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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, 14. mál, 151. löggj.þ.

Alþýðusamband íslands lýsir yfir almennri ánægju með þá vinnu sem unnin hefur verið við 
heildarendurskoðun á núgildandi jafnréttislögum. ASÍ átti fulltrúa í flestum þeim vinnuhópum sem 
komu að vinnu frumvarpsins á frumstigi vinnunnar en tekið skal fram að þeir fulltrúar komu ekki að 
lokagerð frumvarpsins sem lagt hefur verið fram til umsagnar.

Heildstætt á litið styður ASÍ framgang frumvarpsins en setur þó fram eftirfarandi athugasemdir við 
frumvarpsdrögin. Athugasemdir fylgja kaflaskiptum frumvarpsins.

Gildissvið. markmið og orðskyringar (I. kafli).

ASÍ fagnar þeirri breytingu sem fram kemur í núverandi skýringu á hugtakinu kyni að þar er ekki 
einvörðungu átt við hefðbundin tvö kyn karl/kona heldur og einnig hlutlausa kynskráningu. Það er 
mikilvægt að gæta samræmis milli ólíkra laga og með þessu yrðu jafnréttislögin uppfærð með tilliti til 
nýlegra laga um kynrænt sjálfræði. ASÍ hefur ætið lagt áherslu á velferð og lífsgæði allra landsmanna 
óháð kyni og þjóðerni og lýsir yfir ánægju sinni með að eitt af nýjum markmiðum laganna er að vinna 
gegn fjölþættri mismunun.

ASÍ gerði athugasemdir á fyrri stigum málsins við hugtakaskýringar á kynbundinni áreitni og kynbundnu 
ofbeldi. Við því hefur verið brugðist og er því fagnað. í samhengi við það ítrekar ASÍ þó mikilvægi þess 
að stjórnvöld klári fullgildingu samþykktar ILO nr. 190 um aðgerðir gegn ofbeldi og áreitni í samræmi 
við fyrri viljayfirlýsingu.

Réttindi og skvldur (II. kafli)

ASÍ er í aðalatriðum sátt við þær breytingar sem gerðar hafa verið á kaflanum sem fjallar um 
jafnlaunavottun og jafnlaunastaðfestingu.

Þar sem fjallað er um laun og heimild starfsfólks að skýra frá launakjörum sínum, telur sambandið að 
það hefði mátt ganga lengra, sértaklega hvað varðar gagnsæi launa. í greinagerð um einstakar greinar 
frumvarpsins kemur fram í texta um gr. 6.

Áfram er gert ráð fyrir að þegar fyrirtæki eða stofnun öðlast jafnlaunavottun skuli 
hlutaðeigandi vottunaraðili upplýsa Jafnréttisstofu þar um með því að skila til hennar afriti af 
jafnlaunavottunarskírteini, sem staðfestir að jafnlaunakerfi viðkomandi fyrirtækis eða 
stofnunar og framkvæmd þess uppfylli skilyrði jafnlaunastaðalsins og þ vífe li launaákvarðanir
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hjá hlutaðeigandi fyrírtæki eða stofnun ekki í  sér kynjamismunun, ásamt skýrslu um 
niðurstöður úttektar vottunaraðilans. Gert er ráð fyrír að í  slíkri skýrslu komi fram hvernig 
fyrirtæki eða stofnun hefur uppfyllt kröfur jafnlaunastaðalsins, þar sem meðal annars komi 
fram að fyrirtæki eða stofnun hafi sett sér jafnlaunastefnu og skjalfestar verklagsreglur til að 
framfylgja henni sem og að rýni stjórnenda hafi farið fram og þeir brugðist við, hafi verið tilefni 
til þess, sem og að niðurstöður launagreiningar hvað varðar kynbundin launamun hafi verið 
kynntar starfsfólki og séu þeim aðgengilegar, að teknu tilliti til persónuverndarsjónarmiða.

Þó svo að fagnað sé þessu um aukna skyldu atvinnurekenda til að stuðla að auknu launagagnsæi telur 
ASÍ að ganga þurfi lengra og hefur ásamt BSRB lagt fram útfærðu tillögu þess efnis sbr. fylgiskjal með 
umsögn þessari. Tillagan var lögð fram í nefndinni sem kom að frumvarpinu á vinnslustigi en hlaut því 
miður ekki brautargengi þar og er því lögð fram aftur hér með umsögn þessari.

