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Inngangur  
Jafnrétti kynjanna hefur verið eitt af því sem Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur hefur sett 
á oddinn undanfarinn áratug en jafnréttisnefnd ÍTR á einmitt tíu ára afmæli árið 2006. Á 
þessum tíma hefur áunnist mikilsverður árangur í jafnréttismálum innan ÍTR bæði á sviði 
starfsmannamála og þjónustu. Konur eru nú fleiri í stjórnunarstöðum hjá ÍTR en fyrir tíu árum, 
hærra hlutfall starfsmanna býr við sveigjanleika milli starfs og einkalífs og þeim fer stöðugt 
fjölgandi sem telja að konur og karlar hjá ÍTR eigi jafna möguleika til starfsframa, til að taka 
að sér mikilvæg verkefni og hljóta umbun í starfi. Framboð á þjónustu tekur í auknum mæli 
mið af þörfum og áhuga beggja kynja, stelpna og stráka, einkum í tómstundastarfi barna og 
unglinga. Enn er þó margt sem betur má fara og er markmið þessarar starfsáætlunar að taka 
á því sem brýnast þykir.  
 
Starfsáætlun í jafnréttismálum Íþrótta- og tómstundasviðs er nú lögð fram en samkvæmt 
jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar og 13. greinar jafnréttislaga ber öllum fyrirtækjum og 
stofnunum sem hafa fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun. Tilgangurinn með 
lögunum er fyrst og fremst sá að þannig verði best tryggt að hæfileikar og færni allra fái notið 
sín. Til þess að áætlunin þjóni tilgangi sínum þarf að setja fram mælanleg markmið og 
aðgerðaplan. Áður en farið er að starfa eftir áætluninni þarf að kanna þá þætti er snúa að 
jafnrétti kynjanna, mæla og leggja mat á stöðuna. Það þarf að skoða allt starf ÍTR út frá 
sjónarhóli jafnréttissjónarmiða. Ef í ljós kemur að það hallar á annað kynið þarf að grípa inn í 
og finna leiðir til að rétta hlut þess sem höllum fæti stendur.  
 
Reykjavíkurborg gaf út jafnréttisstefnu sem samþykkt var í borgarráði í janúar 2003. Þar er 
haft að leiðarljósi að Reykjavíkurborg ætlar sér að verða í fremstu röð hvað varðar frumkvæði 
og faglegt starf á sviði jafnréttismála. Til grundvallar stefnunni er vísað til þess að í 
stjórnarskrá Íslands er varinn réttur kvenna og karla og einnig í mörgum 
mannréttindasáttmálum sem Ísland hefur undirritað. Í kaflanum um Reykjavík sem miðstöð 
þjónustu, grein 2.3.3, er sérstaklega tekið fram að allt uppeldis- og tómstundastarf sem fram 
fer á vegum borgarinnar verði að hafa að leiðarljósi jafna stöðu kynjanna en þar segir: 
 

Allt uppeldis- og tómstundastarf, menntun og fræðsla sem fram fer á ábyrgð 
Reykjavíkurborgar og stofnana hennar skal hafa jafna stöðu kynjanna að 
leiðarljósi. Börnum og unglingum skal veitt hvatning til að rækta hæfileika sína og 
persónuþroska án hamlandi áhrifa hefðbundinna kynjaímynda. Styrkja skal 
jákvæð samskipti og gagnkvæma virðingu kynjanna í öllu starfi með æskufólki. 
Fræðsluyfirvöldum í Reykjavík svo og stjórnendum félags- og tómstundastarfs 
ber að leitast við að styrkja jákvæða kynímynd stúlkna og pilta og vinna gegn 
skaðlegum áhrifum klámvæðingar meðal unglinga. 

 
Jafnréttisnefnd Reykjavíkurborgar gaf út starfsáætlun í jafnréttismálum fyrir árið 2006. Í 
skorkorti nefndarinnar er settur fram einn mælikvarði sem snýr að ÍTR, þ.e. hlutfall 
þátttakenda eftir kyni sem tekur þátt í tómstundastarfi á vegum borgarinnar. Verkefnið er að 
vinna að því að framboð á tómstundastarfi höfði til beggja kynja.  
 
