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I. Kafli. Inngangur 

1. gr. Almennt 

Jafnre ttisa ætlunin grundvallast a  jafnræðisreglu 65. gr. stjó rnarskra r ly ðveldisins I slands, sbr. 

stjó rnskipunarló g nr. 97/1995 óg y msum alþjó ðasamningum svó sem Mannre ttindasa ttma la Evró pu, sbr. ló g 

nr. 62/1994. A ætlunin tekur mið af a kvæðum í slenskra laga óg reglugerða, einkum laga um jafna stó ðu óg 

jafnan re tt kvenna óg karla nr. 10/2008 óg ló gum um jafna meðferð a  vinnumarkaði nr. 86/2018.  

2. gr. Leiðarljós 

Ló greglan a  að vera eftirsó knarverður vinnustaður sem laðar að starfsfó lk af ba ðum kynjum óg með 

fjó lbreyttan bakgrunn. Leiðarljó s jafnre ttisa ætlunar ló greglunnar er að innan stófnunarinnar se  jafnre tti virt 

í  hví vetna. Allir einstaklingar sem hja  henni starfa hafi jafna mó guleika a  að njó ta eigin atórku óg þróska 

hæfileika sí na a n nókkurrar mismununar. Mismunun er það sem misby ður, lí tilsvirðir eða bry tur a  

einstaklingi eða hó p.  

3. gr. Meginmarkmið 

Markmið jafnre ttis- óg framkvæmdaa ætlunarinnar er að kóma a  óg viðhalda jafnre tti óg jó fnum tækifærum 

kvenna óg karla a  ó llum sviðum innan ló greglunnar. Allir einstaklingar skulu eiga jafna mó guleika a  að njó ta 

eigin atórku óg þróska hæfileika sí na ó ha ð m.a. kyni, kynhneigð, samfe lagsstó ðu, uppruna eða litarhætti. 

Jafnre ttisa ætlun ló greglunnar nær til alls starfsfó lks ló greglunnar. Hu n inniheldur markmið óg aðgerðir til 

að samþætta jafnre ttis- óg kynjasjó narmið við alla stefnumó tun óg a kvarðanató ku. A hersla er ló gð a :  

 Að jafna kynjahlutfallið í  starfsmannahó pnum óg hlu a að mannauðnum.  
 Að tryggja launajafnre tti (sbr. 19. gr. laga nr. 10/2008). 
 Að kónur óg karlar hafi só mu mó guleika til starfa, starfsframa, endurmenntunar, sí menntunar óg 

starfsþja lfunar (sbr. 20. gr. laga nr. 10/2008). 
 Að starfsmó nnum se  gert kleift að samræma starfskyldur sí nar óg a byrgð gagnvart fjó lskyldu (sbr. 

21. gr. laga nr. 10/2008). 
 Að starfsmenn, nemar óg skjó lstæðingar verði ekki fyrir kynbundnu ófbeldi, kynbundinni eða 

kynferðislegri a reitni a  vinnustað (sbr. 22. gr. laga nr. 10/2008). 
 Að gæta kynjasamþættingar við framkvæmd stjó rnsy sluverkefna óg við skipulagningu a  na mi óg 

kennslu. 

I  framkvæmdaa ætlun eru tilgreind almenn markmið fyrir hvern ófangreindra a hersluþa tta a samt aðgerðum, 

a byrgðaraðilum óg tí maramma. Markmiðin taka mið af stó ðu jafnre ttisma la innan ló greglunnar í  heild. 

Sumar aðgerðanna hafa afmarkaðan tí maramma en aðrar þarf a vallt að hafa til hliðsjó nar. Embætti 

rí kisló greglustjó ra, ló greglustjó ranna ní u óg he raðssaksó knara skulu setja se r aðgerðabundna 

framkvæmdaa ætlun sem byggir a  jafnre ttisa ætlun ló greglunnar óg stó ðu jafnre ttisma la innan hvers 

embættis. Hvert embætti ber a byrgð a  að hafa yfirsy n yfir stó ðu jafnre ttisma la innan sí ns embættis, vekja 

athygli a  stó ðu óg þró un ma la óg viðhalda eigin framkvæmdaa ætlun. 
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II. Kafli. Skipulag jafnre ttisma la 

4. gr. Ábyrgð 

Rí kisló greglustjó ri ber a byrgð a  framgangi jafnre ttisma la innan ló greglunnar í  heild sinni. Ló greglustjó rar óg 
he raðssaksó knari bera a byrgð a  framgangi jafnre ttisma la innan sí ns embættis.  

5. gr. Jafnréttisfulltrúar 

Rí kisló greglustjó ri skipar jafnre ttisfulltru a ló greglunnar til þriggja a ra í  senn, gerir starfsly singu fyrir hann 

óg tryggir hónum nægilegt svigru m til að sinna verkefnum sí num. Jafnre ttisfulltru i ló greglunnar starfar a  

landsví su óg fer með umsjó n jafnre ttisma la. Meðal verkefna hans er að kóma eftir atvikum að u rlausnum 

ma la sem tengjast jafnre ttisma lum, kynferðislegri a reitni eða einelti, vinna að fórvó rnum óg taka saman óg 

birta a rlega samantekt um stó ðu jafnre ttisma la a  landsví su. 

