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I. KAFLI. INNGANGUR

I. Kafli. Inngangur
1. gr. Almennt
Jafnrettisaætlunin grundvallast a jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrar lyðveldisins Islands, sbr.
stjórnskipunarlóg nr. 97/1995 óg ymsum alþjóðasamningum svó sem Mannrettindasattmala Evrópu, sbr. lóg
nr. 62/1994. Aætlunin tekur mið af akvæðum íslenskra laga óg reglugerða, einkum laga um jafna stóðu óg
jafnan rett kvenna óg karla nr. 10/2008 óg lógum um jafna meðferð a vinnumarkaði nr. 86/2018.

2. gr. Leiðarljós
Lógreglan a að vera eftirsóknarverður vinnustaður sem laðar að starfsfólk af baðum kynjum óg með
fjólbreyttan bakgrunn. Leiðarljós jafnrettisaætlunar lógreglunnar er að innan stófnunarinnar se jafnretti virt
í hvívetna. Allir einstaklingar sem hja henni starfa hafi jafna móguleika a að njóta eigin atórku óg þróska
hæfileika sína an nókkurrar mismununar. Mismunun er það sem misbyður, lítilsvirðir eða brytur a
einstaklingi eða hóp.

3. gr. Meginmarkmið
Markmið jafnrettis- óg framkvæmdaaætlunarinnar er að kóma a óg viðhalda jafnretti óg jófnum tækifærum
kvenna óg karla a óllum sviðum innan lógreglunnar. Allir einstaklingar skulu eiga jafna móguleika a að njóta
eigin atórku óg þróska hæfileika sína óhað m.a. kyni, kynhneigð, samfelagsstóðu, uppruna eða litarhætti.
Jafnrettisaætlun lógreglunnar nær til alls starfsfólks lógreglunnar. Hun inniheldur markmið óg aðgerðir til
að samþætta jafnrettis- óg kynjasjónarmið við alla stefnumótun óg akvarðanatóku. Ahersla er lógð a:
 Að jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum óg hlua að mannauðnum.
 Að tryggja launajafnretti (sbr. 19. gr. laga nr. 10/2008).
 Að kónur óg karlar hafi sómu móguleika til starfa, starfsframa, endurmenntunar, símenntunar óg
starfsþjalfunar (sbr. 20. gr. laga nr. 10/2008).
 Að starfsmónnum se gert kleift að samræma starfskyldur sínar óg abyrgð gagnvart fjólskyldu (sbr.
21. gr. laga nr. 10/2008).
 Að starfsmenn, nemar óg skjólstæðingar verði ekki fyrir kynbundnu ófbeldi, kynbundinni eða
kynferðislegri areitni a vinnustað (sbr. 22. gr. laga nr. 10/2008).
 Að gæta kynjasamþættingar við framkvæmd stjórnsysluverkefna óg við skipulagningu a nami óg
kennslu.
I framkvæmdaaætlun eru tilgreind almenn markmið fyrir hvern ófangreindra ahersluþatta asamt aðgerðum,
abyrgðaraðilum óg tímaramma. Markmiðin taka mið af stóðu jafnrettisma la innan lógreglunnar í heild.
Sumar aðgerðanna hafa afmarkaðan tímaramma en aðrar þarf avallt að hafa til hliðsjónar. Embætti
ríkislógreglustjóra, lógreglustjóranna níu óg heraðssaksóknara skulu setja ser aðgerðabundna
framkvæmdaaætlun sem byggir a jafnrettisaætlun lógreglunnar óg stóðu jafnrettismala innan hvers
embættis. Hvert embætti ber abyrgð a að hafa yfirsyn yfir stóðu jafnrettismala innan síns embættis, vekja
athygli a stóðu óg þróun mala óg viðhalda eigin framkvæmdaaætlun.
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II. Kafli. Skipulag jafnrettismala
4. gr. Ábyrgð
Ríkislógreglustjóri ber abyrgð a framgangi jafnrettismala innan lógreglunnar í heild sinni. Lógreglustjórar óg
heraðssaksóknari bera abyrgð a framgangi jafnrettismala innan síns embættis.

5. gr. Jafnréttisfulltrúar
Ríkislógreglustjóri skipar jafnrettisfulltrua lógreglunnar til þriggja ara í senn, gerir starfslysingu fyrir hann
óg tryggir hónum nægilegt svigrum til að sinna verkefnum sínum. Jafnrettisfulltrui lógreglunnar starfar a
landsvísu óg fer með umsjón jafnrettismala. Meðal verkefna hans er að kóma eftir atvikum að urlausnum
mala sem tengjast jafnrettismalum, kynferðislegri areitni eða einelti, vinna að fórvórnum óg taka saman óg
birta arlega samantekt um stóðu jafnrettismala a landsvísu.
Lógreglustjórar óg heraðssaksóknari skipa jafnrettisfulltrua við embætti sín til þriggja ara í senn, gera
starfslysingu fyrir þa óg tryggja þeim nægilegt svigrum til að sinna verkefnum sínum. Jafnrettisfulltruarnir
vinna að jafnrettismalum innan embættisins óg eru starfsmónnum, jafnrettisfulltrua lógreglunnar óg
jafnrettisnefnd ríkislógreglustjóra til aðstóðar óg raðgjafar.

