum. Einnig kom fram að fólk var óöruggt gagnvart því hvernig ætti að vinna 

jafnréttismatið sem ýtti undir óánægju við vinnuna. Þessi afstaða kom skýrt fram í máli 

viðmælendanna eins og hér sést: 

Það var sko það sem kom svona frá [...] sviðinu var að það væri svolítið erfitt þegar þú 
ert að gera margar tillögur um viðauka að þú værir að gera djúp jafnréttismöt á þeim 
öllum með kannski rýrri uppskeru af því að svo er þessu kannski bara hafnað og þú 
hefur verið að leggja mikinn tíma í að gera jafnréttismat sem fólk var kannski jafnvel 
óöruggt gagnvart og það getur bara valdið frústrasjón á sviðinu. [...] á árinu 2015 
vegna 16 þá vorum við með töluvert af nýjum verkefnum sem að við vildum fá 
fjárheimildir í og gerðum jafnréttisáætlanir [jafnréttismat] þá sem að var þá miklu 
stærra dæmi með hverju nýju verkefni. Og það fannst okkur svolítil tímasóun þannig 
séð miðað við að það sem réði því hvað var tekið [samþykkt] var ekki jafnréttisáætlun 
það var bara peningaskortur, skortur á peningum. Þannig að við vorum að gera 
jafnréttisáætlanir á tillögur sem voru kannski 15 tilllögur og 15 jafnréttisáætlanir. Og 
við fengum ekkert. Það var ekki af því áætlunin væri léleg það var bara af því að 
fjárhagsstaðan var léleg skilurðu. Þannig að okkur fannst við vera að eyða of miklum 
tíma í eitthvað sem kannski yrði aldrei neitt sem var vegna stöðu borgarinnar.  

Flestir viðmælendanna lýstu ánægju með það fyrirkomulag að jafnréttisskimunin hefði 

verið tekin upp. Í því hafi falist lausn á þeim örðugleikum sem að þeirra mati fólust í vinnunni 

við jafnréttismatið og lýst er hér að ofan. Einn viðmælandinn nefndi að innleiðing 

jafnréttisskimunarinnar hefði bætt verklagið verulega að sínu mati. Það hefði aukið líkurnar á 

að skimanirnar væru í raun framkvæmdar en ekki látnar liggja á milli hluta. Fram kom í máli 

viðmælendanna að með skimuninni væri hægt að leggja grunnmat á stöðu jafnréttismála í 

tengslum við viðkomandi tillögu. Það væri að öllum líkindum vænlegra fyrsta skref en að 

vinna strax ítarlegt jafnréttismat. Í framhaldinu væri svo unnt að leggjast í þá vinnu á 
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tillögum sem færu í rauninni í gegn. Einn viðmælendanna lýsir þessu viðhorfi á eftirfarandi 

hátt: 

Og út frá því verður til þessi jafnréttisskimun sem er í raun og veru þá skilum við inn 
skimun og ef að verkefni fær brautargengi þá gerum við jafnréttisáætlun 
[jafnréttismat]. Þannig að það er komið svona loforð fyrir fjárveitingunni og þá er 
þess virði að fara í dýpri jafnréttisskimun [jafnréttismat]. Sem tekur töluvert meiri 
tíma [...] Þannig að ég er mjög sáttur við þessa breytingu. 

Sama viðhorf kom fram í máli fleiri viðmælenda eins og einn þeirra lýsir t.d. hér: 

[...] jafnréttisskimunin er rosa flott tæki. Mér finnst það algjörlega frábært en 
varðandi jafnréttismatið á sýnum tíma, þetta var náttúrulega bara að byrja 2015 þá 
var líka fólk aðeins svona að koma sér áfram í þetta að þá var raunverulega sett að 
það ætti að gera jafnréttismat fyrir allar nýjar [viðaukatillögur] [...] sko jafnréttismatið 
var svolítið meira. Þá þarftu að fara að safna upplýsingum og jafnvel um einhver 
verkefni sem þú kannski vissir að kannski færi ekki lengra eða væri svona óljóst með. 
En já þá upplifði fólk svolítið að það væri mikil vinna sem kannski það sá ekki 
árangurinn fyrir. En með þessa jafnréttisskimun [...] þú ferð í jafnréttismöt af þeim 
þar sem þarf. Þannig að mér finnst það bara ganga mjög vel. 

Almennt lýstu viðmælendurnir jákvæðu viðhorfi í garð vinnunnar við að framkvæma 

jafnréttisskimunina. Hjá sumum kom fram að fólk ætti það til að mikla vinnuna fyrir sér áður 

en hafist væri handa en það lagaðist oftast þegar fólk væri komið upp á lagið með verklagið. 

Það sæi þá að þetta væri minna mál en fyrirfram var talið. Einn viðmælendanna tók 

sérstaklega fram að það væri mjög mikill áhugi fyrir kynjaðri fjárhagsáætlunargerð á sínu 

sviði og að fylgja eftir verkefnum tengdum henni eins og jafnréttismati og jafnréttisskimun. 

Einn viðmælendanna sagði  að hann teldi ekki alltaf raunhæft að vinna jafnréttisskimun 

vegna nýrra verkefna: 

Það er bara stundum og stundum ekki. Það fer bara svo rosalega mikið eftir því hvað 
er við að eiga. Við erum kannski að fá viðbót út af einhverju, ég meina mér dettur 
bara í hug sem dæmi, við vorum með [málaflokkur] sem er til dæmis viðauki á þessu 
ári. Það fór ekki í neina jafnréttisskimun, nei. 

Sami viðmælandi tók fram að sér fyndist jafnréttisskimanirnar eiga misvel við 

breytingatillögur og ný verkefni sem kæmu fram. Stundum ætti það mjög vel við en í öðrum 

tilfellum ekki: „[...] bara í sumum tilfellum er þetta, sko fólki finnst þetta bara „pain.“ Af því 

að þú veist bara: „hvað á að gera jafnréttisskimun á þetta? Hvernig á ég að fara að því?“ 

Þetta viðhorf skýrist líklega að miklu leyti á ákveðnum hindrunum við framkvæmd 
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jafnréttisskimunar og jafnréttismats. Þær eru t.d. skortur á þekkingu, mannafla og tíma en 

fjallað er sérstaklega um þessar hindranir í kafla 5.4. 

Ljóst er flestir viðmælendanna lýstu því að jafnréttisskimun væri góður kostur og að 

viðhorf starfsfólks til vinnu við hana væri almennt jákvætt. Það var einnig samdóma álit 

þeirra að framkvæmd jafnréttismatsins eins og henni var hagað á sínum tíma hefði þótti of 

erfið og tímafrek. Jafnréttismatið hefur ekki verið unnið að neinu marki frá því að 

jafnréttisskimunin var tekin upp. Þó viðhorf til vinnu við jafnréttisskimunina sé jákvæðara 

hefur hún ekki verið innleidd að fullu á öllum sviðum líkt og komið hefur fram. Hvað er það 

sem hefur  valdið þessari stöðu? Í kafla 5.4 verður fjallað um stöðu framkvæmdarinnar með 

hliðsjón af þeim hindrunum sem hafa falist í framkvæmd jafnréttisskimunar og 

jafnréttismats. Til að setja þá umfjöllun í samhengi verður fyrst litið til þeirra kosta sem felast 

í framkvæmdinni að mati viðmælenda. 

5.3 Kostir mats á jafnréttisáhrifum og árangur í stefnumótun 

Þrátt fyrir að mat á jafnréttisáhrifum hafi ekki verið innleitt að fullu hjá öllum 

þjónustusviðum Reykjavíkur töldu allir viðmælendurnir kosti felast í framkvæmd 

jafnréttisskimunar og jafnréttismats. Helsti kosturinn sem viðmælendurnir nefndu var að 

slíkt vinnulag hjálpaði til við að hugsa um útdeilingu fjármagns með jafnréttisgleraugum. 

Einnig var nefnt að með þessu móti væri unnt að varpa ljósi á hvers konar áhrif breytingar 

eða ný verkefni hefðu á hópa samfélagsins.  

...ég meina þú veist bara hugmyndafræðin, mér finnst vera kostur í henni. Að við 
ætlum að deila fjármunum borgarinnar sem eru almannafé út á sanngjarnan hátt, út 
frá mannréttindastefnunni. Það er augljós ávinningur að við séum með þannig 
verklag finnst mér.  

Þó allir viðmælendurnir sæju einhverja kosti felast í mati á jafnréttisáhrifum voru þeir 

ekki sannfærðir um að innleiðing jafnréttisskimunar og jafnréttismats hefði stuðlað að 

bættum árangri í stefnumótun hjá Reykjavíkurborg. Hins vegar eru ýmsar vísbendingar um 

að meðvitund um jafnréttisáhrif stefnumótunar sé að aukast meðal þeirra sem hafa vald til 

að taka ákvarðanir um breytingar og ný verkefni:  „Sko ég veit ekki hvort að við séum komin 

það langt. Ég held ekki. En sko við erum að greina alla þjónustuþætti núna og eftir því sem 

við hittum fleiri stjórnendur þá verða þau held ég meðvitaðri um þetta.“ 
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Greiningar á þjónustuþáttum eru afar mikilvægur liður í að þekkja stöðu ólíkra hópa. 

