
AlÞÍH8Í w r / O -  Erindi nr. Þ  /3S/S2i
komudagur ^ ctJ(.2Cöl

Bifröst, 29. nóvember 2007.

Félags- og tryggingamálanefod 
Alþingis

Rannsóknasetur vinnuréttar og jafnréttismála við Háskólann á Bifröst þakkar erindi 
félags- og tryggingamálanefndar Alþingis þar sem setrinu er gefinn kostur á umsögn um 
frumvarp til nýrra laga um jafna stöðu og jafiian rétt karla og kvenna.

Rannsóknasetrið hefur unnið að ýmsum verkefiium sem tengjast umræddu máli, 
sbr. einkum verkefiiin um Jafiiréttiskennitöluna og um vottun jafiilaunastefiiu.

A grundvelli verkefhisins um Jafiiréttiskennitöluna hafa verið birtar upplýsingar 
um stöðu jafnréttis í 100 stærstu fyrirtækjunum hér á landi. Auk þess felst í verkefninu 
athugun á frekari mælikvörðum á jafiirétti í fyrirtækjum og mótun svonefiidrar 
jafnréttiskennitölu, sem er ætlað að gefa stöðu jafiiréttis innan fyrirtækja til kynna. 
Meginstoð verkefiiisins er upplýsingaöflun um hlutfall kvenna í stjómvun og meðal æðstu 
stjómenda fyrirtækja hér á landi. Um er að ræða tveggja ára þróunarverkefni sem lýkur 
haustið 2008. Samstarfsaðilar verkefnisins eru Viðskiptaráðuneytið, Samtök 
atvinnulífsins, Félag kvenna í atvinnurekstri, Jafiiréttisráð og Jafhréttisstofa. Sú 
upplýsingaöflun sem fer fram á grundvelli verkefnisins er mjög mikilvæg út af fyrir sig, 
en að auki leggur verkefnið grunn að frekari rannsóknum á sviði jafnréttis í fyrirtækjum 
hér á landi og samanburði við önnur ríki.

Rannsóknasetrið hefur einnig lagt mikla þróunar og sérfræðivinnu af mörkum 
vegna verkefiiis félagsmálaráðuneytisins um vottun jafiilaunastefnu í fyrirtækjum. Sú 
vinna byggði á þeirri hugmyndafræði að tengja greiðslu jafnra launa til beggja kynja við 
gæðamál og ímynd fyrirtækja, þannig að fyrirtæki sæju sér hag í að fá vottun á 
jafiilaunastefnu sína. Vinna átti tiltekin viðmið varðandi það hvað teldust viðurkenndar 
aðferðir til að gæta að jöfnun launum og til stóð að mótun viðmiðanna færi fram í 
samstarfi við nokkur þeirra fyrirtækja og opinberar stofiianir sem höfðu gefið sig fram 
sem þátttakendur í verkefninu.

Þar sem Rannsóknasetrið starfar sem rannsóknastofnun Háskóla á sviði lögfræði, 
þar á meðal löggjafar er lýtur að jafnrétti á vinnumarkaði, eru ekki efni til að veita 
almenna umsögn um frumvarpið. Óski nefiidin eftir frekari upplýsingum um ofangreind 
mál eða sérstaks álits varðandi lögfræðileg álitaefni er á hinn bóginn velkomið að leita til 
setursins.

Virðingarfyllst,

Elín Blöndal.