Jafnréttisnefnd ÍTR tekur mið af ofangreindu í starfsáætlun jafnréttismála 2006–2007. Í 
áætluninni kemur fram hvaða aðgerðir eru fyrirhugaðar til að vinna að framgangi 
jafnréttismála, hver ber ábyrgðina og hvenær aðgerðum skuli ljúka. Einnig hefur 
jafnréttisnefnd sett sér stefnukort í jafnréttismálum þar sem settir eru fram velgengniþættir 
sem liggja til grundvallar í jafnréttismálum ÍTR. 
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Jafnréttisnefnd ÍTR 
Jafnréttisnefnd ÍTR er skipuð fulltrúum starfsmanna og stjórnenda ÍTR sem koma bæði af 
skrifstofu íþróttamála og skrifstofu- og tómstundamála. Þannig vill ÍTR leitast við að 
sjónarmið sem flestra komi fram. Fulltrúar í jafnréttisnefnd 2005–2007 eru eftirtalin: 
Dagbjört Ásbjörnsdóttir  - Deildarstjóri unglingastarfs í Tónabæ 
Logi Sigurfinnsson   - Forstöðumaður Laugardalslaugar 
Ragnheiður Stefánsdóttir  - Fræðslustjóri ÍTR 
Ragnhildur Helgadóttir  - Jafnréttisráðgjafi ÍTR  
Sóley Tómasdóttir   - Deildarstjóri barnasviðs í Miðbergi 
Snorri Jóelsson   - Starfsmannastjóri ÍTR 
 
Hlutverk nefndarinnar er að vinna að stefnumótun í jafnréttismálum innan ÍTR. Annað hvert 
ár gerir jafnréttisnefnd ÍTR starfsáætlun í jafnréttismálum í samvinnu við sviðsstjóra og 
jafnréttisráðgjafa Reykjavíkurborgar og gerir grein fyrir stöðu mála. Áætlunin er byggð á 
kortlagningu á mannauði ÍTR sem nefndin gerir árlega. Í áætluninni kemur fram hvernig 
nefndin hyggst vinna á grundvelli jafnréttisáætlunar Reykjavíkurborgar og hvaða aðgerðir eru 
fyrirhugaðar í þeim tilgangi. Jafnréttisnefnd, ásamt jafnréttisráðgjafa, sér um að kynna 
jafnréttisáætlun ÍTR fyrir öllum stjórnendum og starfsmönnum sviðsins Sömuleiðs sér nefndin 
ásamt jafnréttisráðgjafa um að halda úti fræðslu fyrir stjórnendur og starfsmenn ÍTR um 
jafnréttismál og leiðir til að vinna að jafnri stöðu kynjanna. 
 
Helstu verkefni 2006–2007 
Helstu markmið jafnréttisnefndar til ársins 2008 eru sett fram hér á eftir í aðgerðaplani þar 
sem tilgreindar eru leiðir til að ná markmiðum, tímaáætlun og ábyrgðaraðilar. Í stuttu máli 
sagt verður hugað að þáttum er snúa að þjónustu ÍTR með það að markmiði að höfða jafnt til 
beggja kynja. Jafnframt verður lögð áhersla á að hvetja stelpur og stráka til að stunda 
heilbrigt tómstundastarf án hamlandi áhrifa staðalímynda. Í þeim tilgangi verður starfsfólki 
boðið upp á fræðslu í jafnréttismálum. Helsta nýjung er að unglingar í félagsmiðstöðvum 
setja sér starfsáætlun í jafnréttismálum en um er að ræða tilraunaverkefni í einum 
borgarhluta þ.e. Breiðholti. Ef vel tekst til verður gert slíkt hið sama í öðrum hverfum 
borgarinnar. Í fjármálakaflanum verður notkun mannvirkja ÍTR og tæki og tól starfsstaða tekin 
til sérstakrar skoðunar með hliðsjón af því hvort þau nýtist bæði strákum og stelpum. Í 
verklagskaflanum er sérstök áhersla lögð á að sumarstarf ÍTR verði skoðað út frá 
kynjafræðilegu sjónarhorni. Síðast en ekki síst er það mannauðskaflinn. Áfram verður leitast 
við að koma til móts við mismunandi þarfir starfsfólks með því að bjóða upp á sveigjanleika í 
starfi. Lögð verður áhersla á að jafna hlutfall kvenna og karla í hinum ýmsum störfum innan 
ÍTR og þá sérstaklega að fjölga konum í yfirstjórn og karlmönnum á skrifstofu tómstundamála 
enda mikilvægt í uppeldisstarfi að börn og unglingar hafi bæði karl- og kvenkynsfyrirmyndir.  
 