Merki eru um að sú greining sé farin að leiða til raunverulegrar endurskipulagningar á 

ráðstöfun fjármuna í þágu jafnréttis í auknum mæli. Dæmi um þetta fundust frá nokkrum 

þjónustusviðum Reykjavíkurborgar. Eitt skýrasta dæmið var frá Velferðarsviði en þar hefur 

greining á þörf fyrir velferðarþjónustu við fólk með tvígreindan vanda (geð- og fíknivanda) 

leitt í ljós að skortur er á þjónustu við konur í þessum hópi. Borgin hefur því hafist handa við 

að innleiðingu á nýju sértæku húsnæði til að mæta vanda þessara kvenna (Borgarráð, 2018). 

Í eldri tillögu frá 2015 voru settar fram tillögur að úrbótum á aðstæðum fólks með 

tvígreindan vanda. Tillagan miðaði sérstaklega að því að bæta úr aðstæðum karla í þessum 

hópi. Þeir væru í meirihluta í hópnum og því þyrfti að taka sérstaklega tillit til þeirra. Í 

umsögn fjármálaskrifstofu um mat á jafnréttisáhrifum tillögunnar sagði að þó tillagan bætti 

úr stöðu jaðarsetts hóps mætti ekki gleymast að taka tillit til stöðu kvenna við framgang 

tillögunnar (Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar, umsöng, 4. apríl 2015). Leiða má líkur að 

því að konur með tvígreindan eða margþættan vanda séu í einstaklega viðkvæmri stöðu 

ogsértækt húsnæði veiti þeim vernd gegn ýmsum ófyrirséðum aðstæðum. Á þessu dæmi 

sést vel hvernig mat á jafnréttisáhrifum byggt á greining á þjónustuþætti getur stuðlað að 

bættum árangri í opinberri stefnumótun og jafnréttisstarfi. Ef ekki liggur fyrir greining á 

þjónustuþætti við framkvæmd janréttisskimunar eru sterkar líkur á að það gefi tilefni til 

framkvæmdar dýpra jafnréttismats byggt á greiningu. 

Viðmælendur töldu flestir að stjórnendur hjá borginni væru almennt að verða 

meðvitaðri um áhrifin sem ákvarðanir þeirra hefðu á stöðu hópa innan ólíkra málaflokka. Sú 

hugsun væri að skila sér í auknum mæli inn í markmiðasetningu borgarinnar og verða meiri 

hluti af vinnu við stefnumótun.  

Ja ég held að öll svona hugsun í þessa átt hafi þessi áhrif. [...]auðvitað er bara 
jafnréttisumræða sem slík meira uppi á borðinu óháð greiningunum og skimununum. 
Bara það, það hefur áhrif í gegnum svona... ég myndi segja þjóðfélagsumræðuna sko. 
Þetta bara bætir ofan á það kannski skerpir þá nálgun þegar að, að hérna 
peningafólkið fer að reikna út. Það er mjög hollt að hugsa þetta útfrá þessum 
fræðum. Og fyrir þá sem eru að sækja peninginn að velta þessum málum fyrir sér. Og 
ég held að verkefni sem að sýna fram á ákveðin stuðning við jaðarsetta hópa, þau fái 
frekar brautargengi en ella. Eða hafa fengið, það, það skiptir máli. Það ræður aldrei 
alveg úrslitum held ég með verkefni en ég held að þetta sé af hinu góða.  
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Á ofangreindri umfjöllun sést hversu miklir kostir geta falist í framkvæmd mats á 

jafnréttisáhrifum. Ekki sýst getur matið stuðlað að jafnrétti þegar opinberar ákvarðanir um 

framgang nýrra verkefna eru teknar. Það kom hins vegar fram í kafla 5.1 að skort hefur á 

markvissa framkvæmd jafnréttisskimunar og jafnréttismats. í næsta kafla verður fjallað 

sérstaklega um hvaða hindranir hafa helst valdið þeirri stöðu. 

5.4 Hindranir í vinnu við jafnréttisskimun og jafnréttismat 

Margskonar hindranir hafa falist í vinnunni við framvkæmd jafnréttisskimunar og 

jafnréttismats. Skortur á tölfræðiupplýsingum, skortur á aðföngum og fræðslu og óljós 

ávinningur af framkvæmdinni er meðal þess sem nefnt var. 

Tveir viðmælendanna voru á því að lítið væri um hindranir eftir að jafnréttisskimunin var 

tekin upp. Annar þeirra talaði um að svið hans byggi yfir nægilegu magni gagna til þess að 

geta framkvæmt jafnréttisskimun á flestum verkefnum. Hann nefndi að sviðið væri sífellt að 

bæta gagnabanka sinn þó ekki lægju fyrir greiningar á öllum þjónustuþáttum: 

Eftir að þessar skimanir voru teknar upp, þá eru engar hindranir. Þá er skimunin það 
lítill hluti af verkefninu að sækja heimild, að hún er ekki hindrun. Það er auðvitað og 
jafnréttisáætlanir sem að fylgdu áður, var ekki beinlínis hindrun það er bara svona 
meira fráhrindandi að vera að vinna kannski hálfan – heilan dag í að gera gera 
jafnréttisáætlun með ósk um fjárheimild sem byggir ekki á öðru en því að stjórnendur 
hafa væntingar um ný verkefni sem eru ekki í samræmi við fjárhagsstöðu 
borgarinnar. Þannig að þetta er svona óskalisti fyrir jólin sko. Svo eru kannski mamma 
og pabbi bara blönk skilurðu. Ég sé engar hindranir í því að það fylgi sú kvöð að gera 
jafnréttisskimun. Þettta tekur 1 -2 tíma held ég að fylla út svoleiðis blað og svo geta 
menn farið í dýpri vinnu þegar þeir hafa nokkra vissu fyrir því að fjárveitingin fáist, að 
gera þá jafnréttisáætlun, dýpri. Þannig að mér fannst þessi millileikur mjög gott skref. 

5.4.1 Skortur á tölfræðiupplýsingum 

Ábyrgðaraðilar þriggja sviða nefndu margvíslegar hindranir í tengslum við að vinna mat á 

jafnréttisáhrifum. Á sumum sviðanna var skortur á kyngreindum tölfræðiupplýsingum og 

upplýsingum um stöðu jaðarsettra hópa aðal hindrunin. Þrátt fyrir að stórtækar greiningar á 

þjónustuþáttum borgarinnar hafi verið gerðar heldur vinnan við að safna slíkum gögnum 

stöðugt áfram. Fram kom í máli viðmælendanna að sú vinna er alls ekki komin jafn langt á 

öllum sviðunum og að á sumum þeirra væru nánanst engin slík gögn til. Vinnan við söfnun og 

greininu gagna varðandi notkun á þjónustuþáttum borgarinnar kemur líklega til með að vera 

áframhaldandi langtímaverkefni. Tveir viðmælendanna nefndu skort á tölfræðigögnum á 

sínum sviðum sem hindrun í tengslum við jafnréttismatið:  
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Já bara stundum getum við ekki fundið upplýsingar. Þetta er náttúrlega sko varðandi 
jafnréttismatið þá erum við að horfa á líka jaðarsetta hópa. Við höfum rosalega litlar 
upplýsingar um sem sagt bara jaðarsetta hópa almennt sko. Og jafnvel eins og í 
Breiðholti þar sem kannski innflytjendur eru hæsta meðaltalið þá erum við svolítið - 
það er svolítið svona mikið gisk. 

Annar viðmælandi nefndi einnig að skortur á tölfræðiupplýsingum og tíma væri helsta 

hindrunin en þá með vísan til framkvæmdar jafnréttisskimunar.  

Hérna þetta er auka vinna ha. Það er bara fakta. Og stundum er ofboðslega erfitt að 
sækja þessar upplýsingar. Það er ekki, liggur ekkert á borðinu og það þarf oft 
heilmikið að hafa fyrir þessu.  Og bara sem dæmi þá tókum við þetta upp t.d. í 
sambandi við [málaflokk]... og það er heilmikil vinna að fara í gegnum þetta og gera 
könnun og vinna úr henni og annað slíkt. Ég man þegar við borguðum einhverjum 
nemendum svona þú veist einhverjum menntaskólanemendum til að fara yfir þetta. 
Því að við höfum engan tíma til þess að gera þetta ...og til að kanna niðurstöðurnar. 
Þannig að það eru oft bæði kostnaður og mikil vinna í kring um þetta. 

5.4.2 Skortur á aðföngum og fræðslu 

Skortur á tíma, kunnáttu og mannafla var einnig nefnt sem hindrun í að framkvæma mat á 

jafnréttisáhrifum. Einn viðmælendanna taldi almennt að sviðið sitt byggi ekki yfir 

nauðsynlegum aðföngum til að vinna jafnréttisskimanirnar, hvað þá jafnréttismat.   

 Nei. Ég tel það ekkert endilega, nei. Bara alls ekki. Og mér fyndist ef borgin ætlar að 
fara út í þetta af einhverri alvöru, þá held ég að væri bara mjög skynsamlegt... ég 
meina það kostar náttúrulega pening... Það væri í rauninni að það væru ákveðnir 
sérfræðingar sem tækju- maður gæti leitað til, til að framkvæma þetta og annað slíkt. 
Fólk sem að hefði í rauninni ákveðna sérþekkingu á þessum málum. Því að þetta er 
ekkert endilega á færi allra. Þú veist fólk veit ekkert hvernig á að gera þetta. ...Þannig 
að þess vegna væri svo mikið, til þess að þetta verði að einhverju, til þess að þetta 
geti blómstrað og farið inn í huga fólks, þá þarf að kenna fólki aðferðirnar og tæki og 
tól. Og aðstoða það. Að sé sem sagt hægt að leita í smiðju fólks og koma fólki af 
stað.  Það er ekkert hægt að gera þetta öðruvísi. Eða ég held þú veist það verður 
aldrei einhver veruleg innleiðing öðruvísi. Þannig að þetta verður alltaf sett út á 
jaðarinn af því að fólk hefur nóg annað að gera. Það er bara þannig. 

