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Akureyri, 27. október 2020

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

Fyrst eru settar fram almennar ábendingar/athugasemdir við frumvarpið en á eftir fylgja 
ábendingar/athugasemdir við einstakar greinar þess.

Almennt:

Betur færi á því að sameina eða samþætta betur lagabálkana tvo og lög um jafna meðferð á 
vinnumarkaði og lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Það mundi auðvelda 
skilning og framkvæmd fyrir ábyrgðaraðila.

Það er ósamræmi í hugtakanotkun í frumvarpinu eins og í lögum nr. 10/2008 og tilefni til að skýra 
betur. Í 4. gr. er talað um skyldur atvinnurekenda og stéttarfélaga, í 5. -  10. gr. er talað um fyrirtæki 
og stofnanir, í 12. -  14. gr og 18. -  20. gr. er aftur talað um atvinnurekendur og í 30. gr ráðuneyti og 
opinberar stofnanir. Það er ekki tryggt að almennur skilningur orðsins „atvinnurekandi" eigi við alla 
þá aðila sem hafa fólk í vinnu, best færi á því að nota annað víðara hugtak eða fleiri hugtök. Þó er 
yfirskrift 4. greinar Almennt ákvæði um vinnumarkað sem eykur ruglinginn frekar. Á heimasíðu 
Skattsins kemur t.d. fram að "atvinnurekandi er sá sem stundar sjálfstæða starfsemi með 
reglubundnum hætti að nokkru umfangi og í þeim tilgangi að hagnast." Samkvæmt þeirri skilgreiningu 
eru sveitarfélögin ekki atvinnurekendur. Það er m.ö.o. ekki skýrt hvort sveitarfélögin falli undir 
skilgreininguna „atvinnurekandi" en samt má skilja á 15. máli (frumvarpi til laga um stjórnsýslu 
jafnréttismála) að þau beri sömu skyldur og atvinnurekendur. Sveitarfélögin eru heldur ekki fyrirtæki, 
ráðuneyti eða stofnanir skv. opinberri skilgreiningu þeirra hugtaka. Í Mannréttindastefnu 
Akureyrarbæjar, núgildandi jafnréttisáætlun sveitarfélagsins, er orðið „vinnuveitandi" notað. Innan 
sveitarfélaga geta líka verið fjölmargir vinnustaðir ólíkir að stærð því gæti orðið „vinnustaður" 
einhvers staðar átt við.

5. gr. Í frumvarpinu eru sveitarfélög undanþegin þeirri skyldu að gera jafnréttisáætlun þar sem fram 
kemur hvernig tryggja eigi starfsfólki þau réttindi sem kveðið er á um í 6.-14. grein laganna. Jafnframt 
er vísað í 13. gr. frumvarps um stjórnsýslu jafnréttismála, 15. mál og skyldur sveitarfélaga þar til að 
koma í veg fyrir mismunun sbr. lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, lög um jafna meðferð á 
vinnumarkaði og lög um jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Það er óljóst hvað 
áætlanir sveitarfélaganna til þess eigi að innibera þar sem 6. -  14. gr. laganna inniber orðalagið 
„atvinnurekendur" og „fyrirtæki og stofnanir" en sveitarfélögin ekki beint ávörpuð og efnislega ekki 
kveðið nánar á um áætlun sveitarfélaganna til að koma í veg fyrir mismunun. Hér þyrfti að skýra hvað 
er verið að vísa í þegar sagt er: „... verði gerð áætlun fyrir nýtt kjörtímabil um markmið og aðgerðir til 
að koma í veg fyrir mismunun, sbr. lög um...". Ekki er betur séð en að það sé jafnréttisáætlun sem um
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er að ræða en að hún nái til fleiri jaðarhópa en þeirra sem fjallað er um í frumvarpi þessu. Tekið er 
fram að þetta er að einhverju leyti skýrara í greinargerðinni sem fylgir.

Virðingarfyllst, 

f. h. Akureyrarbæjar

'ErjjHáh
Bryndís Elfa Valdemarsdóttir 

Jafnréttisráðgjafi
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