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Ný stefna

• Samþykkt í bæjarstjórn 19. janúar 2016

• 1. janúar 2017 – stjórnskipulagsbreytingar:

Ábyrgð:

Var: Samfélags- og mannréttindaráð

Núna: Frístundaráð fer með hlutverk 
jafnréttisnefndar



Hlutverk ráðs/nefndar:

• Í samræmi við jafnréttislög fjallar ráðið um 
stöðu kynjanna innan sveitarfélagsins og er 
ráðgefandi fyrir bæjarstjórn í þeim málefnum 
sem varða jafnrétti kynjanna. Ráðinu ber að 
fylgjast með og hafa frumkvæði að aðgerðum 
til að tryggja jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla innan sveitarfélagsins. 



Hlutverk ráðs/nefndar:

• Hefur umsjón með gerð jafnréttisáætlunar og 
tekur annað hvert ár saman skýrslu 
samkvæmt beiðni frá Jafnréttisstofu um stöðu 
og þróun jafnréttismála innan sveitarfélagsins. 



Áhersluatriði:

• Bæjarstjórn hefur samþykkt að í 
jafnréttisstefnunni verði sérstaklega lögð 
áhersla á meginregluna um afnám 
staðalímynda og samþættingu 
kynjasjónarmiða (kynjasamþættingu). 



Jafnréttisráðgjafi:

• Sviðsstjóri Samfélagssviðs gegnir starfi 
jafnréttisráðgjafa. Jafnréttisráðgjafi sér um 
framkvæmd og eftirfylgni með jafnréttisstefnu 
í samvinnu við frístundaráð og bæjaryfirvöld. 

– veitir stofnunum og starfsfólki bæjarins fræðslu og 
ráðgjöf um hvaðeina sem snertir jafnréttismál 
kynjanna, m.a. samþættingu jafnréttisstarfs við 
starfsemi bæjarins. 



Aðrir ábyrgðaraðilar: 

• Stjórnendur og starfsmenn

• Stjórnendur í íþrótta-, tómstunda- og 
æskulýðsstarfi 

• Stjórnendur deilda og stofnana 

• Bæjarráð



Leiðarljós:

• Skilyrði kvenna og karla á Akureyri til að njóta 
allra lífsins gæða verði eins og best verður á 
kosið.

• Akureyrarbær verði fyrirmynd annarra 
sveitarfélaga í að gæta hagsmuna kynjanna 
m.a. með kynjasamþættingu við stefnumótun, 
ákvarðanir og aðgerðir. 



Leiðarljós:

• Stúlkum og drengjum verði sköpuð tækifæri til 
náms og félagslífs sem ekki mótast af 
hefðbundnum kynhlutverkum. 

• Stuðlað verði að því að andleg og líkamleg 
heilsa kynjanna verði sem best. 

• Kynlífsþrælkun, kynferðisleg misnotkun og 
kynbundið ofbeldi er fordæmt í hvaða mynd 
sem það birtist í bæjarfélaginu. 



Ak.bær sem stjórnvald:

• Nefndir ráð og stjórnir

• Kynjasamþætting í stefnumótun

• Kynjuð fjárhagsáætlunargerð

• Afnám staðalímynda

• Jafnréttisáætlanir

• Þróunarleiðtogar



Ak.bær sem vinnustaður

• Ráðningar

• Starfsþjálfun og endurmenntun

• Samræming fjölskyldu og atvinnulífs

• Launajafnrétti

• Jafnlaunavottun



Ak.bær sem þjónustuaðili:

• Skóla- íþrótta- og tómstundastarf

• Kynbundin og kynferðisleg áreitni

• Kynbundið ofbeldi



Verkefni:

• Reglur um viðauka

– Gátlisti vegna jafnréttismats við 
fjárhagsáætlanagerð. 

• Með viðauka skal fylgja gátlisti vegna jafnréttismats. 
Óheimilt er að samþykkja viðauka nema útfylltur gátlisti 
fylgi með. 



Starfsáætlun 2018

• Eftirfylgni með jafnréttisstefnu og 
jafnréttisverkefnum tilgreindum í stefnunni

• Útnefndir verða þróunarleiðtogar sem hafa 
það hlutverk að vera málsvarar 
kynjasamþættingar í öllu starfi og 
ákvörðunum

• Jafnlaunavottun. 