Ló greglustjó rar óg he raðssaksó knari skipa jafnre ttisfulltru a við embætti sí n til þriggja a ra í  senn, gera 

starfsly singu fyrir þa  óg tryggja þeim nægilegt svigru m til að sinna verkefnum sí num. Jafnre ttisfulltru arnir 

vinna að jafnre ttisma lum innan embættisins óg eru starfsmó nnum, jafnre ttisfulltru a ló greglunnar óg 

jafnre ttisnefnd rí kisló greglustjó ra til aðstóðar óg ra ðgjafar.  

6. gr. Jafnréttisnefnd 

Rí kisló greglustjó ri skipar jafnre ttisnefnd til þriggja a ra í  senn óg gerir starfsly singu fyrir hana. 

Jafnre ttisfulltru i ló greglunnar er fórmaður nefndarinnar sem er auk hans skipuð fulltru a 

Ló greglustjó rafe lags I slands, Landsambands ló greglumanna, SFR- ste ttarfe lags í  almannaþjó nustu óg 

Bandalags ha skó lamanna. Meginhlutverk jafnre ttisnefndar er að hafa yfirsy n yfir stó ðu jafnre ttisma la a  

landsví su, viðhalda jafnre ttis- óg framkvæmdaa ætlun óg vekja athygli a  stó ðu óg þró un ma la innan óg utan 

ló greglunnar.  

7. gr. Fagráð ríkislögreglustjóra 

Fagra ð rí kisló greglustjó ra er rí kisló greglustjó ra óg ló gregluembættunum til ra ðgjafar um ma l er tengjast 

beinni óg ó beinni mismunun, kynbundinni a reitni, kynferðislegri a reitni, kynbundnu ófbeldi óg einelti. 

Rí kisló greglustjó ri skipar í  fagra ðið að fengnum tilnefningum fra  jafnre ttisnefnd rí kisló greglustjó ra. Fagra ðið 

er skipað til tveggja a ra í  senn óg í  því  eiga sæti se rfræðingar a  sviði jafnre ttisma la utan ló greglunnar. 

Jafnre ttisnefndin setur fagra ðinu reglur um vinnulag óg skilgreinir með hvaða hætti það kemur að u rlausn 

þeirra ma la sem upp kóma. 
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III. kafli. Eftirfylgni óg a rangursmat 

8. gr. Gildistími 

Jafnre ttis- óg framkvæmdaa ætlun ló greglunnar gildir til þriggja a ra í  senn óg tekur gildi með staðfestingu 

rí kisló greglustjó ra.  

9. gr. Eftirfylgni og árangursmat 

Jafnre ttis- óg framkvæmdaa ætlun ló greglunnar skal endurskóða a  þriggja a ra fresti. Endurskóðun skal lókið 

eigi sí ðar en tveimur ma nuðum a ður en ny  tekur gildi.  
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Framkvæmdaa ætlun ló greglunnar 2019-2022 

Við mat a  stó ðu jafnre ttisma la óg stó ðu þekkingar a  jafnre ttisma lum óg aðgerðir a  einstó kum sviðum í  

framkvæmdaa ætlun ló greglunnar er einkum stuðst við kyngreind tó luleg gó gn fra  embætti 

rí kisló greglustjó ra óg sky rslur rannsó knarinnar Áskoranir og tækifæri í jafnréttisstarfi hjá lögreglunni á 

höfuðborgarsvæðinu sem kómu u t í  febru ar a rið 2018. Sky rslur rannsó knarinnar 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 jafnre ttisma la 

innan ló greglunnar í  heild kórtló gð u t fra  y msum sjó narhórnum. I  þeirri sí ðari er a herslan a  embætti 

ló greglunnar a  hó fuðbórgarsvæðinu. I  henni eru meðal annars fjó lmargar tilló gur að aðgerðum a  ó llum 

sviðum. Niðurstó ðurnar byggja að stærstum hluta a  tó lulegum gó gnum fra  embætti rí kisló greglustjó ra óg u r 

tveimur netkó nnunum sem gerðar hafa verið a  vinnumenningu ló greglunnar. I  annarri kó nnuninni var 

u rtakið allir starfandi ló greglumenn hja  í slensku ló greglunni. Hu n var gerð a rið 2013 í  tengslum við rannsó kn 

Finnbórgar Salóme Steinþó rsdó ttur, Vinnumenning og kynjatengsl lögreglunnar. Hver vegna eru konur svo 

fámennar í lögreglunni? Hin kó nnunin var sambærileg að uppbyggingu óg innihaldi óg u rtakið allir starfandi 

bórgaralegir starfsmenn í slensku ló greglunnar í  desember 2016 – janu ar 2017. Einnig var við vinnslu 

rannsó knar stuðst við aðrar í slenskar rannsó knir tengdar vinnumenningu ló greglunnar óg fleiri gó gn tengd 

jafnre ttisma lum ló greglunnar. Ba ðar sky rslurnar eru aðgengilegar a  heimasí ðu ló greglunnar sem óg styttri 

samantekt um helstu niðurstó ður lókasky rslunnar óg tilló gur um aðgerðir.  