6. gr. Jafnréttisnefnd
Ríkislógreglustjóri skipar jafnrettisnefnd til þriggja ara í senn óg gerir starfslysingu fyrir hana.
Jafnrettisfulltrui lógreglunnar er fórmaður nefndarinnar sem er auk hans skipuð fulltrua
Lógreglustjórafelags Islands, Landsambands lógreglumanna, SFR- stettarfelags í almannaþjónustu óg
Bandalags haskólamanna. Meginhlutverk jafnrettisnefndar er að hafa yfirsyn yfir stóðu jafnrettismala a
landsvísu, viðhalda jafnrettis- óg framkvæmdaaætlun óg vekja athygli a stóðu óg þróun mala innan óg utan
lógreglunnar.

7. gr. Fagráð ríkislögreglustjóra
Fagrað ríkislógreglustjóra er ríkislógreglustjóra óg lógregluembættunum til raðgjafar um mal er tengjast
beinni óg óbeinni mismunun, kynbundinni areitni, kynferðislegri areitni, kynbundnu ófbeldi óg einelti.
Ríkislógreglustjóri skipar í fagraðið að fengnum tilnefningum fra jafnrettisnefnd ríkislógreglustjóra. Fagraðið
er skipað til tveggja ara í senn óg í því eiga sæti serfræðingar a sviði jafnrettismala utan lógreglunnar.
Jafnrettisnefndin setur fagraðinu reglur um vinnulag óg skilgreinir með hvaða hætti það kemur að urlausn
þeirra mala sem upp kóma.
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III. kafli. Eftirfylgni óg arangursmat
8. gr. Gildistími
Jafnrettis- óg framkvæmdaaætlun lógreglunnar gildir til þriggja ara í senn óg tekur gildi með staðfestingu
ríkislógreglustjóra.

9. gr. Eftirfylgni og árangursmat
Jafnrettis- óg framkvæmdaaætlun lógreglunnar skal endurskóða a þriggja ara fresti. Endurskóðun skal lókið
eigi síðar en tveimur manuðum aður en ny tekur gildi.
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Framkvæmdaaætlun lógreglunnar 2019-2022
Við mat a stóðu jafnrettismala óg stóðu þekkingar a jafnrettismalum óg aðgerðir a einstókum sviðum í
framkvæmdaaætlun lógreglunnar er einkum stuðst við kyngreind tóluleg gógn fra embætti
ríkislógreglustjóra óg skyrslur rannsóknarinnar Áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á
höfuðborgarsvæðinu sem kómu ut í februar arið 2018. Skyrslur rannsóknarinnar eru tvær; 1) Áskoranir og
tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Fyrstu niðurstöður óg 2) Áskoranir og tækifæri
í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Lokaniðurstöður. I þeirri fyrri er staða jafnrettismala
innan lógreglunnar í heild kórtlógð ut fra ymsum sjónarhórnum. I þeirri síðari er aherslan a embætti
lógreglunnar a hófuðbórgarsvæðinu. I henni eru meðal annars fjólmargar tillógur að aðgerðum a óllum
sviðum. Niðurstóðurnar byggja að stærstum hluta a tólulegum gógnum fra embætti ríkislógreglustjóra óg ur
tveimur netkónnunum sem gerðar hafa verið a vinnumenningu lógreglunnar. I annarri kónnuninni var
urtakið allir starfandi lógreglumenn hja íslensku lógreglunni. Hun var gerð arið 2013 í tengslum við rannsókn
Finnbórgar Salóme Steinþórsdóttur, Vinnumenning og kynjatengsl lögreglunnar. Hver vegna eru konur svo
fámennar í lögreglunni? Hin kónnunin var sambærileg að uppbyggingu óg innihaldi óg urtakið allir starfandi
bórgaralegir starfsmenn íslensku lógreglunnar í desember 2016 – januar 2017. Einnig var við vinnslu
rannsóknar stuðst við aðrar íslenskar rannsóknir tengdar vinnumenningu lógreglunnar óg fleiri gógn tengd
jafnrettismalum lógreglunnar. Baðar skyrslurnar eru aðgengilegar a heimasíðu lógreglunnar sem óg styttri
samantekt um helstu niðurstóður lókaskyrslunnar óg tillógur um aðgerðir.

1. Jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum og hlúa að mannauðnum
Markmið lógreglunnar er að jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum í heild, innan sviða, eininga óg
starfaflókka. Einnig að lógreglan se eftirsóknarverður vinnustaður þar sem starfsfólki líður vel óg engum er
mismunað. Einelti, kynbundið ófbeldi, kynbundin óg kynferðisleg areitni óg ónnur óviðeigandi hegðun er
litin alvarlegum augum óg verður ekki liðin.

