
Nd. 573. Breytingartillögur r52. mál]
við frv. til laga um Jafnlaunadóm.

Frá allsherjarnefnd.

1. 1. gr. breytist og verði svo hljóðandi:
Konum og körlum skulu greidd jöfn laun fyrir jafnverðmætog að öðru leyti

sambærileg störf.
2. 2. gr. breytist og verði svo hljóðandi:

Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna starfsfólki eftir kynferði. Gildir
þetta ekki aðeins um launagreiðslur, heldur um hvers konar greinarmun, úti-
lokun eða forréttindi vegna kynferðis. Bannað er með öllu að skerða jafnrétti
kynjanna til atvinnuráðningar, skipunar í starf, hlunninda, vinnuskilyrða og
hækkunar í starfi.

3. 3. gr. breytist og verði svo hljóðandi:
Setja skal á stofn Jafnlaunaráð. Hefur það aðsetur í Reykjavík, og er starfs-

svið þess landið allt.
Jafnlaunaráð skal skipað 5 einstaklingum til þriggja ára í senn og skulu

þeir ásamt varamönnum skipaðir þannig: einn skipaður af Hæstarétti og er
hann formaður ráðsins, einn skipaður af félagsmálaráðherra, einn skipaður af
Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, og skulu þessir þrír ásamt varamönnum
hafa lokið embættisprófi í lögum, einn skipaður af Alþýðusambandi Íslands
og einn skipaður af Vinnuveitendasambandi íslands.

Málsmeðferð fyrir Jafnlaunaráði skal lúta reglum laga um meðferð einka-
mála í héraði, nr. 85/1936, að Því leyti sem við verður komið.

Kostnaður við Jafnlaunaráð greiðist úr ríkissjóði.

4. 4. gr. breytist og verði svo hljóðandi:
Verkefni Jafnlaunaráðs er að:

1. Vera ráðgefandi gagnvart stjórnvöldum, stofnunum og félögum í málefnum,
sem varða launajafnrétti og jafngildi með konum og körlum í kjaramálum.

2. Fylgjast með þjóðfélagsþróuninni, sem varðar þetta lagaefni, og gera tillögur
til breytinga til samræmis við tilgang þessara laga.

3. Stuðla að góðri samvinnu við atvinnurekendur og samtök launafólks svo
og aðra þá aðila, sem kjaramál snerta, svo að stefnu og markmiði laga
þessara verði náð með sem eðlilegustum hætti.

4. Taka til rannsóknar af sjálfsdáðum, hver brögð kunna að vera að misrétti
i kjaramálum að því leyti, er lög þessi varða. Opinberum stofnunum svo og
félagssamtökum á vinnumarkaði er skylt að veita Jafnlaunaráði hvers konar
upplýsingar hér að lútandi.

5. Taka við ábendingum um brot á ákvæðum laga þessara og rannsaka málið
af Því tilefni og senda að rannsókn lokinni málsskjöl til þeirra aðila, sem
málið snertir.

6. Kveða upp úrskurði í deilumálum, er rísa út af kærum um brot á lögum
þessum, ef eigi takast sættir með aðilum, en ætíð skal Jafnlaunaráð leita
þeirra. Ber Jafnlaunaráði m. a. að vega og meta ráðningar- og/eða kjara-
samninga til samræmis við ákvæði 1. og 2. greinar laga þessara svo og
annarra laga og alþjóðasamninga, sem um slík málefni fjalla og ísland á
aðild að og hefur fullgilt. Ber Jafnlaunaráði að hafa að engu mismunandi
nafngiftir í sama starfi, sem uppi eru í því skyni að mismuna kynjum í
launakjörum. Birta skal Jafnlaunaráð almenningi úrskurði sína.

5. 5. gr. orðist svo:
Kærendur og sóknaraðilar máls fyrir Jafnlaunaráði geta verið:

1) einstaklingur, sem telur brot á lögum þessum beinast gegn sér, og
2) launþegasamtök, sem einstaklingur sá er aðili að.

6. 6. gr. orðist svo:
Úrskurður Jafnlaunaráðs í kærumáli einstaklings er bindandi sem ráðning-

arsamningur milli aðila og fullnaðarúrlausn kjaradeilu, og verður honum ekki
skotið til dómstóla.

Jafnlaunaráði er rétt að úrskurða um greiðslu málskostnaðar og ákveða
dagsektir, sé úrskurði þess samkvæmt 1. mgr. eigi fullnægt. Mega dagsektir
samkvæmt þessari grein nema allt að kr. 3000 á dag, unz úr hefur verið bætt.
Úrskurði samkvæmt þessari málsgrein getur atvinnurekandi skotið til dómstóla
eftir almennum reglum.

7. Heiti frumvarpsins breytist og verði: Frumvarp til laga um Jafnlaunaráð.