1. Jafna kynjahlutfallið í starfsmannahópnum og hlúa að mannauðnum  

Markmið ló greglunnar er að jafna kynjahlutfallið í  starfsmannahó pnum í  heild, innan sviða, eininga óg 

starfaflókka. Einnig að ló greglan se  eftirsó knarverður vinnustaður þar sem starfsfó lki lí ður vel óg engum er 

mismunað. Einelti, kynbundið ófbeldi, kynbundin óg kynferðisleg a reitni óg ó nnur ó viðeigandi hegðun er 

litin alvarlegum augum óg verður ekki liðin.  

Kynjaskipting starfa 

I  1. mgr. 18. gr. laga nr. 10/2008 segir: Atvinnurekendur óg ste ttarfe ló g skulu vinna markvisst að því  að jafna 

stó ðu kynjanna a  vinnumarkaði. Atvinnurekendur skulu se rstaklega vinna að því  að jafna stó ðu kynjanna 

innan fyrirtækis sí ns eða stófnunar óg stuðla að því  að stó rf flókkist ekki í  se rstó k kvenna- óg karlastó rf. 

Se rstó k a hersla skal ló gð a  að jafna hlut kynjanna í  stjó rnunar- óg a hrifastó ðum 

Hja  ló greglunni starfa bæði ló greglumenn óg annað starfsfó lk í  bórgaralegum stó rfum hja  ellefu embættum. 

Þann 1. febru ar 2017 vóru kónur 20% hó psins óg karlar 80%. Kynjahlutfallið er mjó g ó lí kt eftir embættum 

óg tegundum starfa. Kyngreindar upply singar liggja fyrir óg mikilvægt er að ny ta þær til þess að bregðast við 

þeim kynjahalla sem fram kemur við greiningu þeirra óg fylgjast með þró un ma la við a rangursmat. 

Ló greglumenn eru um 80% starfsmanna ló greglunnar. Þegar a  heildina er litið var hlutfall kvenna í  þeirra 

hó pi um 15% í  a rsbyrjun 2017. Hlutfallið var mjó g 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 ló ðre tt kynskipting starfa þ.e. að hlutfall kvenna lækkar kerfisbundið eftir því  sem ófar 

dregur í  starfsstigi, sja  mynd he r að neðan sem miðar við stó ðuna eins óg hu n var 1. febru ar 2017. 

 

Fra  a rinu 2015 hefur hlutfall kvenna í  hó pi rannsó knarló greglumanna hækkað um 6%. I  hó pi 

rannsó knarló greglumanna óg almennra ló greglumanna hefur hraðast miðað í  jafnre ttisa tt a  undafó rnum 

a rum. Meginreglan er að allir sem lju ka ló gregluna mi hefji stó rf innan ló greglunnar. Lí klegt er að ó venju ha tt 

hlutfall kvenna í  hó pi brautskra ðra ló greglumanna a rið 2014 sky ri að stó rum hluta þró unina í  hó pi almennra 

ló greglumanna. Eftir flutning ló gregluna ms a  ha skó lastig hefur kynjahlutfallið verið nókkuð jafnt bæði í  hó pi 

nemenda í  ló greglufræðum við Ha skó lann a  Akureyri óg í  starfsna mi hja  Mennta- óg starfsþró unarsetri 

ló greglunnar óg lí klegt að það muni einnig hafa ja kvæð a hrif. Þegar litið er til tí mabilsins 2011-2017 hafa 

kynjahlutfó llin innan annarra starfsstiga lí tið breyst en þó  hefur hlutfall kvenna meðal ló greglufulltru a 

lækkað fra  a rinu 2015, u r 19% a rið 2015 niður í  8% a rið 2017.  

I  a rsbyrjun 2016 var bórgaralegt starfsfó lk um 20% starfsmanna ló greglunnar.1 Þegar a  heildina er litið var 

hlutfall kvenna í  þeirra hó pi 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  hó pi starfsfó lks í  bórgaralegum stó rfum er hversu kynskipt stó rfin eru. A  

tí mabilinu 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 umsó knar standa ópið jafnt kónum óg 

kó rlum. 

Við ra ðningar hja  ló greglu gilda ló g um re ttindi óg skyldur starfsmanna rí kisins nr. 70/1996 óg ló gregluló g 

nr. 90/1996. Um framkvæmd við ra ðningar fer samkvæmt ló gum um re ttindi óg skyldur starfsmanna 

rí kisins nr. 70/1996 óg er ló greglunni heimilt að nóta sem ra ðningaraðferðir augly singu a  starfi, framgang í  

starfi óg tilfærslur innan óg milli embætta.  

Staðfestingu skórtir a  því  hvórt ó ll embætti se u með fórmlega staðfesta, gagnsæja óg faglega ra ðningarferla 

vegna augly stra starfa. Eftir því  sem næst verður kómist eru hvergi til fórmlegir ra ðningarferlar eða 

leiðbeinandi verklagsreglur vegna framgangs óg tilfærslu í  starfi. 

Aðgengi að samanburðarhæfum kyngreindum gó gnum u r ra ðningarferlum vegna ra ðninga með augly singu 

bæði ló greglumanna óg bórgaralegs starfsfó lks hefur ekki verið nægilega gótt. Engin gó gn hafa verið 

aðgengileg vegna framgangs óg tilfærslu í  starfi. Það skórtir því  heildarsy n a  stó ðuna. 

