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SAMBAND Í S L E N S K R A  SVE I TARFÉLAGA

Efni: Umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga um frumvarp til laga um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla

Málið barst Sambandi íslenskra sveitarfélaga til umsagnar með bréfi dags. 8. 
nóvember 2007. Sambandið telur ástæðu til að gagnrýna að skýringar með 
mörgum ákvæðum frumvarpsins eru ófullnægjandi og liggur því ekki ávallt 
fyrir hvaða breytingum frumvarpinu er ætlað að ná fram. Sérstaklega er 
bagalegt hve skýringar við 5. gr. frumvarpsins eru óljósar, eins og vikið verður 
að síðar, en jafnframt telur sambandið ástæðu til að gagnrýna skýringar við 2. 
gr. og 27. gr. frumvarpsins.
Sambandið leggur áherslu á að gerðar verði breytingar á 2. gr., 5.-8. gr., 15. 
gr. og 26.-27. gr. frumvarpsins, í samræmi við eftirfarandi athugasemdir. 
Einnig telur sambandið nauðsynlegt að sérfræðingar í stjórnsýslurétti og 
réttarfari, t.d. réttarfarsnefnd sem dómsmálaráðherra skipar, verði fengnir til 
að yfirfara ákvæði frumvarpsins áður en það verður afgreitt sem lög frá 
Alþingi.
1. Almennar athugasemdir. Ljóst er að meginmarkmið frumvarpsins er að 
stuðla að raunverulegu jafnrétti í samfélaginu, ekki síst hvað varðar réttindi á 
vinnumarkaði. Sambandið telur þó að í ýmsum ákvæðum frumvarpsins sé um 
of róttækar breytingar að ræða miðað við gildandi jafnréttislög. Aðrar leiðir 
en lögbundnar eftirlitsaðgerðir og beiting viðurlaga á borð við dagsektir kunni 
þannig að skila betri árangri í að ná fram markmiðum um jafnrétti. í því 
sambandi má benda á að fjöldi kjarasamninga er mikill á opinberum 
vinnumarkaði. Einstaklingar sem gegna nánast sömu eða samskonar störfum 
geta því þegið ólík laun á grundvelli mismunandi kjarasamninga. Núverandi 
fyrirkomulag kjarasamninga samræmist því illa 19. gr. frumvarpsins um 
launajafnrétti. Nánar er fjallað um þetta atriði í umsögn sambandsins sem 
send var nefnd um endurskoðun jafnréttislaga, sbr. fylgiskjal með þessari 
umsögn.
Einnig telur sambandið að styðja mætti betur en gert hefur verið við 
tilraunaverkefni um jafnlaunavottun og hvetja til sambærilegs frumkvæðis 
bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði í því að ná fram 
launajafnrétti. Að áliti sambandsins orkar tvímælis að aðgerðir á borð við að 
leggja dagsektir á fyrirtæki og stofnanir sem ekki gera jafnréttisáætlanir muni 
skila tilætluðum árangri. Jafnframt telur sambandið óljóst að þeir takmörkuðu 
fjármunir sem Jafnréttisstofu eru ætlaðir til þessara verkefna skv. 
kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins muni nægja til að standa undir 
stórauknum eftirlitsverkefnum stofnunarinnar.
Þær aðgerðir sem þegar hefur verið ráðist í á sviði jafnréttismála hafa skilað 
umtalsverðum árangri í átt til aukins jafnréttis. Má þar sérstaklega nefna lög
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♦
um fæðingar- og foreldraorlof en fjölmargar aðrar aðgerðir eru raktar í skýrslu 
félagsmálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála frá árinu 2004.
Á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga hefur verið unnið að þvf að gera 
launamál sveitarfélaga gagnsærri, meðal annars með því að taka upp 
starfsmat. Starfsmatskerfið Samstarf var þýtt og staðfært í samvinnu við 
Reykjavíkurborg og byggir á vinnureglum Alþjóðavinnumálastofnunnar (ILO). 
Innleiðing starfsmatsins er samstarfsverkefni Launanefndar sveitarfélaga og 
viðsemjenda sem leið til meta innihald ólíkra starfa með kerfisbundnum hætti 
og gera forsendur launaákvarðana sýnilegri og hlutlægari.
Við kjör í stjórn sambandsins og tilnefningar sambandsins í nefndir og ráð er 
einnig reynt að gæta kynjasjónarmiða. Má nefna að nú sitja 5 konur og 6 
karlar í stjórn sambandsins. Hlutfall kvenna er 38% í nefndum og ráðum sem 
sambandið tilnefnir í en hlutfall karla er 62%. Hlutfall kvenna í 
sveitarstjórnum eftir síðustu sveitarstjórnarkosningar var 35,7% og hefur það 
aldrei verið hærra.
2. Athugasemdir við einstakar greinar:
a. Skilgreining á beinni mismunun, sbr. 1. tl. 2. gr. Hafa verður í huga að hér 
á landi gilda ákvæði tilskipana Evrópusambandsins um jafnrétti á 
vinnumarkaði, að því marki sem þær hafa verið innleiddar á stjórnskipulegan 
hátt í lög. Til að einsleitni ríki í réttarframkvæmd á Evrópska efnahagssvæðinu 
og stuðla að réttaröryggi er eðlilegt að fylgja þeim skilgreiningum sem fram 
koma í tilskipunum ESB, sbr. einkum tilsk. 76/207/EBE, í stað þess að blanda 
saman skilgreiningum úr ólíkum áttum, líkt og gert er í frumvarpinu. Er því 
lagt til að 1. tl. 2. gr. hljóði svo: Bein mismunun: Þegar einstaklingur fær 
óhagstæðari meðferð á grundvelli kynferðis en annar fær, hefur fengið eða 
myndi fá við sambærilegar aðstæður.
b. Skipan kærunefndar og breytingar á hlutverki hennar, sbr. 5.-7. gr. Eins og 
áður segir telur sambandið nauðsynlegt að sérfræðingar í stjórnsýslurétti og 
einkamálaréttarfari gefi félagsmálanefnd álit um ofangreind ákvæði 
frumvarpsins. Afar erfitt er að átta sig á hvaða heimildir kærunefnd eru gefnar 
með þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu. Þannig liggur hvorki 
fyrir hvaða réttaráhrif „bindandi úrskurðir" hennar koma til með að hafa né 
hvaða réttaráhrifum unnt er að óska frestunar á, sbr. 4. mgr. 5. gr. Aðeins er 
sagt að með því að kveða upp bindandi úrskurði fái niðurstöður nefndarinnar 
meira vægi. Þar sem annað kemur ekki fram í skýringum með ákvæðinu 
gengur sambandið út frá þeirri forsendu að ekki sé um að ræða 
grundvallarbreytingar, t.d. í þá veru að kærunefnd geti úrskurðað að veita beri 
tilteknum umsækjanda starf eða ógilda uppsögn. Ekki kemur heldur fram í 
ákvæðinu eða skýringum með því að kærunefnd geti úrskurðað um bótarétt.
Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. skipar félagsmálaráðherra samkvæmt tilnefningu 
Hæstaréttar þrjá lögfræðinga í nefndina til þriggja ára í senn. Þá er í ákvæðinu 
lagt til það nýmæli að einn nefndarmanna skuli hafa sérþekkingu á 
jafnréttismálum. Stærsti hluti þeirra mála sem fer fyrir kærunefndina varðar 
ágreining starfsmanns og atvinnurekanda. Vegna þessa leggur Samband 
íslenskra sveitarfélaga til að a.m.k. einn nefndarmanna skuli hafa sérþekkingu
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á vinnuréttarmálum og er lagt til að 1. mgr. 5. gr. verði breytt hvað þetta 
varðar.
c. Málskostnaður fyrlr kærunefnd, sbr. 6. mgr. 5. gr. Veigamiklar breytingar 
eru lagðar til í 5. og 6. mgr. 5. gr. en þar virðist gert ráð fyrir því sem 
meginreglu að sá sem kæra beinist að greiði kæranda kostnað við að hafa 
kæruna uppi. Slíkt fyrirkomulag er í ósamræmi við það sem almennt tíðkast 
um málsmeðferð fyrir stjórnsýslunefndum, en algengast er að hvor aðili beri 
sinn kostnað.
d. Málsaðild, úrskurðartími og andmælaréttur, sbr. 6. gr. og 1. mgr. 7. gr.
Óheppilegt er að óháð úrskurðarnefnd innan stjórnsýslunnar hafi vald til að 
