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Umsögn Staðlaráðs íslands um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari 

breytingum (jafnlaunavottun).

I Samantekt

Að mati Staðlaráðs íslands er staðallinn ÍST 85:2012 Jofnlaunokerfi- Kröfur og leiðbeiningor öflugt verk- 
færi fyrir fyrirtæki og stofnanir til að innleiða jafnlaunakerfi og tryggja að körlum og konum séu greidd 
sömu laun fyrir sömu eða jafn verðmæt störf. Staðlaráð telur þó ekki rétt að skylda fyrirtæki og stofn- 
anir til að innleiða staðalinn. Miklu fremur ætti að umbuna þeim sem það gera með einhvers konar 
ívilnunum. Minnt er á að skyldan til að greiða körlum og konum sömu laun fyrir sömu eða jafn verðmæt 
störf er þegar til staðar í lögum, staðallinn breytir engu þar um.

Staðlaráð telur vænlegra til árangurs að beita jákvæðri hvatningu frekar en þvingunum. Staðlar eru 
almennt ætlaðir til valfrjálsrar notkunar og þeir eiga að láta fyrirtækjum og stofnunum í té lausnir 
fremur en að vera skyldubundin úrræði. Vottun á jafnlaunakerfi samkvæmt ÍST 85:2012 er ein lausn 
sem fyrirtæki og stofnanir geta notað til að sýna fram á að þau fari að lögum, en slík vottun þarf ekki -  
og ætti ekki -  að vera eina úrræðið. Fyrirtæki og stofnanir ættu að hafa frelsi til að beita öðrum úrræð- 
um til að sýna fram á að þau fari að lögum. Tilgangurinn með gerð staðalsins var að láta í té úrræði, 
sem gera mátti ráð fyrir að mörg fyrirtæki og stofnanir þekktu þegar af öðrum sviðum, svo sem um- 
hverfisstjórnun og gæðastjórnun.

Staðlaráð bendir á þær aðferðir sem hafa verið notaðar um áratuga skeið á innri markaði Evrópu til að 
styðjast við staðla við innleiðingu laga og reglna, einkum „Nýju aðferðina" svokölluðu, þar sem ófrá- 
víkjanlegar grundvallarkröfur eru settar fram í lögum, en ítarlegri útfærslu er síðan að finna í valfrjálsum 
stöðlum. Það að uppfylla kröfur staðlanna telst þá fullnægjandi til að uppfylla grundvallarkröfur lag- 
anna, en það er ekki eina aðferðin til þess þótt það sé allajafna sú auðveldasta.

Staðlaráð bendir á ýmsa annmarka þess að vísa til ÍST 85 á þann hátt sem gert er í frumvarpinu, einkum 
með tilliti til endurskoðunar staðalsins, sem vænta má að fari fram á næstu árum.

Staðlaráð bendir á misræmi í skilgreiningu á hugtakinu vottun í frumvarpinu og leggur til að skilgreining 
staðalsins verði notuð í lögunum. Staðlaráð harmar jafnframt að velferðarráðuneytið skuli ekki hafa 
séð ástæðu til að leita til Staðlaráðs, sem útgefanda staðalsins og eiganda höfundar- og nýtingarréttar 
að honum, við undirbúning frumvarps þessa.

Staðlaráð er reiðubúið að veita allar þær upplýsingar, ábendingar og ráðleggingar sem að gagni kunna 
að koma við áframhaldandi vinnslu málsins.
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II Um valfrjálsa notkun staðla

Staðlar eru almennt valfrjálsir. Þetta er tekið fram í Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 
1025/2012 frá 25. október 2012 um evrópska stöðlun1, sem innleidd var á íslandi með reglugerð nr. 
798/2014, um gildistöku reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1025/2012 frá 25. október 2012, 
um evrópska stöðlun2.

Þar stendur í aðfaraorðum:

í lið (1): „Meginmarkmiðið með stöðlun er að skilgreina valfrjálsar tækni- eða gæðaforskriftir 
sem vörur, framleiðsluferli eða þjónusta geta samrýmst nú eða í framtíðinni."

í lið (11): „Eins og aðrir staðlar eru þjónustustaðlar valfrjálsir og ættu að vera markaðstengdir, 
þar sem þarfir rekstraraðila og hagsmunaaðila sem slíkir staðlar hafa bein eða óbein áhrif á eru 
ríkjandi og ættu þeir að taka tillit til almannahagsmuna og byggjast á grundvallarreglunum, 
þ.m.t. sammæli. Þeir ættu fyrst og fremst að miðast við þjónustu sem tengist vörum og ferlum."