Annar viðmælandi var á sama máli varðandi þörf á aukinni kunnáttu til að framkvæma 

mat á jafnréttisáhrifum. Það var mat viðmælandans að þörf væri á aukinni fræðslu að 

frumkvæði fjármálaskrifstofu, þaðan sem verkefninu er stýrt. Auk þess sem starfshópur KFS 

þyrfti að miðla meiru af sinni þekkingu til starfsmanna: 

[...] okkur vantar náttúrlega samt aðeins meiri kunnáttu. Það væri ofsalega 
skemmtilegt ef það væri fleirum boðið að borðinu. Að sem sagt að það væri meiri 
fræðsla. Og upplýsingagjöfin mætti náttúrulega vera mikið, mikið betri út af því að 
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hún er náttúrulega engin. [...] Já leiðbeiningum og bara lestrarefni og kynningum og 
rýning á því hvað aðrar borgir eru að gera sem að við erum að bera okkur saman við 
bara eins og við erum að gera í öllu öðru. Þú veist allri annarri þjónustu. Ég veit alveg 
að starfshópurinn [starfshópur KFS] er að fara erlendis einu sinni á ári sirkabát og 
skoða hvernig þetta er gert annars staðar. Það þyrfti eiginlega að skila sér síðan út í 
starfsmannahópinn. Þú veist einhver skoðun og eitthvað svoleiðis. Það mætti hugsa 
það. 

Þriðji viðmælandinn tók í sama streng varðandi það að tíminn sem færi í að vinna 

sérstaklega jafnréttismatið væri mikill og ekki ljóst hverju sú vinna skilaði með tilliti til 

pólitískrar ákvarðanatöku. Aðal vandamálið í hans augum var skortur á samtali milli 

pólitíkurinnar og fagsviðanna um hversu miklu fjármagni væri hægt að ráðstafa til nýrra 

verkefna á komandi ári og hverju væri raunhæft að vonast eftir í þeim efnum. Það væri ekki 

æskilegt vinnulag að eyða miklum tíma í að vinna jafnréttismat á verkefnum ef ekkert yrði 

úrframkvæmd þeirra.   

Þannig að eyða miklum tíma í það á ekki bara endilega við jafnréttisáætlun með með 
óskum um ný verkefi það er bara almennt óskin um ný verkefni. Að það vantar og þá 
KFS líka, það vantar sko samtalið milli þess hvað er til af peningum og væntingar um 
ný verkefni. Ef þú stýrir fagsviði eða [málaflokki] þá er alveg fullt af hlutum sem þig 
langar að gera, bæta í og gera betur og bæta þjónustu. Það væri betra að fá að vita 
frá fjárveitingavaldinu hvað er til skiptanna og fara svo að búa til óskir. 2015 gerðum 
við alveg svakalega stóran lista af alls konar verkefnum sem okkur langaði að fara í og 
gerðum jafnréttisgreiningar á það allt saman svo var því bara öllu sópað burt af því að 
staða borgarinnar leyfði það ekki. Það hefði bara verið ágætt að fá að vita það strax 
áður en að við fórum í þetta.  

 

5.4.3 Óljós ávinningur af framkvæmd 

Viðmælendurnir töluðu flestir með einum eða öðrum hætti um að þeir upplifðu  vægi mats á 

jafnréttisáhrifum ekki sérstaklega mikið þegar kæmi að pólitískri ákvarðanatöku. Einn þeirra 

nefndi að jafnréttisskimun og mat ættu jafnvel á hættu að enda sem minnisblöð eða skýrslur 

ofan í skúffu. Nauðsynlegt væri að halda þessari vinnu meira á lofti svo pólitíkin sæi hvaða 

vinna og upplýsingar lægju fyrir. Sami viðmælandi nefndi jafnframt að það væri ennþá 

verklag í þróun að jafnréttisskimanir fylgdu með útfærslum á nýjum verkefnum eða 

breytingum inn í pólitísku fagráðin: 

Eins og núna við fjárhagsáætlunargerð, við Fimm ára áætlunina að þá vorum við búin að 
skila [viðaukatillögum] og þá kom svona eftir á „heyrðu þið verðið að skima allt saman. 
Sem fór inn í Fimm ára áætlun.“Eftir á sko. Já og það virkar ekki. Það er bara einhvern 
veginn þannig að maður verður að vinna þetta jafnóðum ekki svona eftirá. 
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Annar viðmælandi nefndi einnig að sín upplifun væri þannig að ekki væri tekið nægilega 

mikið mark á mati á jafnréttisáhrifum við pólitíska ákvarðanatöku: 

Já bara að þetta maður upplifir ekki að þetta skipti sérstaklega miklu máli þegar er 
verið að velja verkefnin. Maður upplifir ekki að maður fái einhvern auka svona - að 
það séu meiri líkur á að þetta komist í gegn af því að þetta er með góða 
jafnréttisskimun. Þannig að ef maður sér ekki ávinning af því að gera þetta, þú veist til 
þess að koma sínum tillögum í gegn þá getur það dregið úr fólki. Reyndar finnst mér 
þá bara ávinningur í að reyna að skima þetta til þess að í rauninni sjá ef að það er 
beinlínis ójafnréttisáhrif og reyna að koma þá í veg fyrir það. Þannig að það finnst 
mér alveg vera mikill ávinningur líka. En maður heyrir það líka frá öðrum sviðum að 
það er þetta sko til hvers erum við að gera þetta?  

Fram kom í máli nokkurra viðmælenda að nálgunin við framkvæmd á mati á 

jafnréttisáhrifum væri svolítið sú að verið væri að meta jafnréttisáhrif eftir að ákvörðun um 

breytingu eða nýtt verkefni hefði verið tekin í borgarráði. Þar með hefði mat fagsviðanna á 

jafnréttisáhrifum afar takmarkaða möguleika á að hafa áhrif á fyrirhuguð verkefni. Viðaukar 

á fjárhagsáætlun væru í gangi allt árið og stundum væri einfaldlega búið að ákveða fyrirfram 

að ráðast í tiltekið verkefni á komandi ári. Það væri svo oft ekki fyrr en búið væri að 

samþykkja verkefnið að það væri sett til fagsviða í jafnréttisskimun.  

.[Það] þarf að tvinna þetta meira inn í þessa áætlanagerð sem að er í gangi allt árið. 
Að láta KFS janfréttisskimanir á áætlunina svona flæða meira inn í áætlanagerðina 
sem slíka en ekki svona „KFS, tékk!“ skilurðu? [Þannig að þetta komi kannski á 
undan?] Já sem hluti af vinnunni við áætlunina en ekki eins og: „bíddu hver ætlar að 
gera KFS greininguna?“ „Ahh takt þú hana við eigum að skila þessu á morgun og 
gleymdum þessu sko“ Ég held að [það] muni breytast og það er líka þannig að það er 
auðvitað pólitíkin sem að setur þessa stefnu og nú er kominn stýrihópur 
pólitíkurinnar inn í þetta starf þannig að það, þeirra svona aðhald, eftirlit og innkoma 
verður meiri en hefur verið. Pólitíkin hefur svona slegið sér upp á þessu „og svo sjáið 
þið um þetta krakkar sko.“ 

Pólitíkin réði svo hvort horft væri á skimunina eða ekki. Það eina sem sviðið gæti gert 

væri að leggja sitt mat á verkefnið og jafnvel leggja fram breytingartillögur en þar endaði 

vald sviðanna til að hafa áhrif á verkefnin.  

Og svo er náttúrulega kannski draumurinn það sem gerðist ekki núna allavega en væri 
kannski gaman að sjá í framtíðinni væri að þeir sem að fá þessar tillögur, þau myndu 
svo taka tillit til þess. Að hér er búið að jafnréttismeta, hér eru ákveðin jafnréttisáhrif 
og þau myndu taka tillit til þess. En stoppar okkar áhrifavald. Og það veit maður ekki 
alveg hvað er mikið horft á þetta svo í framhaldinu þegar við erum búin að skila þessu 
af okkur. Svo er náttúrulega fjármálahópur borgarstjóra sem fær þessar tillögur til 
[sín] - hvað þeir velja sko og hvað horfa þeir mikið á þetta? Það veit maður ekki. 
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Hindranirnar sem felast í vinnunni við framkvæmd jafnréttisskimunar og jafnréttismats eru 

margs konar eins og sést á ofangreindri umfjöllun. Ljóst er að nokkur óvissa ríkir um hvernig 

niðurstöður mats á jafnréttisáhrifum eru nýttar við afgreiðslu og ákvarðanatöku um viðauka. 

Í næsta kafla verður litið sérstaklega til þessa þáttar. 

