Akureyrarbær

Fjárhagsáætlun, jafnréttismat
vegna ákvarðana um breytingar á starfsemi eða óska um viðauka
Málaflokkur
Heiti
kostnaðarstöðvar:Opin svæði 1114110

Dags.:

Nefnd:

Starfsmaður:Rut Jónsdóttir

Umhverfis- og mannvirkjaráð

30.4.2017

Breyting sem til stendur að gera:
Tvennar breytingar vegna framkvæmda á svæði Bílaklúbbs Akureyrar. Annars vegar skurður ofan svæðis bílaklúbbsins,
sem þarf að gera. Óskað er eftir viðauka að fjárhæð 4.000.000. Hins vegar lögn meðfram spyrnubraut bílaklúbbs sem þarf
að gera, óskað er eftir viðauka að fjárhæð 50.000.000
Þetta þarf að gjaldfæra sem styrk við bílaklúbbinn

Markmið breytingar:
Að taka við yfirborðsvatni til að forðast skemmdum á svæði bílaklúbbsins.

Nefndarfólk sem tók þátt í afgreiðslu
Formaður:

Ingibjörg Isaksen, fundarstjóri

Varaformaður:

Eiríkur Jónsson

Nefndarmaður:

Matthías Rögnvaldsson

Nefndarmaður:

Þorsteinn Hlynur Jónsson

Nefndarmaður:

Gunnar Gíslason

Áheyrnarfulltrúi: Sóley Björk Stefánsdóttir

Upplýsingar um þjónustuþega málaflokksins
Sú þjónusta sem veitt er í málaflokknum snertir:
Merkið við öll atriðin sem við eiga.
☒Konur

☒Karla

Snertir málaflokkurinn einnig?
☒Börn

☒Fullorðna (18-67 ára)

☒Eldri borgara

☒Fatlað fólk

☒Öryrkja (fólk með skert heilsufar)

☐Annað, hvað?

☒Kynhneigð

☒Félags-/efnahagslega stöðu

___________________________

☒Þjóðerni/uppruna

☐Trúar-/lífsskoðun

___________________________

Liggja kyngreindar upplýsingar fyrir um þann málaflokk sem er til umfjöllunar?
☐ Já

☒ Nei

Liggja fyrir aðrar greiningar á upplýsingum um þjónustuþega?
☐ Já

☒ Nei

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar liggja fyrir.
Engar

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar þyrfti að gera.
Engar

Spurningar um starfsfólk málaflokksins
Hvert er kynjahlutfall starfsfólks í viðkomandi málaflokki? 4 kvk 1 kk
Hefur ákvörðunin áhrif á starfshlutfall eða laun starfsmanna? Nei
Ef svo er, koma þau áhrif misjafnlega við kynin?

Spurningar til umræðu
Hefur ákvörðunin áhrif á líf fólks? Já
Er munur á stöðu fólks í málaflokknum? Nei
Er hætta á að ákvörðunin feli í sér misrétti þannig að hagur þeirra sem þegar eiga undir högg að sækja verði enn verri? Nei
Getur ákvörðunin stuðlað að jafnrétti? Nei
Er ákvörðunin í samræmi við þau almennu markmið sem sett hafa verið í jafnréttismálum í málaflokknum? Já

Athugasemdir/útskýringar

