
From: "Kjartan Már Kjartansson" <Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is> 

To: "Skjaladeild" <skjaladeild@reykjanesbaer.is> 
CC: "Halldóra G. Jónsdóttir" <Halldora.G.Jonsdottir@reykjanesbaer.is>; "Kristinn Óskarsson" 

<kristinn.oskarsson@reykjanesbaer.is> 
Subject: FW: Jafnvægisvog FKA - Jafnrétti er ákvörðun 

Date: 21.9.2020 14:10:53 

  
Í bæjarráð sem jafnframt er Jafnréttisnefnd Reykjanesbæjar 
 

Með kveðju,  

 

Kjartan Már Kjartansson                                    
Bæjarstjóri/ Mayor                      

Bæjarskrifstofur Reykjanesbæjar, Tjarnargata 12 

Sími +354 421 6700 

www.reykjanesbaer.is        

 
Þessi tölvupóstur og viðhengi hans gætu innihaldið trúnaðarupplýsingar eingöngu ætlaðar þeim sem hann er stílaður á.  
Efni tölvupóstsins og viðhengi er á ábyrgð sendanda ef það tengist ekki starfsemi Reykjanesbæjar. 
 
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information only intended for the person or entity  
to which it is addressed. 

 
 
From: Jafnvægisvogin <jafnvaegisvogin@fka.is>  
Sent: fimmtudagur, 17. september 2020 12:11 
To: Kjartan Már Kjartansson <Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is> 
Subject: Re: Jafnvægisvog FKA - Jafnrétti er ákvörðun 
 

Sæll Kjartan 
 
Hefur þú náð að skoða þetta? Við viljum endilega fá Reykjanesbæ í hóp þeirra 
bæjar/sveitarfélaga sem hafa skrifað undir viljayfirlýsingu. Hægt er að skoða lista yfir þau 
fyrirtæki, sveitarfélög og stofnanir sem hafa tekið þátt á: www.jafnvaegisvogin.is  
 
Hér er hlekkur á viljayfirlýsinguna: (smella hér) 
 
Bestu kveðjur, 
Thelma 
 
 

 
 
 
 

http://www.reykjanesbaer.is/
http://www.jafnvaegisvogin.is/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctAaZvxg7vvOB-SCgd9OX-j7ntQDwD4vLqW2eUFy9ly_i2AA/viewform?usp=sf_link


From: Jafnvægisvogin 
Sent: Sunday, September 6, 2020 1:26 PM 
To: Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is <Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is> 
Subject: Jafnvægisvog FKA - Jafnrétti er ákvörðun  
  

Góðan dag  

Thelma Kristín Kvaran heiti ég og starfa sem verkefnastjóri Jafnvægisvogarinnar, sem er 
hreyfiaflsverkefni Félags kvenna í atvinnulífinu (FKA). Verkefnið er unnið í samstarfi við 
Forsætisráðuneytið, Sjóvá, Deloitte og Pipar/TWBA. Nánari lýsing er hér aðeins neðar.   

 Ástæða þess að ég sendi þér þennan tölvupóst er til að hvetja þig til þess að skrá Reykjanesbæ til 
þátttöku sem eitt af þeim sveitarfélögum sem heita því að vinna markvisst að því næstu fimm árin að 
jafna hlut kynja í efsta lagi stjórnunar. Skráning fer fram með því að fylla 
út rafræna viljayfirlýsingu sem svo verður undirrituð formlega á árlegri ráðstefnu 
Jafnvægisvogarinnar, þann 14. október 2020. Það tekur enga stund að skrá sig og það kostar ekki 
neitt! 

Hér eru nánari upplýsingar um Jafnvægisvogina:  

 
Tilgangur Jafnvægisvogarinnar er: 

 Að auka á jafnvægi kynja í efsta lagi stjórnunar fyrirtækja, stofnana og sveitarfélaga í íslensku 
viðskiptalífi með það að markmiði að árið 2027 verði hlutfallið á milli kynja 40/60  

 Að virkja íslenskt viðskiptalíf til að verða að fyrirmynd jafnréttis fyrir aðrar þjóðir 
 Að veita viðurkenningar og draga fram í sviðljósið fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög sem 

hafa náð markmiðum Jafnvægisvogarinnar 
 Að standa fyrir viðburðum og fræðslu og vekja samfélagið til hugsunar um virði fjölbreytileika 

og jafnvægis 
 Að taka saman heildræna stöðu og niðurstöðu greininga á stöðu stjórnenda í íslensku 

atvinnulífi og birta niðurstöður 

 
Eitt af fyrstu verkefnum Jafnvægisvogarinnar var að taka saman heildrænt yfirlit yfir 
stöðu stjórnenda í íslensku atvinnulífi og má þær finna í „mælaborðinu“ á heimasíðu 
FKA. Mælaborðið er uppfært árlega.  Á ráðstefnunni í fyrra drógum við svo fram í 
sviðljósið fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög sem eru að gera vel og veittum þeim 
viðurkenningu Jafnvægisvogarinnar. Það munum við endurtaka í ár. Jafnvægisvogin 
stendur auk þess fyrir ýmsum viðburðum og fræðslu til að vekja samfélagið til 
umhugsunar um virði fjölbreytileika og jafnvægis.  
Innihald viljayfirlýsingarinnar má finna hér 

  
Það er ekki til neitt sem heitir of mikið jafnrétti! Það yrði mikill styrkur fyrir 
Jafnvægisvogina að fá Reykjanesbæ með okkur í lið.  
 

Ég vona að þú takir vel í þetta og skráir Reykjanesbæ til þátttöku. Ef þú hefur 
einhverjar spurningar skaltu ekki hika við að að senda mér tölvupóst eða hringja í s: 
6907643. 
 
 
 

mailto:Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is
mailto:Kjartan.M.Kjartansson@Reykjanesbaer.is
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSctAaZvxg7vvOB-SCgd9OX-j7ntQDwD4vLqW2eUFy9ly_i2AA%2Fviewform&data=01%7C01%7Csmk%40annata.net%7Cd50d8d2273ed43770c4808d7fc21e773%7C533ce5690ef4408c8de2299e7c039a5f%7C0&sdata=UKGlFmxEDVMmw5gnSDfnrRWqu%2Bu5mwp%2BsSPJVP%2Fbgvo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSctAaZvxg7vvOB-SCgd9OX-j7ntQDwD4vLqW2eUFy9ly_i2AA%2Fviewform&data=01%7C01%7Csmk%40annata.net%7Cd50d8d2273ed43770c4808d7fc21e773%7C533ce5690ef4408c8de2299e7c039a5f%7C0&sdata=UKGlFmxEDVMmw5gnSDfnrRWqu%2Bu5mwp%2BsSPJVP%2Fbgvo%3D&reserved=0


Bestu kveðjur, 
 
Thelma Kristín Kvaran 
Verkefnastjóri – Jafnvægisvog FKA 

 
FKA - Félag kvenna í atvinnulífinu 
Borgartún 35, 3. hæð 
Netfang: jafnvaegisvogin@fka.is 
GSM: 690 7643 
www.fka.is 
  

 
 
 

mailto:jafnvaegisvogin@fka.is
tel:897%200711