5.5 Nýting mats á jafnréttisáhrifum við ákvarðannatöku 

Mat á jafnréttisáhrifum er aðferð sem á að nýtast við vinnu og undirbúning áður en 

ákvörðun er tekin um breytingu og ný verkefni. Meta á stöðu ólíkra hópa með hliðsjón af því 

hvaða áhrif ákvarðanir í viðkomandi málaflokki koma til með að hafa á þá stöðu. Stjórvöld 

hafa það að leiðarljósi að velja alltaf þá leið sem færir samfélagið nær jafnrétti 

(Jafnréttisstofa 2014, 5). Þrátt fyrir skýra skilgreiningu liggur fyrir að nokkur óvissa ríkir um 

með hvaða hætti mat á jafnréttisáhrifum nýtist raunverulega við vinnu og undirbúning 

ákvarðanna og hvert raunverulegt vægi þess er við ákvarðanatöku. 

Þrír viðmælendanna voru á því mat á jafnréttisáhrifum nýttist aðallega til þess að 

upplýsa kjörna fulltrúa um hvernig breyting eða verkefni kæmi til með að nýtast og hverjum. 

Með því að gera mat á jafnréttisáhrifum væri kjörnum fulltrúm gert kleift að taka upplýsta 

ákvörðun um framgang verkefnis. Einn viðmælendanna þriggja bætti því við að tilgangurinn 

með því að framkvæma mat á jafnréttisáhrifum væri að kalla fram þau jafnréttissjónarmið 

sem gætu átt við um fyrirhugaða stefnu. Ekki væri öruggt að pólitíkin gerði sér alltaf grein 

fyrir þeim jafnréttisáhrifum sem tillögur gætu haft.   

Tveir viðmælendanna voru á því máli að jafnréttismatið ætti ekki eingöngu að nýtast 

sem tæki til þess að gera kjörnum fulltrúum kleift að taka upplýstar ákvarðanir. Annar þeirra 

sagði að tilgangurinn væri víðtækari:  

Nei mér finnst það náttúrulega afskaplega lítill tilgangur ef þetta væri bara til að 
upplýsa þá. Ég meina tilgangurinn hlýtur náttúrulega að vera sá að þjóna borgarbúum 
á jafnréttisgrundvelli. Við erum náttúruleg bara þjónustustofnanir og borgarbúar eru 
neytendur hjá okkur. 

Sá síðari talaði um margþættan tilgang en vildi þó meina að mat á jafnréttisáhrifum 

stuðlaði fyrst og fremst að gagnsæi í meðförum opinberra fjármuna. Almenningur ætti rétt á 

að vita hvernig þau verkefni sem hið opinbera væri að fjárfesta í væru að nýtast:  

Þú veist tilgangurinn hann hlýtur að vera eitthvað stærra og meira. Útaf því að þetta 
er náttúrulega opinbert fé. Þetta hlýtur að eiga að stuðla að gagnsæi.Þetta hlýtur að 
eiga að vera hluti af vitneskju sem almenningur á bara rétt á að vita. Í hvað er verið 
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að setja peningana. Þú veist er verið að deila fjármagni til barnanna minna, hvort sem 
það er stelpa eða strákur á réttan hátt? Þannig að þetta er í rauninni mikið meira 
heldur en bara pólitíkin. Við sem [borgarstarfsmenn] náttúrulega berum vissulega 
ábyrgð líka þó að við séum að fylgja stefnu meirihlutans. 

5.6 Eftirlitstæki? 

Erfitt er að greina á hvaða hátt jafnréttismatið er notað við ákvarðanatöku út frá þessum 

svörum. Til að reyna að varpa skýrara ljósi á það voru ábyrgðaraðilarnir spurðir hvort þeir litu 

á einhvern hátt á framkvæmd jafnréttismats sem tæki til að hafa eftirlit með pólitískum 

ákvörðunum. Hvernig væru niðurstöður jafnréttismats nýttar ef í ljós kæmi að tillaga um 

viðauka fæli í sér neikvæð áhrif á stöðu kynjanna eða myndi viðhalda ójafnri stöðu? Yrði 

tillagan stöðvuð eða til hvaða aðgerða yrði gripið? 

Tveir ábyrgðaraðilanna voru á því að mat á jafnréttisáhrifum væri framkvæmt til að veita 

ákvörðunum um breytingar eða ný verkefni einhvers konar aðhald. Annar þeirra talaði um að 

framkvæmd jafnréttismatsins skapaði möguleika fyrir almenning til að veita pólitíkinni 

utanaðkomandi aðhald. Ef upp kæmi ágreiningur varðandi pólitíska ákvörðun, t.d. ásökun 

um að annarlegir hagsmunir hefði búið að baki því að ráðist var í tiltekið verkefni, þá væri 

hægt að vísa til þess að vissulega hafi verið skimað fyrir mögulegum áhrifum viðkomandi 

verkefnis á ólíka hópa. Þá þyrftu stjórnvöld ekki að biðjast afsökunar eftir á heldur væri hægt 

að vísa til þess að jafnréttisáhrif hafi í reynd verið könnuð. Hinn ábyrgðaraðilinn taldi 

jafnréttismat vera aðhaldstæki eða réttlætistæki fremur en eftirlitstæki. Hann talaði um að 

mat á jafnréttisáhrifum væri liður í að stuðla að jafnrétti með gagnsærri og réttlátri nýtingu 

fjármuna. Mat á jafnréttisáhrifum væri þannig liður í að fylgja lögum og reglum í landinu. 

Ábyrgðaraðilar hinna sviðanna þriggja voru ekki beinlínis sammála því að 

jafnréttisskimun og jafnréttismat væru tæki til að hafa eftirlit með breytingum eða nýjum 

verkefnum. Einn þessara þriggja aðila talaði um að hann hefði ekki upplifað mat á 

jafnréttisáhrifum sem eftirlitstæki og efaðist jafnframt um umboð sitt sem 

borgarstarfsmaður til að hafa eftirlit með pólitískum ákvörðunum:  

Nei það held ég ekki ég hef ekki skynjað það sem slíkt. Því að venjulega er búið að 
gera þetta áður en þetta kemur inn í póitíkina allavega okkar tillögur. Já okkar mat, 
það kemur tillaga til okkar, við jafnréttismetum hana og hún fer aftur til 
pólitíkurinnar. En það er ekki vegna þess að við séum að veita þeim eitthvað aðhald 
það er bara vegna þess að við erum að jafnréttismeta þetta. Þetta eru í raun og veru 
okkar tillögur þó að í þessu tilfelli meira að segja kemur tillagan frá minnihlutanum. 
Hún er svo bara send okkur til útfærslu. Ég lít ekki á þetta sem aðhald. Ég líka lít 
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kannski á bara þú veist hvert er umboð mitt sem borgarstarfsmanns til þess að veita 
póltikíkinni aðhald? Ég.er ekkert viss um að ég hafi það umboð. 

Annar ábyrgðaraðilanna sagðist ekki hafa upplifað að mat á jafnréttisáhrifum hefði virkni 

sem eftirlitstæki með pólitískum ákvörðunum. Það kristallaðist t.d. í því að svið sitt hefði 

aldrei verið beðið um að vinna dýpra jafnréttismat á viðaukatillögu: 

Ekki hef ég orðið... nei. Þau [pólitískir fulltrúar] voru mjög ánægð með það þegar við 
fórum í þessa könnun í sambandi við [málaflokkur]. Ég meina við höfum stundum 
sagt þeim að við erum að gera þetta og þá er það yfirleitt mjög jákvætt. En við höfum 
ekki gert það beint þannig að við höfum verið rekin til baka með eitthvert verkefni af 
því að það hefur hallað mjög mikið á eða þú veist, beðin um að fara í jafnréttismat. Ég 
man ekki til þess- í alvöru sko. Ég man ekki til þess. 

Heilt yfir sviðin hefur jafnréttismat ekki verið unnið frá því að jafnréttisskimunin var tekin 

upp. Því má ætla að sömu sögu sé að segja um önnur þjónustusvið Reykjavíkurborgar þ.e. að 

breytingar og verkefni hafi aldrei verið send til baka í dýpra mat á jafnréttisáhrifum. 

Fram kom í máli ábyrgðaraðilanna að í raun væri afar sjaldgæft að niðurstöður 

jafnréttisskimunar eða jafnréttismats leiddu til einhvers konar endurskoðunar á 

viðaukatillögum. Við vinnslu þessarar rannsóknar fannst eitt dæmi frá árinu 2015 um 

viðaukatillögu þar sem tekið var sérstakt mark á niðurstöðum jafnréttismats í ákvarðanatöku 

borgarráðs. Viðaukatillagan snérist um byggingu áhorfendaaðstöðu við knattspyrnuvöll. 

