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Efni: Umsögn um tillögu til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í
jafnréttismálum 2016-2019, 764. mál, sbr. tölvupóstur nefndasviðs 
Alþingis 15. júní 2016.

í upphafi er beðist velvirðingar á því að vegna sumarleyfa og sumarlokunar 
skrifstofu sambandsins náðist ekki að ganga frá umsögn um málið innan 
upphafslegs umsagnarfrests en viðbótarfrestur var veittur til 11. ágúst í tölvubréfi 
4. ágúst sl.

Almennt um þingsálvktunartillöguna.

Sambandið telur að efnissvið tillögunnar endurspegli vel mikilvægustu 
úrlausnarefnin hér á landi í jafnréttismálum. Sambandið vill sérstaklega taka 
undir það sem fram kemur í athugasemdum með tillögunni um að ekki hafi náðst 
nægilegur árangur í baráttu gegn kynskiptum vinnumarkaði. Það er þörf á 
markvissum úrbótaaðgerðum, sem snúa annars vegar beint að vinnumarkaðinum, 
og þ. á m. að sveitarfélögum sem eru í heild sinni stærstu vinnuveitendur 
landsins, og hins vegar að skólakerfinu til að byggja upp þekkingu meðal 
nemenda og kennara og stuðla að viðhorfsbreytingu. Grunninn að auknu jafnrétti 
kynjanna til framtíðar litið þarf að leggja í leikskólum og grunnskólum og því er 
afar mikilvægt að sveitarfélög séu með í ráðum og taki formlega þátt í 
undirbúningi opinberra áætlana og aðgerða frá upphafi. Aðal athugasemdir 
sambandsins við þingsályktunartillöguna lúta einmitt að því að sveitarfélög hafa 
haft afar litla aðkomu að undirbúningi þingsályktunartillögunnar, sem 
endurspeglast í því að aðeins er minnst á sambandið og sveitarfélög varðandi 
eina aðgerð, þ.e. í e-lið 18. tillögu um átaksverkefni til að fjölga körlum í 
umönnunar- og kennslustörfum, enda þótt meirihluta aðgerða, sem tillögur eru 
gerðar um, tengist verkefnum þeirra. Athugasemdir sambandsins við einstakar 
aðgerðatillögur fylgja hér í réttri röð. Köflum sem ekki gefa tilefni til athugasemda 
er sleppt.

A. STJÓRNSÝSLAN.

Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnréttislög), nr. 10/2008, 
leggja umfangsmiklar skyldur á sveitarfélög. Sveitarstjórnir eiga skv. 12. gr. 
laganna að skipa jafnréttisnefndir sem eiga að vera ráðgefandi fyrir sveitarstjórnir 
og hafa frumkvæði að aðgerðum til að tryggja jafna stöðu kynjanna innan 
viðkomandi sveitarfélags. Þær eiga m.a. að hafa umsjón með gerð
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jafnréttisáætlana til fjögurra ára, þar sem m.a. komi fram hvernig unnið sku/i að 
kynjasamþættingu á  öiium sviðum, ásamt framkvæmdaáætlun um hvernig 
leiðrétta skuli mismun á stöðu kvenna og karla innan sveitarfélagsins. Reynslan 
hefur sýnt að flest sveitarfélög hafa átt í erfiðleikum með að innleiða skyldu sínar 
samkvæmt lögunum varðandi kynjasamþættingu á öllum sviðum. 
Reykjavíkurborg hefur borið höfuð og herðar yfir önnur sveitarfélög í þessum 
efnum í krafti stærðar sinnar og hefur verið brautryðjandi í innleiðingu á kynjaðri 
fjárhagsáætlunargerð. Það er mikil þörf á auknum stuðningi og hvatningu til 
sveitarfélaga til aðgerða til að stuðla að jafnri stöðu kynjanna. Jafnréttisstofa á 
samkvæmt h-liði 4. gr. jafnréttislaga að veita jafnréttisnefndum, 
jafnréttisráðgjöfum og jafnréttisfulltrúum sveitarfélaga, stofnana og fyrirtækja 
aðstoð en vegna mannfæðar og niðurskurðar eftir hrun hefur stofan ekki getað 
sinnt þessum stuðningi nægilega vel.

1. og 2. liður um Jafnréttissjóð íslands og Framkvæmdasjóð jafnréttismála.