taka mál upp að eigin frumkvæði og er lagt til að síðari málsl. 1. mgr. 6. gr. 
falli brott. A sama hátt er ekki nægilega skýrt hvað felst í því að Jafnréttisstofa 
geti óskað eftir að kærunefnd taki mál til meðferðar, sbr. 2. mgr. 6. gr. 
Eðlilegra væri að kveða á um sjálfstæða málsaðild Jafnréttisstofu, sé þess talin 
þörf.
í flóknum málum getur gagnaöflun fyrir kærunefnd tekið mjög langan tíma. 
Frestur til að kveða upp úrskurð, sbr. 4. mgr. 6. gr., kann því að reynast of 
knappur. Lagt er til að orðalagi ákvæðisins verði breytt lítillega og málsgreinin 
hljóði svo: Nefndin skal kveða upp úrskurð svo fljótt sem auðið er og að 
jafnaði eigi síðar en þremur mánuðum eftir að henni berst mál í hendur.
í 1. mgr. 7. gr. er tekin upp óbreytt regla 13. gr. stjórnsýslulaga um 
andmælarétt. Af ákvæðinu má skilja að kærunefnd sé heimilt að kveða upp 
úrskurð á grundvelli gagna sem kærandi leggur fram, án umsagnar gagnaðila. 
Getur þurft að skýra þetta ákvæði betur.
e. Tilnefningar í Jafnréttisráð, sbr. 8. gr. í 8. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir 
að samtök atviiinurekenda tilnefni sameiginlega tvo fulltrúa í ráðið en 
samkvæmt gildandi lögum tilnefnir Samband íslenskra sveitarfélaga einn 
fulltrúa. Sambandið hefur ekki litið svo á að sá fulltrúi sitji í ráðinu vegna 
vinnuveitandahlutverks sveitarfélaganna, hlutverk sveitarfélaga er einfaldlega 
margbrotnara en svo. Sem dæmi má nefna að jafnréttisfræðsla skiptir miklu 
máli í leik- og grunnskólum. Óskar sambandið eindregið eftir að halda 
sjálfstæðum tilnefningarrétti í Jafnréttisráð í samræmi við 7. gr. gildandi laga.
f. Jafnréttisnefndir sveitarfélaga og gerð jafnréttisáætlana, sbr. 12. gr. í 12.
gr. eru allnokkrar orðalagsbreytingar miðað við 10. gr. gildandi laga. Ekki er 
Ijóst hvort sú breyting, sem lögð er til í frumvarpinu, að jafnréttisnefndir hafi 
umsjón með gerð jafnréttisáætlana, muni leiða til þess að jafnréttisáætlunum 
sveitarfélaga fjölgi.
í 2. mgr 12. gr. er að finna nýmæli hvað varðar jafnréttisáætlanir 
sveitarfélaga. Nýmælið felst í því að í áætlunum þessum skuli koma fram 
hvernig unnið skuli að svonefndri „kynjasamþættingu" á öllum sviðum ásamt 
framkvæmdaáætlun um það hvernig leiðrétta skuli mismun á stöðu kvenna 
og karla innan sveitarfélagsins. Ætla má að þessi aðferðafræði sé fyrst og 
fremst á færi þeirra sem hafa sérþekkingu á jafnréttismálum sem fá 
sveitarfélög búa yfir. Ætla má að þetta muni vefjast fyrir ýmsum í framkvæmd.
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Einnig bendir sambandið á að mörg sveitarfélög eru fámenn og með litla 
stjórnsýslu. Er vandséð hvernig þau eiga að uppfylla svo ítarlegar kröfur um 
efni jafnréttis- og framkvæmdaáætlana. Einnig bendir sambandið á að 
tilraunirtil að koma á slíkri kynjasamþættingu á vettvangi Stjórnarráðs íslands 
hafa gengið fremur treglega.
Árangursríkari leið gæti verið að hvetja sveitarfélög til samstarfs í 
jafnréttismálum, þ.á m. um gerð jafnréttisáætlana, enda fremur ólíklegt að 
starf jafnréttisnefnda í fámennum sveitarfélögum geti orðið mjög markvisst.
Ný skylda er lögð á sveitarfélögin í 3. mgr. 12. gr. um að jafnréttisnefndir 
skuli annað hvert ár afhenda Jafnréttisstofu skýrslu um stöðu og þróun 
jafnréttismála innan viðkomandi sveitarfélags. Ekki kemurfram í greininni hve 
ítarleg sú skýrsla á að vera.
Skilningur Sambands íslenskra sveitarfélaga er sá að sveitarstjórnir geti 
uppfyllt lagaskyldu sína með gerð einnar jafnréttisáætlunar sem gildir ekki 
aðeins fyrir sveitarfélagið heldur einnig fyrir alla stofnanir sveitarfélagsins sem 
ella féllu undir 18. gr. frumvarpsins, svo sem grunnskóla og leikskóla. Því 
þurfi ekki að gera sérstaka jafnréttisáætlun fyrir hvern vinnustað þótt þar starfi 
fleiri en 25 starfsmenn. Ef framangreindur skilningur er ekki réttur telur 
sambandið rétt að benda á að 25 manna vinnustaðir eru ekki fjölmennir og 
hlýtur að koma til skoðunar að hækka þann lágmarksfjölda sem fram kemur í 
18.gr.
Óhætt er að segja að þáttur sveitarfélaganna í jafnréttismálum eins og hann 
kemur fram í jafnréttisáætlun ríkisstjórnarinnar fyrir árin 2004-2008 er ekki 
mjög sýnilegur. Þar er nánast eingöngu vikið að sveitarfélögunum í tengslum 
við hlutföll kvenna og karla í nefndum og ráðum sveitarfélaga, en sú greining 
er liður í svonefndri jafnréttisvog félagsmálaráðuneytisins og Jafnréttisstofu. 
Tölur um kynjahlutföll aftur í tímann liggja ekki fyrir en ætla má að hlutur 
kvenna í nefndum og ráðum á vegum sveitarfélaga hafi aukist nokkurn veginn 
í takt við fjölgun kvenna í sveitarstjórnum á undanförnum áratugum.
g. Tilnefningar í nefndir, ráð og stjórnir á vegum hins opinbera, sbr. 15. gr.
Samband íslenskra sveitarfélaga og sveitarfélögin í landinu leitast almennt við 
að tilnefna og skipa sem jafnastan fjölda kvenna og karla í nefndir, í samræmi 
við 20. gr. gildandi jafnréttislaga. Sú breyting sem lögð er til í frumvarpinu, að 
skylda tilnefningaraðila til að tilnefna ávallt bæði karl og konu, kann að vera 
til þess fallin að stuðla að jafnara hlutfalli kynja í nefndum, ráðum og 
stjórnum á vegum hins opinbera. Mestu skiptir þó að í nefndum sitji fólk sem 
hefur þekkingu á því viðfangsefni sem fengist er við hverju sinni. Iðulega er 
um það að ræða hjá samtökum á borð við Samband íslenskra sveitarfélaga að 
einn tiltekinn starfsmaður, karl eða kona, er með mesta þekkingu á tilteknu 
máli, þannig að ekki kemur til greina að tilnefna jafnframt annan einstakling 
sem sá aðili sem skipar viðkomandi nefnd á síðan val um að skipa í nefndina. 
Þótt í 2. mgr. sé heimilað að víkja frá umræddu skilyrði bera þau dæmi sem 
nefnd eru í skýringum við greinina því vitni að túlka beri 
undantekningarregluna mjög þröngt. Leggur sambandið til að ákvæði 2. mgr. 
15. gr. verði breytt í samræmi við framangreint.
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h. Breytingartillaga við 2. mgr. 26. gr. Ef auglýst eru störf sem aðeins eiga að 
standa í skamman tíma getur talist málefnalegt að ráða ekki einstakling sem 
fyrirsjáanlegt er að verði ekki tiltækur á þeim tíma sem starfið á að innast af 
hendi. Mætti því bæta við ákvæðið orðunum: nema um tímabundið starf sé 
að ræða.
i. Krafa um rökstuðning, sbr. 4.-6. mgr. 26. gr. f 26. gr. eru ákvæði um bann 
við mismunun við ráðningu í starf og við mismunun í starfi, svo sem um 
stöðuhækkun og uppsögn. Þar er í 4. mgr. að finna nýmæli þess efnis að 
umsækjandi um starf geti krafist rökstuðnings atvinnurekanda fyrir ráðningu 
annars umsækjanda af gagnstæðu kyni. Samkvæmt 6. mgr. skal í rökstuðningi 
atvinnurekanda fyrir ráðningu í starf, sem og við mat á því hvort ákvæðið hafi 
verið brotið, tekið mið af menntun, starfsreynslu, sérþekkingu eða öðrum 
sérstökum hæfileikum sem krafa er gerð um í viðkomandi starfi skv. lögum 
eða reglugerðum eða telja verður annars að komi að gagni í starfinu.

