
 

 

Staðall um jafnlaunakerfi 

Í desember kom út hjá Staðlaráði Íslands tímamótastaðall - staðall um jafnlaunakerfi. Staðallinn er 

grundvöllur fyrir vottunarkerfi sem varðar launajafnrétti kynja á vinnustöðum. Markmið hans er að 

auðvelda atvinnurekendum að koma á og viðhalda launajafnrétti kynja á vinnustað sínum.  

Í III. kafla laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er fjallað um þá skyldur 

atvinnurekanda að tryggja jafnrétti kynja innan fyrirtækis síns eða stofnunar. Þar er meðal annars 

kveðið á um að konum og körlum sem starfa hjá sama atvinnurekanda skuli greidd jöfn laun og skuli 

njóta sömu kjara fyrir sömu eða jafnverðmæt störf. Segir að með jöfnum launum sé átt við að laun 

skuli ákveðin á sama hátt fyrir konur og karla og að þau viðmið sem lögð eru til grundvallar 

launaákvörðunar skuli ekki fela í sér kynjamismunun.  

ASÍ fagnar þessum merka áfanga, en það var 24. október 2008 (kvennafrídaginn) sem ASÍ, SA og 

velferðarráðuneytið fóru þess á leit að Staðalráð hefði „umsjón með gerð staðals um framkvæmd 

stefnu um launajafnrétti og jafna möguleika kynjanna til starfa og starfsþróunar sem nýst gæti sem 

undirstaða vottunar.“ 

Frumvarp að staðlinum var kynnt á fjölmennum fundi 19. júní 2012 en þá var opnað fyrir 

umsagnarferli, þar sem allir sem áhuga höfðu gátu kynnt sér frumvarpið og sent inn athugasemdir og 

ábendingar. ASÍ stóð fyrir kynningu á staðlinum fyrir fulltrúa aðildarfélaga sambandsins. Það voru vel 

sóttir rýnifundir þar sem farið var yfir uppbyggingu og innihald staðalsins. Þar komu fram ýmsar 

spurningar og athugasemdir sem fulltrúar ASÍ í vinnuhópi jafnlaunastaðalsins komu á framfæri.  

Jafnlaunastaðallinn er tímamótaverk, en ekki er vitað til þess að fyrr hafi verið unninn staðall um 

launajafnrétti sem að formi  til er sambærilegur öðrum stöðlum, en við uppbyggingu 

jafnlaunastaðalsins hefur einkum verið stuðst við alþjóðlega stjórnunarstaðla.  

Leiðbeiningar og viðaukar sem fylgja kröfustaðlinum eru mjög viðamiklar og nýtast þannig ekki 

eingöngu við  innleiðingu jafnlaunastaðalsins.  Sérstaklega er bent á viðaukann um innlenda dóma, álit 

og úrskurði kærunefndar jafnréttismála og dóma Evrópudómstólsins. Þar er m.a. fjallað um hvaða 

viðmið teljast málefnaleg við mat á því hvort störf séu jafnverðmæt.  Eins er fjallað  um viðmið og 

flokkun viðmiða út frá þeim kröfum sem gerðar eru til starfsmanna þannig að saman flokkast sömu eða 

jafnverðmæt störf. Síðast en ekki síst má nefna sérstakan kafla þar sem fjallað er um hugtök og 

skilgreiningar sem tengjast efni staðalsins.  

Fulltrúar ASÍ í tækninefnd og vinnuhópi um jafnlaunastaðal eru mjög ánægðir með afrakstur vinnunnar 

og binda vonir við að þetta nýja verkfæri í „jaflaunaverkfærakassann“ verði vel tekið af atvinnulífinu. 

Staðalinn er hægt að nálgast gegn gjaldi hjá Staðlaráði Íslands. www.stadlar.is  
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