í texta reglugerðarinnar segir síðan:

í 2. grein (Skilgreiningar): „1) „staðall": tækniforskrift, sem er samþykkt af viðurkenndri 
staðlastofnun til endurtekinnar eða stöðugrar beitingar, án þess að skylt sé að fylgja henni, og 
sem er einn eftirfarandi staðla: (a) „alþjóðlegur staðall": staðall sem alþjóðleg staðlastofnun 
hefur samþykkt, (b) „Evrópustaðall": staðall sem evrópsk staðlastofnun hefur samþykkt, (c) 
„samhæfður staðall": Evrópustaðall sem samþykktur er á grundvelli beiðni framkvæmdastjórn- 
arinnar vegna beitingar samhæfingarlöggjafar Sambandsins, (d) „landsstaðall": staðall sem 
landsbundin staðlastofnun hefur samþykkt,..."

í viðauka 1 við samkomulag Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um tæknilegar viðskiptahindr- 
anir3 er staðall skilgreindur svo:

„2. Standard: Document approved by a recognized body, that provides, for common and 
repeated use, rules, guidelines or characteristics for products or related processes and 
production methods, with which compliance is not mandatory. It may also include or deal 
exclusively with terminology, symbols, packaging, marking or labelling requirements as they 
apply to a product, process or production method."

í lögum um staðla og Staðlaráð íslands, nr. 36/20034, segir í 3. grein:

„Staðall ertil frjálsra afnota. Stjórnvöld geta þó gert notkun tilgreinds staðals skyldubundna með 
vísun til hans og hlutaðeigandi laga. Skal hann þá staðfestur með reglugerð af hlutaðeigandi 
ráðuneyti og skal í reglugerð vísa til staðalsins."

Um notkun valfrjálsra staðla til stuðnings lögum og reglugerðum vísast til leiðbeiningarits evrópsku 
staðlasamtakanna CEN og CENELEC, Guide 30: European Guide on Standards and Regulation - Better 
regulation through the use of voluntary standards - Guidance for policy makers5, en þar stendur m.a.:

„Standards are voluntary tools of the market whereas legislation is the prerogative of the public 
authorities and is mandatory in application. The responsiveness of standards to the needsof the 
market is therefore the critical factor in their effectiveness as a support for better regulation:

1 https://www.utanrikisraduneyti.is/skialasafn/32012R1230.pdf
2 http://www.reRlugerd.is/reRluRerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega-og-nvskopunarraduneyti/nr/19243
3 https://ww w.w to.orR/english/docs e/legal e/17-tbt e.htm #annexlll
4 http://w ww .althinRi.is/laRas/146a/2003036.htm l
5 ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/30 CENCLCGuide30.pdf
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public authorities recognize that the broad acceptance and use of standards can meet their 
policy objectives."

Þetta greinargóða leiðbeiningarit vísar til bæði Evrópureglugerðar 1025/2012 og samkomulags Al- 
þjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO) um tæknilegar viðskiptahindranir sem vitnað er til hér að ofan. í 
ritinu er lýst viðurkenndum aðferðum þar sem staðlar eru notaðir til stuðnings við löggjöf, t.d. hinni 
svokölluðu „Nýju aðferð" við löggjöf um öryggi vöru á innri markaði Evrópu, sem notuð hefur verið 
með góðum árangri í yfir 30 ár. Sjá grein 3.3. í ritinu þar sem segir:

„Co-regulation does not mean that standards are used as part of legislation, or that standards 
bodies are creating legislation; rather it is a partnership between public authorities and stake- 
holders, with each side developing part of the solution to achieve the public policy objective. 
[...] This means that compliance with the standards remains voluntary, although the use of 
harmonized standards to gain presumption of conformity may be the easiest, quickest and 
cheapest means to meet the legal requirements."

í Joint Initiative on Standardisation under the Single Market Strategy6, sem sendiherra íslands í 
Brussel undirritaði fyrir hönd íslenskra stjórnvalda þann 9. mars síðastliðinn, er valfrjálst eðli staðla enn 
og aftur ítrekað:

„The Joint Vision on Standardisation is based on the following values: ... (4) The voluntary, 
market-driven nature of standards...."

III Um staðalinn ÍST 85:2012

Staðallinn ÍST 85:2012, Jafnlaunakerfi - Kröfur og leiðbeiningar, var saminn af tækninefnd Staðlaráðs 
íslands, að frumkvæði þáverandi félags- og tryggingamálaráðuneytis, Alþýðusambands íslands og 
Samtaka atvinnulífsins.