Að öðru leyti hvað varðar þennan kafla þá er gerð sú breyting á almennu ákvæði gildandi laga um 
launajafnrétti að ekki þurfi að miða við störf hjá sama atvinnurekanda. ASÍ telur slíka breytingu jákvæða 
og að hún sé í takti við alþjóðalög og -samþykktir. Hins vegar þurfi að skýra nánar í hverju þessi breyting 
felst og gefa vísbendingar um hvernig megi skilgreina svonefnda „sameiginlega uppsprettu" (e. single 
source). Skýringar í greinargerð kunna að vera of takmarkaðar til að launafólk geti hönd á fest hver 
réttindi þeirra eru í þessu samhengi.

Jafnréttisráð, jafnréttisbing. framkvæmdaáætlun í kvniaiafnréttismálum o.fl. (IV. kafli)

Alþýðusamband íslands hefur frá upphafi tekið virkan þátt í starfi Jafnréttisráðs og hafa áherslur 
ráðsins verið á vinnumarkaðinn og aðgerðir honum tengdar er varða jafnrétti kynjanna. Skipan ráðsins 
hefur verið breytileg en frá 2008 hefur sama fyrirkomulag verið með skipan fulltrúa í ráðið. í umræðum 
um hlutverk Jafnréttisráðs í undirbúningshópi um frumvarp til laga um jafna stöðu og jafnan rétt 
kynjanna kom skýrt fram sú afstaða að ráðið hefði óljósu hlutverki að gegna, og sértaklega að vægi 
þess sem samráðsvettvangs fyrir stjórnvöld væri óverulegt.

Jafnréttisráð hefur að miklu leyti misst hlutverk sitt sem ráðgefandi vettvangur fyrir stjórnvöld eftir því 
sem aðrar stofnanir á sviði jafnréttismála hafa styrkst. Jafnréttisstofa hefur starfað í 20 ár og frá janúar 
2019 er nú sérstök skrifstofa jafnréttismála starfandi í forsætisráðuneytinu. Samkvæmt nýju frumvarpi 
um stjórnsýslu jafnréttismála verður það hlutverk Jafnréttisstofu að hafa umsýslu og eftirlit með 
jafnlaunavottun og jafnlaunastaðfestingu, en það hlutverk var áður einnig í höndum aðila 
vinnumarkaðarins.

Áhersluatriði hagsmunahópa þeirra sem sitja í ráðinu og fulltrúa vinnumarkaðarins eru oft ólík og því 
hefur lítil samstaða einkennt starf Jafnréttisráðs undanfarinn áratug. Að sama skapi hefur komið fram 
í umræðum fulltrúa beggja hópa þeirra sem sitja í núverandi ráði að vettvangur þar sem þessir hópar 
gætu hist og deilt hugmyndum væri gagnlegur og jafnrétti kynjanna til framdráttar.

Lagt er til að stofna til reglulegs samráðsvettvangs sem fulltrúarvinnumarkaðarins ættu aðild að ásamt 
þeim samtökum sem vinna að jafnréttismálum, gætu hist ásamt því að eiga árlegan fund með ráðherra 
jafnréttismála. Þessi vettvangur gæti verið skipulagður af skrifstofu jafnréttismála, styður ASÍ þessa 
hugmynd og er tilbúin til umræðu um nánari útfærslu. Tvö meginverkefni Jafnréttisráðs sl. ár hafa veið 
veiting jafnréttisviðurkenningar og undirbúningur Jafnréttisþings. Bæði þessi verkefni telur ASÍ að 
mætti fela skrifstofu jafnréttismála. Samráðsvettvangur, eins og nefnt er hér að framan gæti nýst til að 
mót hugmyndir.
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Reynsla fulltrúa aðila vinnumarkaðarins af verkefnahópum sem skipaðir hafa verið í samstarfi við 
stjórnvöld í sértækari verkefni er varða jafnrétti á vinnumarkaði er mun skilvirkari en seta í 
Jafnréttisráði að mati ASÍ. Að sama skapi er nauðsynlegt að samtök aðila vinnumarkaðarins eigi sér 
samráðsvettvang sambærilegt við jafnréttisráð.

Alþýðusamband íslands bendir á enn og aftur að í samþykktri þingsályktun um framkvæmdaáætlun í 
jafnréttismálum fyrir árin 2020-2023 kemur fram í lið a. í kafla 9 sem fjallar um jafnrétti á vinnumarkaði 
að: „Skipaður verði samráðshópur stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti 
og jafnrétti á vinnumarkaði." Samráðshópur hefur ekki enn verði skipaðurog kallar ASÍ eftir því að svo 
verði gert strax.

