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FMS-EBL-029  Jafnréttisskimun 

Tilgangur jafnréttisskimunar: 
Með jafnréttisskimun er tekið saman með einföldum hætti mat á áhrifum tillögunnar/verkefnisins á jafnrétti kynjanna 
og/eða jaðarsetta hópa í samræmi við verklag Reykjavíkurborgar um kynjaða fjárhags- og starfsáætlun. 
Jafnréttisskimunin styður við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa og forgangsröðun um ráðstöfun fjármuna. 
Fái tillagan áframhaldandi brautargengi, er gert ráð fyrir að hún fari í jafnréttismat hafi hún jafnréttisáhrif. 

Upplýsingar um verkefnið/tillöguna: 
Dagsetning: 17.10.2022 
Svið: Skrifstofa borgarstjóra og borgarritara 
Unnið af:  Dagný Ingadóttir  
Verkefni/tillaga: Úttekt á áhrifum Covid-19 á starfsemi borgarinnar og lýðheilsumat á Borgarlínu  
Þjónustuþáttur:  
Stofnun/kostn.st.: 09204 Sérstakar athuganir og úttektir  
Fjárhæð: 19.500.000 kr.  
Annað:  

Jafnréttisskimun: 
Hver er tillagan og hvert er markmið hennar? 
 
Annars vegar gerð úttektar Reykjavíkurborgar á áhrifum Covid-19 á starfsemi borgarinnar í heild og hins 
vegar lýðheilsumati á Borgarlínu.  
 
Markmið með gerð úttektar Reykjavíkurborgar á áhrifum Covid-19 á starfsemi borgarinnar í heild er að taka 
saman þann lærdóm sem sem Reykjavíkurborg  getur dregið af reynslunni vegna áhrifa Covid-19 á starfsemi 
borgarinnar. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu munu jafnframt njóta góðs af þessari úttekt.  
 
Markmiðið með framkvæmd lýðheilsumats á fyrstu lotu Borgarlínu er að kanna hvernig tilkoma innviða 
Borgarlínu og nýs leiðanets almenningssamgangna geti hámarkað jákvæð áhrif með tilliti til lýðheilsu og 
lágmarkað neikvæð áhrif. Það er gert með að kanna hvernig Borgarlínan muni nýtast hinum almenna fullorðna 
íbúa í Reykjavík, hvernig Borgarlínan muni nýtast þeim íbúum Reykjavíkur sem eru annað hvort háðir eða geta 
ekki nýtt núverandi samgöngur, m.a. börn og ungmenni, fatlað fólk, eldri borgara og íbúar af erlendum 
uppruna, og hvernig Borgarlínan mun nýtast þeim sem starfa og sækja þjónustu við Landspítala við Hringbraut, 
Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík. 
 
Hefur verið hugað að aðgerðum við undirbúning tillögunnar til þess að stuðla að jafnrétti? Ef já, lýsið. 
 
Jafnréttisskimun var ekki framkvæmd áður en gerð úttektar vegna Covid-19 hófst en mikil tækifæri eru í því 
að huga sérstaklega að stöðu kynjanna og öðrum hópum sem mannréttindastefna borgarinnar tiltekur þegar 
verið að horfa á þann lærdóm sem Reykjavíkurborg  getur dregið af reynslunni vegna áhrifa Covid-19 á 
starfsemi borgarinnar.  
 
Í niðurlagi lýðheilsumats á Borgarlínu kemur fram að áhrif tilkomu Borgarlínu eftir kynjum voru ekki 
nægjanlega vel kannaðar. En ljóst er að samgönguvenjur þeirra eru mjög mismunandi, m.a. vegna 
öryggisupplifunar og ábyrgð annarrar og þriðju vaktarinnar. Lagt er til að kanna áhrif tilkomu Borgarlínu á 
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kynin með tilliti til lýðheilsu, útfært í samstarfi við mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar 
sem hefur umsjón með framkvæmd jafnréttismats. 
 
Hverjir eru markhópar tillögunnar? Beðið er um kyngreindar upplýsingar nema ómögulegt sé.  
 
Markhópurinn varðandi úttekt á Covid-19 er íbúar Reykjavíkurborgar í heild sinni, starfsfólk 
Reykjavíkurborgar, sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og almannavarnir.  
 
Markhópur vegna lýðheilsumats á Borgarlínu er íbúar Reykjavíkurborgar sem eru annað hvort eru háðir eða 
geta ekki nýtt núverandi samgöngur, m.a. börn og ungmenni, fatlað fólk, eldri borgara og íbúar af erlendum 
uppruna. Einnig það fólk á höfuðborgarsvæðinu sem starfar og og sækir þjónustu við Landspítala við 
Hringbraut, Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík.  
 
 
Hvernig hefur tillagan áhrif á stöðu kynjanna og/eða annarra hópa sem mannréttindastefnan tiltekur? 
Rökstyðjið.  
 
Mikilvægt er að horfa til reynslunnar af Covid-19 og hafa í huga hvernig er unnt að ná sem best til allra 
minnihlutahópa með markvissum hætti.  
 
Talið er að lýðheilsumat á Borgarlínu muni hafa jákvæð áhrif á stöðu kynjanna og jaðarsetta hópa þar sem 
áframhaldandi vinna mun fara í jafnréttismat.   
 
Er talin vera þörf á jafnréttismati á tillögunni?1 
 
Nei, ekki að svo stöddu.  
 
Athygli er vakin á því að áframhaldandi vinna við lýðheilsumat á Borgarlínu mun fara jafnréttismat eins og 
fram kemur hér að ofan.  
 

 

 
 
 

 
1 Jafnréttismat felur í sér ítarlega kortlagningu á stöðu kynjanna og jaðarsettra hópa á viðkomandi sviði og greiningu á því hvernig 
tillagan getur aukið jafnrétti og/eða tryggt réttindi þeirra. Jafnréttismat tekur mið af mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020 og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum og héruðum 
samþykktum í borgarstjórn 20. október 2009. 
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