Ábyrgð á framkvæmd jafnréttisáætlunar ÍTR 
Jafnréttisráðgjafi ber ábyrgð á framgangi jafnréttismála, hann er eftirlitsaðili og veitir ráðgjöf 
og fræðslu. Jafnréttisnefnd sér um greiningarvinnu á mannauði og þjónustu ÍTR, skilgreinir 
þau atriði sem huga þarf að og setur fram starfsáætlun í jafnréttismálum ÍTR ár hvert. 
Nefndin ber einnig ábyrgð á að koma upplýsingum til starfsmanna og stjórnenda. 
Forstöðumenn bera ábyrgð á ráðningum á sínum starfsstöðum. Þeir eru þannig ábyrgir fyrir 
því að hlutfall kynjanna sé sem jafnast í öllum störfum og að þjónusta höfði til beggja kynja. 
ÍTR leggur áherslu á að allir starfsmenn bera jafna ábyrgð á því að framfylgja jafnréttisáætlun 
ÍTR. Í lok árs 2007 verður lagt mat á hvort aðgerðir í starfsáætlunni hafi borið árangur.  
 
Kynning og endurskoðun  
Starfsáæltun í jafnréttismálum nær til allra starfsemi ÍTR og skal endurskoða í síðasta lagi 
fyrir árslok 2007. Taka skal mið af viðhorfskönnunum starfsmanna sem lagðar eru fyrir 
starfsmenn ár hvert og öðrum úttektum jafnréttisnefndar á störfum og starfssemi ÍTR. 
Jafnréttisnefnd og jafnréttisráðgjafi sjá um kynningu á áæltuninni. 
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Stefnukort Íþrótta- og tómstundasviðs Reykjavíkur 2006 
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framþróun
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Starfsmarkmið í jafnréttismálum ÍTR 2006–2007 
 
1. Þjónusta 
 
1.1 Tómstundatilboð höfði jafnt til stráka og stelpna, karla og kvenna sem 

sækja þjónustu ÍTR 
Rök: Mikilvægt er að þjónusta ÍTR höfði til fjölbreyttra áhugamála barna, ungmenna og 
fullorðinna, óháð kyni, þannig að sem flestir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. 
Áhugasviðskannanir meðal barna sem sækja tómstundatilboð ÍTR sýna að stelpur og 
strákar hafa mjög ólík áhugamál allt frá tíu ára aldri. Fjöldatölur og kannanir sýna 
jafnframt að aðsókn kvenna á sundstaði ÍTR er minni en karla og munar þar 20%. 
Hlufall karla er 60% og hlutfall kvenna er 40%.  
 

Velgengniþáttur: Gera menningu beggja kynja jafnhátt undir höfði.  
 

Aðgerðir:  
• Vinnuhópur stofnaður sem undirbýr og framkvæmir könnun á áhugamálum 

stráka og stelpna á aldrinum 10–12 ára  
o Tímaáætlun: Undirbúningur könnunar haust 2006 og framkvæmd fyrir árslok 

2007. 
o Ábyrgðarmaður: Jafnréttisráðgjafi. 
o Mælieining: Niðurstöður liggi fyrir í maí 2007. 

 
• Starfsfólk frístundaheimila geri áhugasviðskönnun meðal barna sem sækja 

frístundaheimili ÍTR 
o Tímaáætlun: Undirbúningur haustið 2006 og könnun framkvæmd eigi síðar en 

í nóvember 2007. 
o Ábyrgð: Verkefnastjóri frístundaheimila ÍTR. 
o Mælieining: Niðurstöður liggi fyrir í janúar 2007. 
 

• Bjóða upp á kvennadaga í sundlaugum ÍTR  
o Tímaáætlun: 2006–2007. 
o Ábyrgð: Skrifstofustjóri íþróttamála.  
o Mælieining: Fjöldi kvennadaga í sundlaugum ÍTR.  