Kynjaskipting starfa
I 1. mgr. 18. gr. laga nr. 10/2008 segir: Atvinnurekendur óg stettarfelóg skulu vinna markvisst að því að jafna
stóðu kynjanna a vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu serstaklega vinna að því að jafna stóðu kynjanna
innan fyrirtækis síns eða stófnunar óg stuðla að því að stórf flókkist ekki í serstók kvenna- óg karlastórf.
Serstók ahersla skal lógð a að jafna hlut kynjanna í stjórnunar- óg ahrifastóðum
Hja lógreglunni starfa bæði lógreglumenn óg annað starfsfólk í bórgaralegum stórfum hja ellefu embættum.
Þann 1. februar 2017 vóru kónur 20% hópsins óg karlar 80%. Kynjahlutfallið er mjóg ólíkt eftir embættum
óg tegundum starfa. Kyngreindar upplysingar liggja fyrir óg mikilvægt er að nyta þær til þess að bregðast við
þeim kynjahalla sem fram kemur við greiningu þeirra óg fylgjast með þróun mala við arangursmat.
Lógreglumenn eru um 80% starfsmanna lógreglunnar. Þegar a heildina er litið var hlutfall kvenna í þeirra
hópi um 15% í arsbyrjun 2017. Hlutfallið var mjóg misjafnt eftir embættum, lægst 0% óg hæst 26%.
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Kynjahlutfallið er einnig misjafnt eftir starfsstigum óg innan þeirra eða a bilinu 0-21%. Einkennandi
kynjamynstur er lóðrett kynskipting starfa þ.e. að hlutfall kvenna lækkar kerfisbundið eftir því sem ófar
dregur í starfsstigi, sja mynd her að neðan sem miðar við stóðuna eins óg hun var 1. februar 2017.

Fra arinu 2015 hefur hlutfall kvenna í hópi rannsóknarlógreglumanna hækkað um 6%. I hópi
rannsóknarlógreglumanna óg almennra lógreglumanna hefur hraðast miðað í jafnrettisatt a undafórnum
arum. Meginreglan er að allir sem ljuka lógreglunami hefji stórf innan lógreglunnar. Líklegt er að óvenju hatt
hlutfall kvenna í hópi brautskraðra lógreglumanna arið 2014 skyri að stórum hluta þróunina í hópi almennra
lógreglumanna. Eftir flutning lógreglunams a haskólastig hefur kynjahlutfallið verið nókkuð jafnt bæði í hópi
nemenda í lógreglufræðum við Haskólann a Akureyri óg í starfsnami hja Mennta- óg starfsþróunarsetri
lógreglunnar óg líklegt að það muni einnig hafa jakvæð ahrif. Þegar litið er til tímabilsins 2011-2017 hafa
kynjahlutfóllin innan annarra starfsstiga lítið breyst en þó hefur hlutfall kvenna meðal lógreglufulltrua
lækkað fra arinu 2015, ur 19% arið 2015 niður í 8% arið 2017.
I arsbyrjun 2016 var bórgaralegt starfsfólk um 20% starfsmanna lógreglunnar.1 Þegar a heildina er litið var
hlutfall kvenna í þeirra hópi 65% óg karla 35%. Þar hallar því heldur a karla þegar a heildina er litið. Það sem

1

Töluleg gögn frá embætti ríkislögreglustjóra fyrir árið 2017 voru ekki aðgengileg.
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einkennir kynjamynstrin í hópi starfsfólks í bórgaralegum stórfum er hversu kynskipt stórfin eru. A
tímabilinu 2014-2016 hafði kynskipting starfanna fremur aukist en minnkað.

Laus störf
Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. laga nr. 10/2008 skal starf sem laust er til umsóknar standa ópið jafnt kónum óg
kórlum.
Við raðningar hja lógreglu gilda lóg um rettindi óg skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 óg lógreglulóg
nr. 90/1996. Um framkvæmd við raðningar fer samkvæmt lógum um rettindi óg skyldur starfsmanna
ríkisins nr. 70/1996 óg er lógreglunni heimilt að nóta sem raðningaraðferðir auglysingu a starfi, framgang í
starfi óg tilfærslur innan óg milli embætta.
Staðfestingu skórtir a því hvórt óll embætti seu með fórmlega staðfesta, gagnsæja óg faglega raðningarferla
vegna auglystra starfa. Eftir því sem næst verður kómist eru hvergi til fórmlegir raðningarferlar eða
leiðbeinandi verklagsreglur vegna framgangs óg tilfærslu í starfi.
Aðgengi að samanburðarhæfum kyngreindum gógnum ur raðningarferlum vegna raðninga með auglysingu
bæði lógreglumanna óg bórgaralegs starfsfólks hefur ekki verið nægilega gótt. Engin gógn hafa verið
aðgengileg vegna framgangs óg tilfærslu í starfi. Það skórtir því heildarsyn a stóðuna.
Þau gógn sem aðgengileg vóru um auglyst embætti lógreglumanna eru fra lógreglunni a
hófuðbórgarsvæðinu. Þau benda ekki til þess að kónur sæki síður en karlar um embætti sem auglyst eru laus
til umsóknar. Kónur virðast hins vegar mæta meiri hindrunum í hæfnismati en karlar. I efri starfsstigum
virðast færri umsóknir berast en vænta mætti óg a það jafnt við um umsóknir fra kónum óg kórlum. Nókkuð
er um að umsækjendur dragi umsóknir sínar til baka snemma í umsóknarferlinu. Meðal skyringa sem
rannsóknir hafa dregið fram eru hugmyndir um eyrnamerktar stóður, neikvæð jafningjaumræða um
umsækjendur óg vantraust a raðningarferlum.
Varðandi sertækar aðgerðir vísast til nylegrar rannsóknar sem framkvæmd var hja lógreglunni í Hóllandi.2

Starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun
Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. laga nr. 10/2008 skal gera nauðsynlegar raðstafanir til að tryggja að kónur óg karlar
njóti sómu móguleika til endurmenntunar, símenntunar óg starfsþjalfunar óg til að sækja namskeið sem
haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbunings fyrir ónnur stórf.
Upplysingar um gæði til skiptanna í fórmi starfsþróunarverkefna óg dreifingu þeirra eru afar takmarkaðar
en vísbendingar eru um að það halli a kónur a sumum sviðum. Full astæða virðist því til að kórtleggja þau
gæði sem til skiptana eru óg skóða dreifingu þeirra eftir kyni. Kyngreind gógn ætti að nyta til að leggja mat a
stóðuna óg skipuleggja umbótavinnu óg mælingar a arangri með markvissum hætti.

2

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/14697017.2017.1378695?needAccess=true
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Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin- og kynferðisleg áreitni
I 22. gr. laga nr. 10/2008 segir að: Atvinnurekendur óg yfirmenn stófnana óg felagasamtaka skulu gera
serstakar raðstafanir til að kóma í veg fyrir að starfsfólk, nemar óg skjólstæðingar verði fyrir kynbundnu
ófbeldi, kynbundinni areitni eða kynferðislegri areitni a vinnustað, stófnun, í felagsstarfi eða skólum. Ef
yfirmaður er kærður vegna ætlaðs kynbundins ófbeldis, ætlaðrar kynbundinnar areitni eða ætlaðrar
kynferðislegrar areitni verður hann vanhæfur til að taka akvarðanir í tengslum við starfsskilyrði kæranda a
meðan meðferð malsins stendur yfir óg skal þa næsti yfirmaður taka slíkar akvarðanir.
Arið 2013 mældist tíðni eineltis hja lógreglumónnum 18%, 24% hja kónum óg 17% hja kórlum. Kynjamunur
var því talsverður. Síðan þa hafa ekki jafn ítarlegar mælingar verið gerðar í hópi lógreglumanna. Arið 2017
mældist tíðni eineltis meðal bórgaralegs starfsfólks 14%, 13% meðal kvenna óg 15% meðal karla, ekki var
um marktækan mun að ræða.
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Tíðni kynferðislegrar areitni mældist 31% meðal kvenkyns lógreglumanna arið 2013 óg síðan þa hafa ekki
jafn ítarlegar mælingar verið gerðar í hópi lógreglumanna. Kynferðisleg areitni mældist 14% hja kónum í
bórgaralegum stórfum arið 2017. I sómu kónnunum mældist tíðnin meðal karla 4% hja lógreglumónnum óg
0% hja bórgaralegum.
Arið 2015 gaf embætti ríkislógreglustjóra ut Leiðbeinandi verklagsreglur um einelti: Rafræn handbók fyrir
yfirmenn og starfsmenn lögreglunnar sem tekur einnig til kynferðislegrar areitni. Upplysingar skórtir um það
hvórt einstók embætti lógreglunnar hafi innleitt með fórmlegum hætti leiðbeinandi verklagsreglur embættis
ríkislógreglustjóra um einelti eða aðrar sambærilegar.
Arið 2014 tók til starfa Fagráð ríkislögreglustjóra sem tekur til umfjöllunar mál er varða beina og óbeina
mismunun, kynbundna áreitni, kynferðislega áreitni, kynbundið ofbeldi og einelti innan lögreglunnar. Það er
skipað serfræðingum utan lógreglunnar. Hlutverk þess er að taka við, meta óg kóma í viðeigandi farveg óg
fylgja eftir tilkynningum sem því berast óg tryggja að þær fai viðhlítandi malsmeðferð. Fra stófnun þess hafa
fagraðinu bórist færri tilkynningar en væntingar stóðu til. Arið 2014 vóru þær sex en fækkað niður í eina
hvórt ar 2015 óg 2016. Að fenginni reynslu vóru verklagsreglur raðsins endurskóðaðar arið 2017 óg aukin
ahersla lógð a raðgefandi hlutverk þess fyrir bæði stjórnendur óg starfsfólk. Það ar barust fagraðinu fimm
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erindi fra bæði einstaklingum óg embættum. Tvó þeirra tengdust ætlaðri kynferðislegri areitni óg þrju
einelti.
A arunum 2015-2016 hafði embætti ríkislógreglustjóra frumkvæði að fræðsluataki um jafnrettismal a
landsvísu með aherslu a vitundarvakningu um einelti óg kynferðislega areitni a vinnustað. Þatttaka var
valkvæð óg reynslan synir að illa gengur að na til markhópa með fræðsluna.
Reglubundnar mælingar a tíðni eineltis óg kynbundinnar óg kynferðislegrar areitni, fjólda tilkynninga óg
umfangi óg arangri af fræðslustarfi eru fórsenda þess að hægt se að leggja mat a arangur af aðgerðum a
sviðinu.

