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Efni: Umsögn félagsins Femínísk fjármál um frumvarp um fjárlög 2019, 1. mál.

Félagið Femínísk fjármál gagnrýnir harðlega „kynhlutleysi“ við gerð frumvarps um fjárlög 

2019. Kynjuð fjárlagagerð er lögbundin samkvæmt 18. gr. laga um opinber fjármál, en 

þrátt fyrir það eru kynja- og jafnréttissjónarmið ekki tengd við frumvarp um fjárlög 2019. 

Kynhlutlaus fjárlög, sem ekki bregðast við mismunandi stöðu og þörfum kynja, eiga á hættu 

að ýta undir og viðhalda misrétti kynjanna og annarra jaðarsettra hópa. Því er mikilvægt að 

markmið fjárlaga taki mið af því að minnka kynjabilið og leiðrétta kynjahalla í samfélaginu.

Á þessu ári hefur ríkissfjómin skuldbundið sig til að vinna að innleiðingu á kynjuðum 

fjárlögum á tíu áherslumálefnasviðum. Á grundvelli jafnréttismats á að lagfæra 

stefnumótun og ákvarðanatöku á málefnasviðunum. Félagið vill benda á nokkur dæmi þar 

sem ekki hefur verið brugðist við þegar matið leiðir í ljós eða staðfestir neikvæð áhrif á 

stöðu jafnréttis:

- 05 Skatta-, eigna og fjármálaumsýsla. Úttekt fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins á kynjaáhrifum á samnýtingu skattþrepa leiddi í 

ljós að úrræðið nýtist tekjuhæstu sambúðunum og að 93% af 

endurgreiðslunni nýttist til hækkunar ráðstöfunartekna karla. Þetta úrræði 

ýtir undir og viðheldur ójafnri stöðu kvenna og karla. Meirihluti 

fjárlaganefndar tók undir gagnrýni félagsins í áliti sínu um fjármálaáæltun 

2019-2023.

- 29 Fjölskyldumál. Markmið um fæðingarorlof er að draga úr röskun á 

tekjuinnkomu foreldra í fæðingarorlofi. Sett er fram ein aðgerð til að vinna 

að því markmiði, þ.e. að hækka hámarksgreiðslu í fæðingarorlofi í 600 þús. 

kr., þrátt fyrir að í skýrslu starfshóps félags- og húsnæðismálaráðherra um 

mótun tillögu að framtíðarstefnu í fæðingarorlofsmálum kemur fram að sú 

aðgerð nýtist frekar körlum og tekjuhærri einstaklingum. Ekki er farið í 

blandaða leið á útreikningi á rétti foreldra til greiðslna í fæðingarorlofi líkt 

og starfshópurinn leggur til, þ.e. að auk hækkunar á hámarksgreiðslu verði 

fyrstu 300.000 kr. af viðmiðunartekjum greiddar óskertar. Sú leið beinist að
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því að bæta greiðslukerfið með heildstæðum hætti til jöfnunar fyrir 

fjölskyldur og mæta þörfum efnaminni fjölskyldna.

- 09 Almanna og réttaröryggi. Ráðast þarf í sértækar aðgerðir innan

málaflokksins löggæsla til að ná yfir alla hópa samfélagsins, ekki hvað síst 

til að þjónusta betur konur og minnihlutahópa. Sérstaklega bendir félagið á 

kynbundið ofbeldi, en það er ógn sem konur standa frammi fyrir daglega 

og dregur þær til dauða í alvarlegustu tilfellum. Í fjárlögum 2018 voru 

varanlegar fjárheimildir auknar til innleiðingar á aðgerðaráætlun um 

úrbætur í meðferð kynferðisbrota (298 m.kr.) og í fjárlagafrumvarpi 2019 

eru fjárheimildir til eflingar málsmeðferðar lögreglu á kynferðisbrotamálum 

auknar einungis lítillega (12 m.kr.). Félagið lýsir yfir efasemdum um að 

þessar lítillega auknu fjárheimildir dugi til að ná markmiðum í 

málaflokknum löggæsla um besta mögulega þjónustustig og hæsta 

mögulega öryggisstig.

Félagið Femínísk fjármál gerir verulegar athugasemdir við aðgerðarleysi stjórnvalda á 

málefnasviðunum. E f stjómvöldum er alvara með að vinna að því að jafna stöðu kynjanna 

á öllum sviðum samfélagsins, líkt og kveðið er á um í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr. 10/2008, þá þarf að ráðast í aðgerðir í samræmi við þær greiningar sem 

þegar hafa farið fram innan ráðuneytanna.

Virðingarfyllst f.h. félagsins Femínísk fjármál.
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