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Stjórn Akureyrarstofu

Breyting sem til stendur að gera
Stjórn Akureyrarstofu samþykkir að óska eftir viðauka að upphæð kr. 7.500.000 sem komi til viðbótar við framlög
til safnsins á yfirstandandi ári, til að koma til móts við þróun framlaga til safnsins síðustu ár sem ekki hafa haldist
í hendur við verðlagsbreytingar.

Markmið breytingar
Markmiðið er að leiðrétta framlög Akureyrarbæjar til Minjasafnsins sem hafa ekki fylgt launavísitölu. Með þessari eingreiðslu
er komið til móts við þær verðlagsbreytingar sem hafa orðið á síðustu árum og hafa ekki skilað sér til safnsins.
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Upplýsingar um þjónustuþega
Breytingarnar eða viðaukinn snertir: Framlög bæjarins til Minjasafnsins. Verið er að vinna nýjan þjónustusamning við safnið
og er markmið hans að hann endurspegli starfsemi, hlutverk og tilgang Minjasafnsins á Akureyri eins og það er skilgreint í
3. og 4. gr. stofnskrár Minjasafnsins. Gert er ráð fyrir í viðauka við samninginn að safnið muni fella út úr ársreikningi sínum allar kröfur á
Akureyrarbæ sem tilgreindar eru í skýringu nr. 11 í ársreikningi 2016.
Merkið við öll atriðin sem við eiga.

☒Konur

☒Karla

Snertir málaflokkurinn einnig?
☒Börn
☒Fatlað fólk
☒Kynhneigð
☒Þjóðerni/uppruna

☒Fullorðna (18-67 ára)
☒Öryrkja (fólk með skert heilsufar)
☒Félags-/efnahagslega stöðu
☐Trúar-/lífsskoðun

☒Eldri borgara
☐Annað, hvað?
___________________________
___________________________

Liggja kyngreindar upplýsingar fyrir vegna þeirra breytinga eða viðauka sem til umfjöllunar eru?
☒ Já

☐ Nei

Liggja fyrir aðrar greiningar á upplýsingum um þjónustuþega?
☒ Já

☐ Nei

☐ Á ekki við

Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar liggja fyrir.
Gestir á öll söfn sem heyra undir Minjasafnið eru skráðir eftir kyni og þjóðerni.
Vinsamlega gerið grein fyrir hvers konar greiningar þyrfti að gera.

Spurningar um starfsfólk
Hvert er kynjahlutfall starfsfólks í viðkomandi málaflokki? Í heilsárstarfi á Minjasafninu eru 3 konur og 3 karlar. Á sumrin eru
heldur fleiri konur. Við sumarstörf verða 5 strákar og 8 stelpur.
Hefur ákvörðunin áhrif á starfshlutfall eða laun starfsmanna? Nei
Ef svo er, koma þau áhrif misjafnlega við kynin? Á ekki við.

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

Athugasemdir/útskýringar
Erindið var lagt fram til kynningar og umræðu á fundi stjórnar Akureyrarstofu þann 13. apríl og ákvörðun um að óska eftir
viðauka á fundi þann 3. maí þannig að viðfangsefnið fékk tvær umræður eins og segir í 3ju grein reglna um gerð og meðferð
viðauka.

