
 

Áætlun Bolungarvíkurkaupstaðar  

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla  

ásamt aðgerðaráætlun 

 

1. gr. 

Markmið og umfang 

Áætlun Bolungarvíkurkaupstaðar um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla byggir á 

lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.  Markmið laganna er að 

koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna þannig stöðu 

kynjanna á öllum sviðum samfélagsins.  Áætlun Bolungarvíkurkaupstaðar nær til hlutverks 

sveitarfélagsins sem stjórnvalds, vinnuveitanda og þjónustuaðila.  Í aðgerðaráætluninni koma 

fram aðgerðir sem sveitarfélagið framkvæmir til að ná markmiðum jafnréttisáætlunar.     

 

2. gr. 

Jafnréttisnefnd 

Velferðarráð Bolungarvíkurkaupstaðar fer með störf jafnréttisnefndar sveitarfélagsins í 

samræmi við 12. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008.  

 

 

Bolungarvíkurkaupstaður sem stjórnvald 

 

3. gr. 

Skipan í nefndir, ráð og stjórnir 

Við skipun í nefndir, ráð, stjórnir og starfshópa á vegum Bolungarvíkurkaupstaðar skal gæta 

þess að hlutföll kynjanna séu sem jöfnust.  

 

4. gr. 

Stefnumótun og áætlunargerð 

Við stefnumótun og áætlunargerð á vegum Bolungarvíkurkaupstaðar skal þess gætt að 

sjónarhorn kynjajafnréttis sé haft að leiðarljósi.  

 

 

Bolungarvíkurkaupstaður sem vinnuveitandi 

 

5. gr. 

Laun og önnur réttindi 

Konum og körlum sem vinna hjá Bolungarvíkurkaupstað skulu greidd sömu laun og skulu 

njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf.  Karlar og konur sem starfa hjá 

Bolungarvíkurkaupstað skulu njóta sömu möguleika til símenntunar, m.a. að sækja námskeið 

sem haldin eru til að auka hæfni í starfi.  

 

6. gr. 



Laus störf og ráðningar 

Laus störf hjá Bolungarvíkurkaupstað skulu standa opin jafnt konum og körlum. Við 

ráðningar í laus störf skal vinna markvisst að því að jafna stöðu kynjanna innan stofnunnar. 

Það kynið sem er í minnihluta í viðkomandi starfsgrein skal að jafnaði ganga fyrir við 

ráðningar í störf þegar umsækjendur eru jafnhæfir.   

 

7. gr. 

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Bolungarvíkurkaupstaðar leitast við að skapa starfsfólki sínu, bæði konum og körlum, 

aðstæður til að samræma starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart fjölskyldu.  Þar með talið er 

sveigjanleiki í skipulagningu á vinnutíma þar sem bæði er tekið tillit til fjölskylduaðstæðna og 

þarfa starfsins og að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingarorlof 

eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna.   

 

8. gr.  

Kynbundin og kynferðisleg áreitni 

Kynbundin og kynferðisleg áreitni er með öllu óheimil á vinnustöðum Bolungarvíkur-

kaupstaðar.  Vísað er í 2. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna um 

skilgreiningu á kynbundinni og kynferðislegri áreitni.  Sé yfirmanni eða trúnaðarmanni gert 

viðvart um slíka hegðun ber viðkomandi, í samráði við forstöðumann eða aðra yfirmenn 

stjórnsýslunnar eftir atvikum, tafarlaust binda endi á hana. Þolandi skal engan skaða bera af 

ráðstöfunum sem gripið er til í því skyni.  Alvarleg eða endurtekin áreitni varðar áminningu 

eða brottrekstur úr starfi.  

 

 

Bolungarvíkurkaupstaður sem þjónustuveitandi  

 

9. gr.  

Leik- og grunnskóli 

Leik- og grunnskólar Bolungarvíkurkaupstaðar hafa jafnréttissjónarmið að leiðarljósi í starfi 

sínu. Í því skyni skulu skólarnir leggja áherslu á eftirfarandi: 

 Að námsefni mismuni ekki eftir kynjum 

 Að í náms- og starfsfræðslu verði lögð áhersla á að kynna báðum kynjum störf sem 

hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin kvenna- eða karlastörf.  

