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Efni: Umsögn um lagafrumvarp um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (jafnlaunavottun)

Kennarasamband Íslands (KÍ) hefur fengið til umsagnar lagafrumvarp um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla (jafnlaunavottun), mál 437 á 146. löggjafarþingi. KÍ fagnar frumvarpinu og styður 
framgang þess í þinginu.

KÍ tók þátt í samráði velferðarráðuneytis um gerð frumvarpsins ásamt öðrum samtökum aðila 
vinnumarkaðarins (sbr. gr. 5 í greinargerð með frumvarpinu). Í þeirri vinnu lagði KÍ áherslu á stuðning 
við að jafnlaunavottun yrði sett á með lagasetningu í Ijósi þess að kynbundinn launamunur er 
staðreynd á íslenskum vinnumarkaði. Jafnlaunavottun hefur verið valkvæð frá því staðallinn ÍST 85 
tók gildi í desember 2012. KÍ telur lögfestingu vottunarinnar tryggja betur jafnræði og framgang 
jafnréttis kynjanna á íslenskum vinnumarkaði. Lögfesting slíkra reglna hefur þegar sýnt fram á 
jákvæðan árangur, sbr. lög um kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja frá árinu 2010.

Jafnlaunavottun mun án efa ekki ein og sér leysa þann vanda sem kynbundinn launamunur er. Það er 
hins vegar mat KÍ að jafnlaunavottun sé mikilvægt lóð á vogarskálarnar sem geti leitt af sér skýrari og 
gagnsærri ákvarðanir um laun karla og kvenna í fyrirtækjum og stofnunum á íslenskum vinnumarkaði, 
sem geti dregið úr líkum á að kynbundinn launamunur viðhaldist með aukinni meðvitund um jafnrétti 
kynjanna á vinnumarkaði. Þá er einnig talið líklegt að sú vinna sem þarf að fara fram við innleiðingu 
jafnlaunastaðals innan hvers fyrirtækis eða stofnunar, svo sem starfaflokkun og launagreining, komi í 
veg fyrir hvers kyns mismunun í launum, umbun, framgangi í starfi eða öðrum tengdum málum hjá 
viðkomandi fyrirtæki/stofnun, ekki aðeins kynjamismunun.

Til að tryggja framgang laganna hefur KÍ þó bent á að hið opinbera þurfi að bæta verkfærakistuna 
sem inniheldur skjöl sem eiga að auðvelda innleiðingu jafnlaunastaðalsins, veita fyrirtækjum og 
stofnunum stuðning og/eða tryggja þeim ráðgjöf vegna innleiðingarinnar, styrkja starfsemi 
Jafnréttisstofu til að sinna því eftirlitshlutverki sem henni er falið með lögunum og vinna að eflingu 
vottunarumhverfisins á Íslandi. Á vettvangi samráðsins kom fram vilji ráðherra til alls þessa.

Að lokum bendir KÍ á að í ljósi lagasetningar sé mikilvægt að hver sem er geti tilkynnt til 
Jafnréttisstofu ef fyrirtæki eða stofnun fer ekki eftir lögunum og að jafnlaunastaðalinn ÍST 85 þurfi að 
vera aðgengilegur öllum þeim að kostnaðarlausu, sem vinna að innleiðingu hans.
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