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Efni: Jafnlaunavottun

Jafnréttisstofu hefur borist til umsagnar frv. til laga um breytingar á lögum um jafna 
stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum 
(j afhl aunavottun).

Með þessu frumvarpi, ef að lögum verður, er gerð tilraun til þess að ná fram 
launajafnrétti kynjanna með því að styðjast við ákveðinn staðal (IST 85:2012). Þetta er 
í fyrsta sinn sem slíkri aðferð er beitt í heiminum, svo vitað sé. Því er um mjög 
merkilega tilraun að ræða sem vonandi á eftir að verða öðrum þjóðum leiðarljós í 
baráttunni við launamisrétti kynjanna. Jafnréttisstofa styður eindregið efni þessa 
frumvarps. Jafhréttisstofu er kunnugt um umræður um það hvort rétt sé og eðlilegt að 
lögleiða staðla en hér verður ekki tekin afstaða til hinnar tæknilegu hliðar, einungis 
fjallað um efni frumvarpsins.

Inngangur

Frá örófi alda hefur sú hugmynd verið ríkjandi hér á landi að konur væru 
minna virði en karlar og að þær þyrftu minna. Þannig var konum ætlaður minni matur 
en körlum fyrr á öldum og þeim gert að þjóna körlum til „borðs og sængur“ til viðbótar 
við þeirra daglegu störf. Þetta var það sem vakti Bríeti Bjamhéðinsdóttur til vitundar 
um það misrétti sem konur bjuggu við á síðari hluta 19. aldar. Um aldamótin 1900, 
þegar saltfiskurinn var orðinn aðalútflutningsvara landsins, var tímakaup verkakvenna 
þriðjungur til helmingur af tímakaupi karla. Launamisréttið er því mjög rótgróið. Árið 
1961 voru samþykkt lög um sömu laun fyrir sömu vinnu að ffumkvæði Hannibals 
Valdimarssonar þáverandi alþingismanns og forseta Alþýðusambands íslands. Á bak 
við hann var fjöldi verkakvennafélaga sem höfðu barist fyrir launajafnrétti í áratugi. 
Menn héldu að hægt væri að leiðrétta launamuninn í áföngum og að hann yrði úr 
sögunni á örfáum árum. Raunin varð önnur. Þrátt fyrir þessi lög og jafnréttislög ffá 
árinu 1976 (sem hafa verið endurskoðuð fjórum sinnum) hefur ekki tekist að útrýma 
launamisréttinu. Reyndar hefur ekki heldur tekist að ná samkomulagi um samræmdar 
mælingar á launamun. Því höfum við ótal kannanir sem sýna mismunandi niðurstöðu, 
eftir því hvaða breytur eru notaðar, allt frá 7% launamun upp í 16-17% mun á 
vinnumarkaðnum í heild. Ymis stéttarfélög hafa gert reglulegar kannanir fyrir sitt fólk
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(t.d. VR og SFR) sem eru sambærilegar ár eftir ár. Þær sýna viðvarandi launamun sem 
sveiflast aðeins upp og niður effir því hvemig árar í þjóðfélaginu.

Það eru skiptar skoðanir um það hvemig eigi að skilgreina og mæla launamun 
kynjanna. Evrópusambandið (Eurostat) styðst við óleiðrétta mælingu á tímakaupi en 
hér á landi hefur mikið verið gert til að leiðrétta launamuninn, þ.e. að bera saman og 
leiðrétta fyrir vinnutíma, menntun, starfsreynslu o.fl. Spumingin er hvort óleiðréttur 
launamunur sýni ekki best hver staða kynjanna er í raun. Konur vinna að meðaltali 
styttri vinnudag í launavinnu, störf þeirra margra (hefðbundin kvennastörf) eru til færri 
fiska metin, þær em mun lengur frá vinnu vegna bameigna en karlar o.s.frv. Engu að 
síður er ólíðandi að konum og körlum séu ekki greidd sömu laun fyrir sambærileg og 
jafh verðmæt störf.