Þau gó gn sem aðgengileg vóru um augly st embætti ló greglumanna eru fra  ló greglunni a  

hó fuðbórgarsvæðinu. Þau benda ekki til þess að kónur sæki sí ður en karlar um embætti sem augly st eru laus 

til umsó knar. Kónur virðast hins vegar mæta meiri hindrunum í  hæfnismati en karlar. I  efri starfsstigum 

virðast færri umsó knir berast en vænta mætti óg a  það jafnt við um umsó knir fra  kónum óg kó rlum. Nókkuð 

er um að umsækjendur dragi umsó knir sí nar til baka snemma í  umsó knarferlinu. Meðal sky ringa sem 

rannsó knir hafa dregið fram eru hugmyndir um eyrnamerktar stó ður, neikvæð jafningjaumræða um 

umsækjendur óg vantraust a  ra ðningarferlum.  

Varðandi se rtækar aðgerðir ví sast til ny legrar rannsó knar sem framkvæmd var hja  ló greglunni í  Hóllandi.2 

Starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun 

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. laga nr. 10/2008 skal gera nauðsynlegar ra ðstafanir til að tryggja að kónur óg karlar 

njó ti só mu mó guleika til endurmenntunar, sí menntunar óg starfsþja lfunar óg til að sækja na mskeið sem 

haldin eru til að auka hæfni í  starfi eða til undirbu nings fyrir ó nnur stó rf. 

Upply singar um gæði til skiptanna í  fórmi starfsþró unarverkefna óg dreifingu þeirra eru afar takmarkaðar 

en ví sbendingar eru um að það halli a  kónur a  sumum sviðum. Full a stæða virðist því  til að kórtleggja þau 

gæði sem til skiptana eru óg skóða dreifingu þeirra eftir kyni. Kyngreind gó gn ætti að ny ta til að leggja mat a  

stó ðuna óg skipuleggja umbó tavinnu óg mælingar a  a rangri 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 fe lagasamtaka skulu gera 

se rstakar ra ðstafanir til að kóma í  veg fyrir að starfsfó lk, nemar óg skjó lstæðingar verði fyrir kynbundnu 

ófbeldi, kynbundinni a reitni eða kynferðislegri a reitni a  vinnustað, stófnun, í  fe lagsstarfi eða skó lum. Ef 

yfirmaður er kærður vegna ætlaðs kynbundins ófbeldis, ætlaðrar kynbundinnar a reitni eða ætlaðrar 

kynferðislegrar a reitni verður hann vanhæfur til að taka a kvarðanir í  tengslum við starfsskilyrði kæranda a  

meðan meðferð ma lsins stendur yfir óg skal þa  næsti yfirmaður taka slí kar a kvarðanir. 

A rið 2013 mældist tí ðni eineltis hja  ló greglumó nnum 18%, 24% hja  kónum óg 17% hja  kó rlum. Kynjamunur 

var því  talsverður. Sí ðan þa  hafa ekki jafn í tarlegar mælingar verið gerðar í  hó pi ló greglumanna. A rið 2017 

mældist tí ðni eineltis meðal bórgaralegs starfsfó lks 14%, 13% meðal kvenna óg 15% meðal karla, ekki var 

um marktækan mun að ræða.   

 

* Kynjamunur eineltis er ekki marktækur miðað við marktektarmörk 0.05.  

Tí ðni kynferðislegrar a reitni mældist 31% meðal kvenkyns ló greglumanna a rið 2013 óg sí ðan þa  hafa ekki 

jafn í tarlegar mælingar verið gerðar í  hó pi ló greglumanna. Kynferðisleg a reitni mældist 14% hja  kónum í  

bórgaralegum stó rfum a rið 2017. I  só mu kó nnunum mældist tí ðnin meðal karla 4% hja  ló greglumó nnum óg 

0% hja  bórgaralegum. 

A rið 2015 gaf embætti rí kisló greglustjó ra u t Leiðbeinandi verklagsreglur um einelti: Rafræn handbók fyrir 

yfirmenn og starfsmenn lögreglunnar sem tekur einnig til kynferðislegrar a reitni. Upply singar skórtir um það 

hvórt einstó k embætti ló greglunnar hafi innleitt með fórmlegum hætti leiðbeinandi verklagsreglur embættis 

rí kisló greglustjó ra um einelti eða aðrar sambærilegar. 

A rið 2014 tó k 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 se rfræðingum utan ló greglunnar. Hlutverk þess er að taka við, meta óg kóma í  viðeigandi farveg óg 

fylgja eftir tilkynningum sem því  berast óg tryggja að þær fa i viðhlí tandi ma lsmeðferð. Fra  stófnun þess hafa 

fagra ðinu bórist færri tilkynningar en væntingar stó ðu til. A rið 2014 vóru þær sex en fækkað niður í  eina 

hvórt a r 2015 óg 2016. Að fenginni reynslu vóru verklagsreglur ra ðsins endurskóðaðar a rið 2017 óg aukin 

a hersla ló gð a  ra ðgefandi hlutverk þess fyrir bæði stjó rnendur óg starfsfó lk. Það a r ba rust fagra ðinu fimm 
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erindi fra  bæði einstaklingum óg embættum. Tvó  þeirra tengdust ætlaðri kynferðislegri a reitni óg þrju  

einelti. 