 
 
1.2 Hvetja stráka og stelpur til að stunda heilbrigðar tómstundir án hamlandi 
áhrifa staðalímynda 

Rök: Mikilvægt að brjóta upp það mynstur ímynda sem einkennir hvort kyn í almennri 
umfjöllun í samfélaginu. ÍTR getur lagt sitt af mörkum til að vinna gegn stöðluðum 
ímyndum kynjanna í vali á frístundastarfi. Því markmiði verður m.a. náð með fræðslu til 
starfsfólks um áhrif umfjöllunar um konur og karla og staðalmyndir. Þannig er starfsfólk 
betur undirbúið til að vinna með gildismat og fordóma gegnum almennar umræður við 
börn og unglinga í starfi ÍTR. Miklu skiptir að koma í veg fyrir að drengir og stúlkur mæti 
fordómum ef þau velja óhefðbundin námskeið/klúbbastarf, t.d. með því að kynna fyrir 
þeim fjölbreytt tómstundastarf. 
 

Velgengniþáttur: Heilbrigðar frístundir án hamlandi áhrifa staðalímynda. 
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Aðgerðir:  
• Fræðsla fyrir starfsmenn á skrifstofu tómstundamála um jafnréttismál og 

mikilvægi þess að hvetja stráka og stelpur til að taka þátt í tómstundastarfi án 
hamlandi staðalímynda 

o Tímaáætlun: Fræðsla fari fram í október 2006. 
o Ábyrgð: Fræðslustjóri og skrifstofustjóri tómstundamála. 
o Mælieining: Fjöldi þátttakenda. 
 

• Að jafna kynjahlutfall á tómstundanámskeiðum og í klúbbastarfi 10–12 ára 
o Tímaáætlun: Undirbúningur haust 2006 og framkvæmd á vorönn 2007. 
o Ábyrgðarmaður: Deildarstjóri barnasviðs Miðbergs 
o Mælieining: Hlutfall stráka og stelpna á tómstundanámskeiðum og í 

klúbbastarfi í Breiðholti. 
 

• Að jafna kynjahlutfall í klúbbastarfi á frístundaheimilum 
o Tímaáætlun: Tilraun gerð á tveimur frístundaheimilum ÍTR vetur 2006-2007. 
o Ábyrgðarmaður: Deildarstjóri barnasviðs Miðbergs 
o Mælieining: Hlutfall stráka og stelpna í klúbbastarfi. 

  
• Fjölga strákaklúbbum í félagsmiðstöðvum 

o Tímaáætlun: Útfærðar aðferðir til að fjölga karlkyns þátttakendum í 
klúbbastarfi vor 2006. Úttektir gerðar á þátttöku í klúbbastarfi haust 2006. 

o Ábyrgðarmenn: Deildarstjóri unglingasviðs Tónabæjar og fræðslustjóri. 
o Mælieining: Fjöldi klúbba og fjöldi þátttakenda í klúbbastarfi. 

 
 
1.3 Unglingar í félagsmiðstöðvum ÍTR setji sér starfsáætlun í jafnréttismálum  

Rök: Mikilvægt er að skapa vettvang og leiðir til þess að gera börnum og ungmennum, 
18 ára og yngri, kleift að koma skoðunum sínum á framfæri og viðurkenna þau sem 
virka þátttakendur í samfélaginu. Í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að börn 
og ungmenni eigi rétt á að láta í ljós skoðun sína um öll mál sem snerta þau sjálf. Sú 
hugmynd að unglingar vinni sjálf jafnréttisáætlanir er í fullu samræmi við ofangreint. 
Brýnt er að virkja unglinga á sviði jafnréttismála þannig að þau eigi auðveldara með að 
breyta því sem þarf í samfélaginu þegar fram líða stundir. Í upphafi verður um 
tilraunaverkefni í einum borgarhluta að ræða. Ef vel tekst til væri hægt að gera slíkt hið 
sama í öðrum hverfum borgarinnar.  

Velgengniþáttur: Tryggja jafnræði og jafnrétti. 
 

Aðgerðir  
• Unglingaráð Miðbergs í Breiðholti geri jafnréttisáætlun fyrir 

frístundamiðstöðina Miðberg  
o Tímaáætlun: Undirbúningur og fræðsla fyrir unglingaráð Miðbergs vor 2006. 