Vinnumenning
I aðurnefndum kónnunum a vinnumenningu sem gerðar vóru meðal starfandi lógreglumanna arið 2013 óg
meðal bórgaralegra starfsmanna arið 2017 tóldu 8% kvenna í hópi bórgaralegs starfsfólks óg 14%
kvenkyns lógreglumanna að staða kynjanna væri jófn innan lógreglu. Um 60% karla í bórgaralegum
stórfum óg 46% karlkyns lógreglumanna tóldu að staða kynjanna væri jófn. Niðurstóðurnar benda til þess
að mun fleiri karlar en kónur telji stóðu kynjanna jafna innan lógreglu. Að óllu óbreyttu er því su hætta til
staðar að takmarkaður vilji se til umbóta a sviði jafnrettismala, ekki síst meðal karla.
Rannsóknir a vinnumenningu lógreglunnar benda til þess að það halli a kónur innan stófnunarinnar. 3 Stærsta
sameiginlega vandamalið hja lógreglumónnum óg bórgaralegu starfsfólki er ha tíðni eineltis, kynbundins
ófbeldis, kynbundinnar- óg kynferðislegrar areitni. Tíðni athafna óg hegðunar af þeim tóga er einnig ha óg a
henni kynjaðar víddir þar sem hlutfallslega fleiri kónur en karlar upplifa eineltishegðun sem skilgreind er
sem utilókandi. Það bendir til þess að skyringa se ekki síður að leita í vinnumenningunni en hja
einstaklingum sem ekki virða siðræn viðmið. Margir þeirra þatta sem Vinnueftirlitið hefur skilgreint sem
ahættuþætti eineltis óg kynbundinnar óg kynferðislegrar areitni a vinnustóðum eru til staðar í
vinnumenningu lógreglunni. Þar a meðal eru niðurskurður óg óviðraðanlegt vinnualag en einnig
stjórnunarvandi, skórtur a umburðarlyndi, óljósar samskiptareglur óg siðræn viðmið óg síðast en ekki síst
slæmar samskiptavenjur. Nókkuð ljóst að enginn einn þattur í vinnumenningunni skyrir haa tíðni eineltis óg
kynbundinnar óg kynferðislegra areitni sem mælst hefur innan lógreglunnar. Ræturnar virðast liggja víða óg
djupt í viðhórfum, hefðum, samskiptavenjum, virðingu, valdatengslum, viðmiðum, mælikvórðum óg
óskrifuðum reglum. Algengar tegundir eineltishegðunar eins óg til dæmi að hunsa viðhórf óg skóðanir benda
auk þess til þess að geta óg svigrum bæði stjórnenda óg starfsfólks til að taka umræðuna óg leysa ur
agreiningi se takmórkuð. Slíkt svigrum er talið fórsenda þess að hægt se að ópna augu fólks fyrir mismunun
a grundvelli kyns óg ógra viðteknum viðmiðum, mælikvórðum óg óskrifuðum reglum með það að markmiði

3

Sjá til dæmis:
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2014/12/Vinnumenning-og-kynjatengsl-lögreglunnar-útg.-2013.pdf
https://skemman.is/bitstream/1946/17921/1/Kristján%20Páll%20Kolka%20Leifsson.pdf
Finnborg Salome Steinþórsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir. (2017). Preserving Masculine Dominance in the Police Force with
Gendered Bullying and Sexual Harassment. Policing, 1-12.
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2018/06/ÁSKORANIR-OG-TÆKIFÆRI-Í-JAFNRÉTTISSTARFI-HJÁ-LÖGREGLUNNI-ÁHÖFUÐBORGARSVÆÐINU2.pdf
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að breyta kynjuðum stófnunum óg vinnumenningu þeirra. Það er því talið mikilvægt að leggja aherslu a
vitundarvakningu óg fa jafnt stjórnendur sem starfsfólk til að taka umræðuna óg eigna ser verkefnið.