Frumvarp um jafnlaunavottun

Frumvarp það sem hér er til umfjölíunar snýst um það að fyrirtæki og 
stofhanir með 25 starfsmenn eða fleiri skuli sækja um vottun þess að þau uppfylli 
kröfur staðalsíns IST 85:2012 um jafnlaunakerfi. Sótt skal um vottun hjá viðurkenndum 
vottunaraðila sem gengur úr skugga um að viðkomandi aðili uppfylli m.a. þau skilyrði:

a) að hafa heildstæða skjalfesta launastefnu,

b) hafí jafnréttisáætlun samþykkta af stjóm sem sé í samræmi við 18. gr. laga 
nr. 10/2008,

c) að fram hafí farið að minnsta kosti ein launagreining innan fyrirtækisins 
sem nýta skal við mótun jafnlaunastefnu og markmiðssetningu varðandi 
launajafnrétti kynja.

Fyrirtæki og stofnanir þurfa að sjálfsögðu að uppfylla önnur skilyrði staðalsins, svo 
sem lagalegar kröfur, kröfur um hlutverk, ábyrgð og völd, hæfni, þjálfun og vitund, 
samskipti, skjalfestingu og skjalastýringu. Hér er því eins og sjá má um ítarlegar kröfur 
að ræða.

Fyrirtæki með 25-99 starfsmenn geta leitað staðfestingar hagsmunaaðila 
(væntanlega verða það aðallega stéttarfélögin) á að þau hafi komið upp jafnlaunakerfí í 
stað þess að fá vottun vottunarstofu og þar með jafnlaunamerkið. í staðinn fá þau þá 
jafiilaunaviðurkenningu.

Nú þegar hafa verið gerðar tilraunir með að innleiða staðalinn, t.d. hjá embætti 
Tollstjóra sem er stór og fjölbreytt stofnun. í ljós kom að staðallinn kallaði á töluverða 
vinnu en niðurstaðan var ánægjuleg.

Það er eitt af meginhlutverkum Jafnréttisstofu að kalla eftir jafnréttisáætlunum 
fyrirtækja, stofhana og félagasamtaka. Jafnréttisstofa hefur skipulagt þessa vinnu 
þannig að taka fyrir ákveðin svið, t.d. hefur undanfarin ár verið kaílað eftir 
jafnréttisáætlunum skóla á öllum skólastigum, frá öllum ríkisstofnunum, 
fjármálastofnunum, öllum fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri (sem heyra undir 
lögin um kvóta í stjómum), öldrunarstofhunum og sveitarfélögum. Jafnframt hefur
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fjöldi fyrírtækja leitað eftir ráðgjöf og fræðslu vegna vinnu við jafnréttisáætlanir. Á 
næstunni mun Jafnréttisstofa beina sjónum að fyrirtækjum með 25-50 starfsmenn, þ.e. 
fyrirtækjum sem verður gert að fá vottun eða viðurkenningu um launajaíhrétti en hafa 
ekki skilað inn jafnréttisáætiunum. Því fleiri sem verða komnir með gilda 
jafnréttisáætlun þegar lögin ganga í gildi, því hraðar mun ganga að koma 
jafnlaunavottuninni á. Það er því jákvætt að innleiða jafhlaunastaðalinn í áföngum. Það 
gefur fyrirtækum og stofnunum tíma til að búa sig undir umsókn um jafnlaunavottun 
eða j afnlaunaviðurkenningu.

Athugasemdir viö einstakar greinar frumvarpsins.

1. 1. gr. Sú spuming vaknar hvort ekki væri rétt að vísa til ákvæða í lögum um 
vottunaraðila. Undir hvaða lög heyra þeir og hvaða kröfur eru gerðar?

2. Hvemig verður tryggt að hagsmunaaðilar sem taka að sér að gefa skriflega 
yfirlýsingu um að jafnlaunakerfi og framkvæmd þess standist staðalinn, hafí til þess 
nauðsynlega þekkingu og fæmi. Hvemig verður t.d. tryggt að þeir greini hvort 
jafnréttisáætlun er fullnægjandi eður ei. Hvaða kröfur verða gerðar til þessara aðila? 
Væntanlega verður hlutverk þeirra skilgreint nánar í reglugerð en það er mjög brýnt 
að þetta sé skýrt.