Miðað við orðalag ákvæðisins um efni rökstuðnings og umfjöllun í 
greinargerð virðist í frumvarpinu gengið út frá því að hægt sé að leggja einn 
algildan mælikvarða til grundvallar þar sem þættir er snerta umsækjendur eru 
fyrst og fremst lagðir til grundvallar. Lítið sem ekkert svigrúm er skilið eftir 
fyrir atvinnurekendur til að ákveða hvort og þá hvaða aðrir þættir/sjónarmið 
verði lagðir til grundvallar við ráðningar og aðrar ákvarðanir í 
starfsmannahaldi. Hér er um verulega takmörkun á stjórnunarrétti 
atvinnurekanda að ræða, sér í lagi fyrir almenna vinnumarkaðinn en jafnframt 
fyrir þann opinbera. Hvað ráðningar á opinberum markaði varðar er rétt að 
geta þess að um þær gilda ákvæði stjórnsýslulaga sem og hin óskrifaða 
meginregla um að ráða skuli hæfasta umsækjandann í starfið. Við 
hæfnismatið hefur almennt verið gengið út frá því að hlutaðeigandi 
veitingarvaldshafi hafi ákveðið svigrúm til þess að velja þau sjónarmið sem 
hann byggir á hverju sinni en að sjálfsögðu er miðað við að umsækjendur um 
starf séu metnir á grundvelli sömu sjónarmiðanna. Þessi skilningur á sér m.a. 
stoð í tveimur dómum Hæstaréttar í ráðningarmálum þar sem málatilbúnaður 
umsækjanda byggði m.a. á því að ákvæði gildandi jafnréttislaga hefðu verið 
brotin, sjá mál nr. 121/2002 (sýslumannsembættið á Keflavíkurflugvelli) og 
mál nr. 330/2003 (leikhússtjórastarf við LA).
Sambandið telur nauðsynlegt að fella brott ákvæði 6. mgr. 26. gr. Ástæðan er 
sú að ótækt er að binda í lög hvaða ástæður eða sjónarmið atvinnurekanda er 
heimilt að tilgreina fyrir ráðningu tiltekins starfsmanns. Ella er hætt við að 
önnur sjónarmið missi vægi, sér í lagi þau sem endurspegla aðstæður, 
áherslur og þarfir þess vinnustaðar sem í hlut á. Jafnframt er hætt við að 
nauðsynlegir eiginleikar umsækjenda sem kunna að skipta miklu máli og eru 
aimennt viðurkenndir innan stjórnsýsluréttarins missi vægi, svo sem 
samskiptahæfni, frumkvæði o.m.fl. Verði nefnd 6. mgr. felld brott úr 
frumvarpinu þarf einnig að gera nauðsynlegar breytingar á 4. mgr. sömu 
greinar þannig að atvinnurekendum verði gert mögulegt að tilgreina allar 
málefnalegar ástæður að baki ákvörðun um ráðningu sem fyrir hendi kunna 
að vera.
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j. Breytingartillaga við 27. gr. Með sömu rökum og fram koma í 
athugasemdum við 26. gr. leggur sambandið til að 4. mgr. 27. gr. falli brott. 
en þar er gert ráð fyrir að sömu þættir verði lögbundnir varðandi mat á því 
hvort atvinnurekandi hafi brotið greinina en hún kveður á um bann við 
uppsögn o.fl. vegna kæru eða leiðréttingarkröfu.

