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Reykjavík, 15. maí 2017

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun), 437. mál

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu vísa til tölvupósts allsherjar- og menntamálanefndar, dags. 
28. apríl sl., þar sem óskað er umsagnar samtakanna um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum 
(jafnlaunavottun), 437. mál.

SVÞ hafa kynnt sér fyrirliggjandi frumvarp og fagna samtökin markmiði þess og styðja því 
aðgerðir á þá vegu sem lagðar eru til í frumvarpinu að sporna gegn launamisrétti hvers konar. 
Því styðja SVÞ framgang þessa frumvarps hvað varðar markmið þess og tilgang.

Þá fagna SVÞ einnig öllu frumkvæði hins vegar sem felur í sér útvistun verkefna frá hinu 
opinbera til einkaaðila, þ.m.t. faggiltra skoðunar- og prófunarstofa sem eru aðilar sem starfa 
eftir ströngum kröfum alþjóðlegra staðla um hlutleysi, verkferla og samræmi í framkvæmd 
verka. Faggiltar stofur hafa starfað hérlendis í tvo áratugi á sviði bifreiðaskoðana, 
matvælaskoðana, rafskoðana, skipaskoðana og löggildinga mælitækja auk markaðsgæslu. 
Faggiltar skoðunarstofur hafa því fyrir löngu sannað gildi sitt sem öruggur og hagkvæmur 
kostur á sviði eftirlits.

Eftir sem áður telja SVÞ mikilvægt að ítreka þá skoðun samtakanna að víða er pottur brotinn í 
starfsemi faggildingaryfirvalda hér á landi. Vísast hér m.a. til ábendinga þessa efnis í umsögn 
faggiltra fyrirtækja inna SVÞ frá 10. maí sl. um fyrirliggjandi frumvarp. Því er að mati SVÞ 
mikilvægt að lyfta grettistaki með að koma starfsemi faggildingaryfirvalda, þ.m.t. starfsemi 
Faggildingarsviðs Einkaleyfastofunnar, þannig fyrir að sú starfsemi sé til þess bær að annast 
þau verkefni sem stjórnvöldum eru falin lögum samkvæmt sem og í samræmi við alþjóðlegar 
skuldbindingar.

Er framangreindum athugasemdum SVÞ hér með komið á framfæri við allsherjar- og 
menntamálanefnd Alþingis og gera samtökin að öðru leyti ekki frekari athugasemdir við 
fyrirliggjandi frumvarp. SVÞ áskilja sér þó rétt til að koma frekari athugasemdum á framfæri á 
síðari stigum og lýsa sig um leið reiðubúin til að funda um efnið sé þess óskað af hálfu 
nefndarinnar.

Virðingarfyllst, 
f.h. SVÞ
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