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

Kvenfélagasamband Íslands, (KÍ) þakkar erindi dagsett 28. apríl. sl. þar sem KÍ gefst 
tækifæri á að veita umsögn um ofangreint frumvarp.

Að mati Kvenfélagasambands Íslands er hér um mikið framfaramál að ræða er varðar 
aðgerðir til að útrýma kynbundnum launamun sem konur hafa um áratuga skeið 
krafist úrbóta á. KÍ fagnar því að loksins líti dagsins ljós vinnureglur um hvernig skuli 
framfylgja lögum um launajafnrétti og að ábyrgðin færist frá launþeganum yfir á 
atvinnurekandann. Hvetur Kvenfélagasambandið til þess að frumvarpið verði 
samþykkt og að það verði að lögum.

Litið er til Íslands hvaðanæfa að sem landið sé einskonar jafnréttisparadís enda mælist 
Ísland í efsta sæti meðal þjóða hvað jafnrétti varðar ár eftir ár. Þó laganna bókstafur 
segi að svo sé er margsannað að lögin ein og sér hafa ekki dugað til að ná fram 
jafnrétti hér á landi, eftirfylgni, aðhald og gagnsæi þarf að fylgja hverjum lagabálki 
svo hann virki í raun. Kvenfélagasambandið álítur að með tilkomu jafnlaunavottunar 
verði til eftirfylgni og aðhald með lögum um jafnrétti óháð kyni og launajafnrétti.

Gagnrýnt hefur verið að innleiðing jafnlaunavottunarinnar verði kostnaðarsöm 
fyrirtækjum og stofnunum í landinu. KÍ bendir á að konur í landinu hafa um áratuga 
skeið, eftir að sett var í lög að óheimilt væri að mismuna í launum á grundvelli kyns, 
borið þennan kostnað, óviljugar og einar og bera hann til æviloka með lægri 
greiðslum úr lífeyrissjóðum. Ljóst er að kostnaður þeirra er afar hár og mun 
áþreifanlegur kostnaður fyrirtækja við að innleiða jafnlaunavottun blikna í 
samanburði við þann kostnað sem konur á Íslandi bera og hafa borðið vegna 
launamisréttis.

3. gr.
Fram kemur í greinargerð við einstakar greinar frumvarpsins 3. gr. að Jafnréttisstofa 
haldi skrá yfir fyrirtæki og stofnanir sem ekki hafa hlotið Jafnlaunavottun og að 
samtökum aðila vinnumarkaðarins verði veittur aðgangur að henni en ekki gert ráð 
fyrir því að Jafnréttisstofa birti þá skrá á vef sínum eins og skrá yfir þá er hlotið hafa 
vottunina.
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KÍ bendir á mikilvægi gagnsæs vinnuferlis og að upplýsingar séu aðgengilegar. Það er 
í anda jafnréttis að launþegar og almenningur hafi vitneskju um stöðu fyrirtækja og 
stofnana hvað þetta varðar t.d. í því skyni að geta sótt vinnu og eða haft viðskipti við 
fyrirtæki eftir því sem þau standa sig í að uppfylla lögin. Launþegar eru klárlega 
hagsmunaaðilar sem eiga að geta sótt og gefið upplýsingar til viðkomandi stofnunar, í 
þessu tilfelli Jafnréttisstofu.
Í ljósi þess hve upplýsingagjöf til almennings er mikilvæg leyfir KÍ sér að benda á að 
heppilegt væri fyrir almenning í landinu ef hægt væri að skrá hvort fyrirtæki uppfylli 
vottunina á vef Ríkisskattstjóra.

Þá má ljóst vera að tryggja þarf innviði þeirra stofnana sem taka að sér mikilvæg 
hlutverk svo að lögin um jafnlaunavottun verði ekki hjóm eitt. Þar er helst að nefna 
Jafnréttisstofu sem hefur veigamikið starf fram að færa skv. frumvarpinu.

GREINARGERÐ

Kvenfélagasamband Íslands telur að ekkert skuli til sparað til að vinna bug á 
aldagömlu misrétti og áratugalöngum lögbrotum er varða launamun kynjanna þar sem 
ávallt hallar á konur og eru ofangreindar athugasemdir settar fram með tilliti til þess.

Fyrir hönd Kvenfélagasambands Íslands

Hildur Helga Gísladóttir 
framkvæmdastj óri

Kvenfélagasamband Íslands, Kvennaheimilinu Hallveigarstöðum, Túngötu 14, 101 Reykjavík
sími: 5527430 netfang: kvenfelag@kvenfelag.is

mailto:kvenfelag@kvenfelag.is