k. Kostnaðaráhrif fyrir sveitarfélögin. í kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytis 
er áætlað að um 120 ríkisaðilar þurfi að gera jafnréttisáætlanir og að 
kostnaður af þeim sökum verði á bilinu 3-5 m.kr. á ári að jafnaði. 
Sambærilegt mat hefur ekki farið fram gagnvart sveitarstjórnarstiginu. Sá 
munur er þó á að sveitarfélögum er þegar skylt að gera jafnréttisáætlanir og er 
því eingöngu um nýja skyldu að ræða fyrir fyrirtæki sveitarfélaga sem ekki 
hafa þurft að gera sérstaka jafnréttisáætlun. Ýmis önnur ákvæði frumvarpsins 
geta einnig falið í sér umtalsverðan kostnað fyrir sveitarfélögin.
3. Lokaorð. Allmörg sveitarfélög hafa sett sér stefnu í jafnréttismálum og 
höfðu 26 sveitarfélög samþykkt jafnréttisáætlanir árið 2006 og 14 til viðbótar 
voru að vinna að slíkri áætlun. Sveitarfélögin hafa einnig lagt sitt af mörkum 
til að stuðla að auknu jafnrétti á vinnumarkaði. Má þar nefna að fjöldi 
leikskólabarna hefur aukist mjög á síðustu árum auk þess sem 
meðaldvalartími þeirra hefur lengst verulega. Mörg sveitarfélög bjóða einnig 
upp á lengda viðveru fyrir grunnskólabörn í 1.-4. bekk. Sveitarfélögin hafa því 
mikilvægu hlutverki að gegna á sviði jafnréttismála.
Nýtt verkefni sem miðar að því að auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í 
skólastarfi, þ.e. í leikskólum og grunnskólum, er að hefja göngu sína. Með 
markvissri fræðslu og umræðu frá upphafi skólagöngu er ætlunin að gefa 
ungu fólki tækifæri til að taka ákvarðanir varðandi framtíð sína á eigin 
forsendum óháð staðalmyndum kynjanna og hefðbundnu starfsvali. Aðilar að 
verkefninu eru félagsmálaráðuneytið, Jafnréttisstofa, Jafnréttisráð, 
Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarkaupstaður, Kópavogsbær og 
Akureyrarkaupstaður. Vill sambandið nota þetta tækifæri til að koma á 
framfæri því sjónarmiði að það yrði til hagsbóta fyrir starf Jafnréttisráðs ef þar 
ætti sæti fulltrúi skólasamfélagsins, t.d. grunn- eða framhaldsskóla, eða 
samtaka foreldra.
Loks er athygli félags- og tryggingamálanefndar vakin á því að ekki var óskað 
umsagnar einstakra sveitarfélaga um frumvarpið. Hér er um að ræða mál sem 
snertir öll sveitarfélög og telur sambandið eðlilegt að þeim gefist kostur á að 
koma sínum sjónarmiðum á framfæri innan eðlilegs frests.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

ÍVhíVl
Guðjón Bragason 

sviðsstjóri lögfræðisviðs
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SA MBA ND  ( S L E N S K R A  S V E I T A R F É L A G A

FélagsmálaráðuneytiÖ Reykjavík 23. nóvember 2006
b.t. nefndar um endurskoðun laga um
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 0607248SA GÓS
karla Tilv.: 252

Hafnarhúsinu við Tiyggvagötu 
150 REYKJAVÍK

Efni: Umsögn vegna endurskoðunar laga um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla

Með bréfi félagsmáiaráðuneytisins frá 3. júlí slv fyrir hönd nefndar um 
endurskoðun laga um jafna stöðu og jafnan rétt lcvenna og karla (jafnréttis- 
laga), var Sambandi íslenskra sveitarfélaga gefinn kostur á að koma á framfæri 
við nefndina afstöðu sinni og athugasemdum varðandi jafnréttismál svo og að 
koma með tillögur til breytinga á lögunum eða annað það sem máli kann að 
skipta f þessu sambandi.
Af ofangreindu tilefni er umsögn þessi skrifuð en efni hennar takmarkast við 
þau ákvæði jafnréttislaga sem varða launajafnrétti og sönnun f slíkum málum, 
þ.e. 14. gr. og 2. mgr. 23. gr. laganna, með tilliti til þess regluverks sem gildir 
um laun og önnur kjör starfsmanna sveitarfélaga.

Almennt

Sveitarfélögin eru mörg hver stórir vinnuveitendur og í heild sinni eru þau 
ásamt ríkinu stærstu vinnuveitendur í landinu. Starfsmenn sveitarfélaga eru 
um 23.000 í um 18.400 stöðugildum. Þeir eru álíka margir og ríkisstarfsmenn 
en sarhanlagt eru starfsmenn f þjónustu hins opinbera um 22% mannafla á 
vinnumarkaði á íslandi. Starfsmenn sveitarfélaga vinna fjölbreytt störf. Mikið 
er um sérhæfð störf sem krefjast tiltekinnar fagmenntunar.
Sveitarfélög jafnt stór sem smá eru almennt meðvituð um vinnuveitenda- 
hlutverk sitt og þær skyldur sem því fylgja gagnvart starfsmönnum samkvaemt 
lögum og samningum. Fullyrða má að þetta eigi einnig við um þá skyldu sem 
felst í jafnlaunareglunni, þ.e. að konum og körlum sem starfa hjá sama 
vinnuveitanda skuli greidd jöfn laun og skulu njóta sömu kjara fyrir 
jafnverðmæt og sambærileg störf. Vísast hér m.a. til jafnréttisáætlana og 
jafnréttisstefna sveitarfélaga. Þá hefur launajafnrétti lengi verið eitt af megin-
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markmiðum Launanefndar sveitarfélaga} en hún annast gerð kjarasamninga 
fyrir hönd sveitarfélaga í miklum mæli.
Samkvæmt dómaframkvæmd er Ijóst að ef leiddar eru verulegar líkur að því 
að störf konu og karls hjá sama vinnuveitanda séu „... sambærileg að inntaki 
og ytra búnaði" verða mismunandi launakjör þeirra ekki réttlætt með því einu 
að þau taki laun samkvæmt mismunandi kjarasamningum. Þá er Ijóst að 
samningsfrelsi á vinnumarkaði sætir takmörkunum af ákvæðum jafnréttislaga 
þannig skýrðum. Vísast hér til dóma Hæstaréttar í RÚV-málinu (H 1997, bls. 
1008) og Akureyrarmálanna tveggja (H 2000, bls. 2104 og H 20. janúar 
2005, mál nr. 258/2004).

