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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um jafna meðferð á vinnumarkaði. 146. 

löggjafarþing 2016-2017. Þingskjal 568 — 435. mál.

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent BHM til umsagnar frumvarp til laga um 

jafna meðferð á vinnumarkaði, 435. mál.

BHM fagnar framlagningu frumvarps þessa en bandalagið hefur tekið virkan þátt í vinnu við 

gerð frumvarpsins ásamt öðrum aðilum vinnumarkaðarins í gegnum árin og telur löngu 

tímabært að setja sérstaka löggjöf um jafna meðferð einstaklinga óháð kynþætti eða 

þjóðernisuppruna, trú eða lífsskoðun, fötlun/örorku, aldri eða kynhneigð.

BHM tekur undir mikilvægi þess að í frumvarpinu sé lögð til sú sönnunarregla sem á 

lögfræðimáli er kölluð „öfug sönnunarbyrði". Það sé með öðrum orðum hlutverk 

atvinnurekanda að afsanna að ástæður þær sem legið hafi til grundvallar meðferð á 

starfsmönnum tengist ekki einhverjum af þeim þáttum sem frumvarpið kveður á um.

BHM telur rétt að benda á að frumvarpið um jafna meðferð á vinnumarkaði tekur ekki á þeirri 

ómálefnalegu mismunun í launum og kjörum, sem getur átt sér stað hjá hinu opinbera milli 

einstaklinga af sama kyni en til aðildarfélaga BHM koma oft upp álitaefni af þeim toga. 

Mikilvægt er að huga að því að löggjöf taki á þeim þáttum.

Kostnaður vegna lögfestingar frumvarpsins

Frumvarpinu er ætlað að gilda um opinberar stofnanir jafnt sem fyrirtæki á almennum 

vinnumarkaði. Ljóst er að fyrirtæki og stofnanir gætu orðið fyrir kostnaði ef bæta þarf aðgengi



eða gera breytingar á húsnæði og búnaði vegna fatlaðra einstaklinga. Þrátt fyrir að í 

frumvarpinu sé kveðið á um að slíkar ráðstafanir eigi ekki að vera of íþyngjandi að teknu tilliti 

til fjárhagslegs bolmagns viðkomandi stofnunar eða atvinnurekanda er mikilvægt að gert sé 

ráð fyrir auknum kostnaði í fjárlögum hins opinbera fyrir stofnanir.

Jafnréttisstofu er ætlað að annast framkvæmd laga þessara. Til þess að lögin nái tilgangi sínum 

er lykilatriði að henni verði tryggt nægjanlegt fjármagn til þess að hún geti sinnt 

eftirlitshlutverk sínu. Verja þarf fjármagni innan háskólasamfélagsins til að gera rannsóknir og 

skýrslur á mismunun á vinnumarkaði þar sem ástæður hennar tengjast þeim þáttum sem lögin 

taka til.

Bann við mismunun vegna aldurs

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að lögin öðlist ekki gildi fyrr en 1. júlí 2019 að því er varðar bann 

við mismunandi meðferð á vinnumarkaði á grundvelli aldurs. BHM gerir ekki athugasemdir við 

þetta þar sem mikilvægt er að tími gefist til að fara yfir aldurstengd ákvæði í öðrum lögum og 

kjarasamningum og gera breytingar á þeim, ef þörf krefur, til samræmis við ákvæði frumvarps 

þessa.

Reglugerðarheimild

BHM telur mikilvægt að ráðherra nýti sér sem fyrst heimild sína til að setja reglugerð um nánari 

framkvæmd laga þessara en reglugerð gæti skýrt ýmis ákvæði betur og dregið úr líkum á því 

að reyna þurfi á álitaefni sem upp koma vegna laganna með kærumálum eða dómsmálum.

Erna Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri BHM