Samkvæmt 1. lið stjórnsýslukaflans á að veita 100 millj.kr. árlega af fjárlögum á 
gildistíma framkvæmdaáætlunarinnar til Jafnréttissjóðs íslands. Tekið er fram að 
stjórn sjóðsins auglýsi eftir umsóknum um styrki og úthluti þessu fé í samræmi 
við þingsályktun 13/144. í henni eru styrkhæf verkefni skilgreind þannig:

„Jafnréttissjóður Islands styrki verkefni sem auka jafnrétti kynjanna og hafi að markmiði 
að fjármagna eða styrkja:

a. verkefni sem eru tii þess faiiin að vinna gegn iaunamun kynjanna og efia aimennt 
jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði og íatvinnu/ífinu,

b. verkefni sem varpa ijósi á samféiagsiegan, umhverfislegan og efnahagsíegan 
ávinning af auknu jafnrétti og styrkja jafnrétti á alþjóðavísu, td. með kynningu á 
íslenskum lausnum og áherslu á  bætta stöðu kvenna í  þróunarlöndum og á 
norðurslóðum,

c. verkefni sem er ætiað að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og heimilisofbeidi,

d. þróunarverkefni í  skó/akerfinu sem er ættað að stuðla að sterkri og jákvæðri 
sjáifsmyndpi/ta ogstúlkna, svo sem með aukinni fræðsiu f  kynjafræðum,

e. verkefni sem eru til þess fallin að hvetja ungt fólk a f báðum kynjum ti! aukinnar 
þátttöku í  samfélagslegum verkefnum og stjórnmáfastarfi og stuðla að aukinni 
kosningaþátttöku þess,

f. rannsóknarverkefni sem eru til þess fallin að varpa Ijósi á stöðu kynjanna jafnt í  
samtíð sem fortíð.

Enn fremur er tekið fram að

„....Stjórn sjóðsins eigi samvinnu við samtök kvenna, aðiia á vinnumarkaði, ráðuneyti, 
skóla, sjóði og stofnanir um viðfangsefni hans.

Miðað verði við að verulegum hiuta árlegs ráðstöfunarfjár Jafnréttissjóðs íslands verði 
varið tii verkefna sem tengjastauknu kynjajafnrétti áalþjóðavísu, sbr. b-iið 1. mgr."

Sambandið telur að það gæti skipt miklu máli til að tryggja jafnari stöðu kvenna 
og karl f sveitarfélögum ef þau gætu sótt um styrki í Jafnréttissjóðinn eða 
Framkvæmdasjóð jafnréttismála til að gera átak f samþættingarmálum eins og 
jafnréttislögin gera ráð fyrir. Sambandið telur hins vegar að orðalag
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þingsályktunar 13/144 setji verulegar skorður við því. Sveitarfélög munu 
væntanlega ekki heldur geta sótt um styrki til slíkra verkefna í Framkvæmdasjóð 
jafnréttismála. Þau hafa enga formlega aðkomu að þeim sjóði og samkvæmt 
orðalagi 2. liðar eru úthlutanir tengdar framkvæmdaáætluninni sem kveður ekki á 
um almenn samþættingarverkefni sveitarfélaga.

ísland hefur sérstöðu í samanburði við nágrannalöndin að því leyti hversu lítið 
ríkið styður við þróunarstarf í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Til samanburðar 
má nefna að sænska ríkið veitti sænska sveitarfélagasambandinu 225 milljónir 
SKR. til samþættingarverkefna í sænskum sveitarfélögum á árunum 2007-2013. 
Eins og hér var þörf á verulegu átaki á þessu sviði og það tókst með stuðningi 
sænska ríkisins.

4.-6. liðir um samþættingarstarf ráðuneyta og stofnana þeirra.

Samkvæmt 17. gr. jafnréttislaga hvíla sambærilegar samþættingarskyldur á 
ríkisstofnunum og á sveitarfélögum. A sama hátt og á við um sveitarfélög hafa 
ríkisstofnanar átt í erfiðleikum með fullnægja þessum lagaskyldum. I liðum 4.-6. f 
stjórnsýslukafla þingsályktunartillögunnar eru gerðar tillögur um fjárstuðning til 
ráðuneyta til að vinna að framgangi samþættingar innan stjórnsýslu ríkisins. 
Sambandið gerir kröfu um að ríkið veiti sambærilegan fjárstuðning til að vinna að 
framgangi sams konar lagaskyldna, sem hvíla á sveitarfélögum, um samþættingu.

7. liður um úttekt á jafnréttislögum og stjórnsýslu jafnréttismála.