Niðurstöður jafnréttismats sýndu fram á að bygging áhorfendaaðstöðunnar myndi nýtast 

drengjum í meira mæli en stúlkum. Borgarráð samþykkti fyrirhugaðar framkvæmdir í þessu 

tilviki en lagði fram eftirfarandi bókun: Í bókuninni var kveðið á um að innleiða skyldi 

ákveðnar mótvægisaðgerðir til að stemma stigu við neikvæð jafnréttisáhrif tillögunnar: 

Í jafnréttismati tillögunnar kemur fram að framkvæmdirnar koma til með að nýtast 
drengjum og körlum í meiri mæli en stúlkum og konum. Því er eðlilegt að aðkoma 
borgarinnar skilyrðist við aðgerðir af hálfu félaganna sem tryggja aukna nýtingu 
kvenna og stúlkna á aðstöðunni eða að sköpuð verði önnur aðstaða til íþróttaiðkunar 
kvenna og stúlkna til mótvægis. Þá er óskað eftir því að ÍTR og ÍBR setji fram 
framtíðarsýn og tillögur um hvernig stuðla megi að aukinni blöndun iðkenda í öllum 
íþróttagreinum með sérstakri áherslu á þær greinar þar sem mikið hallar á annað 
kynið og að tillögurnar verði unnar í samráði við þau íþróttafélög sem um ræðir hér, 
Leikni, ÍR og Fram (Borgarráð, 2015). 
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5.7 Viðbrögð við niðurstöðum mats á jafnréttisáhrifum 

Viðmælendur lögðu flestir áherslu á að viðbrögðin við því hvað gert væri ef í ljós kæmi að 

viðaukatillaga stuðlaði að auknu  misrétti eða óbreyttri, ójafnri stöðu væri alltaf pólitísk 

ákvörðun:  

Í rauninni er það alltaf pólitíkin sem stýrir því. Það er þeirra. Tillögurnar fara 
náttúrulega fyrir fagráðið hér og síðan er þessu vísað áfram.  Og þar er þetta 
samþykkt eða synjað í borgarráði. Það er þeirra að meta það, pólitíkusanna hvernig 
þeir vilja bregðast við því. Við leggjum okkar mat á það og komum okkar skilaboðum 
á framfæri og jafnvel með úrlausn á því hvernig væri hægt að bregðast við en þetta er 
alltaf náttúrulega eitthvað sem að framkvæmdastjóri [fagsviðs] sem er í rauninni 
sviðstjórinn okkar og náttúrulega formaður ráðsins í rauninni yrðu að taka. Þannig að 
það yrði í rauninni alltaf pólitíkin sem yrði að stíga inn í þetta. 

Einn viðmælendanna sem rætt var við fjallaði um hver viðbrögðin á hans sviði yrðu að öllum 

líkindum ef í ljós kæmi að viðaukatillaga stuðlaði að auknu misrétti eða að óbreyttri, ójafnri 

stöðu:  

Þá myndum við segja  það náttúrulega bara í jafnréttisskimuninni, sko leggja til 
mótvægisaðgerðir. Ég myndi allavega vilja gera það þannig. Eða leggja til að þetta yrði 
endurskoðað á einhvern hátt sko. Við myndum bara skila hreinskilnu áliti. Og síðan 
fer það þá náttúrulega inn í áframhaldandi vinnu. Það gæti verið að við þyrftum að 
gera frekari grein fyrir þessu eða eitthvað sko. Þá er þetta náttúrulega hugsað þannig 
að við skilum skimuninni og komum með einhverjar tillögu þar og ef menn vilja skoða 
hana eitthvað frekar þá kannski yrði henni bara hafnað, ég veit það ekki eða ef menn 
vilja skoða hana eitthvað frekar þá myndu þeir biðja okkur um að gera þá frekari 
greiningu á þessum hlutum. 

Fram kom í máli viðmælenda að það hefur ekki gerst að viðaukatillögu hafi verið hafnað 

vegna niðurstaðna janfréttisskimunar eða jafnréttismats. Eins og fram hefur komið eru ný 

verkefni stundum ekki send til fagsviðanna fyrr en búð að taka ákvörðun um þau í 

borgarráði. Eðli málsins samkvæmt dregur það úr möguleika janfréttisskimunar og 

jafnréttismats á að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku.  

5.8 Samantekt 

Staða framkvæmdar jafnréttismats vegna viðaukatillagna á fjárhagsáætlun 

Reykjavíkurborgar er nokkuð ólík stöðu jafnréttisskimunar. Jafnréttismatið hefur ekki verið 

framkvæmt að neinu marki frá árinu 2015. Athygli vekur að vinna við að meta jafnréttisáhrif 

viðauka virðist hafa dottið nánast alveg niður árin 2016 og 2017. Starfsfólk upplifði að 

jafnréttismatið, eins og því var hagað árið 2015, hefði falið í sér mikla og tímafreka vinnu sem 
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skilaði óljósum ávinningi í ljósi þess að tillögum var oft hafnað þó ítarlegt jafnréttismat fylgdi 

þeim. Þetta hefur valdið nokkurri óánægju gagnvart famkvæmd jafnréttismatsins á 

þjónustusviðum borgarinnar. Leiða má líkur að því að þessi upplifun starfsfólks hafi átt sinn 

þátt í að vinna við að meta jafnréttisáhrif datt niður árin fyrir 2016 og 2017.  

Mat á jafnréttisáhrifum hefur verið tekið upp að nýju árið 2018 en þá í formi 

jafnréttisskimunar. Þjónustusviðin hafa skilað jafnréttisskimun á viðaukatillögum árið 2018 

en þó með einhverjum undantekningum. ÍTR og MOF gerðu skimanir á tillögum fyrir allt árið 

2018. SFS og USK skiluðu ekki skimunum á fyrri hluta árs vega fjárfestinga. Sviðin (SFS og 

USK) gerðu hins vegar bæði skimanir vegna undirbúnings á fjárhagsáætlun og vegna 

breytinga á fjárhagsáætlun milli umræðna í borgarstjórn. VEL skilaði einungis skimunum á 

fyrrihluta ársins vegna fjárfestinga.  

Nokkur ánægja ríkir meðal þjónustusviðanna með upptöku jafnréttisskimunar. Innleiðing 

hennar þykir auka líkurnar á að grunnmat á jafnréttisáhrifum viðaukatillagna sé raunverulega 

framkvæmt. Enn skortir á innleiðingu þess vinnulags að jafnréttisskimanir fylgi með 

útfærslum á nýjum viðaukatillögum inn í pólitísku fagráðin þar sem ákvörðun er tekin um 

framgögnu tillagna. Ástæðuna fyrir því má að öllum líkindum rekja til hindrana í framkvæmd 

matsins, svo sem skorti á tíma.  

Hindranir virðast hafa minni áhrif þegar kemur að framkvæmd jafnréttisskimunar en 

jafnréttismats. Hamlandi áhrif eru þó vissulega til staðar í báðum tilfellum. Þær hindranir 

sem rannsóknin varpaði ljósi á eru skortur á kyngreindum upplýsingum, skortur á 

upplýsingum um stöðu jaðarsettra hópa, skortur á tíma og skortur á kunnáttu og mannafla. 

Skortur á samtali milli fagsviða og pólitíkur um mögulegar fjárhæðir og raunhæfar væntingar 

til nýrra verkefna og breytinga er einnig hindrun. Enn fremur virðist sem óvissa um þann 

ávinning sem hlýst af framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum hafi hamlað framkvæmdinni. 

Framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum getur falið í sér mikla kosti. Helsti kosturinn er sá 

að vísbendingar eru um að innleiðing janfréttisskimunar og janfréttismats hafi stuðlað að 

aukinni meðvitund um jafnréttisáhrif ákvarðanna meðal stjórnenda hjá borginni. Hugsun um 

janfréttismál er að öllum líkindum að skila sér í auknum mæli inn í stefnumótun og almenna 

markmiðasetningu. Sýnt var fram á dæmi frá VEL um að mat á jafnréttisáhrifum, byggt á 

greiningu á þjónustuþætti, hefur stuðlað að bættum árangri í opinberri stefnumótun og 

jafnréttisstarfi hjá Reykjavíkurborg. Á grundvelli þessa eru sterk rök sem mæla með 
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framkvæmd dýpra jafnréttismats, byggt á greinigu þjónustuþáttar, ef slík greining liggur ekki 

fyrir þegar jafnréttisskimun er framkvæmd. 

Þrátt fyrir ýmis jákvæð merki í innleiðingunni er nokkuð óljóst með hvaða hætti mat á 

jafnréttisáhrifum nýtist við afgreiðslu viðaukatillagna og hvert vægi þess í pólitískri 

ákvarðannatöku er. Matið virðist fyrst og fremst nýtast til að varpa ljósi á janfréttissjónarmið 

sem geta fylgt fyrirhuguðum verkefnum og þannig gera kjörnum fulltrúum kleift að taka 

upplýsta ákvörðun um framgögnu verkefna. Einnig er talið að matið stuðli að gagnsæi í 

meðförum opinberra fjármuna svo almenningur geti vitað hvaða hópum verkefni nýtast. Afar 

sjaldgæft er að niðurstöður jafnréttisskimunar eða jafnréttismats leiði til endurskoðunar á 

viðaukum í borgarráði. Við vinnslu þessa verkefnis fannst einungis eitt dæmi um slíkt. Dæmi 

eru um að beiðni um framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum berist ekki til þjónustusviðanna 

fyrr en eftir að ákvörðun um framgöngu viðauka hefur verið tekin í borgarráði. Niðurstöður 

matsins hafa því afar litla möguleika á að hafa áhrif á ákvarðanatöku. Með tilkomu pólitísks 

stýrihóps verkefnisins má binda vonir við að tilvikum fækki þar sem beiðnir um matið berast 

of seint. 