A  a runum 2015-2016 hafði embætti rí kisló greglustjó ra frumkvæði að fræðslua taki um jafnre ttisma l a  

landsví su með a herslu a  vitundarvakningu um einelti óg kynferðislega a reitni a  vinnustað. Þa tttaka var 

valkvæð óg reynslan sy nir að illa gengur að na  til markhó pa með fræðsluna. 

Reglubundnar mælingar a  tí ðni eineltis óg kynbundinnar óg kynferðislegrar a reitni, fjó lda tilkynninga óg 

umfangi óg a rangri af fræðslustarfi eru fórsenda þess að hægt se  að leggja mat a  a rangur af aðgerðum a  

sviðinu. 

Vinnumenning 

I  a ðurnefndum kó nnunum a  vinnumenningu sem gerðar vóru meðal starfandi ló greglumanna a rið 2013 óg 

meðal bórgaralegra starfsmanna a rið 2017 tó ldu 8% kvenna í  hó pi bórgaralegs starfsfó lks óg 14% 

kvenkyns ló greglumanna að staða kynjanna væri jó fn innan ló greglu. Um 60% karla í  bórgaralegum 

stó rfum óg 46% karlkyns ló greglumanna tó ldu að staða kynjanna væri jó fn. Niðurstó ðurnar benda til þess 

að mun fleiri karlar en kónur telji stó ðu kynjanna jafna innan ló greglu. Að ó llu ó breyttu er því  su  hætta til 

staðar að takmarkaður vilji se  til umbó ta a  sviði jafnre ttisma la, ekki sí st meðal karla.  

Rannsó knir a  vinnumenningu ló greglunnar benda til þess að það halli a  kónur innan stófnunarinnar.3 Stærsta 

sameiginlega vandama lið hja  ló greglumó nnum óg bórgaralegu starfsfó lki er ha  tí ðni eineltis, kynbundins 

ófbeldis, kynbundinnar- óg kynferðislegrar a reitni. Tí ðni athafna óg hegðunar af þeim tóga er einnig ha  óg a  

henni kynjaðar ví ddir þar sem hlutfallslega fleiri kónur en karlar upplifa eineltishegðun sem skilgreind er 

sem u tilókandi. Það bendir til þess að sky ringa se  ekki sí ður að leita í  vinnumenningunni en hja  

einstaklingum sem ekki virða siðræn viðmið. Margir þeirra þa tta sem Vinnueftirlitið hefur skilgreint sem 

a hættuþætti eineltis óg kynbundinnar óg kynferðislegrar a reitni a  vinnustó ðum eru til staðar í  

vinnumenningu ló greglunni. Þar a  meðal eru niðurskurður óg ó viðra ðanlegt vinnua lag en einnig 

stjó rnunarvandi, skórtur a  umburðarlyndi, ó ljó sar samskiptareglur óg siðræn viðmið óg sí ðast en ekki sí st 

slæmar samskiptavenjur. Nókkuð ljó st að enginn einn þa ttur í  vinnumenningunni sky rir ha a tí ðni eineltis óg 

kynbundinnar óg kynferðislegra a reitni sem mælst hefur innan ló greglunnar. Ræturnar virðast liggja ví ða óg 

dju pt í  viðhórfum, hefðum, samskiptavenjum, virðingu, valdatengslum, viðmiðum, mælikvó rðum óg 

ó skrifuðum reglum. Algengar tegundir eineltishegðunar eins óg til dæmi að hunsa viðhórf óg skóðanir benda 

auk þess til þess að geta óg svigru m bæði stjó rnenda óg starfsfó lks til að taka umræðuna óg leysa u r 

a greiningi se  takmó rkuð. Slí kt svigru m er talið fórsenda þess að hægt se  að ópna augu fó lks fyrir mismunun 

a  grundvelli kyns óg ó gra viðteknum viðmiðum, mælikvó rðum óg ó skrifuðum 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-Á-
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU2.pdf 

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
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2018/06/ÁSKORANIR-OG-TÆKIFÆRI-Í-JAFNRÉTTISSTARFI-HJÁ-LÖGREGLUNNI-Á-HÖFUÐBORGARSVÆÐINU2.pdf
https://www.logreglan.is/wp-content/uploads/2018/06/ÁSKORANIR-OG-TÆKIFÆRI-Í-JAFNRÉTTISSTARFI-HJÁ-LÖGREGLUNNI-Á-HÖFUÐBORGARSVÆÐINU2.pdf
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að breyta kynjuðum stófnunum óg vinnumenningu þeirra. Það er því  talið mikilvægt að leggja a herslu a  

vitundarvakningu óg fa  jafnt stjó rnendur sem starfsfó lk til að taka umræðuna óg eigna se r verkefnið. 

Samræming vinnu og einkalífs 

Samkvæmt 21. gr. laga nr. 10/2008 skulu atvinnurekendur gera nauðsynlegar ra ðstafanir til að gera kónum 

óg kó rlum kleift að samræma starfsskyldur sí nar óg a byrgð gagnvart fjó lskyldu. Ra ðstafanir þær skulu m.a. 

miða að því  að auka sveigjanleika í  skipulagningu a  vinnu óg vinnutí ma þannig að bæði se  tekið tillit til 

fjó lskylduaðstæðna starfsmanna óg þarfa atvinnulí fs, þar með talið að starfsmó nnum se  auðveldað að kóma 

aftur til starfa eftir fæðingar- óg fóreldraórlóf eða leyfi u r vinnu vegna ó viðra ðanlegra óg bry nna 

fjó lskylduaðstæðna. 