Með vísan til ofangreindra athugasemda leggur sambandið áherslu á að þörf er á 
að meta að hvaða leyti ekki hefur tekist að innleiða metnaðarfull ákvæði 
jafnréttislaga frá 2008, hvaða skýringar liggja þar að baki og hvernig er hægt að 
bæta þar úr.

B. VINNUMARKAÐUR - LAUNAJAFNRÉTTI KYNJA.

8. liður um jafnrétti á vinnumarkaði og launajafnrétti kynjanna.

Stóru úrlausnarefnin í átt að meira jafnrétti á vinnumarkaði eru annars vegar 
launajafnrétti kynjanna og hins vegar að vinna bug á kynskiptum vinnumarkaði.

Sambandið er sammála því sem kemur fram í 8. liði um að áfram verði unnið að 
framgangi aðgerðaáætlunar um launajafnrétti kynja og þeim sérgreindu 
verkefnum sem tilgreind eru í tillögunni en telur þörf á að árétta að sveitarfélögin 
hafa nokkra sérstöðu gagnvart liðum b-d um jafnlaunakerfi vegna þess að þau 
leggja til grundvallar sérstakt starfsmatskerfi, „SAMSTARF", fyrir stærstu 
starfsmannahópa sína, þ.e. fyrir félagsmenn BSRB og ASÍ. Það felur í sér að störf 
eru metin með kerfisbundnum hætti og það var m.a. þróað til að tryggja sömu 
laun fyrir jafn verðmæt störf. SAMSTARF byggir á hlutlægum viðmiðum til að 
bera saman störf eftir þeim kröfum sem gerðar eru, óháð hæfni þeirra er gegna 
þeim hverju sinni. Það á að leiða til þess að störfum sé raðað þannig til 
grunnlauna að laun séu hin sömu fyrir jafnkrefjandi störf, óháð sveitarfélagi, 
starfsstað, stéttarfélagi og kyni. Sjálfsagt má þakka starfsmatinu að flestar úttektir 
hafa sýnt minni launamun á milli kynja hjá sveitarfélögum en öðrum aðilum 
vinnumarkaðarins.
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Vegna nýlegra frétta um að kjarakönnun BHM fyrir árið 2015 hafi sýnt að 
launamunur á milli kynjanna hafi aukist í sveitarfélögum þá vill sambandið taka 
fram að saminganefnd sambandsins óskaði eftir fundi með fulltrúum BHM til að 
ræða þessa niðurstöðu kjarakönnunar BHM. Á fundinum kom fram skýr vilji af 
hálfu allra til að ráðast að rótum vandans. Fundarfólk var sammála um að við 
þetta yrði ekki unað. Vísbendingar eru um að kynbundin launamunur sé 
mismunandi milli sveitarfélaga og það þurfi að greina sérstaklega. Fulltrúar BHM 
ítrekuðu mikilvægi þess að bandalagið fái aðgang að launaupplýsingum 
sveitarfélaganna (líkt og gert er hjá ríkinu og Reykjavíkurborg). Aðeins þannig sé 
hægt að fá raunhæfa mynd af stöðunni hjá sveitarfélögunum. Fundarmenn voru á 
einu máli um að kjarasamningar, sem gerðir voru í vor á milli aðildarfélaga BHM 
og Sambands íslenskra sveitarfélaga, ættu að leiða til minnkandi launamunar 
kynjanna, m.a. vegna þess að samkvæmt þeim verður STARFSMAT innleitt hjá 
flestum aðildarfélögum BHM.

Sambandið dregur á hinn bóginn ekki úr því að störf á vegum sveitarfélaga eru 
oft á tíðum mjög kynskipt, ekki síst í skólum sveitarfélaga, og það er stórt 
úrlausnarefni fyrir sveitarfélög. Það fagnar þess vegna tillögu í g lið um 
framkvæmdaáætlun til að brjóta upp kynbundið náms- og starfsval, sem og 
tillögu í e18 um átaksverkefni með það að markmiði að fjölga körlum í 
umönnunar- og kennslustörfum.

Sambandið vill líka benda á úrlausnaefni sem tengjast því að mun fleiri konur eru 
f hlutastörfum en karlar. Tæplega 30% kvenkynsstarfsmanna sveitarfélaga, sem 
eru í ASÍ, eru í fullu starfi en 50% karlkynsstarfsmanna. Um 65% 
karlkynsstarfsmanna, sem eru í BSRB, eru í fullu starfi en aðeins um 35% 
kvenkynsstarfsmanna.