Samræming vinnu og einkalífs
Samkvæmt 21. gr. laga nr. 10/2008 skulu atvinnurekendur gera nauðsynlegar raðstafanir til að gera kónum
óg kórlum kleift að samræma starfsskyldur sínar óg abyrgð gagnvart fjólskyldu. Raðstafanir þær skulu m.a.
miða að því að auka sveigjanleika í skipulagningu a vinnu óg vinnutíma þannig að bæði se tekið tillit til
fjólskylduaðstæðna starfsmanna óg þarfa atvinnulífs, þar með talið að starfsmónnum se auðveldað að kóma
aftur til starfa eftir fæðingar- óg fóreldraórlóf eða leyfi ur vinnu vegna óviðraðanlegra óg brynna
fjólskylduaðstæðna.
Samkvæmt aðurnefndri kónnun a vinnumenningu lógreglunnar meðal lógreglumanna arið 2013 óg
bórgaralegs starfsfólks lógreglu arið 2017 syndu niðurstóður að um 78% kvenkyns lógreglumanna óg
bórgaralegs starfsfólks af baðum kynjum gengur vel eða frekar vel að samræma vinnu óg einkalíf. Hja kórlum
í lógreglustórfum er hlutfallið lægra eða 68%. Mikill meirihluti starfsfólks lógreglunnar af baðum kynjum
telur það auðvelt eða mjóg auðvelt að taka frí vegna veikinda barna óg fara í sex manaða fæðingarórlóf en
auðveldara fyrir kónur en karla. Kónur innan beggja hópa hafa óftar tekið frí en starfsbræður þeirra vegna
veikinda barna. Krófur sem gerðar eru til starfsfólks í vinnunni virðast hafa neikvæðari ahrif a móguleika til
samræmingar en krófur að heiman. Karlar innan beggja hópa finna meira fyrir því en kónurnar. Meðal þatta
sem virðast hafa neikvæð ahrif a samræmingarmóguleika beggja kynja eru ófyrirseð yfirvinna, mikið
vinnualag óg lag laun sem kalla a uppbót með aukavinnu. Karlar virðast upplifa óftar en kónur beinan eða
óbeinan þrysting til að taka að ser aukavinnu óg hliðra til í einkalífinu þannig að það henti vinnunni.
Kynbundin viðhórf til hlutverka óg tíma kvenna óg karla uti í samfelaginu óg innan lógreglunnar gætu því
skyrt kynjamuninn.
Reglubundnar óg samanburðarhæfar mælingar a viðhórfi til samræmingu vinnu óg einkalífs eru fórsenda
þess að hægt se að meta arangur af aðgerðum. Þær hafa ekki verið framkvæmdar reglulega innan
lógreglunnar a landsvísu.
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Aðgerðaáætlun
Jafnara hlutfall kvenna og karla innan lögreglunnar í heild, milli eininga og starfaflokka

Markmið Útrýma hugmyndum um eyrnamerktar stöður
A
Auka traust á ráðningarferlum

Aðgerð

1

2

3

4
5

Tímarammi

Móta óg festa í sessi fagleg óg gagnsæ raðningarferli fyrir auglystar stóður, framgang í starfi óg
tilfærslur í starfi.
Serstaka aherslu skal leggja a að markvisst se
hugað að jafnrettis- óg kynjasjónarmiðum í ferlinu.
Skipuleggja fræðslu óg þjalfun í kynjasamþættingu
raðningarferla fyrir starfsfólk sem kemur að
stefnumótun, undirbuningi óg akvarðanatóku a
sviðinu.
I auglysingum um laus stórf skal vekja athygli a því
markmiði lógreglunnar að jafna kynjahlutfallið.
Ef um sertækar aðgerðir er að ræða skal taka það
serstaklega fram.
Taka saman kyngreint yfirlit yfir óll auglyst stórf,
umsækjendur, einstaklinga sem draga umsóknir
sínar til baka óg raðningar.
Taka saman kyngreint yfirlit yfir framgang í starfi.
Einstók embætti setji ser mælanleg markmið um
hlutfall kvenna óg karla í starfsmannahópi sínum
við lók gildistíma jafnrettisaætlunar.
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Ábyrgð

Arslók 2022

Arslók 2021

o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn

o

Starfsmannahald
embætta

Alltaf

Lókið fyrir 1.
februar ar
hvert
2019

o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn
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Markmið Jafnt aðgengi kynjanna að starfsþróunartækifærum
B
Aðgerð

1

2

3

Tímarammi

Kórtleggja starfsþróunartækifæri óg ryna verklagsreglur ut fra jafnrettis- óg kynjasjónarmiðum
Móta óg festa í sessi leiðbeinandi verklagsreglur
um hvernig staðið er að vali í stóður staðgengla,
afleysingastóður óg í tímabundnar setningar með
aherslu a fagmennsku óg gagnsæi.
Serstaka aherslu skal leggja a að markvisst se
hugað að jafnrettis- óg kynjasjónarmiðum í ferlinu.
Taka arlega saman upplysingar ur raðningarferlum vegna vals a staðgenglum í afleysingastóður óg vegna tímabundinna setninga.