Laun og önnur kjör starfsmanna sveitarfélaga

Laun og önnur kjör starfsmanna sveitarfélaga fara jafnan eftir ákvæðum 
kjarasamnings, þ.e. samriings við það stéttarfélag sem fer með samningsrétt 
fyrir hlutaðeigandi starf/starfsmann gagnvart sveitarfélagi.
Fjöldi kjarasamningî vegna starfsmanna í þjónustu sveitarfélaga er samtals 79 
og tekur til 16.600 starfsmanna sveitarfélaga f um 13.300 stöðugildum. Þau 
stéttarfélög sem um ræðir eru flest aðildarfélög ASÍ, BHM og BSRB og 
Kennarasamband íslands fyrir grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla. 
Aðildarfélög BHM starfa á landsvísu. Aðildarfélög ASÍ og BSRB eru flest 
staðbundiri, þ.e. verkalýðsfélög annars vegar og bæjarstarfsmannafélög hins 
vegar. önnur aðildarfélög ASI og BSRB starfa á landsvísu, Ld. Samiðn og 
Sjúkraliðafélag íslands. Þá eru stöku stéttarfélög utan heildarsamtaka, t.d. 
Vélstjórafélag íslands og Stéttarfélag verkfræðinga. Rétt er að geta þess að 
Reykjavíkurborg semur sjálf við aðildarfélög ASÍ, BHM og BSRB og taka þeir 
samningar til um 5.100 stöðugilda. Launanefnd sveitarfélaga fer aftur á móti 
með samningsumboð borgarinnar, sem og annarra sveitarfélaga, gagnvart 
Kennarasambandi íslands.
Samkvæmt framansögðu er Ijóst að f hverju sveitarfélagi fyrir sig gildir fjöldi 
kjarasamninga. Dæmi eru um að fjöldi samninga sé vel á þriðja tug. Til 
samanburðar er rétt að geta þess að á hinum Norðurlöndunum þekkistekki sá 
veruleiki að sveitarfélög þurfi að semja við slíkan fjölda sjálfstæðra stéttar- 
félaga. Þar koma stéttarfélögin fram gagnvart sveitarfélögum sem ein heild 
eða undir merkjum nokkurra heildarsamtaka.
Yfirleitt er það svo að einungis gildir einn kjarasamningur fyrir sömu 
störf/starfsstétt hjá hverju sveitarfélagi. Þó er nokkuð algengt að tveir 
samningar gildi við sitt hvort stéttarfélagið fyrir sömu/sams konar störf. Þetta á 
við um marga starfsmenn sem gegna sérhæfðum störfum þar sem krafist er 
tiltekinnar fagmenntunar. Þeir eiga val um það hvort þeir taka laun 
samkvæmt kjarasamningi hlutaðeigandi aðildarfélags BHM eða hlutaðeigandi 
bæjarstarfsmannafélags. Þá eru dæriii um slíka skörun milli kjarasamninga 
bæjarstarfsmannafélaga annars vegar og staðbundinna verkalýðsfélaga eða 
annarra stéttarfélaga fyrir hlutaðeigandi starfsgrein/fagfélag hins vegar. Auk 
þess eru dæmi um að fleiri en eitt bæjarstarfsmannafélag fari með samnings- 
rétt gagnvart sama sveitarfélaginu, t.d. í kjölfar sameiningar sveitárfélaga.
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Jafnframt eru dæmi um að bæjarstarfsmannafélög hafi sameinast þannig að 
eittfélag hafi samningssvæði sem nær til tveggja eða fleiri sveitarfélaga.
í kjarasamningum sveitarfélaga og viðsemjenda þeirra er kveðið með 
ítarlegum hætti á um laun og önnur kjör. Segja má að ákVæði þeirra séu að 
mestu leyti sambærileg um almenn kjaraleg atriði, svo sem skilgreiningar á 
vinnutíma, lágmarkshvíld, orlof, tryggingar og veikindarétt. Öðru máli gegnir 
um sjálfan launaliðinn. í hvérjum kjarasamningi fyrir sig er samið um launa- 
taxtann í launatöflu þar sem fram koma fjárhæðir hvers launaflokks fyrir fullt 
mánaðarstarf eftir þrepum sem miðast við lífaldur. Þá éru sérstök ákvæði um 
það hvernig beri að raða störfum/starfsheitum í launaflokk. Þar að auki eru 
jafnan sérstök ákvæði um viðbótarlaunaflokka eða annars konar greiðslur fyrir 
tiltekin atriði svo sem menntun. Misjafnt er eftir kjarasamningum hvort kveðið 
er á um tilteknar greiðslur vegna sérstakra verkefna og hæfnitfærni.
Áréttað skal að sveitarfélög fylgja jafnan ákvæðum hlutaðeigandi kjara- 
samnings við ákvörðun launa og launaafgreiðslu. Þau horfa á ákvæði hvers 
kjarasamnings fyrir sig sjálfstætt að þessu leyti til enda er því almennt þannig 
háttað að starfsmaður heyrir einungis undir gildissvið eins kjarasamings. 
Almennt er ekki hægt að fallast á það að um laun og kjör starfsmanns gildi 
ákvæði fleiri kjarasamninga en eins, að starfsmaður geti valið það besta úr 
nokkrum samningum. Slíkt myndi skapa hættu á glundroða og ósamræmi í 
allri framkvæmd. Þetta á ekki hvað sfst við um launalið samninga þar sem 
uppbygging þeirra ákvæða er oft með gerólíkum hætti. í þessu sambandi er 
og rétt að taka fram að allir kjarasamningar sem launanefndin gerir fyrir hönd 
sveitarfélaga eru hámarkssamningar. Þegar sveitarfélög fela nefndinni umboð 
til samningsgerðar fyrir sína hönd þá skuldbinda þau sig jafnframt til að hlíta 
kjarasamningum nefndarinnar í öllum atriðum. Breytingar, viðbætur ogfrávik, 
svo sem kerfisbundnar yfirborganir sem byggja á launategundum kjara- 
samnings á gildistíma hans eru óheimilar án samþykkis. launanefndar. Sjá 
meðfylgjandi samþykktir fyrir launanefndina frá XVII. landsþingi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga f september 2002.

Starfsmat
Starfsmat er viðurkennd aðferð við að meta störf. Það er talið ein besta 
aðferðin við að meta störf með hlutlægum mælikvörðum til iauna og tryggja 
þar með starfsmönnum jöfn laun fyrir jafnverðmæt og sambærileg störf. Rétt 
er að taka fram að í starfsmati eru störf metin en ekki starfsmenn. Það mat er 
lagt til grundvallar við röðun hvers og eins í launaflokk (grunnlaun). Því til 
viðbótar koma jafnan aðrar greiðslur sem byggja á persónubundnum þáttum, 
t.d. lífaldri, starfsaldri og menntun.
Löng hefð er fyrir notkun starfsmats hjá sveitarfélögum. Akureyrarbær og 
Starfsmannafélag Akureyrar tóku upp starfsmat árið 1978. Níu árum síðar 
samdi LaUnanefnd sveitarfélaga við bæjarstarfsmannafélögin um starfsmat. 
Árið 2001 sömdu launanéfndin og bæjarstarfsmannafélögin um nýtt starfsmat 
að breskri fyrirmynd. Það ár var jafnframt tekið upp sama starfsmatskerfið í 
samningum launanefndarinnar og staðbundinna verkalýðsfélaga. Það sama 
gildir um samninga Reykjavíkurborgar við Starfsmannafélag Reykjavíkur og
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Eflingu - stéttarfélag. Þar var árið 2001 samið um að taka upp starfsmat, þ.e. 
sama starfsmatskerfi og launanefndin samdi um við sína viðsemjendur. 
Starfsmatskerfin fyrir Reykjavík annars vegar og hin sveitarfélögin hins vegar 
eru rekin í sitt hvoru lagi en samvinna hefur verið milli aðila og ákveðnu 
samræmi verið haldið milli kerfanna. Þá er rétt að geta þess að Reykja- 
víkurborg hefur samið við fleiri en nefnd stéttarfélög um notkun 
starfsmatskerfisins.
Samkvæmt framansögðu tekur ríflega helmingur starfsmanna sveitarfélaga 
laun samkvæmt kjarasamningum þar sem samið hefur verið um starfsmat 
samkvæmt sama eða sams konar kerfi.
í stuttu máli má segja að röðun starfsmanns í launaflokk samkvæmt starfsmati 
fari fram með eftirfarandi hætti. Starfinu sem starfsmaðurinn gegnir er fundið 
viðeigandi starfsheiti meðal þeirra sem skilgreind hafa verið inn í 
starfsmatskerfið en þau eru f kerfi launanefndarinnar vel á annað hundrað og 
flokkast í 13 starfahópa. Hvert starfsheiti hefur verið metið til stiga út frá 
fjórum hlutlægum meginþáttum, þ.e. þekkingu og reynslu, álagi, ábyrgð og 
umhverfi. Stigafjöldinn hefur úrslitaþýðingu við röðun starfsheitanna í 
launaflokk en um það gildir umsamin reikniregla/tengiregla. Samkvæmt 
starfsmatinu fá starfsmenn með starfsheiti sem metin hafa verið til jafn margra 
stiga röðun í sama launaflokk. Starfsmatið á að leiða til þess að störfum sé 
raðað þannig til grunnlauna að laun séu hin sömu fyrir jafnkrefjandi störf, 
óháð sveitarfélagi, starfsstað, stéttarfélagi og kyni.
Til þess að meginmarkmið starfsmatsins um sömu laun fyrir jafnverðmæt og 
sambærileg störf gangi upp í alla staði þyrfti starfsmatskerfið að ná til allra 
starfsmanna sveitarfélaga. Þannig er þvf ekki háttað því starfsmatskerfið nær 
almennt ekki til þeirra sem taka laun samkvæmt kjarasamningum annarra 
stéttarfélaga en bæjarstarfsmannafélaga og staðbundinna verkalýðsfélaga. 
Launanefnd sveitarfélaga hefur ekki viljað bjóða fleiri stéttarfélögum upp á 
starfsmatskerfið að svo stöddu. Skýringuna á því má m.a. rekja til þess að 
innleiðing kerfisins og rekstur þess hefur reynst umfangsmeiri en gert hafði 
verið ráð fyrir. Þá er rétt að benda á að það er ekki sjálfgefið að samstaða 
myndi nást hjá öllum viðsemjendum nefndarinnar um að taka upp starfsmats- 
kerfið og að það tækist að halda því að öllu leyti samræmdu varðandi 
tengingu þess við laun. Raunar hafa þær raddir heyrst að kannski sé best að 
hverfa frá starfsmatinu þar sem það virðist skapa sveitarfélögum meiri hættu á 
að vera sökuð um að brjóta jafnlaunaregluna en ella.