í erindi ofangreindra aðila til Staðlaráðs íslands, dags. 24. október 2008, segir m.a.: „Vonir standa til 
þess að staðallinn verði atvinnurekendum stuðningur og hvatning til þess að uppfylla ákvæði laga um 
jafnan rétt karla og kvenna. Þeir muni sjá ávinning í því að fela óháðum vottunaraðilum úttekt á launa- 
og starfsmannastefnu sinni á kerfisbundinn hátt því þannig verði hafið yfir allan vafa að þeir uppfylli 
ákvæði laganna." Ljóst er af þessu orðalagi að staðlinum var ætlað að vera til valfrjálsrar notkunar. í 
undirbúningi að gerð staðalsins var velt upp þeim möguleika að fyrirtæki sem innleiddu jafnlaunakerfi 
og fengju það vottað gætu verið að einhverju leyti undanþegin eftirliti stjórnvalda, a.m.k. þegar reynsla 
yrði komin á notkun staðalsins.

í staðlinum ÍST 85:2012 segir í inngangi: „Staðall þessi er ætlaður sem grundvöllur fyrir vottunarkerfi 
að því er varðar launajafnrétti kynja á vinnustöðum. Hann er valkvæður, þ.e. atvinnurekendum er í 
sjálfsvald sett hvort þeir innleiða hann. Markmið hans er að auðvelda atvinnurekendum að koma á og 
viðhalda launajafnrétti kynja á vinnustað sínum. Jafnframt gefst þeim sem uppfylla skilyrði staðalsins 
möguleiki á að fá vottun þar um."

Við gerð staðalsins var stuðst við alþjóðlega stjórnunarstaðla, svo sem um stjórnun umhverfismála (ISO 
14001) og gæðastjórnun (ISO 9001). Þeir staðlar eru ætlaðir til valfrjálsrar notkunar. Valið var að 
styðjast við uppbyggingu og efnistök þessara staðla til að gera fyrirtækjum sem hefðu þegar innleitt

6 http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm7item id=8852
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einhverja þeirra auðveldara fyrir að innleiða jafnlaunakerfi samkvæmt ÍST 85:2012. í inngangi stað- 
alsins segir: „Með jafnlaunastaðlinum er ætlunin að láta fyrirtækjum í té verkfæri til að reka skilvirkt 
jafnlaunakerfi sem eftir atvikum er hægt að samþætta öðrum stjórnunarkerfum."

Þeir fjölmörgu aðilar sem komu að gerð staðalsins voru sammála um að vottun á jafnlaunakerfi sam- 
kvæmt staðlinum ætti að vera eftirsóknarverð, og margir lýstu áhyggjum sínum af því að innleiðing 
hans gæti orðið of íþyngjandi fyrir fyrirtæki. Því var mikil áhersla lögð á að stjórnendur fyrirtækja og 
stofnana þyrftu að setja stefnu í jafnlaunamálum og fylgja henni eftir með aðferðum þeim sem stað- 
allinn veitir. Stjórnendur þyrftu að vera sannfærðir um kosti þess að innleiða staðalinn, og vera tilbúnir 
til þess að tryggja nauðsynlegan mannskap, sérfræðiþekkingu, innviði og fjármagn til að koma á virku 
jafnlaunakerfi.

Almennt er viðurkennt að skuldbinding og þátttaka stjórnenda ræður úrslitum um það hversu auðvelt 
er að innleiða stjórnunarkerfi samkvæmt stöðlum. Ef innleiðing slíks stjórnunarkerfis er ekki af eigin 
hvötum fyrirtækisins heldur vegna utanaðkomandi krafna þá eru mun meiri líkur á því að hún mistakist. 
Rétt er að benda á að það var ekki fyrr en um það bil fjórum árum eftir útgáfu staðalsins sem fyrsta 
fyrirtækið fékk vottun á jafnlaunakerfi samkvæmt honum. Það veitir e.t.v. einhverja vísbendingu um 
umfang þeirrar vinnu sem innleiðing staðalsins krefst.

IV Um endurskoðun staðla

Þegar vísað er til staðals með opinni tilvísun (þ.e. án ártals, vísað til staðals sem „ÍST 85" en ekki sem 
„ÍST 85:2012"), er jafnan litið svo á að vísunin sé til nýjustu útgáfu staðalsins. Rétt er að benda á að 
staðlar eiga alltaf að endurspegla nýjustu tækni og bestu starfsvenjur á hverjum tíma. Því eru þeir 
jafnan endurskoðaðir á nokkurra ára fresti (gjarnan er miðað við 5 ár). Það að vísa í tilteknar greinar og 
töluliði staðals, eins og gert er því lagafrumvarpi sem hér liggur fyrir, býður því heim hættunni á því að 
endurskoða þurfi lögin í hvert sinn sem staðallinn er endurskoðaður.