ASÍ ítrekar mikilvægi þess að stjórnvöld eigi í virku samráði við aðila vinnumarkaðarins og hagsmuna- 
og baráttuhópa um jafnréttismál og að gagnvirk samskipti allra aðila sé í boði. Því telur sambandið að 
sú tillaga um skipan Jafnréttisráð og hlutverk þess eins og fram kemur í frumvarpinu sé ekki vænleg til 
árangurs.

Virðingarfyllst

Halldór Oddsson lögfr.
halldoro(5)asi.is / s. 5355600
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Efni: Heildarendurskoðun Jafnréttislaga -Tillaga ASÍ og BSRB um aukið launagagnsæi á 
vinnumarkaði

ASÍ og BSRB gera þá kröfu að inn í ný og endurskoðuð Jafnréttislög komi inn eftirfarandi ákvæði sem 
eigi að leiða til aukins launagagnsæis á vinnumarkaði og þar með draga úr kynbundnum launamun 
sem og að styðja við aðrar mikilvægar réttarbætur eins og innleiðingu jafnlaunastaðals.

Tillagan er að í kafla laganna um „Ráttindi og skyldur" komi svohljóðandi ákvæði:

Fyrirtæki og stofnanir með 25 eða fleiri starfsmenn skulu að beiðni trúnaðarmanns, eða 
hlutaðeigandi stéttarfélags njóti hans ekki við, afhenda eftirfarandi upplýsingar um 
launatölfræði:

1. Meðaltal greiddra mánaðarlauna sl. 12 mánaða
2. Miðgildi greiddra mánaðarlauna sl. 12 mánaða
3. Heimilt er að óska eftir kyngreindum upplýsingum enda séu að lágmarki 5 starfsmenna 

af hverju kyni.

Heimilt er að afmarka beiðnir við afmarkaðar starfsstöðvar og/eða rekstrareiningar 
fyrirtækja eða stofnana svofrem i sem þarstarfi 25 eðafleiri.

Trúnaðarmaður og stéttarfélag skal gæta trúnaðar um þær upplýsingar sem þeim eru 
látnar í  té. Þó er trúnaðarmanni og stéttarfélagi heimilt að miðla upplýsingum til 
starfsmanna viðkomandi fyrirtækis/stofnunar, og gildir sami trúnaðar fyrir þá 
starfsmenn sem fá  upplýsingar afhentar.

Séu upplýsingar ekki afhentar innan 20 daga frá því að beiðni var lögð fram er hægt að 
óska atbeina Jafnréttisstofu við aðfá þær.

Greinargerð:

Að mati heildarsamtaka launafólks fælist mikil réttarbót í því að taka skref í átt að auknu 
launagagnsæi við endurskoðun jafnréttislaga nr. 10/2008. Nú þegar er skylda á fyrirtækjum og 
stofnunum af þessari stærð að innleiða jafnlaunastaðal og öðlast vottun. í staðlinum eru að mati 
samtakanna ekki lagðar nægilega skýrar skyldur á fyrirtæki og stofnanir um að miðla upplýsingum 
sem verða til við innleiðingarferli jafnlaunastaðals til starfsmanna sinna. Telja samtökin að æskilegt sé 
að kveðið verði á um slíka skyldu í lögum. Fræðimenn og alþjóðastofnanir hafa bent á að ein helsta 
hindrun í vegi launajafnréttis sé skortur á gagnsæi. Starfsmenn hafa ekki aðgang að upplýsingum sem 
gætu orðið þeim að gagni í launaviðtölum, kærum eða málaferlum gegn sínum atvinnurekanda. Þá 
telja samtökin að launagagnsæi geti aukið traust starfsmanna á því að raunverulegt jafnrétti sé til 
staðar innan þeirra vinnustaðar.

Tillagan gerir ráð fyrir því að trúnaðarmaður eða stéttarfélag sé milligönguaðili milli starfsmanna og 
fyrirtækis eða stofnunar. Þó er ekkert því til fyrirstöðu að stjórnendur í fyrirtæki eða stofnun ákveði 
að miðla upplýsingum beint til sinna starfsmanna. í tillögunni er ekki gengið langt varðandi 
upplýsingaskyldu fyrirtækja og stofnana, eingöngu ergerð skylda að miðla upplýsingum um meðaltal 
og miðgildi launa, og heimilt að óska eftir því að þau verði kyngreind ef að lágmarki 5 starfsmenn eru 
af hverju kyni. Með því er tryggt að upplýsingar séu ekki persónugreinanlegar. Þá er lagt til að 
Jafnréttisstofa geti krafist þess að fyrirtæki afhendi þær upplýsingar sem ákvæðið fjallar um og að 
hægt sé að beita dagsektum ef þörf krefur.