9. liður um fæðingarorlof.

í tillögunni segir að „megintillögur starfshóps að framtíðarstefnu í 
fæðingarorlofsmálum verði nýttar sem leiðarljós við endurreisn 
fæðingarorlofskerfisins. Unnið verði að því að brúa bili milli fæðingarorlofs og 
leikskólavistar." Tíma-iáætlun: 201 6-2021.

Tilefni er til þess að vekja athygli velferðarnefndar á því að nokkurt misræmi er á 
milli þessarar tillögu og þingsályktunartillögu um fjármálaáætlun 2017-2021, 
sem einnig er til meðferðar á Alþingi. í síðarnefndu stjórnartillögunni er eingöngu 
talað um að draga úr tekjulækkun þegar foreldrar nýta rétt sinn til fæðingarorlofs. 
Ekkert er minnst á áform um að lengja jafnframt fæðingarorlofið. Mikil umræða 
hefur átt sér stað undanfarið um hvernig hægt sé að leysa dagvistarmál að loknu 
fæðingarorlofi, sem væntanlega verður aðeins gert með samkomulagi milli ríkis 
og sveitarfélaga. Litið hefur verið svo á að lenging fæðingarorlofs úr 9 mánuðum í 
12 mánuði væri eitt af þeim atriðum sem þyrfti að leggja áherslu á til að ná fram 
slíkri lausn.

D. KYNBUNDIÐ OFBELDI OG OFBELDI í NÁNUM SAMBÖNDUM.

13. liður um samstarfsverkefni þriggja ráðherra um aðgerðir gegn ofbeldi.
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Sambandið gerir athugasemd við að sveitarfélög eru ekki tilgreind sem 
samstarfsaðilar í þessu verkefni sem hefur veruleg tengsl við velferðarþjónustu 
þeirra, s.s. félagsþjónustu sveitarfélaga.

E. JAFNRÉTTI í SKÓLASTARFI

Skoðanir og gildismat drengja og stúlkna verða til og mótast að miklu leyti á 
yngri árum Þess vegna er nauðsynlegt að leggja áherslu á að kenna börnum og 
ungmennum þau gildi sem við viljum sem þjóðfélag lifa eftir. Hugmyndir barna 
um stöðu kynjanna mótast snemma og því þarf jafnréttisumræðan að vera fastur 
þáttur í starfi leik- og grunnskóla. Markvisst jafnréttisstarf á fyrstu skólastigunum 
er nauðsynleg forsenda fyrir auknu jafnrétti kynjanna til framtíðar litið. 
Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum var sérstakt áhersluatriði í áætlun 
ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum 2011-2014. í skýrslu um stöðu og þróun 
jafnréttismála 2013-20151 er mikilvægi þess að skólar fái stuðning til að uppfylla 
lagaskyldur og opinber markmið um jafnréttisaðgerðir áréttað og fram kemur að 
skortur á fjarmagni hafi staðið slíku starfi fyrir þrifum. Sambandið hefði því viljað 
sjá skýrara ákvæði um stuðning við jafnréttisaðgerðir í leik- og grunnskólum og 
að sveitarfélög væru sérstaklega tilgreind sem samstarfsaðilar um slík verkefni.

í fyrri framkvæmdaáætlun var enn fremur markmið um að inntak 
kennaramenntunar verði endurskoðað og háskólar hvattir til að innleiða 
skyldunámskeið í kynjafræði fyrir alla nemendur. í áðurnefndri skýrslu um stöðu 
og þróun jafnréttismála 2013-20152 kemur fram um stöðu þess verkefnis að 
vinna að endurskoðun hafi ekki borið þann árangur sem vonast var til. 
Sambandið hefði því líka viljað sjá sérstaka tillögu um að áfram verði unnið að 
endurskoðun á inntaki kennaramenntunar að þessu leyti. Því til stuðnings bendir 
sambandið á ályktun jafnréttisráðs frá 30. október 2015 þar sem fram kemur að 
það leggi ríka áherslu á að þeir skólar sem annast menntun kennara tryggi öllum 
kennaranemum í grunnnámi staðgóða fræðslu um jafnréttismál, allir 
kennaranemar verði að búa yfir faglegri þekkingu á jafnréttismálum.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

1 https://www.velferdarraduneyti.is/media/rit-og-skyrslur- 
2015/lafnrettiskvrsla nov 2Q15.pdf. bls. 192
2 Bls. 197
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