Samkvæmt a ðurnefndri kó nnun a  vinnumenningu ló greglunnar meðal ló greglumanna a rið 2013 óg 

bórgaralegs starfsfó lks ló greglu a rið 2017 sy ndu niðurstó ður að um 78% kvenkyns ló greglumanna óg 

bórgaralegs starfsfó lks af ba ðum kynjum gengur vel eða frekar vel að samræma vinnu óg einkalí f. Hja  kó rlum 

í  ló greglustó rfum er hlutfallið lægra eða 68%. Mikill meirihluti starfsfó lks ló greglunnar af ba ðum kynjum 

telur það auðvelt eða mjó g auðvelt að taka frí  vegna veikinda barna óg fara í  sex ma naða fæðingarórlóf en 

auðveldara fyrir kónur en karla. Kónur innan beggja hó pa hafa óftar tekið frí  en starfsbræður þeirra vegna 

veikinda barna. Kró fur sem gerðar eru til starfsfó lks í  vinnunni virðast hafa neikvæðari a hrif a  mó guleika til 

samræmingar en kró fur að heiman. Karlar innan beggja hó pa finna meira fyrir því  en kónurnar. Meðal þa tta 

sem virðast hafa neikvæð a hrif a  samræmingarmó guleika beggja kynja eru ó fyrirse ð yfirvinna, mikið 

vinnua lag óg la g laun sem kalla a  uppbó t með aukavinnu. Karlar virðast upplifa óftar en kónur beinan eða 

ó beinan þry sting til að taka að se r aukavinnu óg hliðra til í  einkalí finu þannig að það henti vinnunni. 

Kynbundin viðhórf til hlutverka óg tí ma kvenna óg karla u ti í  samfe laginu óg innan ló greglunnar gætu því  

sky rt kynjamuninn. 

Reglubundnar óg samanburðarhæfar mælingar a  viðhórfi til samræmingu vinnu óg einkalí fs eru fórsenda 

þess að hægt se  að meta a rangur af aðgerðum. Þær hafa ekki verið framkvæmdar reglulega innan 

ló greglunnar a  landsví su. 
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Aðgerðaáætlun 

Markmið 
A 

Jafnara hlutfall kvenna og karla innan lögreglunnar í heild, milli eininga og starfaflokka 

Útrýma hugmyndum um eyrnamerktar stöður 

Auka traust á ráðningarferlum 

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 

Mó ta óg festa í  sessi fagleg óg gagnsæ ra ðningar-
ferli fyrir augly star stó ður, framgang í  starfi óg 
tilfærslur í  starfi.  

Se rstaka a herslu skal leggja a  að markvisst se  
hugað að jafnre ttis- óg kynjasjó narmiðum í  ferlinu.  

A rslók 2022 

o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 

embætta 

 

2 

Skipuleggja fræðslu óg þja lfun í  kynjasamþættingu 
ra ðningarferla fyrir starfsfó lk sem kemur að 
stefnumó tun, undirbu ningi óg a kvarðanató ku a  
sviðinu. 

A rslók 2021 

3 

I  augly singum um laus stó rf skal vekja athygli a  því  
markmiði ló greglunnar að jafna kynjahlutfallið.  

Ef um se rtækar aðgerðir er að ræða skal taka það 
se rstaklega fram.  

Alltaf 

4 

Taka saman kyngreint yfirlit yfir ó ll augly st stó rf, 
umsækjendur, einstaklinga sem draga umsó knir 
sí nar til baka óg ra ðningar. 

Taka saman kyngreint yfirlit yfir framgang í  starfi. 

Lókið fyrir 1. 
febru ar a r 
hvert 

5 
Einstó k embætti setji se r mælanleg markmið um 
hlutfall kvenna óg karla í  starfsmannahó pi sí num 
við lók gildistí ma jafnre ttisa ætlunar. 

2019 
o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 
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Markmið 
B 

Jafnt aðgengi kynjanna að starfsþróunartækifærum 

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 
Kórtleggja starfsþró unartækifæri óg ry na verk-
lagsreglur u t fra  jafnre ttis- óg kynjasjó narmiðum 

A rslók 2020 

o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 

embætta 

 

2 

Mó ta óg festa í  sessi leiðbeinandi verklagsreglur 
um hvernig staðið er að vali í  stó ður staðgengla, 
afleysingastó ður óg í  tí mabundnar setningar með 
a herslu a  fagmennsku óg gagnsæi. 

Se rstaka a herslu skal leggja a  að markvisst se  
hugað að jafnre ttis- óg kynjasjó narmiðum í  ferlinu. 

A rslók 2021 

3 
Taka a rlega saman upply singar u r ra ðningar-
ferlum vegna vals a  staðgenglum í  afleysinga-
stó ður óg vegna tí mabundinna setninga. 

