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Alþingi
Allsherjar- og menntamálanefnd 
150 Reykjavík

Umsögn með frumvarpi til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla, sbr. þingskjal 570 -  437.mál.

Hagstofan vill benda á nokkur atriði í tengslum við framkvæmd jafnlaunavottunar líkt 
og frumvarpið leggur til. Rétt er að taka fram að Hagstofan fékk frumvarpið ekki til 
umsagnar á meðan á gerð þess stóð og hefur því ekki haft möguleika á að koma 
athugasemdum sínum á framfæri með formlegum hætti fyrr en nú. Þó sendi 
Hagstofan Velferðarráðuneytinu minnisblað í apríl sl. til að árétta þau atriði sem hér 
koma fram eftir að frumvarpið, sem hér er til umsagnar, var lagt fram.

Í jafnlaunastaðlinum ÍST 85:2012 er gert ráð fyrir að störf launamanna séu greind og 
flokkuð með kerfisbundnum hætti án þess að skylt sé að nota tiltekið flokkunarkerfi. 
Reynsla síðustu ára af jafnlaunavottun sýnir að stuðst er við starfaflokkunarkerfið 
Ístarf95 sem Hagstofa Íslands gefur út. Sá er hængur á að Ístarf95 er úrelt flokkunar- 
kerfi, byggt á alþjóðlega flokkunarkerfinu ISCO88. Að mati tilraunafyrirtækja í 
jafnlaunavottun í samstarfi við fjármálaráðuneyti olli úrelt Ístarf95 flokkunarkerfi 
vandkvæðum við innleiðingu vottunar enda hefur vinnumarkaðurinn þróast mikið á 
síðustu árum og störf orðið fjölbreyttari. Því er mikilvægt að innleiða nýjan 
starfaflokkunarstaðal sem byggir á uppfærðu alþjóðlegu flokkunarkerfi, ISCO08, áður 
en jafnlaunavottun er lögfest. Hagstofan hefur vakið athygli á þessari þörf síðustu ár 
og farið fram á fjárframlög til að geta uppfært starfaflokkunarkerfið. Jafnlaunavottun 
í samræmi við frumvarpið krefst þess að ekki verði frekari ta fir á innleiðingu á nýju 
starfaflokkunarkerfi.

Hagstofa Íslands ber ábyrgð á gerð hagtalna um laun á íslenskum vinnumarkaði og er 
launatölfræðin lögð til grundvallar við kjarasamningsgerð, þar með talið SALEK 
samkomulagið. Gæði launatölfræðinnar er háð góðri starfaflokkun þar sem 
samræmis er gætt milli lögaðila, burtséð frá stærð, skipulagi eða atvinnugrein. Í 
frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar er ekki tekið tillit til þessara þátta en við 
starfaflokkun einstakra lögaðila sem einskorðast við jafnlaunavottun er hætta á að 
samræmi glatist með þeim afleiðingum að bjagi aukist í launatölfræði.

Að þessu sögðu vill Hagstofan benda á að brýnt er að uppfæra núverandi 
starfaflokkunarkerfi til að það endurspegli vinnumarkaðinn eins og hann lítur út í 
dag. Auk þess verður að bregðast við þeirri áhættu að starfaflokkun verði ekki

Borgartúni 2 la  | 105 Reykjavlk | S ím iS 2 8 l0 0 0  | hagstofa is



. n~
Hagstofa íslands

samræmd með því að styrkja samræmingarhlutverk Hagstofunnar. Að lokum er rétt 
að benda á að með vel útfærðri og samræmdri starfaflokkun hjá lögaðilum með 25 
starfsmenn eða fleiri, sem hluti af jafnlaunavottun, verða til samfélagsleg verðmæti 
sem munu tryggja gæði hagtalna um íslenskan vinnumarkað og gefa kost á innbyrðis 
samanburði.

Hagstofan hefur engar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.

Vinsamlegast, 
f.h Hagstofu Íslands.

Hrafnhildur Arnkelsdóttir 
sviðsstjóri
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