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FMS-LBE-156  Leiðbeiningar um gerð jafnréttismats 

Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla nr. 10 frá 2008 og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og 
héruðum samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. Markmið þessara laga og samþykkta er að 
stuðla að auknu kynjajafnrétti og tryggja réttindi jaðarsettra hópa.   
 
Við forgangsröðun í fjárhags- og starfsáætlunargerð þarf að gæta að hagkvæmri nýtingu fjármuna í 
samræmi við jafnréttismarkmið borgarinnar og ólíkar þarfir einstaklinga. Framkvæmd jafnréttismats 
nýtist til þess að koma jafnréttissjónarmiðum að við undirbúning og skipulag vinnu. Með skilvirkri 
notkun á jafnréttismati er hægt að tryggja upplýstari ákvarðanatöku og réttlátri skiptingu fjár, um leið 
og beiting þess eykur þekkingu á jafnréttismálum og skilning á stöðu jaðarsettra hópa. 
 
Jafnréttismat skal framkvæma á tillögum sem teljast hafa jafnréttisáhrif eftir að þær hafa farið í gegnum 
jafnréttisskimun. Jafnréttismöt geta verið mjög misjöfn í umfangi og fer það eftir eðli tillögunnar og 
þeirri starfsemi sem hún nær yfir. Gert er ráð fyrir að ábyrgðafólk tillögunnar vinni jafnréttismat í 
samráði við ráðgjafahóp um KFS og/eða verkefnastýru.  
 
Í eftirfarandi leiðbeiningum er gert grein fyrir þeim þáttum sem þurfa að koma fram í jafnréttismatinu, 
dæmi um spurningar til umhugsunar og ábendingar á annað fræðsluefni.  
 
 
Eftirfarandi þarf að koma fram í jafnréttismatinu: 
 

 Lýsing á tillögunni og markmiðum.  
 

 Úttekt á þekkingu um stöðu mismunandi hópa á þeim sviðum sem snerta tillöguna.  
Ýmislegt er vitað um þær mismunandi aðstæður og óskrifuðu reglur sem ólíkir hópar búa við 
og ekki er hægt að framkvæma fullnægjandi jafnréttismat án þess að taka tillit til þeirrar 
þekkingar. Hér er beðið um að fólk kynni sér rannsóknir, skýrslur og annað efni sem fjallar um 
þessar ólíku stöður. Hægt er að nálgast ráðgjöf hjá ráðgjafahópi og verkefnastýru KFS og hjá 
fulltrúum mannréttindaskrifstofu. Einnig er hægt að nálgast gagnlegt efni frá Reykjavíkurborg 
hér: https://reykjavik.is/utgefid-efni-kynjud-fjarhags-og-starfsaaetlun 
 

 Greining á áhrifum tillögunnar á mismunandi hópa eftir kyni og annars þáttar sem við á, sb. 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar.  
Greininguna skal byggja á rannsóknum og þekkingu á stöðu mismunandi hópa auk 
kyngreindra tölfræðigagna. Hér ber einnig að hafa í huga að mismunun getur verið margþætt 
– sumt fólk tilheyrir fleiri en einum jaðarsettum hópi og getur það haft áhrif á aðstöðu.  
 

 Hvernig getur tillagan stuðlað að auknu jafnrétti og tryggt réttindi jaðarsettra hópa?  
Markmið þess að vinna að auknu jafnrétti er að fólk hafi tækifæri til að þróa og nýta hæfileika 
sína án þess að verða fyrir mismunun eða festa staðlaðar ímyndir í sessi. Það er mikilvægt að 
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hafa í huga að jöfn hlutföll eða skipting eru ekki endilega merki um jafnrétti. Aftur þarf að taka 
mið af þekkingu um ólíka stöðu fólks til þess að gefa fullnægjandi mat af jafnréttisáhrifum. Hér 
er einnig beðið um mat á því hvort grípa megi til mótvægisaðgerða vegna tillögunnar til þess 
að vinna að auknu jafnrétti.  

 

Ýmsar spurningar til umhugsunar 

o Hvernig mun komandi breyting mæta ólíkum þörfum? 
o Hvernig mun starfsemin vinna gegn kynímyndum og fordómum í garð ólíkra hópa? 
o Getur tillagan skapað nýjar hindranir eða dregið úr hindrunum á vegi jafnréttis?  

o Hvernig skiptist fjárhæðin á milli kynja? 
o Hvernig munu fjárhæðir samkvæmt tillögunni skiptast á milli kynja innan jaðarhópa? 
o Ef að einhver hagnast af tillögunni umfram annan er hægt að réttlæta það? 
o 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.  
o Hvernig verður starfsemin skipulögð þannig að allir hafi aðgengi að henni?  
o Hvernig mun breytingin minnka aðgreiningu kynjanna og ólíkra hópa? 
o Hvernig er kynjasamsetning þeirra sem nýta þjónustu tengda tillögunni? 
o Skarast mismunun á grundvelli ólíkra þátta, t.d. kyns og fötlunar? 
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