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Efni: Vegna frumvarps til laga um breytingu á iögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla,
437. mál. á þingskjali 570 (jafnlaunavottun).

Bandalag háskólamanna (BHM) er virkur þátttakandi í aðgerðarhópi stjórnvalda og aðila 
vinnumarkaðarins um launajafnrétti. Eftirfarandi erumsögn BHM um ofangreint frumvarp.

Almennt um jafnlaunamál
BHM lætur jafnréttismál sig miklu varða og hefur í stefnumótun sinni lagt ríka áherslu á að uppræta 
launamun kynjanna. Því fagnar bandalagið fram komnu frumvarpi. Jafnlaunastaðallinn ÍST 85:2012 er 
stjórnunarstaðall fyrir jafnlaunakerfi. Markmið staðalsins er að auðvelda atvinnurekendum að koma á 
og viðhalda launajafnrétti kynja á vinnustað. Mikilvægt er að hafa hugfast hvað staðallinn gerir og 
hvað hann gerir ekki. Staðlinum er ætlað að tryggja að konum og körlum séu greidd sömu laun fyrir 
jafn verðmæt störf á sama vinnustað, þ.e.a.s. honum er ætlað að uppræta launamun sem aðeins 
stafar af kyni.

Sláandi munurá ævitekjum kvenna og karla á íslandi sem meðal annars leiðirtil lægri 
lífeyrisgreiðslna, eins og segir í greinargerð með frumvarpinu. Mikilvægt er að hafa þetta hugfast og 
gæta þess að innleiðing jafnlaunastaðals er ekki lausn á kerfisbundinni launamismunun gagnvart 
starfsstéttum þar sem konur eru í meiri hluta. Þannig sýnir launatölfræði BHM að launasetning er afar 
mismunandi á milli stofnana hjá ríkinu. Stofnanasamningargefa vissulega ákveðið svigrúm í þessum 
efnum en launatölfræðin sýnir að bein tengsl eru á milli fjölda kvenna á opinberri stofnun og lágrar 
launasetningar. Að leiðrétta launamun milli stofnana og milli einstaka fagstétta hjá hinu opinbera er 
verkefni sem þolir enga bið, hvað sem líður innleiðingu jafnlaunastaðals á hverri stofnun fyrir sig.

Raunverulegur ávinningur innleiðingar
Mikilvægt er að hið opinbera setji sér markmið og fylgist með árangri þeirra aðgerða sem ætlað er að 
uppræta launamun kynjanna. BHM kallar eftir því að að gerðar séu samanburðarhæfar 
launarannsóknir fyrir gildistöku laganna. Þeim sé svo viðhaldið til framtíðar og leggi þannig grunn að 
því að unnt sé að meta ávinninginn af fyrirhugaðri lagasetningu.

Kostnaður við innleiðingu jafnlaunastaðals
Kostnaðurvið innleiðingu jafnlaunastaðals ertvíþættur. ífyrsta lagi kostnaður vegna 
innleiðingarferilsins og vottunar eða staðfestingar hagsmunaaðila. í öðru lagi vegna breytinga á 
launasetningu vegna innleiðingarinnar. Ákvörðun um lögbindingu innleiðingar jafnlaunastaðals er 
pólitísk ákvörðun sem ríkisstjórn og Alþingi bera ábyrgð á. BHM leggur þunga áherslu á að kostnaður 
sem óhjákvæmilega fellur á stofnanir ríkisins vegna fyrirhugaðrar innleiðingar sé þeim bættur 
sérstaklega í fjárlögum og tryggt sé að hann hafi engin áhrif á svigrúm hins opinbera til launahækkana 
í kjarasamningum. Forsenda þess að hægt sé að innleiða staðalinn á opinberum stofnunum er að mat 
hafi farið fram á kostnaði þeirra vegna innleiðingarinnar. Það sama á auðvitað við á hjá fyrirtækjum á 
almennum vinnumarkaði.
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Verði frumvarpið að lögum er Ijóst að fjöldi opinberra stofnana þarf að ráðast í tímabærar breytingar 
á launakerfum sínum, t.a.m. að innleiða staðlað kerfi til að meta verðmæti starfa. BHM ítrekar 
mikilvægi samráðs við fulltrúa launafólks við þá vinnu.

Útfærsla í kjarasamningum
Við frumvarpsgerðina lýsti BHM efasemdum sínum um ágæti þess að útfæra lausnir fyrir smærri 
fyrirtæki í kjarasamningum. Mikilvægt er að reglugerð ráðherra vegna staðfestingar á grundvelli 1. gr. 
b staðalsins dragi ekki þannig úr kröfum til innleiðingar að smærri fyrirtæki nái ekki markmiðum 
laganna. Komi til þess að samið verði um málið á vinnumarkaði er brýnt að um verklag sé almenn sátt 
meðal allra heildarsamtaka á vinnumarkaði og nálgunin heildstæð.

Eftirlitsþátturinn
Frumvarp þetta næ rtil 1.180 atvinnurekenda og um 147.000 starfsmanna eða um 80% af 
vinnumarkaði. BHM sækist ekki eftir því að gegna eftirlitshlutverki með lögbundnum skyldum 
fyrirtækja og stofnana og telur best að slíkt sé alfarið í höndum opinbers aðila, í þessu tilfelli 
Jafnréttisstofu, enda hafi hún þegar eftirlit með sömu fyrirtækjum vegna gerðar jafnréttisáætlana. 
Fyrirkomulagið sem lagt ertil í frumvarpinu er mjög flókið og erfitt að sjá fyrirframkvæmd þess. Það 
gæti orðið til þess að seinka ferlinu og draga úr skilvirkni. Þá er ekki gert ráð fyrir því að fjármagn fylgi 
til heildarsamtaka aðila vinnumarkaðarins vegna þessa nýja eftirlitshlutverks.

í skýringum með frumvarpinu segir að fjölga eigi um eitt stöðugildi hjá Jafnréttisstofu. BHM varar við 
þessu vanmati. Ljóst er að umtalsverður kostnaður fylgir skráningu og leiðbeiningum við innleiðingu 
jafnlaunastaðals hjá yfireitt þúsund atvinnurekendum. Misheppnuð framkvæmd á svo stóru máli 
getur hæglega skaðað jafnréttisumræðuna og viðleitni manna til að taka á þessum alvarlega vanda.

Samráð við aðila vinnumarkaðarins
í greinargerð með frumvarpinu segir að samráð hafi verið haft við aðila vinnumarkaðarins við gerð 
þess og að sérstakt samráð hafi verið haft vegna heimildar til útfærslu í kjarasamningum. Einnig að 
frumvarpið sé unnið í samráði við aðgerðarhóp um launajafnrétti kynjanna, þar sem BHM á fulltrúa. 
Hið rétta er að drög að frumvarpinu voru kynnt í aðgerðarhópnum en komu aldrei til efnislegrar 
meðferðar þar. Ástæða þessa var krafa Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands íslands um 
fyrrnefnda útfærsluleið í kjarasamningum. BHM áréttar að samkomulag náðist ekki á milli aðila 
vinnumarkaðarins um útfærsluna sem rataði í frumvarpið. BHM fagnar þó áformum ráðherra um 
frekara samráð við samningu ákvæða um eftirlit í reglugerð en hefði kosið að greinargerðin skýrði 
rétt frá aðdraganda málsins.

Þórunn Sveinbjarnardóttir,
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