Lókið fyrir 1. 
febru ar a r 
hvert 

 

 

Markmið 
C 

Ekkert einelti, kynbundið ofbeldi eða kynbundin eða kynferðisleg áreitni 

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 
Skapa fræðslu óg umræðuvettvang til að ræða 
einelti, kynbundið ófbeldi óg kynbundna óg 
kynferðislega a reitni. 

Alltaf 

o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 

embætta 

 

2 

Fræða stjó rnendur með mannafórra ð um einelti, 
kynbundið ófbeldi óg kynbundna óg kynferðislega 
a reitni óg veita þeim hagny ta þja lfun í  að bregðast 
við með samræmdum hætti. 

Alltaf 

3 
Mó ta, innleiða óg kynna verklagsreglur um einelti, 
kynbundið ófbeldi óg kynbundna óg kynferðislega 
a reitni óg þau u rræði sem í  bóði eru. 

Maí  2019 

4 
Gera a hættumat óg fórvarnara ætlun í  samræmi 
við a kvæði reglugerðar nr. 1009/2015. 

A rslók 2019 
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Markmið 
D 

Auka jafnréttisvitund  

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 
Skipuleggja reglulega óg skyldubundna jafnre ttis-
fræðslu fyrir stjó rnendur óg starfsfó lk óg skapa 
ó ruggan vettvang til umræðna. 

A rslók 2020 
o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 

embætta 

 

2 
Birta kyngreind gó gn um stó ðu óg þró un jafn-
re ttisma la innan embætta óg vekja athygli a  þeim. 

Lókið fyrir 1. 
febru ar 2021 

 

 

Markmið 
E 

Auðvelda samræmingu vinnu og einkalífs 

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 

Hvetja starfsfó lk til að axla jafna a byrgð a  
fjó lskyldu óg heimili óg ny ta ló gbundinn re tt sinn 
til fæðingar- óg fóreldraórlófs óg leyfis vegna 
veikinda barna. 

Alltaf 

o Stjó rnendur  

o Starfsmannahald 

embætta 

2 
Skapa fræðslu óg umræðuvettvang fyrir 
stjó rnendur til að ræða samræmingu vinnu óg 
einkalí fs. 

Alltaf o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 

embætta 

 

3 
Mó ta, innleiða óg kynna fyrir starfsfó lki fjó lbreytt 
u rræði til að auðvelda samræmingu vinnu óg 
einkalí fs. 

A rslók 2021 

4 
Taka saman samanburðarhæf kyngreind gó gn um 
só kn í  u rræði, synjun eða samþykki. 

Lókið fyrir 1. 
febru ar a r 
hvert 
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2. Launajafnrétti 

Við a kvó rðun launa óg hverskónar hlunnindagreiðslna skal þess gætt að kynjum se  ekki mismunað.  Kónur 

óg karlar skulu fa  greidd jó fn laun óg njó ta só mu kjara fyrir só mu eða jafnverðmæt stó rf. 

Engin u ttekt hefur verið gerð a  kynbundnum launamun innan ló greglunnar. Stefnt er að því  að ó ll embætti 

ló greglunnar þar sem starfa að jafnaði 25 eða fleiri starfsmenn a  a rsgrundvelli fa i a  gildistí ma a ætlunarinnar 

vóttun í  samræmi við a kvæði 19. gr. laga um jafna stó ðu óg jafnan re tt kvenna óg karla. 

 

Aðgerðaáætlun 

Markmið 
F 

Að konur og karlar fái jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf  

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 

Greina reglubundið laun óg kjó r starfsmanna til að 
kanna hvórt kynbundinn launamunur se  til staðar.  

Leiðre tta laun óg kjó r ef ó u tsky rður munur kemur 
fram. 

Lókið fyrir 1. 
febru ar a r 
hvert 

o Ló greglustjó rar 

o Aðrir fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 

embætta 

 
2 

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

A rslók 2019 
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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, ra ð óg stjó rnir a  vegum rí kis óg sveitarfe laga 

skal þess gætt að hlutfall kynjanna se  sem jafnast óg ekki minna en 40% þegar um fleiri en þrja  fulltru a er að 

ræða. Þetta gildir einnig um stjó rnir ópinberra hlutafe laga óg fyrirtækja sem rí ki eða sveitarfe lag er 

aðaleigandi að. 

Samkvæmt 17. gr. laga nr. 10/2008 skal kynjasamþættingar gætt við alla stefnumó tun óg a ætlanagerð sem 

gerð er a  vegum ra ðuneyta óg ópinberra stófnana er starfa a  ma lefnasviði þeirra. Hið sama gildir um alla 

a kvó rðunartó ku innan ra ðuneyta óg stófnana eftir því  sem við getur a tt. 

Innan ló greglunnar skal gætt að kynjasamþættingu við alla stefnumó tun, a ætlanagerð óg a kvó rðunartó ku. 

A hersla er ló gð a  að kónur óg karlar hafi só mu tækifæri til þa tttó ku í  stjó rnun óg stefnumó tun innan 

ló greglunnar óg taki sem jafnastan þa tt í  innra starfi nefnda, stjó rna, ra ða, starfshó pa óg hvers kyns 

vinnuhó pa innan óg utan ló greglunnar. 