Nýting matsins virðist lítt til þess fallin að veita kjörnum fulltrúum aðhald þegar kemur 

að pólitískum ákvörðunum. Líklegt er þó að framkvæmd matsins stuðli að einhverju leyti að 

gagnsærri og réttlátri nýtingu fjámuna gagnvart almenningi. Aðhaldið kemur þá að utan, frá 

almenningi og þjóðfélagsumræðunni. Að öðru leyti líta ábyrgðaraðilar í innleiðingunni ekki 

svo á að mat á jafnréttisáhrifum nýtist til að veita pólitískum ákvörðunum aðhald. Ef mat á 

jafnréttisáhrifum leiðir í ljós að tillaga að breytingu eða nýju verkefni stuðlar að auknu 

misrétti eða óbreyttri, ójafnri stöðu er það alltaf hlutverk kjörinna fulltrúa að taka ákvörðun 

um hvað skal gera. Pólitískir fulltrúar ráða að hversu miklu leyti þeir horfa til niðurstaðna 

mats á jafnréttisáhrifum við ákvarðanatöku. Þjónustusviðin geta lagt fram tillögur að 

mótvægisaðgerðum en þar endar vald þeirra.  
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6 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar var að greina stöðuna á framkvæmd jafnréttismats á 

viðaukatillögumvið fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar frá árinu 2015 til 2019. Til að varpa 

ljósi á stöðu framkvæmdarinnar voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar og var 

svara leytað við þeim í gegnum ritgerðna: 

 Hversu oft var jafnréttismat framkvæmt árin 2015 – 2018? 

 Hvað olli því helst að jafnréttismat var ekki unnið? Hverjar voru helstu hindranir í 

því sambandi? 

 Hver er reynslan af jafnréttismatinu að áliti þeirra sem bera ábyrgð á framkvæmd 

þess? 

 Hvert er viðhorf þeirra aðila sem bera ábyrgð á framkvæmd jafnréttismats til 

framkvæmdarinnar? 

 Hver eru áhrif niðurstaðna jafnréttismats á pólitíska ákvarðanatöku? 

 Hvað gerist ef í ljós kemur að tillaga hefur í för með sér neikvæð áhrif eða 

viðheldur ójafnri stöðu, er hún þá stöðvuð? Hverjar eru afleiðingarnar? 

 Hvar liggur ákvörðunin um hvað skuli að gera ef tillaga leiðir í ljós neikvæð áhrif 

eða viðheldur stöðu kynjanna? 

 Er jafnréttismat framkvæmt til að hafa eftirlit með ákvörðunum kjörinna fulltrúa? 

Í þessum kafla verða svörin við rannsóknarspurningunum sett fram með því að fella 

spurningarnar að fræðilega sjónarhorninu sem unnið var með í fyrrihluta ritgerðarinnar. 

Niðurstöður og svör verða sett í samhengi við þann fræðilega grundvöll sem fyrir liggur.  

6.1 Hversu oft var jafnréttismat framkvæmt árin 2015 – 2018? 

Jafnréttismatið var framkvæmt 40 sinnum vegna viðaukatillagna árið 2015 og hefur nánast 

ekkert verið framkvæmt síðan þá. Miðað við stöðu framkvæmdar við lok árs 2018 virðist sem 

jafnréttisskimunin, sem tekin var upp það sama ár, hafi verið verið innleidd í staðinn fyrir 

jafnréttismatið. Jafnréttisskimun var framkvæmd á stórum hluta viðaukatillagna árið 2018. 

Tilgangur jafnréttisskimunar er að vera undanfari dýpra jafnréttismats ef jafnréttisáhrif 

fyrirhugaðs verkefnis eru til staðar (Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 2018a). Við lok árs 

2018 höfðu niðurstöður jafnréttisskimunar aldrei gert kröfu um framkvæmd jafnréttismats 
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til að varpa skýrara ljósi á hugsanleg jafnréttisáhrif viðaukatillagna. Í jafnréttisskimun er lagt 

grunnmat á það hvort tilliaga stuðli að jafnrétti, hvaða hópa tillagan snertir og hvernig áhrif 

hún hafi á stöðu kynja og stöðu jaðarsettra hópa (Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar 

2018a). Jafnréttismatið er mun ýtarlegra, dýpra og framkvæmd þess tryggir að fram komi 

hvort tillaga samræmist þeim jafnréttismarkmiðum sem tengjast viðkomandi þjónustusviði. 

Jafnréttismatið tekur á atriðum eins því hvort stefna eða breyting ýti undir eða dragi úr 

ógreiddum stundum við umönnun. Það tekur einnig á aðgengi að opinberri þjónustu og því 

hvort breytingin muni minnka aðgreiningu kynjanna og ólíkra hópa (Fjármálaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, 2018b).  

Við framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum er nauðsynlegt að stjórnvöld hafi hliðsjón af 

víðtækum áhrifum kynjakerfisins  og hreyfiafli þess til að viðhalda ójafnri stöðu kvenna og 

karla (Þorgerðar Einarsdóttur 2006, 446 og 449 -450). Einnig er mikilvægt að hafa í huga 

samtvinnun hinna ólíku þátta sem hafa áhrif á stöðu einstaklinga og hópa (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir 2007, 404-406). Miðað við þá þætti sem jafnréttisskimun og jafnréttismat 

taka á, má ætla að framkvæmd jafnréttismatsins samræmist betur en framkvæmd 

jafnréttisskimunar fræðilegum kenningum um þá þekkingu sem þarf að liggja fyrir til að hægt 

sé að beita mati á jafnréttisáhrifum á árangursríkan hátt við stefnumótun.  

Góð þekking á jafnréttisáhrifum getur verið grundvallarforsenda þess að stefnur dragi úr 

misrétti en jafnframt fyrir því að stjórnvöld nái yfir höfuð fyrirhuguðum markmiðum 

(Himmelweit 2018, 91). Vanþekking á jafnréttisáhrifum getur leitt til skaða eða þess að 

stefna hafi þveröfug áhrif á við það sem lagt var upp með (Himmelweit 2018, 91). Rök fyrir 

því að fagsviðin ættu að mæla með framkvæmd jafnréttismats í kjölfar janfréttisskimunar í 

auknum mæli eru því til staðar.  

6.2 Staða framkvæmdar: Hindranir, reynsla og viðhorf 

Hindranirnar í sambandi við vinnu við jafnréttismat virtust vera af ýmsum toga. Í fyrsta lagi 

var skortur á kyngreindum gögnum og gögnum um stöðu jaðarsettra hópa.Til að hægt sé að 

vinna jafnréttismat á fullnægjandi hátt er mikilvægt að gögn liggi fyrir um stöðu kynjanna 

með tilliti til ólíkra málaflokka. Greining slíkra gagna krefst þess, eðli málsins samkvæmt, að 

til séu gagnasöfn sem innihalda víðtækar upplýsingar um stöðu ólíkra hópa kvenna og karla 

(Jafnréttisstofa 2014, 10).  
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Önnur hindrun, nátengd þessari var skortur á tíma til að vinna jafnréttismatið. Það 

hversu mikill tími getur falist í söfnun og greiningu gagna vegna framkvæmdarinnar gerði 

vinnuna einnig fráhrindandi í augum starfsfólks. Afar misjafnt er milli þjónustusviða hversu 

mikið er til af gögnum um stöðu karla og kvenna, hvað þá stöðu jaðarsettra hópa. Á sumum 

sviðum er aðgengi að gögnum enn mjög takmarkað á meðan víðtækari gögn eru aðgengileg á 

öðrum. Skortur á gögnum var stór hindrun í framkvæmd jafnréttismats árið 2015 og má leiða 

líkur að því að skorturinn hafi átt mikinn þátt í að jafnréttismatið var nánast ekkert 

framkvæmt 2016, 2017 og 2018.  

Aðrar hindranir voru skortur á fjármagni, kunnáttu og mannafla til að vinna 

jafnréttismatið. Þörf er á aukinni sérfræðikunnáttu og fræðslu til að styrkja starfsfólk í 

framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum og þar með innleiðingu matsins. Skortur á þessum 

aðföngum er ákveðin vísbending um að innleiðing mats á jafnréttisáhrifum mætti vera ofar á 

forgangslista Reykjavíkurborgar þegar ákvarðanir eru teknar um breytingar eða ný verkefni. 

Að lokum virðist sem óljós áhrif niðurstaðna mats á jafnréttisáhrifum á pólitískar 

ákvarðanir hafi aukið á óánægju við vinnuna og þannig virkað sem hindrun. Starfsfólk hafði 

hvorki vitneskju um hvort tillit yrði tekið til niðurstaðna matsins við ákvörðun um 

viðaukatillögu né hvort óskin um viðauka væri í raunhæfu samræmi við fjárhagslega stöðu 

borgarinnar. Reynslan sýndi að viðaukatillögum sem fylgdi ítarleg jafnréttismat var oft sópað 

út af borði pólitíkurinnar. Þetta virðist hafa valdið því að starfsfólk sá ekki nægilega mikinn 

tilgang í því að leggja vinnu í jafnréttismatið eins og því var háttað árið 2015.   

Almennt er viðhorf til vinnu við jafnréttisskimunina jákvæðara. Hún er talin vænlegra 

fyrsta skref en að vinna í upphafi ítarlegt jafnréttismat á viðaukatillögum. Fórnarkostnaður 

við að framkvæma janfréttisskimuna er talinn minni því skammur tími fer í að vinna hana og 

ýtarlegra jafnréttismat er þá ekki unnið nema fagráð hafi samþykkt pólitískt brautargengi 

viðaukatillögu.  

Ofangreind atriði eru allt hindranir sem ollu því helst að jafnréttismat var ekki unnið. 