Áætlun í framkvæmd haust 2006. 
o Ábyrgðarmenn: forstöðumaður Miðbergs og Umsjónarmaður unglingaráðs.. 
o Mælieining: 70% unglinga sem sækja frístundamiðstöðina Miðberg þekki  

jafnréttisáætlun unglinga.  
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2. Fjármál 
 
2.1 Nýting fjármagns hjá ÍTR gagnist jafnt stelpum og strákum, konum og körlum 

Rök: Fjármagn og aðstæður eru hlutlægur mælikvarði á jafnrétti kynjanna. Mikilvægt er 
að huga að því hvernig þessum gæðum er skipt milli kynjanna því réttlát úthlutun hlýtur 
að vera lykill að jafnrétti.   
 

Velgengniþáttur: Fjármagn sé nýtt til hagsmuna fyrir bæði kynin. 
 
Aðgerðir 

• Fræðsla fyrir stjórnendur um kynjagreinda fjárhagsáætlunargerð1 
o Tímaáætlun: Veturinn 2006–2007. 
o Ábyrgð: Jafnréttisnefnd og jafnréttisráðgjafi ÍTR. 
o Mælieining: Hlutfall stjórnenda sem sækir fræðslu 
 

• Tækjakaupalistar frístundamiðstöðva og sundlauga verði skoðaðir sérstaklega 
með tilliti til þess hvort tækin komi báðum kynjum til góðs 

o Tímaáætlun: Úttekt gerð á haustönn 2006. 
o Ábyrgð: Jafnréttisnefnd og jafnréttisráðgjafi ÍTR. 
o Mælieining: Hlutfall karla og kvenna sem notar tækin. 
 

• Vinnuhópur kanni notkun mannvirkja með tilliti til kynjahlutfalls og finni leiðir til 
að jafna kynjahlutfall 

o Tímaáætlun: Veturinn 2006-2007. 
o Ábyrgð: Jafnréttisráðgjafi og skrifstofustjóri íþróttamála. 
o Mælieining: Hlutfall karla og kvenna sem notar mannvirkin . 

 
 
2.2 Styrkir ÍTR til íþróttafélaga skoðaðir sérstaklega og hvort þeir eru nýttir 

bæði af konum og körlum á öllum aldri 
Rök: Í samstarfssamningum milli íþróttafélaga, ÍBR og ÍTR um rekstur íþróttastarfs og 
mannvirkja viðkomandi félags stendur í 8. gr: „Í samvinnu við jafnréttisráðgjafa ÍTR skal 
leita leiða með samþættingu til að jafna kynjahlutföll innan félagsins“. Mikilvægt er að 
ÍTR leiti samstarfs og uppfylli ákvæði 8. greinar samningsins og er ein leið að skoða 
hvernig styrkir til íþróttafélagana eru notaðir.  
 
Velgengniþáttur: Fjármagn sé nýtt til hagsmuna fyrir bæði kynin. 
 

Aðgerðir: 
• Leitað verði samstarfs við íþróttafélög borgarinnar og ÍBR með það að 

markmiði að uppfylla ákvæði samstarfssamninga um rekstur íþróttastarfs og 
mannvirkja viðkomandi félags 

o Tímaáætlun: Júní-nóvember 2006. 
o Ábyrgðarmaður: Jafnréttisráðagjafi og skrifstofustjóri íþróttamála. 
o Mælieining: Kynjahlutfall innan íþróttafélaga. 
 

• Kanna nýtingu opinbera styrkja til íþrótta- og æskulýðfélaga, með tilliti til 
þátttöku kynjanna í samanburði við Norðurlöndin 

o Tímaáætlun: Úttekt jafnréttisnefndar haust 2006. 
o Ábyrgð: Jafnréttisráðgjafi.  
o Mælieining: Niðurstöður í desember 2006. 

 

                                                 
1 Gender budgeting 
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3. Verklag 
 
3.1 Leita leiða til að samþætta jafnréttismál allri stefnumótun og ákvarðanatöku 

Rök: Kynferði hefur áhrif á líf okkar allra, hvort sem við erum launafólk, sjúklingar, 
atvinnulaus, stjórnendur, stjórnmálamenn, börn, fötluð eða af þjóðernislegum 
minnihluta. Ákvarðanir sem í fyrstu virðast hafa lítið að gera með kynferði hafa oftar en 
ekki mismunandi áhrif á líf kvenna og karla. Opinberar aðgerðir geta ýmist haft þau 
áhrif að auka eða minnka mismunun eftir kynferði, þótt slíkt hafi hvorki verið tilætlað né 
fyrirséð. Ef taka á tillit til áhrifa kynferðis við stjórnun og skipulagningu samfélagsins 
verður að líta til ólíkrar hegðunar, væntinga og þarfa bæði kvenna og karla. Þetta á ekki 
síst við þegar um völd og/eða efnahagsleg gæði er að ræða. Gæta þess að allar 
ákvarðanir séu teknar með tilliti til áhrifa þeirra á kynin þannig að jafnréttismál séu 
samþætt allri stefnumótun og ákvarðanatöku.  
  