Engar upply singar eru aðgengilegar um stó ðu ma la. Markviss innleiðing kynjasamþættingar er ekki hafin 

innan neins ló gregluembættis. 

 

Aðgerðaáætlun 

Markmið 
G 

Að jafna tækifæri kynjanna til þátttöku í stjórnun og stefnumótun 

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 

Þegar skipað er í  nefndir, stjó rnir, ra ð, starfshó pa 
óg hvers kyns vinnuhó pa innan ló greglunnar skal 
hlutfall kynjanna ekki vera lægra en 40%. 
Ma lefnalegar a stæður þurfa að liggja til grund-
vallar ef svó er ekki. 

Alltaf 

o Ló greglustjó rar 

o He raðssaksó knari 

2 
Þegar ó skað er eftir tilnefningum í  stjó rnir, nefndir, 
ra ð, starfshó pa óg vinnuhó pa skal minnt a  a kvæði 
15. gr. jafnre ttislaga nr. 10/2008. 

Alltaf 
o Tilnefningaraðilar 

3 
Taka a rlega saman samanburðarhæfar upply singar 
um skipanir óg tilnefningar. 

Lókið fyrir 1. 
febru ar a r 
hvert 

o Ló greglustjó rar 

o Fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald 
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4. Fræðslu- og skólastarf  

I  samræmi við 23. gr. jafnre ttislaga nr. 10/2008 um menntun óg skó lastarf skal gæta kynjasamþættingar við 

alla stefnumó tun óg a ætlanagerð hja  Mennta- óg starfsþró unarsetri ló greglunnar óg innan annarra eininga 

sem skipuleggja óg sja  um framkvæmd starfstengdra na mskeiða fyrir starfsfó lk ló greglunnar. Nemendur í  

starfsna mi skulu fa  jafnre ttisfræðslu. Se rstaklega skal þess gætt að kennsla óg na msgó gn se u ekki þannig u r 

garði gerð að kynjum se  mismunað. 

I  a rlegum kó nnunum rí kisló greglustjó ra a  starfsumhverfi ló greglumanna hefur meðal annars verið spurt um 

viðhórf til hæfni óg gæða einstakra na mskeiða. Fram hefur kómið kynjamunur í  þa  veru að kónur vóru sí ður 

en karlar samma la því  að hæfni þeirra óg gæði þja lfunar/na mskeiðs væru mikil. Það bendir til þess að þarfir 

kvenna óg karla geti verið ó lí kar óg að þja lfunin, na mið óg/eða na msefnið se  frekar sniðið að þó rfum karla 

en kvenna. 

 

Aðgerðaáætlun 

Markmið 
H 

Að auka þekkingu á jafnréttismálum 

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

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 Fræða alla starfsnema óg ny tt starfsfó lk um 
jafnre ttisma l. 

Alltaf 

o Mennta- óg starfsþró -

unarsetur 

o Ló greglustjó rar  

o Fórstó ðumenn 

o Starfsmannahald. 

2 

Fræða um samþættingu jafnre ttis- óg 
kynjasjó narmiða við kennslu. 

Skipuleggja óg innleiða reglubundnar mælingar a  
viðhórfi til gæða þja lfunar óg na mskeiða. 

Alltaf 

o Mennta- óg 

starfsþró unarsetur. 

o Aðrir skipuleggjendur 

fræðslu óg þja lfunar 

innan embætta. 
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5. Eftirfylgni og árangursmat 

Jafnre ttis- óg framkvæmdaa ætlun ló greglunnar skal endurskóða a  þriggja a ra fresti. Jafnre ttisnefnd 

rí kisló greglustjó ra hefur frumkvæði að endurskóðun hennar óg setur fram tilló gur að umbó tum sem byggja 

a  u ttekt a  stó ðu óg þró un jafnre ttisma la innan ló greglunnar. Rí kisló greglustjó ri samþykkir a ætlunina óg 

gefur hana u t. Samanburðarhæf kyngreind gó gn eru fórsenda a rangursmats. 

 

Aðgerðaáætlun 

Markmið 
I 

Að jafnréttisáætlun skili tilætluðum árangri 

Að jafnréttisáætlun sé lifandi stefnumótunarskjal 

Aðgerð Tímarammi Ábyrgð 

1 

Safna nauðsynlegum samanburðarhæfum 
kyngreindum gó gnum fra  ó llum 
ló gregluembættum til að leggja mat a  stó ðu óg 
þró un jafnre ttisma la. 

I  febru ar a r 
hvert 

o Jafnre ttisnefnd 

rí kisló greglustjó ra. 

2 
Kanna viðhórf starfsfó lks til jafnre ttisma la með 
hliðsjó n af verkefnum a ætlunarinnar. 

Lókið fyrir 1. 
ju lí  a ður en 
gildistí mi 

eldri a ætlunar 
rennur u t 

o Jafnre ttisnefnd 

rí kisló greglustjó ra. 

3 

 

Endurskóða jafnre ttis- óg framkvæmdaa ætlun a  
grundvelli kórtlagningar a  stó ðu óg þró un 
jafnre ttisma la. 

Lókið tveimur 
ma nuðum 
a ður en 
gildistí mi 
eldri a ætlunar 
rennur u t 

o Jafnre ttisnefnd 

rí kisló greglustjó ra. 

 

 

 