Nánar um samningsrétt stéttarfélaga

Á hinum almenna vinnumarkaði er hefö fyrir svonefndum forgangsréttar- 
ákvæðum en þau kveða á um forgang félagsmanna til allra þeirrar vinnu sem 
hlutaðeigandi samningur tekur til. Þar fer því almennt eitt stéttarfélag með 
samingsréttinn fyrir hverja starfsgrein á hverju svæði. Slík ákvæði tíðkast ekki 
f kjarasamningum sveitarfélaga og viðsemjenda þeirra annarra en aðildar- 
félaga ASÍ. Forgangsréttarákvæðin f kjarsamningum sveitarfélaga og aðildar- 
félaga ASÍ hafa þó takmarkaða eða enga þýðingu gagnvart samningum 
stéttarfélaga opinberra starfsmanna, enda er samningsréttur þeirra síðarnefndu
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lögfestur samkvæmt ákvæðum laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna 
nr. 94/1986.
Ákvæði laga um kjarasamninga opinberra starfsmanna eru með þeim hætti að 
auðvelt er fyrir hvers konar fagstéttir að stofna sjálfstæð stéttarfélög og krefjast 
þess að samið sé við þau. Vfsast hér m.a. til niðurstöðu Félagsdóms í máli nr.
12/2005, Skurðlæknafélag íslands gegn íslenska ríkinu, og í máli nr. 9/1999, 
Vélstjórafélag íslands gegn Reykjavíkurborg og Starfsmannafélagi Reykja- 
víkurborgar.

Vandamál
Samkvæmt framansögðu er Ijóst að kjarasamningsumhverfið fyrir starfsmenn 
sveitarfélaga er margslungið. Viðsemjendur sveitarfélaga eru margir og 
nokkuð algengt að fleiri en einn viðsemjandi sé fyrir sömu/sams konar störf 
hjá sama sveitarfélagi. Samanburður á launum og öðrum kjörum einstaklinga 
sem taka laun samkvæmt sitt hvorum kjarasamningnum er vandasamur, 
einkum þegar samningarnir eru ólíkir að inntaki varðandi launaliði og 
launamyndandi atriði.
Til frekari glöggvunar er rétt að benda á eftirfarandi:
Miðað við núverandi ástand standa sveitarfélög og Launanefnd sveitarfélaga 
frammi fyrir þvf að f hvert sinn sem kjarasamningar eru lausir er hættan m.a. 
sú að ekki takist að halda hinu samræmda starfsmatskerfi eins hvað varðar 
tengingu þess við laun, þ.e. röðun í launaflokka og taxta. Niðurstaðan kann 
m.a. að verða óiík gagnvart hlutaðeigandi bæjarstarfsmannafélagi annars 
vegar og hinu staðbundna verkalýðsfélagi hins vegar. Slfkt væri ávísun á 
mismunandi laun fyrir störf enda þótt stigafjöldi starfsheita væri hinn sami og 
þau þar með talin jafnverðmæt og sambærileg. í þessu sambandi er rétt að 
hafa í huga að hvert stéttarfélag um sig fer með sjálfstæðan samningsrétt 
lögum samkvæmt og getur því samninganefnd þess hvenær sem er ákveðið 
að kljúfa sig frá samvinnu með öðrum félögum, líkt og bæjarstarfsmanna- 
félögin í Kópavogi, Hafnarfirði og á Akranesi gerðu í sföustu kjarasamningum.
Þá standa sveitarfélög mörg hver frammi fyrir þvf að starfsmenn úr sömu 
fagstétt eiga val um það hvort þeir taka laun samkvæmt samningi við bæjar- 
starfsmannafélagið eða samningi við hlutaðeigandi fagfélag, t.d. aðildarfélag 
BHM. Ef starfsmenn eru ekki samtaka í þessum efnum kann sveitarfélag að 
sitja uppi með þann veruleika að kona og karl í nákvæmlega eins störfum 
taka .laun samkvæmt sitt hvorum samningnum. Þeir samningar sem um ræðir 
eru það ólíkir hvað varðar launalið og launasetningu að viðbúið er að þeir 
gæfu umræddu „pari" ekki hákvæmlega sömu laun. Til að mynda er Ijóst að 
lífaldur hefur meiri áhrif á laun starfsmanns samkvæmt kjarasamningum 
bæjarstarfsmannafélaga en samningum aðildarfélaga BHM. Aftur á móti er 
heimilt að greiða sérstaklega fyrir færni/hæfni í samningum síðarnefndu 
félaganna en ekki þeirra fyrrnefndu. Ef sveitarfélagið myndi hækka laun þess 
lægra launaða til jafns við laun þess hærra launaða þá gæti það haft verulegar 
afleiðingar í för með sér ef hinn lægra launaði er í bæjarstarfsmannafélaginu. 
Samkvæmt samningi þess félags fer launaröðun eftir starfsmatskerfinu.
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Viðbúið væri að aðrir starfsmenn í bæjarstarfsmannafélaginu og hinu 
staðbundna verkalýðsfélagi sem gegna störfum/starfsheitum sem hafa sama 
fjölda starfsmatsstiga og umræddur einstaklingur krefðust sömu hækkunar á 
launum með vfsunar til jafnræðis og eftir atvikum jafnlaunareglunar. Ef fallist 
væri á launahækkanir til þeirra mætti reikna með að þeir starfsmenn sem 
hefðu aðeins fleiri starfsmatsstig en væru nú á lægri launum en þeir sem 
hefðu lægri stig krefðust einnig hækkunar með sömu rökum og svo koll af 
kolli. Slíkt myndi hafa í för með sér að launaliðir hlutaðeigandi kjarsamninga 
væru í reynd lausir en ekki bundnir eins og þeir eiga að vera þegar 
friðarskylda ríkir milli aðila. Þá myndi þetta leiða til ákveðins ójafnræðis 
meðal stéttarfélaga. Sum þeirra fengju fleiri tækifæri en önnur til að sækja 
kjarabætur fyrir sína félagmenn.