Velgengniþáttur: Samþætta jafnréttismál allri stefnumótun og ákvarðanatöku. 
  

Aðgerðir:  
• Endurvekja „gamla samþættingarverkefnið“ í félagsmiðstöðum.2 

o Tímaáætlun: Vinnuhópur stofnaður í september 2006. 
o Ábyrgðarmenn: Skrifstofustjóri tómstundamála. 
o Mælieining: Nýtt verkefni af stað í janúar 2007. 
 

• Sumarstarf ÍTR verði skoðað út frá kynjafræðilegu sjónarhorni  
o Tímaáætlun: Nýsköpunarverkefni sumarið 2006. 
o Ábyrgðarmaður: Deildastjóri barnasviðs Miðbergs og jafnréttisráðgjafi. 
o Mælieining: Niðurstöður í október 2006. 

   
3.2 Efla þekkingu og framkvæmd á sviði jafnréttismála  

Rök: Jafnréttisvinna snýst um hugarfarsbreytingu sem byggist á aukinni þekkingu og 
reynslu af málaflokknum. Afar brýnt er að uppeldisstarfsfólk átti sig á því mikilvæga 
hlutverki sem það gegnir í tengslum við málaflokkinn, þar sem framtíð komandi 
kynslóða hvílir í þeirra höndum að stórum hluta. 
 

Velgengniþáttur: Tryggja fræðslu og stöðugt eftirlit með framgangi jafnréttismála ÍTR. 
  
Aðgerðir:  

• Málþing um jafnréttismál í tilefni af tíu ára afmæli jafnréttisnefndar ÍTR 
o Tímaáætlun: Opið málþing haldið haustið 2006. 
o Ábyrgð: Jafnréttissráðgjafi og fræðsluráðgjafi. 
o Mælieining: Málþingi lokið. 
 

• Kynning á starfsáætlun jafnréttismála fyrir starfsfólk ÍTR 
o Tímaáætlun: Vor 2006. 
o Ábyrgð: Jafnréttisráðgjafi og forstöðumenn ÍTR. 
o Mælieining: 80% starfsfólks þekki starfsáætlun í jafnréttismálum ÍTR. 

 
• Fræðsluátak í jafnréttismálum 

o Tímaáætlun: Vetur 2006–2007. 
o Ábyrgð: Fræðslustjóri og jafnréttisráðgjafi. 
o Mælieining: 85% stjórnenda ÍTR hafi sótt fræðslu um jafnréttismál. 
  

• Jafnréttisnefnd tilnefni tengiliði frá starfsstöðum ÍTR 
o Tímaáætlun: Tengiliðir skipaðir í september 2006. 
o Ábyrgðarmaður: Jafnréttisráðgjafi og skrifstofustjórar. 
o Mælieining: Fjöldi tengiliða. 

                                                 
2 ÍTR tók þátt í samþættingarverkefni á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar11997-2000 en verkefnið gekk út á 
að samþætta jafnréttismál allri stefnumótun og ákvarðanatöku. Markmið ÍTR með þátttökunni var að leita leiða 
til að koma til móts við mismunandi þarfir stelpna og stráka í félagsmiðstöðvum ÍTR.  
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4. Mannauður 
 
