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Umsögn um tillögu til þingsályktunar um þjóðarsátt um 
bætt kjör kvennastétta

Hjá Reykjavíkurborg er í gildi jafnlaunastefna þar sem m.a. kemur fram að jafnlaunastefna sé 
einn af hornsteinum launastefnu Reykjavíkurborgar. Með því er átt við þá stefnu að greiða 
starfsmönnum sömu laun fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf. Með þetta markmið í huga 
var valið starfsmatskerfi með burði til að geta metið á kerfisbundinn hátt þau störf sem 
starfsmenn borgarinnar vinna. Þá hefur Reykjavíkurborg lagt áherslu á það að gera 
kjarasamninga við viðsemjendur sína um starfsmat.

Um 70% af starfsmönnum Reykjavíkurborgar taka laun samkvæmt starfsmatskerfinu en 
kerfið er greiningartæki sem er notað til að meta með kerfisbundnum hætti þær kröfur sem 
störf gera til starfsmanna. Kerfið byggir á hlutlægum viðmiðum sem notuð eru til að bera 
saman störf í samræmi við þær kröfur sem í störfunum felast, óháð hæfni þeirra sem þau 
vinna.

Markmið starfsmats er að tryggja að starfsmönnum séu ákvörðuð laun með eins 
málefnalegum og hlutlægum aðferðum og hægt er og á að leiða til þess að störfum sé raðað 
þannig til grunnlauna að þau séu hin sömu fyrir störf sem metin eru jafnkrefjandi, óháð 
starfsstöðum, stéttarfélagi eða kyni.

Reykjavíkurborg hefur á undanförnum árum verið í ýmsum aðgerðum til að eyða 
kynbundnum launamun m.a. með því að greina kynbundinn launamun, annarsvegar á 
dagvinnulaunum og hinsvegar á heildarlaunum. Þá hefur starfsmatskerfið verið tekið út af 
Félagsvísindastofnun með það að markmiði að greina hvort launasetning sé kynhlutlaus. 
Niðurstöður ofangreindra greininga sýna að mikið hefur áunnist í að jafna laun kynjanna á 
undanförnum árum hjá Reykjavíkurborg.

Úttekt Félagssvísindastofnunar sýnir að starfsmatskerfið skilar kynhlutlausri niðurstöðu og 
enginn kynbundinn launamunur mælist í grunnlaunum innan starfsmatsins. Markmið 
borgarinnar er að öll störf verði launasett innan starfsmats þannig að enginn vafi leiki á því að 
alls jafnræðis sé gætt við launasetningu ólíkra starfsstétta.
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Framundan er mikil greiningarvinna hjá borginni vegna jafnlaunavottunar og eru væntingar til 
þess að jafnlaunavottun muni enn frekar tryggja réttláta launasetningu óháð kyni.

Þó að talsvert hafi áunnist í að minnka kynbundinn launamun hjá Reykjavíkurborg þá hafa 
greiningar sýnt að launakjör hjá sveitarfélögum eru umtalsvert lægri en hjá ríki og á 
almennum vinnumarkaði.

Reykjavíkurborg fagnar því að ráðist verði í greiningu á launakjörum fjölmennra kvennastétta 
í samanburði við aðrar stéttir með sambærilega menntun og ábyrgð sem starfa hjá hinu 
opinbera og lýsir sig tilbúna til að taka þátt í þeirri vinnu með það að markmiði að ná sátt um 
bætt launakjör kvennastétta. Hafa verður í huga við slíka greiningu að margt bendir til þess 
að talsverður launamunur sé á milli ríkis og sveitarfélaga þegar kem ur að launum hinna ýmsu 
starfsstétta og tryggja þarf sveitarfélögum tekjur til að standa undir þeirri leiðréttingu sem 
nauðsynleg er.
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