Það leysir ekki ofangreint vandamál að vísa til staðalsins með lokaðri tilvísun, þ.e. sem „ÍST 85:2012". 
Staðlaráð íslands er útgefandi staðalsins og eigandi höfundar- og nýtingarréttar að honum, og getur 
hvenær sem er ráðist í endurskoðun staðalsins og/eða fellt hann úr gildi. Öll takmörkun á endurskoðun 
staðalsins myndi hamla framþróun hans og vinna gegn tilgangi hans.

Þeir alþjóðlegu stjórnunarstaðlar sem stuðst var við varðandi uppbyggingu og efnistök jafnlaunastað- 
alsins hafa allir verið endurskoðaðir á síðustu árum. Alþjóðastaðlasamtökin ISO, sem gefa staðlana út, 
hafa þróað ákveðið form á uppbyggingu og efnistökum stjórnunarstaðla, sem allir slíkir staðlar eru nú 
felldir inn í, ásamt sameiginlegum skilgreiningum hugtaka. Þetta er gert til að auðvelda fyrirtækjum að 
innleiða samhliða fleiri en eitt stjórnunarkerfi. íslensk fyrirtæki, sem t.d. eru með vottuð gæðakerfi og 
eru að innleiða nýjustu útgáfur alþjóðlegu staðlanna, eru þegar farin að spyrja hvenær ÍST 85 verði 
endurskoðaður og aðlagaður að þessu nýja formi.

Staðallinn kom út árið 2012 og því verða á þessu ári liðin 5 ár frá útgáfu hans. Eðlilegt er því að fara að 
huga að endurskoðun staðalsins og hafa við það hliðsjón af reynslu þeirra fyrirtækja og stofnana sem 
hafa unnið að innleiðingu hans á undanförnum árum.

V Um frumvarpið og greinargerðina með því

í frumvarpinu er lagt til að bætt verði við 2. grein laganna tveim töluliðum þar sem hugtökin vottun og 
staðfesting eru skilgreind. Lagt er til að skilgreining hugtaksins vottun verði svohljóðandi:



„Vottun: Skrifleg yfirlýsing vottunaraðila sem veitt er með vottunarskírteini, að undangenginni úttekt 
hans á jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar, um að jafnlaunakerfið og framkvæmd þess uppfylli 
kröfur staðalsins ÍST 85, sbr. 1. gr. c staðalsins."

Staðlaráð bendir á að hugtakið vottun er einmitt skilgreint í staðlinum ÍST 85:2012 sem vitnað er til:

„Vottun: Aðgerð sem felst í því að óháður aðili veitir skriflega staðfestingu þess efnis að vara, ferli eða 
þjónusta samræmist tilteknum kröfum."7

Staðlaráð leggur til að í lögunum verði notuð sama skilgreining og í staðlinum, enda býður það heim 
hættu á rangtúlkunum að setja fram í lögum skilgreiningu á hugtaki og vísa í skilgreiningunni í staðal 
sem inniheldur aðra skilgreiningu á sama hugtaki.

í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu er sagt frá því samráði sem velferðarráðuneytið hafði við 
hagsmunaaðila við samningu frumvarpsins. Þar er ekkert minnst á Staðlaráð íslands, sem þó er útgef- 
andi staðalsins ÍST 85:2012 og eigandi höfundar- og nýtingarréttar að honum. Rétt er að fram komi að 
velferðarráðuneytið hafði aldrei samband við Staðlaráð til að fá ábendingar, ráðleggingar eða 
upplýsingar varðandi þá fyrirætlun ráðuneytisins að gera notkun staðalsins skyldubundna fyrir öll 
fyrirtæki og stofnanir í landinu með 25 eða fleiri starfsmenn. Staðlaráð telur þessa framgöngu með 
ólíkindum og harmar slíkt samráðsleysi.

Staðlaráð er að sjálfsögðu reiðubúið að veita allar þær upplýsingar, ábendingar og ráðleggingar sem að 
gagni kunna að koma við áframhaldandi vinnslu málsins.

Virðingarfyllst,

fyrir hönd stjórnar Staðlaráðs íslands

Guðrún Rögnvaldardóttir 

framkvæmdastjóri Staðlaráðs íslands

7 Þessi skilgreining hugtaksins er í fullu samræmi við þann skilning sem lagður er í hugtakið í alþjóðlegum 
stöðlum.