4. 1 Sveigjanleiki starfs og einkalífs 

Rök: ÍTR hefur verið að þróa starfsmannastefnu sem geti mætt óskum starfsmanna 
um betra jafnvægi milli einkalífs og starfs og uppfyllt þörf ÍTR fyrir betri nýtingu 
mannauðsins. Leitað hefur verið leiða til að skapa aukinn sveigjanleika, stuðla að meiri 
starfsánægju og styrkja stofnunina í samfélagi sem einkennist af örum breytingum á 
vinnumarkaði, vaxandi þörf fyrir símenntun og breyttum viðhorfum starfsmanna til 
fjölskyldu og einkalífs. Í þátttöku ÍTR í verkefninu Hið gullna jafnvægi kom fram að 
stjórnendur hjá ÍTR lýstu eftir fræðsluefni þar sem þeim væri leiðbeint um hagnýtar 
aðferðir við að koma á breytingum sem hentuðu bæði starfsstöðum og starfsmönnum. 
Áfram verður unnið á þessari braut enda hafa rannsóknir sýnt að þeir starfsmenn sem 
geta samræmt starf og einkalíf eru ánægðari í starfi. Það er kappsmál ÍTR að stuðla að 
ánægju starfsfólks í starfi. Lögð verður áhersla á að opna umræðuna um sveigjanleika 
þannig að bæði stjórnendur og starfsfólk sýni aukinn skilning á mismunandi þörfum og 
aðstæðum samstarfsmanna.  
 

Velgengniþáttur: Sveigjanleiki milli starfs- og einkalífs. 
 

Aðgerðir: 
• Á málþingi um jafnréttismál verði fjallað um mikilvægi þess að bjóða upp á 

sveigjanleika þannig að starfsfólk eigi möguleika á að samræma starf og 
einkalíf 

o Tímaáætlun: Málþing haldið haustið 2006. 
o Ábyrgð: Jafnréttisráðgjafi og fræðslustjóri. 
o Mælieining: Fjöldi þátttakenda og hlutfall kynja. 
 

• Kanna hlutfall þeirra sem telja sig geta samræmt starf og einkalíf 
o Tímaáætlun: Miðlæg viðhorfskönnun meðal starfsfólks ÍTR í apríl. 
o Ábyrgðarmaður: Jafrnéttisráðgjafi. 
o Mælieining: 82% starfsmanna ÍTR eigi mjög og frekar auðvelt með að 

samræma starf og einkalíf. 
 
4. 2 Jafna hlutfall kvenna og karla í hinum ýmsu störfum innan ÍTR 

Rök: Úttekt jafnréttisnefndar sl. tíu ár sýnir að hlutfall kvenna og karla í störfum hjá ÍTR 
hefur tekið miklum breytingum. Hlutfall kvenna í starfi hjá ÍTR hefur aukist og fleiri konur 
sinna stjórnunarstörfum en þó hallar enn á þær í þessum málum og þá sérstaklega í 
yfirstjórn ÍTR. Karlmönnum hefur hins vegar fækkað nokkuð undanfarin ár innan 
skrifstofu tómstundamála sem er áhyggjuefni því í uppeldisstarfi er mikilvægt að börn 
og unglingar hafi bæði karl- og kvenkyns fyrirmyndir. ÍTR leggur metnað sinn í að hvetja 
konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá ÍTR án áhrifa hamlandi staðalímynda. Ef 
í ljós kemur að það halli á annað kynið verður að hafa það að leiðarljósi við 
mannaráðningar. Skoða þarf orðalag starfsauglýsinga og gæta þess að það sé 
fullkomlega í anda jafnréttislaga. 
 

Velgengniþáttur: Stuðla að starfsumhverfi þar sem bæði kynin fái notið sín. 
 
 
Aðgerðir: 

• Fjölga konum í stjórnunarstöðum með því að höfða sérstaklega til kvenna 
þegar auglýst eru laus störf 

o Tímaáætlun: Allt árið. 
o Ábyrgð: Sviðstjóri og skrifstofustjórar íþrótta- og tómstundamála.  
o Mælieining: Hlutfall kvenna og karla í stjórnunarstöðum ÍTR sé sem jafnast. 
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• Fjölga karlmönnum á skrifstofu tómstundamála með því að höfða sérstaklega 
til karla þegar auglýst eru laus störf 

o Tímaáætlun: Allt árið. 
o Ábyrgðarmaður: Skrifstofustjóri tómstundamála og jafnréttisráðgjafi. 
o Mælieining: Hlutfall kvenna og karla á skrifstofu tómstundamála ÍTR sé sem 

jafnast. 
 

