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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Á fundi bæjarráðs Mosfellsbæjar þann 22. október 2020 var jafnréttisfulltrúa Mosfellsbæjar
falið að veita umsögn um frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
Mosfellsbær fagnar ofangreindu frumvarpi og telur að lagabreyting þessi sé tímabær. Með
frumvarpinu er leitast við að bæta núgildandi lög um jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 en
einnig má þar finna veigamikið nýmæli þar sem tekið er tillit til stöðu kvenna, karla og fólks með
hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá.
Mosfellsbær fagnar þeim breytingum og telur þær jákvætt skref til að stuðla að jöfnum
tækifærum kynjanna í samfélaginu. Þetta skref er ekki síður mikilvægt til að sporna við að störf
flokkist í sérstök kvenna- og karlastörf en að mati sveitarfélagsins er það brýnt verkefni til að
koma á jafnrétti í samfélaginu sem og á vinnumarkaðnum. Sveitarfélagið styður jafnframt það
nýmæli að fjölþætt mismunun verði óheimil og fagnar þeim breytingum.
Að öðru leyti tekur Mosfellsbær undir umsögn Sambands Íslenskra Sveitarfélaga og þá
sérstaklega neðangreind atriði:

7. grjafnlaunavottun
Í ljósi upplýsinga frá jafnréttisstofu um að mörg minni sveitarfélög í landinu eiga eftir að öðlast
jafnlaunavottun og þar sem þetta umfangsmikla verkefni hefur reynst þeim erfitt teljum við afar
mikilvægt að veita þeim svigrúm til að ljúka vottuninni án þess að gripið verði til
þvingunaraðgerða gagnvart þeim.

9. gr. Umsýsla Jafnréttisstofu í tengslum við jafnlaunavottun og
jafnlaunastaðfestingu
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Jafnréttisstofu eru falin viðamikil verkefni í tengslum við jafnlaunavottun og
jafnlaunastaðfestingu. Til að jafnréttisstofa geti stýrt álaginu og fylgt þeim skyldum og
verkefnum sem þau eiga að sinna samkvæmt frumvarpinu er nauðsynlegt að huga vel að því
hvernig bregðast eigi við þessum auknu verkefnum og tryggja fjármögnun þeirra.

24. gr. Jafnréttisráð
Mosfellsbær tekur undir sjónarmið Samband Íslenskra Sveitarfélaga um að fela skrifstofu
jafnréttismála í forsætisráðuneytinu að skipuleggja og framkvæma víðtækt samráð við alla þá
aðila sem þurfa að vinna að framgangi jafnréttismála hér á landi. Ef vel er að þessu staðið erum
við sammála því að óþarfi sé að vera með sérstakt jafnréttisráð.
Verði það hins vegar niðurstaðan að viðhalda jafnréttisráði þá telur Mosfellsbær afar mikilvægt
að sveitarfélög eigi fulltrúa í jafnréttisráði eins og kemur fram í gildandi lögum. Ekki er
ásættanlegt að sveitarfélög deili fulltrúa með samtökum atvinnurekanda einkum þar sem
skyldur sveitarfélaga í jafnréttismálum snúa að fleiri atriðum en hjá atvinnurekendum. Eitt af
mikilvægum hlutverkum sveitarfélaga er að þjónusta íbúa sína og veita þeim grunnþjónustu þar
sem jafnræðis er gætt í öllum hópum innan sveitarfélagsins. Sveitarfélögum ber til að mynda
skylda samkvæmt frumvarpi um stjórnsýslu jafnréttismála að gera jafnréttisáætlanir þar sem
tekið er tillit til allra hópa sem njóta lagalegrar verndar gegn mismunun. Að þeim sökum teljum
við brýnt að hafa fulltrúa frá sambandi íslenskra sveitafélaga í ráðinu.

26. gr. Þingsályktun um framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum
Mosfellsbær telur mikilvægt að framkvæmdaáætlun í kynjajafnréttismálum sem lögð er fyrir á
fjögurra ára fresti sem þingsályktun, taki einnig til jafnréttisaðgerða fyrir sveitarfélög,
félagasamtök og aðila vinnumarkaðarins.
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