 Að sjálfstyrking verði sjálfsagður hluti námsins.  

 Að búa bæði kynin jafnt undir ábyrgð og skyldur fjölskyldu og atvinnulífs.  

 Að styrkja jákvæða kynímynd stúlkna og pilta og vinna gegn skaðlegum áhrifum 

klámvæðingar og kynferðislegrar áreitni.  

 

10. gr. 

Íþrótta-, félags- og tómstundastarf 

Í íþrótta-, félags- og tómstundastarfi á vegum Bolungarvíkurkaupstaðar skulu 

jafnréttissjónarmið höfð að leiðarljósi.  Einnig skulu bæjaryfirvöld gera sömu kröfur til aðila 



sem njóta styrkja eða aðstöðu bæjarins í íþrótta-, félags- og tómstundastarfi. Í því skyni skal 

lögð áhersla á eftirfarandi: 

 Að íþrótta-, félags- og tómstundastarf sé skipulagt með þarfir og hagsmuni beggja 

kynja í huga.  

 Að kynin sitji jöfn að fjárveitingum á vegum sveitarfélagsins til íþróttaiðkunar.  

 Að tryggja að félagasamtök sem njóta aðstöðu, styrkja eða annarra gæða sem 

Bolungarvíkurkaupstaður lætur í té gæti jafnréttis kynja í hvívetna.  

 

11. gr. 

Gildistími og endurskoðun 

Áætlun Bolungarvíkurkaupstaðar um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla  

ásamt aðgerðaráætlun skal endurskoðuð í upphafi hvers kjörtímabils.  Áætlunin skal kynnt 

öllum bæjarbúum.  

 

Þessi áætlun var samþykkt í velferðarráði þann 14. febrúar 2012 og í bæjarstjórn þann 29. 

mars 2012 

 

 

AÐGERÐARÁÆTLUN 

 

Í aðgerðaráætlun er vísað í einstakar greinar Áætlunar Bolungarvíkurkaupstaðar  

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla  

  

 

Aðgerð Grein nr.  Ábyrgðaraðili Tímarammi 

Sent bréf til stjórnmálaflokka 

til að vekja athygli á 

jafnréttissjónarmiðum við val á 

fulltrúum til starfa í nefndum 

3 gr. Velferðarráð  Í upphafi árs 2012 og 

við í lok hvers 

kjörtímabils 

Kynningarfundur með 

kjörnum fulltrúum og 

forstöðumönnum 

4.gr Velferðarráð  Í upphafi hvers 

kjörtímabils 

Könnun á launum starfsmanna 

til að kanna hvort um 

kynbundinn launamun er að 

ræða 

5. gr Bæjarráð  

 

Ár hvert í tengslum 

við gerð 

fjárhagsáætlunar 

Starfsauglýsingar frá 

sveitarfélaginu settar fram með 

jafnréttissjónarmið í huga 

6. gr Forstöðumenn Við birtingu 

auglýsinga 

Könnun meðal alls starfsfólks 

sveitarfélagsins þar sem spurt 

er um þætti sem fjallað er um í 

7 og 8 gr. 

7. og 8. gr Velferðarráð Á tveggja ára fresti, í 

fyrsta skipti í upphafi 

árs 2012 

Leik- og grunnskóli skili 

árlega skýrslu þar sem gert er 

grein fyrir starfi skólanna sem 

9. gr. Fræðslumála- og 

æskulýðsráð 

Í maí ár hvert 



snýr að jafnréttisáherslum. 

Skýrsla frá umsækjendum um 

styrki vegna íþrótta-, félags- 

og tómstundastarfs þar sem 

gerð er grein fyrir þátttöku 

kynjanna í starfinu 

10. gr.  Bæjarráð Óskað eftir árlega í 

tengslum við umsókn 

um styrki 

Jafnréttisáætlunin ásamt 

aðgerðaráætlun send út á hvert 

heimili í sveitarfélaginu. 

11. gr. Velferðarráð Í upphafi árs 2012 

 


