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Umsögn VR um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafnan rétt 
kvenna og karla nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun)
(437. mál., 146. löggjafarþing 2016-2017. Stjórnarfrumvarp. )

VR fagnar frumvarpi félags- og jafnréttismálaráðherra um jafnlaunavottun og telur það 
mikilvægan áfanga í átt að fullu jafnrétti karla og kvenna. VR hefur lengi barist fyrir 
jöfnum launum kynjanna enda er kynbundinn launamunur ein helsta birtingarmynd 
ójafnrar stöðu karla og kvenna á íslenskum vinnumarkaði.
VR vill hins vegar koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum um frumvarpið með það 
að leiðarljósi að skapa umræðu um þetta mikilvæga verkefni og tryggja framgang þess.

1. Á íslenskum vinnumarkaði á árunum 2012 -  2014 voru hátt í 27 þúsund fyrirtæki, 
samkvæmt upplýsingum sem fram koma á heimasíðu Hagstofu Íslands1.
Frumvarp um jafnlaunavottun tekur eingöngu til fyrirtækja þar sem starfsmenn 
eru 25 eða fleiri að jafnaði á ársgrundvelli eða tæplega 1.200 atvinnurekenda, skv. 
því sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu. Þó frumvarpið taki til mikils 
meirihluta virkra starfsmanna á vinnumarkaði spyr VR hvernig löggjafinn hyggst 
tryggja að fyrirtæki og stofnanir, sem ekki falla undir frumvarpið vegna þessa 
ákvæðis um fjölda starfsmanna, greiði körlum og konum sömu laun fyrir sama 
eða sambærilegt starf, eins og kveðið er á um 1. mgr. 19. gr. laga nr. 10/2008?

2. Í greinargerðinni með frumvarpinu kemur fram að samtökum aðila 
vinnumarkaðarins verði falið eftirlit með því að fyrirtæki og stofnanir með 25 eða 
fleiri starfsmenn öðlist jafnlaunavottun eða staðfestingu og að slíkt sé endurnýjað 
á þriggja ára fresti. Þar segir á bls. 11 að ráðherra skuli fjalla nánar um með hvaða 
hætti eftirliti aðila vinnumarkaðarins skuli háttað í reglugerð að höfðu samráði við 
samtök aðila vinnumarkaðarins. Það er að mati VR mikilvægt að drög að slíkri 
reglugerð liggi fyrir áður en greidd verða atkvæði um frumvarpið svo öllum megi 
vera ljóst hvernig slíkt eftirlit getur farið fram og að skýrar heimildir liggi þar að

1 Hagstofa Íslands, Fjöldi fyrirtækja og rekstrarupplýsingar eftir atvinnugreinum og stærð 2012-2014, 
hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/fyrirtaeki/afkoma-fyrirtaekja/
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baki. Í frumvarpinu kemur ekki fram hvernig eftirliti skuli háttað á því þriggja ára 
tímabili sem líður frá því fyrirtæki/stofnun fékk vottun/staðfestingu og þar til 
kemur að endurnýjun hennar. Mikilvægt er að sátt náist um hvernig eftirliti með 
framkvæmd jafnlaunastaðalsins innan fyrirtækja/stofnana á þessu 3ja ára tímabili 
skuli háttað.

3. Í 5. mgr. 19. gr. frumvarpsins, um heimild fyrirtækja eða stofnana þar sem starfa 
25 -  99 starfsmenn að j afnaði að velj a hvort úttekt fari fram á grundvelli 1. gr. b 
(leitað eftir staðfestingu á að kröfurnar séu uppfylltar hjá hagsmunaaðilum, s.s. 
fulltrúum starfsmanna) eða 1. gr. c (leitað eftir vottun þar til bærs aðila á 
jafnlaunakerfi sín) er vísað í hagsmunaaðila. Í greinargerð með frumvarpinu er á 
bls. 4 skilgreinmg á orðinu „hagsmunaaðili“ Þar segir m.a.: „Með hagsmunaaðila 
í frumvarpi þessu er átt við starfsmann ....“ Samskonar skýringu á orðinu er að 
finna í staðlinum sjálfum. Því spyr VR hvort lögin heimili að einn starfsmaður 
fyrirtækis geti uppfyllt skyldur hagsmunaaðila?

4. Þá er í frumvarpinu ekki að finna skýra heimild Jafnréttisstofu til að sannreyna 
úttekt hagsmunaaðila eða vottunarfyrirtækja. VR telur mikilvægt að slík heimild 
liggi fyrir.
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