Ábyrgð

Arslók 2020

Arslók 2021

o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn

o

Starfsmannahald
embætta

Lókið fyrir 1.
februar ar
hvert

Markmið Ekkert einelti, kynbundið ofbeldi eða kynbundin eða kynferðisleg áreitni
C
Aðgerð

1
2
3
4

Tímarammi

Skapa fræðslu óg umræðuvettvang til að ræða
einelti, kynbundið ófbeldi óg kynbundna óg
kynferðislega areitni.
Fræða stjórnendur með mannafórrað um einelti,
kynbundið ófbeldi óg kynbundna óg kynferðislega
areitni óg veita þeim hagnyta þjalfun í að bregðast
við með samræmdum hætti.
Móta, innleiða óg kynna verklagsreglur um einelti,
kynbundið ófbeldi óg kynbundna óg kynferðislega
areitni óg þau urræði sem í bóði eru.
Gera ahættumat óg fórvarnaraætlun í samræmi
við akvæði reglugerðar nr. 1009/2015.
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Ábyrgð

Alltaf

Alltaf

o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn

o

Starfsmannahald
embætta

Maí 2019
Arslók 2019
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Markmið Auka jafnréttisvitund
D
Aðgerð

Tímarammi

1

Skipuleggja reglulega óg skyldubundna jafnrettisfræðslu fyrir stjórnendur óg starfsfólk óg skapa
óruggan vettvang til umræðna.

Arslók 2020

2

Birta kyngreind gógn um stóðu óg þróun jafnrettismala innan embætta óg vekja athygli a þeim.

Lókið fyrir 1.
februar 2021

Ábyrgð
o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn

o

Starfsmannahald
embætta

Markmið Auðvelda samræmingu vinnu og einkalífs
E
Aðgerð

1
2
3
4

Tímarammi

Hvetja starfsfólk til að axla jafna abyrgð a
fjólskyldu óg heimili óg nyta lógbundinn rett sinn
til fæðingar- óg fóreldraórlófs óg leyfis vegna
veikinda barna.
Skapa fræðslu óg umræðuvettvang fyrir
stjórnendur til að ræða samræmingu vinnu óg
einkalífs.
Móta, innleiða óg kynna fyrir starfsfólki fjólbreytt
urræði til að auðvelda samræmingu vinnu óg
einkalífs.
Taka saman samanburðarhæf kyngreind gógn um
sókn í urræði, synjun eða samþykki.
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Alltaf

Ábyrgð
o

Stjórnendur

o

Starfsmannahald
embætta

Alltaf

Arslók 2021
Lókið fyrir 1.
februar ar
hvert

o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn

o

Starfsmannahald
embætta
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2. Launajafnrétti
Við akvórðun launa óg hverskónar hlunnindagreiðslna skal þess gætt að kynjum se ekki mismunað. Kónur
óg karlar skulu fa greidd jófn laun óg njóta sómu kjara fyrir sómu eða jafnverðmæt stórf.
Engin uttekt hefur verið gerð a kynbundnum launamun innan lógreglunnar. Stefnt er að því að óll embætti
lógreglunnar þar sem starfa að jafnaði 25 eða fleiri starfsmenn a arsgrundvelli fai a gildistíma aætlunarinnar
vóttun í samræmi við akvæði 19. gr. laga um jafna stóðu óg jafnan rett kvenna óg karla.

Aðgerðaáætlun
Markmið Að konur og karlar fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf
F
Aðgerð

1
2

Tímarammi

Greina reglubundið laun óg kjór starfsmanna til að
kanna hvórt kynbundinn launamunur se til staðar.
Leiðretta laun óg kjór ef óutskyrður munur kemur
fram.

Lókið fyrir 1.
februar ar
hvert

Jafnlaunavóttun í samræmi við akvæði 19. gr. laga
nr. 10/2008.

Arslók 2019
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Ábyrgð
o

Lógreglustjórar

o

Aðrir fórstóðumenn

o

Starfsmannahald
embætta
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3. Tillit til jafnréttis- og kynjasjónarmiða við framkvæmd stjórnsýsluverkefna
I 1. mgr. 15. gr. laga nr. 10/2008 segir að: Við skipun í nefndir, rað óg stjórnir a vegum ríkis óg sveitarfelaga
skal þess gætt að hlutfall kynjanna se sem jafnast óg ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrja fulltrua er að
ræða. Þetta gildir einnig um stjórnir ópinberra hlutafelaga óg fyrirtækja sem ríki eða sveitarfelag er
aðaleigandi að.
Samkvæmt 17. gr. laga nr. 10/2008 skal kynjasamþættingar gætt við alla stefnumótun óg aætlanagerð sem
gerð er a vegum raðuneyta óg ópinberra stófnana er starfa a malefnasviði þeirra. Hið sama gildir um alla
akvórðunartóku innan raðuneyta óg stófnana eftir því sem við getur att.
Innan lógreglunnar skal gætt að kynjasamþættingu við alla stefnumótun, aætlanagerð óg akvórðunartóku.
Ahersla er lógð a að kónur óg karlar hafi sómu tækifæri til þatttóku í stjórnun óg stefnumótun innan
lógreglunnar óg taki sem jafnastan þatt í innra starfi nefnda, stjórna, raða, starfshópa óg hvers kyns
vinnuhópa innan óg utan lógreglunnar.
Engar upplysingar eru aðgengilegar um stóðu mala. Markviss innleiðing kynjasamþættingar er ekki hafin
innan neins lógregluembættis.