3. Samkvæmt frumvarpinu er Jafnréttisstofu heimilt að veita samtökum aðila 
vinnumarkaðarins aðgang að skýrslu vottunaraðila eða hagsmunasamtaka um 
niðurstöðu úttektar á jafnlaunakerfí fyrirtækis eða stofnunar hafí úttekt ekki leitt til 
vottunar. Hér vakna spurningar. Getur verið hætta á að gögn um launaúttekt (t.d. í 
fyrirtæki með 25 starfsmenn) skarist á við persónuvemd? Er þá heimilt að afhenda 
slík gögn? Hvemig má tryggja að svo verði ekki? Auðvitað gæti Jafnréttisstofa 
neitað að afhenda gögn ef þau eru persónugreinanleg. Sú spuming vaknar einnig 
hvers vegna aðilar vinnumarkaðarins eigi að fylgjast með því hvers vegna 
fyrirtækjum er synjað um vottun. Er það ekki verkefni viðkomandi fyrirtækis að 
taka á sínum málum, leita sér ráðgjafar, kippa því sem að er í liðinn og sækja aftur 
um. Eitt er að fylgjast almennt með því hvemig gengur, annað að samtök aðila 
vinnumarkaðarins séu að fylgjast með einstökum aðilum. Væri ekki nær að taka það 
saman í árlegri skýrslu. Ekki er augljóst hver tilgangurinn er með þessu.

4. Jafnréttisstofa fær það hlutverk að halda skrár yfir annars vegar þau fyrirtæki og 
stofhanir sem fá vottun eða viðurkenningu hagsmunaaðila og hins vegar skrá yfir þá 
aðila sem synjað er um vottun. Þetta er tæknilegt atriði en leggja ber áherslu á að 
um nokkra vinnu er að ræða og einnig er mikilvægt að minna á að slík skrá verður 
að sjálfsögðu að vera aðgengileg og sýnileg á vef stofhunarinnar.

5. Jafnréttisstofu verður falið það hlutverk að afhenda fyrirtæki eða stofnun 
jafnlaunamerkið þegar staðfesting liggur fyrir um jafnlaunavottun. Einnig að taka 
við staðfestingarskírteini frá hagsmunaðilum og veita viðkomandi aðilum 
jafnlaunaviðurkenningu. Hér er því um tvenns konar viðurkenningu að ræða, annars 
vegar jafnlaunamerkið og hinsvegar jafnlaunaviðurkenningu. Þetta þýðir töluvert 
utanumhald og þar með aukna vinnu á Jafnréttisstofu. Jafnréttisstofa fagnar því að 
fá aukin verkefni en þau kosta peninga og kalla á aukinn mannafla.

Jafnréttisstofa, Borgum við Norðurslóð, 600 Akureyri
Sími: 460 6200 Bréfsími: 460 6201 Netfang: jafnretti@jafnretti.is

mailto:jafnretti@jafnretti.is


Jafnréttisstofa

6. Ráðherra skal setja reglugerð um framkvæmd eftirlits með jafhlaunavottuninni þar 
sem kveðið verður á um hæfniskröfur, notkun jafnlaunamerkisins og 
jafnlaunaviðurkenningarinnar. Það er mjög brýnt að hlutverk hvers og eins verði 
skýrt þannig að ljóst sé hver ber hvaða ábyrgð, ekki síst Jafnréttisstofa. 
Jafnréttisstofa gegnir nú þegar víðtæku eftirlitshlutverki í samræmi við lög nr. 
10/2008 og það kann að koma upp ágreiningur um það hvort jafhréttisáætlanir 
uppfylli kröfur 18. gr. laga nr. 10/2008. Því skýrari sem reglugerðin verður því 
betra.

Að íokum ítrekar Jafnréttisstofa stuðning við frumvarpið. Með því er gerð tilraun til að 
útrýma aldagömlu misrétti. Það er gott að jafnlaunavottunin verði innleidd í áfongum 
eftir stærð fyrirtækja og stofnana. Stærstu fyrirtækin standa best að vígi og flest þeirra 
hafa gildar og góðar jafnréttisáætlanir. Þeim ætti því að ganga greiðlega að fá 
jafnlaunavottun ef þau hafa markað sér jafnlaunastefnu, gert úttekt á launamálunum og 
standast kröfur staðalsins að öðru leyti. Komi upp hnökrar á framkvæmdinni eða 
eftirlitinu gefst tími til að lagfæra þá.

Jafnréttisstofa hvetur allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis til að 
samþykkja jafnlaunafrumvarið sem fyrst þannig að undirbúningur geti hafíst að þeirri 
merku tilraun sem frumvarpið boðar. Við íslendingar höfum staðið okkur betur en 
flestar þjóðir í glímunni við kynjamisréttið. Við eigum að vera í fararbroddi og sýna 
þann kjark að koma með nýjungar sem enginn hefur prófað áður þó að framkvæmdin 
kunni að reyna á.
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