Hindranir eiga að sama skapi við um framkvæmd jafnréttisskimunar en virðast þó hafa minna 

vægi þegar kemur að framkvæmd hennar. Helsta birtingarmynd þess er að jafnréttisskimun 

var framkvæmd á stórum hluta viðaukatillagna árið 2018. 
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6.3 Áhrif niðurstaðna jafnréttismats á pólitíska ákvarðanatöku 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að ekki er ljóst að hve miklu leyti pólitíkin tekur tillit til 

niðurstaðna mats á jafnréttisáhrifum við ákvarðanatöku. Niðurstöðurnar gefa þó til kynna að 

vægi matsins við afgreiðslu á viðaukatillögum er ekki sérstaklega mikið. Ein vísbendingin er 

sú að enn er í þróun það verklag að jafnréttisskimanir fylgi með öllum útfærslum á nýjum 

verkefnum eða breytingum inn í pólitísku fagráðin. Þetta þýðir að mat á jafnréttisáhrifum 

liggur ekki alltaf fyrir þegar fagráð og loks borgarráð tekur ákvörðun um hvort eigi að 

samþykkja viðaukatillögu. Afleiðingin af þessu verður sú að pólitísk ákvörðun um breytingu 

eða nýtt verkefni er tekin áður en mat á jafnréttisáhrifum liggur fyrir. Ábyrgð á þróun þessa 

verklags hlýtur að liggja hjá fagsviðunum sjálfum.  

Önnur vísbending liggur fyrir um að vægi matsins við afgreiðslu á viðaukatillögum sé ekki 

sérlega mikið. Hún er sú að borgarráð hefur tekið ákvarðanir um breytingar eða ný verkefni 

áður en þau eru send til útfærslu hjá fagsviðunum. Mat á jafnréttisáhrifum fer því ekki fram 

fyrr en eftir að ákvörðun um viðaukann hefur verið tekin. Matið hefur því afar takmarkaða, 

ef einhverja, möguleika á að hafa áhrif á fyrirhugaða breytingu eða nýtt verkefni. Kveðið er á 

um framkvæmd jafnréttismats í gr. 3.2 í reglum um gerð og framkvæmd fjárhagsáætlunar 

hjá Reykjavíkurborg. Ljóst er að gildi reglunnar er heldur veikt ef pólitískt kjörnir fulltrúar 

taka til afgreiðslu viðauka án þess að mat á jafnréttisáhrifum liggi fyrir. Ábyrgð á því að kalla 

eftir jafnréttisskimun og jafnréttismati vegna viðauka áður en ákvörðun er tekin um þá hlýtur 

að liggja hjá pólitíkinni.  

Samkvæmt fræðunum á greining á jafnréttisáhrifum að vera verkfæri sem hefur áhrif á 

allt ferli stefnumótunar (Bacchi og Eveline2010, 47). Þessi tilhneiging stjórnvalda að greina 

jafnréttisáhrif eftir að (e. post hoc) stefna hefur verið samþykkt gefur til kynna að innleiðing 

jafnréttisskimunar og jafnréttismats hjá Reykjavíkurborg hafi að vissu leyti staðnað í 

verkefnagildrunni (e. project trap) eins og Bacchi og Eveline (2010, 43 og 44) lýsa henni. Aðal 

ókostur verkefnagildrunnar er að niðurstöður mats á jafnréttisáhrifum hafa afar takmarkaða 

möguleika á að hafa áhrif á afgreiðslu stefnu og grundvallar markmið hennar. Það er eðli 

málsins samkvæmt ekki mögulegt ef ákvörðun um að samþykkja stefnu hefur nú þegar verið 

tekin (Bacchi og Eveline 2010, 51). Lausnin á þessu vandamáli er að gera mat á 

jafnréttisáhrifum áður en (e. ex ante) stefnumótandi ákvarðanir eru teknar. Best væri að 

framkvæma jafnréttismat í upphafi en ef ekki vinnst tími til þess, þá jafnréttisskimun. Þetta 
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er nauðsynlegt ef tryggja á að að tillit sé tekið til ólíkrar stöðu kynjanna við ákvarðanatöku og 

að sú leið sé valin sem færi samfélagið nær jafnrétti (Bacchi og Evelyne 2010,55). Án þess eru 

líkur á að áhrif niðurstaðna jafnréttismats á pólitíska ákvarðanatöku hjá Reykjavíkurborg séu 

verulega takmörkuð.  

6.4 Viðbrögð við neikvæðum niðurstöðum  

Svara var leitað við spurningunni um hvernig brugðist sé við ef viðaukatillaga hefur í för með 

sér neikvæð áhrif eða viðhaldi ójafnri stöðu. Markmiðið var að skýra hvort afleiðingarnar 

væru þær að tillögunni yrði þá hafnað eða hvort gripið væri til annarra ráðstafanna.  

Á tímabilinu 2015 – 2018 var afar sjaldgæft að niðurstöður jafnréttisskimunar eða 

jafnréttismats leiddu til endurskoðunar á viðaukum hjá borgarráði. Við vinnslu þessa 

verkefnis fannst einungis eitt dæmi um slíkt. Niðurstöður jafnréttismats sýndu að fyrirhuguð 

viðaukatillaga myndi nýtast drengjum í meira mæli en stúlkum. Í því tilfelli var tillagan ekki 

stöðvuð heldur lögðu fulltrúar borgarráðs fram bókun þar sem kveðið var á um 

mótvægisaðgerðir til að stemma stigu við áhrifum tillögunnar. Viðbrögð borgarráðs eru í takt 

við umfjöllun Himmelweit(2018, 91). Samkvæmt henni getur komið upp sú staða að eina 

leiðin sem stjórnvöldum er fær til að ná fyrirhuguðu markmiði muni stuðla að auknu misrétti. 

Við slíkar aðstæður ættu stjórnvöld að innleiða einhverskonar mótvægisaðgerð á sama tíma 

og stefna er innleidd til að draga úr þeim áhrifum.  

Eitt raunhæft dæmi dugar ekki til að draga upp skýra mynd af því hverjar afleiðingarnar 

yrðu almennt hjá Reykjavíkurborg ef í ljós kæmi að viðaukatillaga  hefði í för með sér 

neikvæð áhrif. Almennt voru ábyrgðaraðilar í innleiðingu jafnréttismatsins á því að ef sú 

staða kæmi upp þá yrði viðkomandi tillaga endurskoðuð, mótvægisaðgerðir lagðar til eða 

tillögunni jafnvel hafnað. Hér kemur enn og aftur til sögunnar mikilvægi þess að 

jafnréttismatið sé framkvæmt áður en afgreiðsla á viðaukatillögu fer fram. Að örum kosti er 

hætt við að neikvæð áhrif komi ekki í ljós í tæka tíð og niðustöður matsins glati áhrifamætti 

sínum þegar kemur að ákvarðanatöku (Bacchi og Eveline 2010, 43 og 44). 

6.5 Aðhald 

Ákvörðunin um hvað skuli gera ef að tillaga leiði í ljós neikvæð áhrif eða viðhaldi stöðu 

kynjanna liggur hjá pólitíkinni. Eftir að útfærsla á viðaukatillögum hefur verið unnin af 

fagsviði er hún send til umfjöllunar hjá pólitísku fagráði sviðsins sem vísar tillögunni áfram í 
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borgarráð eða hafnar henni sbr. verklagsregla 086 um viðauka við fjárhagsáætlun 

Reykjavíkurborgar. Fagsviðin leggja sitt mat á viðaukatillögur og geta bent á jafnréttisáhrif og 

hugsanlegar mótvægisaðgerðir en þar endar áhrifavald fagsviðanna. Pólitískt kjörnir fulltrúar 

ráða í hversu miklum mæli þeir horfa til ábendinga fagsviðanna. Ákvörðunin um hvort vinna 

þurfi frekara jafnréttismat á tillögunni, innleiða mótvægisaðgerðir til að stemma stigu við 

neikvæð áhrif eða einfaldlega hafna tillögunni liggur hjá pólitísku fagráðunum og borgarráði.  

Samkvæmt Jafnréttisstofu (2014, 14) er nauðsynlegt að viðeigandi aðilar hafi eftirfylgni 

með nýjum verkefnum og tryggi að viðbragðsáætlun liggi fyrir ef verkefni ná ekki að uppfylla 

jafnréttismarkmið. Útfrá þessu vaknaði spurningin hvort mati á jafnréttisáhrifum væri að 

einhverju leyti beitt til að hafa eftirlit með pólitískum ákvörðunum. Niðurstöður 

útttektarinnar sýna þó að matinu er að öllum líkindum ekki beitt sem aðhaldstæki af hálfu 

fagsviðanna gagnvart pólitíkinni. Það var mat ábyrgðaraðila í innleiðingunni að hlutverk 

matsins fælist fyrst og fremst í að upplýsa kjörna fulltrúa um jafnréttisáhrif viðaukatillagna. 

Matið væri einungis að takmörkuðu leyti til þess fallið að veita aðhald þegar kæmi að 

pólitískri ákvarðanatöku. Eina einkenni aðhalds semfælist í framkvæmd matsins væri að það 

stuðlaði að gagnsæi við pólitíska ákvarðanatöku gagnvart almenningi. Matið gæfi almenningi 

færi á að vita á hvaða hátt almannfé nýttist ólíkum hópum samfélagsins.  