• Sérstök sundkennsla fyrir starfskonur sundlauga sem hafa áhuga á að taka 
laugarprófið. Boðið verði upp á próftöku í „lokuðum tíma“  

o Tímaáætlun: Mars 2006 og mars 2007. 
o Ábyrgðarmenn: Forstöðumaður Laugardalslaugar og fræðslustjóri.  
o Mælieining: Fjöldi þátttakenda sem lýkur laugavarðaprófi.. 
 

• Konum verði fjölgað í stjórnunarstöðum ÍTR  
o Tímaáætlun: 2006–2007. 
o Ábyrgð: Skrifstofustjórar tómstunda- og íþróttamála og forstöðumenn hjá ÍTR 
o Mælieining: Jafnt hlutfall kynja í stjórnendastöðum ÍTR. 
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Skorkort og lykiltölur 
 

SKORKORT  
Raun 
2005 

Markmið 
2006 

Hlutfall sem telja gætt jafnræðis og jafnréttis gagnvart starfmönnum á vinnustað  84% 85% 
Hlutfall kynja sem telja að jafnrétti kynja sé virt á sínum vinnustað - 85% 
Hlutfall kynja sem telja sig fá sanngjörn laun miðað við sambærileg störf annars staðar hjá 
Reykjavíkurborg - 80% 
Hlutfall sem telja sig geta notið sveigjanleika í starfi til að samræma starf og einkalíf 82% 83% 
Hlutfall starfsfólks sem þekkir starfsáæltun í jafnréttismálum ÍTR - 80% 
Hlutfall stjórnenda sem sækir fræðslu um jafnréttismál - 85% 
Hlutfall unglinga sem sækja frístundamiðstöðina Miðberg þekki jafnréttisáætlun unglinga - 70% 
LYKILTÖLUR     
Heildarfjöldi starfsmanna ÍTR 845 945 
- Konur í starfi 537 587 
- Karlar í starfi 342 358 
Starfsmenn á skrifstofu íþróttamála 226 250 
- Konur á skrifstofu íþróttamála - - 
- Karlar á skrifstofu íþróttamála - - 
Starfsmenn á skrifstofu tómstundamála 538 625 
- Konur á skrifstofu tómstundamála - 400 
- Karlar á skrifstofu tómstundamála - 225 
Starfsfólk í fullu starfi 404 450 
- Konur í fullu starfi - - 
- Karlar í fullu starfi - - 
Starfsfólk í hlutastarfi 360 380 
- Konur í hlutastarfi 242 236 
- Karlar í hlutastarfi 118 144 
Forstöðumenn hjá ÍTR 14 14 
- Konur sem forstöðumenn á skrifstofu tómstundamála 2 3 
- Karlar sem forstöðumenn á skrifstofu tómstundamála 4 3 
- Konur sem forstöðumenn á skrifstofu íþróttamála 1 2 
- Karlar sem forstöðumenn á skrifstofu íþróttamála 7 6 
Millistjórnendur (deildar, verkefna- og rekstrarstjórar) 27 27 
- Konur sem millistjórnendur á skrifstofu tómstundamála 12 13 
- Karlar sem millistjórnendur á skrifstofu tómstundamála 15 14 
- Konur sem millistjórnendur á skrifstofu íþróttamála 4 3 
- Karlar sem millistjornendur á skrifstofu íþróttamála 1 2 
Umsjónarmenn frístundaheimila ÍTR 37 38 
- Konur sem umsjónarmenn frístundaheimila 32 28 
- Karlar sem umsjónarmenn frístundaheimila 5 10 
Vaktformenn á skrifstofu íþróttamála 18 18 
- Konur sem vaktformanna  9 9 
- Karlar sem vaktformanna  9 9 
Laugaverðir á skrifstofu íþróttamála - - 
- Konur sem laugaverðir  - - 
- Karlar sem laugaverðir  - - 
Börn á sumarnámskeiðum ÍTR 4915 4950 
- Stelpur á sumarnámskeiðum ÍTR - 2475 
- Strákar á sumarnámskeiðum ÍTR - 2475 
Fjöldi strákaklúbba í félagsmiðstöðvum ÍTR - - 
Fjöldi stelpuklúbba í félagsmiðstöðvum ÍTR - - 
Fjöldi kvennadaga í sundlaugum ÍTR - - 
Fjöldi námskeiða um jafnréttismál - 3 
Fjöldi tengiliða jafnréttismála á starfsstöðum - 10 
Fjöldi samþættingarverkefna í félagsmiðstöðum 1 3 
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