Niðurlag

Fjöldi stéttarfélaga með sjálfstæðan samningsrétt fyrir starfsmenn/störf í 
þjónustu sveitarfélaga er mikill. Nokkuð er um að samningsréttur þeirra 
skarist og að í gildi séu fleiri en einn kjarasamningur vegna sömu eða sams 
konar starfa.
Laun og kjör starfsmanna sveitarfélaga fara jafnan eftir ákvæðum kjarasamn- 
ings. í mörgum tilvikum ræður afstaða starfsmanns þvf hvaða stéttarfélag fer 
með samningsréttinn vegna starfa hans. Komi sú staða upp að kona og karl í 
sams konar störfum hafi ekki sömu laun telst sveitarfélagið hafi brotið 
jafnlaunaregluna takist því ekki að sýna fram á ástæður sem réttlætt geta þann 
mun. Samkvæmt dómaframkvæmd myndu mismunandi kjarasamningar 
einstaklinganna ekki teljast réttmætar ástæður fyrir mismunandi launakjörum. 
Viðbúið er að það gæti reynst sveitarfélagi illmögulegt að útskýra launa- 
muninn með öðrum hætti þar sem almenna reglan er sú að laun og önnur 
kjör starfsmanna þeirra grundvallast alfarið á hlutaðeigandi kjarasamningi.
Samkvæmt framansögðu er Ijóst að fyrirkomulagið sem gildir um laun og kjör 
starfsmanna sveitarfélaga er mjög viðkvæmt. Samningsfrelsi sveitarfélaga og 
viðsemjenda þeirra sætir verulegum takmörkunum af jafnlaunareglunni eins 
og hún hefur verið skýrð. Sveitarfélag kann að sitja uppi með að hafa gerst 
brotlegt við jafnlaunaregluna þrátt fyrir að Ijóst sé að laun og önnur kjör 
þeirra einstaklinga sem f hlut eiga hafi algjörlega ráðist af hlutaðeigandi 
kjarasamningum og að sveitarfélagið hafi ekki ráðið samningsaðild þeirra.
Við þetta ástand verður vart búið til lengdar. Nauðsynlegt hlýtur að vera að 
samræma ákvæði þeirra laga sem gilda um viðsemjendur sveitarfélaga til 
samræmis við þær takmarkanir sem jafnlaunareglan setur samningsfrelsi 
þeirra. í þvf sambandi þykir að minnsta kosti nauðsynlegt að takmarka 
samningsfrelsið þannig að samningsrétturinn fyrir sömu/sams konar störf hjá 
sama sveitarfélagi takmarkist almennt við eitt stéttarfélag. Slíkt myndi kalla á 
breytingar á ákvæðum laga nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna, og ef til vill ákvæðum laga nr. 80/1938, um stéttarfélög og 
vinnudeilur.
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Að lokum er rétt að vekja athygli á því að í jafnlaunamálum þar sem laun 
konu og karls fara eftir mismunandi kjarasamningum er sönnunarbyrði vinnu- 
veitanda mjög þung. Þrátt fyrir að þeir leggi fram heildstæðan samanburð á 
kjörum eftir samningum og útlistanir á mismunandi launasetningu 
(launakerfum) og vinnumagni virðist það ekki geta réttlætt eða sannað að 
hlutlægar og málefnalegar ástæður hafi ráðið þeim launamun sem um ræðir, 
jafnvel þótt munurinn hafi verið innan við 1% af endanlegri röðun 
hlutaðeigandi í launaflokka. Sjá álit kærunefndar jafnréttismála f máli nr. 
16/2004: A gegn Landspítala - háskólasjúkrahúsi. Þá má í þessu sambandi 
benda á álit kærunefndarinnar í málum nr. 1/2002: A gegn Sveitarfélaginu 
Árborg, og nr. 5/2000: A gegn Skólaskrifstofu Kópavogs.

Hjálagt:
Samþykktir fyrir Launanefnd sveitarfélaga, samþykktar í september 2002.
Yfirlit yfír kjarasamninga á vegum Launanefndar sveitarfélaga, dags. 10. okt. 2006.

Virðingarfyllst 
SAMBAND ÍSLENSKRA SVEITARFÉLAGA

Guðrún ósk SigurjónsdótHr 
lögfræðingur á kjarasviði
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