Ekki fundust neinar vísbendingar um að viðbraðgsáætlun liggi fyrir ef verkefni ná ekki að 

uppfylla jafnréttismarkmið. Í stað þess að byggja á viðbraðgsáætlun virðast ákvarðanir um 

hvernig bregðast skuli við neikvæðum niðurstöðum vera teknar í hverju tilfelli fyrir sig, byggt 

á óskilgreindu verklagi. Hugsanlega myndi það skýra hlutverk jafnréttisskimunar og 

jafnrétismats við ákvarðanatöku nánar ef Reykjavíkurborg setti fram áætlun um viðbrögð ef 

verkefni uppfylla ekki jafnréttismarkmið og útlistaði jafnframt hvaða aðilar það eru sem eigi 

að hafa eftirfylgni með nýjum verkefnum. Vægi niðurstaðna jafnréttisskimunar og 

jafnrétismats yrði þannig gert skýrara og áþreifanlegra. Stofnaður hefur verið pólitískur 

stýrihópur sem hefur það hlutverk að hafa utanumhald og eftirlit með verkefninu. Áhugavert 

verður að sjá hvort tilkoma hans mun ýta undir framkvæmd matsins og skerpa á hlutverki 

þess við pólitíska ákvarðanatöku. 

6.6 Gildi rannsóknarinnar og frekari rannsóknir 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina stöðuna á framkvæmd jafnréttismats á 

viðaukatillögum við fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar frá árinu 2015 til ársins 2019. Til þess 
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að ná markmiðinu var leitast við að svara ofangreindum rannsóknarspurningum. Svör 

fundust við þeim öllum  sem þýðir að makmiðið náðist í megin dráttum.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar voru erfitt aðgengi að nákvæmum gögnum. 

Heildarfjöldi viðaukatillagna á tímabilinu sem til skoðunar var lá ekki fyrir. Af þeirri ástæðu 

var ekki mögulegt að meta í hversu miklum mæli skorti á að mat á jafnréttisáhrifum fylgdi 

viðaukatillögum á tímabilinu. Það hefði óneitanlega varpað enn skýrara ljósi á stöðu 

framkvæmdarinnar. Við vinnslu verkefnisins var sóst eftir samantekt á viðaukatillögum sem 

Reykjavíkurborg reyndist ekki mögulegt að veita. Höfundur fékk þó aðgang að heildarfjölda 

viðaukatillagna fyrir síðasta hluta ársins 2018. Ekki er ljóst hvort haldið er utan um 

viðaukatillögur á kerfisbundinn hátt hjá borginni. Afar áhugavert væri að vinna frekari 

greiningu á þessum þætti.  

Svör fengust við því hversu oft jafnréttismat og jafnréttisskimun var framkvæmd á 

tímabilinu. Tölurnar yfir framkvæmd jafnréttismats árið 2016 voru þó settar fram með 

fyrirvara um að hugsanlega hefði matið verið framkvæmt oftar. Að öðru leyti má gera ráð 

fyrir að tölurnar greini áreiðanlega frá því hversu oft mat á jafnréttisáhrifum var framkvæmt 

á tímabilinu. Sú staða að jafnréttismatið hafi ekki verið framkvæmt frá árinu 2016 vekur upp 

spurningar um það hvort  framkvæmd jafnréttisskimunarinnar hafi ávallt varpað nægilegu 

ljósi á hugsanleg jafnréttisáhrif viðaukatillagna. Svarið við því er vafalaust efni í annað 

rannsóknarverkefni. 

Úttektin varpar skýru ljósi á hvað olli því helst að jafnréttismat var ekki unnið og hverjar 

voru helstu hindranir í því sambandi.  

Nokkuð vandasamt reyndist að skýra hver áhrif niðurstaðna jafnréttismats eru á pólitíska 

ákvarðanatöku. Það er enn nokkuð óljóst þrátt fyrir að niðurstöður þessarar úttektar gefi til 

kynna að mat á jafnréttisáhrifum hafi takmarkaða möguleika á að hafa áhrif á pólitíska 

ákvarðanatöku hjá Reykjavíkurborg. Þetta rýmar við niðurstöður Vöku Antonsdóttur 

(2018,72) um að óljóst sé hvaða vægi jafnréttismatið hafi í ákvarðanatöku og hvernig það sér 

nýtt við afgreiðslu tillagnanna. Niðurstöðurnar gefa tilefni til þess að vinna frekari rannsókn á 

þessum þætti. Slík rannsókn myndi krefjast þess að svara yrði leitað hjá pólitíkinni um það að 

hversu miklu leyti hún byggi ákvarðanir sínar á niðurstöðum mats um jafnréttisáhrif.  

Þrátt fyrir takmarkanir felst gildi þessarar í því í að rýna stöðu viðfangsefnisins til gagns, 

dýpka skilning á stöðu þess og varpa ljósi á þætti sem krefjast frekari rannsókna. Afar 
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mikilvægt er að viðhalda rannsóknum á stöðu kynjanna og janfrétti í víðari skilningi í þágu 

alls samfélagsins. 

6.7 Framtíðarsýn og mögulegar umbætur 

Þessi úttekt sýnir að fyrir hendi eru ýmsir möguleikar til úrbóta sem gætu stuðlað að betri 

nýtingu mats á jafnréttisáhrifum við ákvarðanatöku. Algjört grundvallaratriði í því sambandi 

er að vinna matið áður en (e. ex ante) stefnumótandi ákvörðun er tekin eigi það að hafa áhrif 

á ákvörðunina (Bacchi og Evelyne 2010,55). Pólitíkin ætti að vera virkari í að kalla eftir 

framkvæmd jafnréttisskimunar og jafnréttismats þegar ný verkefni koma inn á borð. Hægt 

væri að bæta verkferilinn við meðferð viðauka með því t.d. að borgarráð innleiði hjá sér 

tékklista til að minna á að kallað sé eftir að mat á jafnréttisáhrifum sé gert á verkefnum áður 

en ákvörðun er tekin um þau. Þannig er hægt að meta jafnréttisáhrifin samfara vinnu við 

fjárhagsáætlanagerð og jafnframt koma með ábendingar áður en viðaukar eru samþykktir. 

Fagsviðin vinna skimanirnar á viðaukunum en afar mikilvægt er að þeirri vinnu sé fylgt eftir af 

pólitíkinni. 

Annar möguleiki til umbóta sem myndu styðja við framkvæmd mats á jafnréttisáhrifum 

væri að pólitíkin miðlaði upplýsingum um fjárhagslega stöðu í meira mæli til fagsviðanna. 

Það myndi líklega mynda aukinn hvata fyrir fagsviðin ef þau hefðu skýrari hugmyndir um 

hvers megi vænta í sambandi við möguleika á nýjum verkefnum. Hafi sviðin nokkra vissu fyrir 

því að raunhæfur möguleiki sé á að koma viðauka í gegn má leiða líkur að því að framkvæmd 

matsins verði unnin af auknu kappi. 

Þörf er á aukinni fagþekkingu innan sviðanna til að framkvæma mat á jafnréttisáhrifum. 

Til að auka þekkingu væri hægt að setja á stofn ákveðið teymi sérfræðinga í jafnréttismálum. 

Teymið myndi vinna jafnréttisskimanir og jafnréttismat á nýjum verkefnum þvert á sviðin. 

Starfsfólk fagsviðanna kæmi áfram að vinnunni en gæti leitað í töluvert meira mæli eftir 

aðstoð sérfræðinga. Slíkt myndi þó krefjast aukinna fjármuna í þágu verkefnisins.  

Að lokum er þörf á auknu frumkvæði frá fjármálaskrifstofu og starfshópi KFS í þágu 

fræðslu um mat á jafnréttisáhrifum. Leiðbeiningar, lestrarefni, kynningar og rýning á því 

hvernig aðrar borgir vinna matið var nefnt í því sambandi. Fjármálaskrifstofa hefur innleitt 

örkynningar um framkvæmd jafnréttisskimunar fyrir starfsfólk Reykjavíkurborgar. Aukið 

frumkvæði af þessum toga myndi vafalaust renna styrkari stoðum undir framkvæmd mats á 
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jafnréttisáhrifum. Slíkt krefst þó aukinna fjármuna í þágu verkefnisins og að öllum líkindum 

aukins mannafla. 

Sumar þessara úrbóta krefjast aukinna fjárútláta í þágu verkefnisins en önnur eru minni 

og einfaldari. Reykjavíkurborg hefur lögum samkvæmt skuldbundið sig til að vinna að auknu 

jafnrétti. Borgin hefur vissulega sýnt fram á pólitískan vilja til að koma á jafnrétti t.d. með 

innleiðingu mannréttindastefnunnar, undirritun Evrópusáttmála í jafnréttismálum, annarra 

alþjóðlega sáttmála og verkefna. Birtingarmynd þess vilja hefur meðal annars komið fram í 

innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar, jafnréttisskimunar og jafnréttismats. Í 

þessari úttekt hefur verið sýnt fram á að fyrir hendi eru ýmis tækifæri til að innleiða mat á 

jafnréttisáhrifum á markvissari hátt hjá Reykjavíkurborg. Mat á jafnréttisáhrifum er hagnýtt 

tæki sem getur bætt árangur stefnumótunar sé því beitt á þann hátt sem mælt er með. 

Markvissari innleiðing þess gefur því möguleika á að styrkja Reykjavíkurborg við að ná fram 

þeim markmiðum sem búa að baki stefnum og á sama tíma færa samfélag borgarbúa nær 

raunverulegu jafnrétti.  
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