Aðgerðaáætlun
Markmið
Að jafna tækifæri kynjanna til þátttöku í stjórnun og stefnumótun
G
Aðgerð

1

2
3

Tímarammi

Þegar skipað er í nefndir, stjórnir, rað, starfshópa
óg hvers kyns vinnuhópa innan lógreglunnar skal
hlutfall kynjanna ekki vera lægra en 40%.
Malefnalegar astæður þurfa að liggja til grundvallar ef svó er ekki.
Þegar óskað er eftir tilnefningum í stjórnir, nefndir,
rað, starfshópa óg vinnuhópa skal minnt a akvæði
15. gr. jafnrettislaga nr. 10/2008.
Taka arlega saman samanburðarhæfar upplysingar
um skipanir óg tilnefningar.
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Alltaf

Ábyrgð
o

Lógreglustjórar

o

Heraðssaksóknari

o

Tilnefningaraðilar

o

Lógreglustjórar

o

Fórstóðumenn

o

Starfsmannahald

Alltaf
Lókið fyrir 1.
februar ar
hvert
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4. Fræðslu- og skólastarf
I samræmi við 23. gr. jafnrettislaga nr. 10/2008 um menntun óg skólastarf skal gæta kynjasamþættingar við
alla stefnumótun óg aætlanagerð hja Mennta- óg starfsþróunarsetri lógreglunnar óg innan annarra eininga
sem skipuleggja óg sja um framkvæmd starfstengdra namskeiða fyrir starfsfólk lógreglunnar. Nemendur í
starfsnami skulu fa jafnrettisfræðslu. Serstaklega skal þess gætt að kennsla óg namsgógn seu ekki þannig ur
garði gerð að kynjum se mismunað.
I arlegum kónnunum ríkislógreglustjóra a starfsumhverfi lógreglumanna hefur meðal annars verið spurt um
viðhórf til hæfni óg gæða einstakra namskeiða. Fram hefur kómið kynjamunur í þa veru að kónur vóru síður
en karlar sammala því að hæfni þeirra óg gæði þjalfunar/namskeiðs væru mikil. Það bendir til þess að þarfir
kvenna óg karla geti verið ólíkar óg að þjalfunin, namið óg/eða namsefnið se frekar sniðið að þórfum karla
en kvenna.

Aðgerðaáætlun
Að auka þekkingu á jafnréttismálum

Markmið
Að samþætta jafnréttissjónarmið í öllum þáttum kennslu sbr. 17. og 23. grein laga nr.
H
10/2008
Aðgerð

Tímarammi

Ábyrgð
o

Mennta- óg starfsþróunarsetur

1

2

Fræða alla starfsnema óg nytt starfsfólk um
jafnrettismal.

Fræða um samþættingu jafnrettis- óg
kynjasjónarmiða við kennslu.
Skipuleggja óg innleiða reglubundnar mælingar a
viðhórfi til gæða þjalfunar óg namskeiða.

Alltaf

o

Lógreglustjórar

o

Fórstóðumenn

o

Starfsmannahald.

o

Mennta- óg
starfsþróunarsetur.

Alltaf

o

Aðrir skipuleggjendur
fræðslu óg þjalfunar
innan embætta.
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5. Eftirfylgni og árangursmat
Jafnrettis- óg framkvæmdaaætlun lógreglunnar skal endurskóða a þriggja ara fresti. Jafnrettisnefnd
ríkislógreglustjóra hefur frumkvæði að endurskóðun hennar óg setur fram tillógur að umbótum sem byggja
a uttekt a stóðu óg þróun jafnrettismala innan lógreglunnar. Ríkislógreglustjóri samþykkir aætlunina óg
gefur hana ut. Samanburðarhæf kyngreind gógn eru fórsenda arangursmats.

Aðgerðaáætlun
Markmið Að jafnréttisáætlun skili tilætluðum árangri
Að jafnréttisáætlun sé lifandi stefnumótunarskjal
I
Aðgerð

1

2

3

Tímarammi

Safna nauðsynlegum samanburðarhæfum
kyngreindum gógnum fra óllum
lógregluembættum til að leggja mat a stóðu óg
þróun jafnrettismala.
Kanna viðhórf starfsfólks til jafnrettismala með
hliðsjón af verkefnum aætlunarinnar.

Endurskóða jafnrettis- óg framkvæmdaaætlun a
grundvelli kórtlagningar a stóðu óg þróun
jafnrettismala.
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Ábyrgð
o

I februar ar
hvert
Lókið fyrir 1.
julí aður en
gildistími
eldri aætlunar
rennur ut
Lókið tveimur
manuðum
aður en
gildistími
eldri aætlunar
rennur ut

Jafnrettisnefnd
ríkislógreglustjóra.

o

Jafnrettisnefnd
ríkislógreglustjóra.

o

Jafnrettisnefnd
ríkislógreglustjóra.

