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Reykjavík, 16. maí 2017

Efni: Umsögn Samtaka iðnaðarins um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, 437. mál.

Með tölvupósti dags. 28. apríl 2017 var ofangreint frumvarp (hér eftir „frumvarpið") sent 
Samtökum iðnaðarins (hér eftir „SI") til umsagnar. SI fagna því markmiði sem að er stefnt 
með frumvarpinu. Hins vegar telja SI þá leið sem valin hefur verið til að ná téðu markmiði 
haldna talsverðum ágöllum og vilja því koma á framfæri eftirfarandi athugasemdum.

SI telja varhugavert að lögfesta skyldu til að uppfylla kröfur staðals. Í fyrsta lagi var 
umræddur staðall ekki birtur með frumvarpinu enda verður hann, líkt og aðrir staðlar 
útgefnir af Staðlaráði, ekki afhentur nema greitt sé fyrir hann. Að öllu óbreyttu er það ekki 
á valdi löggjafans að birta staðalinn opinberlega og veita öllum sem þess kjósa aðgang að 
honum. Löggjafanum ber hins vegar að birta lög og tryggja öllum jafnan aðgang að þeim. 
Ef lögfesta á skyldu til að uppfylla kröfur staðalsins þarf hann, með vísan til 27. gr. 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, að vera birtur og öllum aðgengilegur án 
endurgjalds.

Í annan stað er það mat SI að nái frumvarpið fram að ganga í óbreyttri mynd, sé hætt við 
því að Staðlaráði verði falið vald til að breyta þeim kröfum sem gerðar eru til 
atvinnurekenda samkvæmt lögum. Slíkt valdframsal brjóti í bága við stjórnarskrá. Ákvæði 
3. gr. laga um staðla og Staðlaráð Íslands nr. 36/2003 kveður á um að unnt sé að gera 
notkun staðals skyldubundna staðfesti hlutaðeigandi ráðuneyti staðalinn og vísað sé til 
hans í reglugerð. Óljóst er hvaða afleiðingar það hefur ef viðkomandi staðall tekur síðan 
breytingum eða er felldur úr gildi samkvæmt ákvörðun Staðlaráðs. Að mati SI þyrfti að 
innleiða staðalinn í heild sinni sem reglugerð til að uppfylla skilyrði stjórnarskrár um 
birtingu laga og koma með öllu í veg fyrir mögulega óheimilt framsal löggjafarvalds.

Frumvarpið leggur tilteknar skyldur á fyrirtæki og stofnanir með 25 eða fleiri starfsmenn á 
ársgrundvelli. Að mati SI er ekki ljóst hvort átt sé við fjölda einstaklinga sem starfa hjá 
viðkomandi aðila eða hvort miðað sé við fjölda stöðugilda á ársgrundvelli. SI leggja áherslu 
á að miða skyldu til jafnlaunavottunar við tiltekinn fjölda stöðugilda á ársgrundvelli.

Til að draga úr íþyngjandi áhrifum á fyrirtæki og gefa þeim svigrúm til að byggja upp tiltrú 
á virkni frumvarpsins, væri æskilegt að hækka þann fjölda stöðugilda sem frumvarpið 
miðar við, t.a.m. í 50 stöðugildi á ársgrundvelli. Það má leiða að því líkur að fyrirtæki á 
þeirri stærðargráðu hafi betri burði til að vinna á faglegan hátt að vinnu sem þessari bæði 
hvað varðar innra skipulag og kostnað. Að mati SI er hætt við því að sú fjöldaviðmiðun 
sem lögð er til grundvallar í frumvarpinu sé til þess fallin að sporna gegn vexti og þróun 
fyrirtækja. Rétt er að hafa í huga að unnt verður að endurskoða viðmiðunarfjöldann þegar 
komin er reynsla á framkvæmdina.
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Raunar telja SI ljóst að viðmið um fjölda stöðugilda sé, eitt og sér, ekki vel til þess fallið 
að styðja farsæla innleiðingu og sátt um þetta mikilvæga mál. Þessi mælikvarði gefur ekki 
endilega rétta mynd af stærð eða umfangi vinnustaða og þar með getu þeirra til að ganga 
í gegnum jafnlaunavottunarferlið með tilheyrandi vinnu og kostnaði. Tvö fyrirtæki með 
sama starfsmannafjölda geta starfað í ólíkum greinum og rekstrarumhverfi og þar af 
leiðandi búið við mjög ólíkar aðstæður til að takast á við ný verkefni. Þannig getur skyldan 
til að öðlast jafnlaunavottun verið mjög misíþyngjandi gagnvart ólíkum atvinnurekendum 
með sama fjölda starfsmanna.

Með vísan til ofangreinds telja SI brýnt að aðrir þættir verði teknir inn í matið en eingöngu 
stöðugildafjöldi, s.s. sjónarmið tengd ársveltu eða tekjum atvinnurekenda og eðli 
viðkomandi starfsemi. Sem dæmi má nefna að binda mætti skylduna til að öðlast vottun 
við tiltekinn lágmarksfjölda stöðugilda að því skilyrði uppfylltu að árleg heildarvelta eða 
velta á hvert stöðugildi næði tilteknu lágmarki.

Að lokum ítreka SI að markmið frumvarpsins er mjög mikilvægt. Ekki síst þess vegna hefur 
mikla þýðingu að huga vel að framkvæmdinni og kanna hvort aðrar leiðir kunni að vera 
betur til þess fallnar að ná markmiðinu. Þá áskilja SI sér rétt til að koma að frekari 
athugasemdum á síðari stigum málsins.

Virðingarfyllst,

f.h. Samtaka iðnaðarins

Almar Guðmundsson, 
fram kvæmda stjóri sviðsstjóri fagsviðs
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