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R E GL U G ER Ð
um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og
stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85.
1. gr.
Gildissvið.
Reglugerð þessi gildir um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana samkvæmt staðlinum
ÍST 85 Jafnlaunakerfi – Kröfur og leiðbeiningar.
2. gr.
Markmið.
Markmið reglugerðarinnar er að jafnlaunakerfi fyrirtækja og stofnana séu vottuð í samræmi við
kröfur staðalsins ÍST 85 sem og alþjóðlegar kröfur sem gilda um vottun og vottunaraðila sem settar
eru fram í staðlinum ÍST EN ISO 17021-1:2015 Samræmismat – Kröfur til stofnana sem annast
úttektir og vottun stjórnunarkerfa – Hluti 1: Kröfur.
3. gr.
Orðskýringar.
Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
a. Vottun: Skrifleg yfirlýsing vottunaraðila sem veitt er með vottunarskírteini, að undangenginni úttekt hans á jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar, um að jafnlaunakerfið og framkvæmd þess uppfylli kröfur staðalsins ÍST 85, sbr. 1. gr. c. staðalsins.
b. Vottunaraðili: Aðili sem annast vottun og hefur hlotið faggildingu, sbr. 4. og 5. gr.
c. Úttektarmaður: Einstaklingur sem framkvæmir úttekt á vegum vottunaraðila.
d. Faggilding: Staðfesting á því að vottunaraðili uppfylli kröfur staðalsins ÍST EN ISO 170211:2015 og kröfur þessarar reglugerðar til að annast vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og
stofnana samkvæmt staðlinum ÍST 85.
4. gr.
Faggilding vottunaraðila.
Vottunaraðili öðlast faggildingu hjá faggildingarsviði Einkaleyfastofu eða sambærilegum aðila
á Evrópska efnahagssvæðinu.
5. gr.
Vottun á grundvelli staðalsins ÍST 85.
Vottunaraðili sem annast vottun samkvæmt þessari reglugerð skal hafa hlotið faggildingu skv.
4. gr. Til staðfestingar því skal vottunaraðili geta framvísað faggildingarskírteini þar sem staðfest er
að vottunaraðilinn uppfylli kröfur staðalsins ÍST EN ISO 17021-1:2015 og teljist hæfur til að votta
jafnlaunakerfi fyrirtækja og stofnana samkvæmt staðlinum ÍST 85 og kröfum þessarar reglugerðar.
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er vottunaraðila, sem hlotið hefur faggildingu samkvæmt staðlinum
ÍST EN ISO 17021-1:2015, heimilt að framkvæma úttektir og votta jafnlaunakerfi fyrirtækja og
stofnana samkvæmt staðlinum ÍST 85 til 31. desember 2019. Velferðarráðuneytið skal hafa samráð
til 31. desember 2019 við vottunaraðila eftir því sem þörf krefur um vottun, þar á meðal um
framkvæmd úttekta og innleiðingu vinnuferla.
Vottunaraðila sem veitt hefur fyrirtæki eða stofnun ráðgjöf um innleiðingu staðalsins ÍST 85 er
óheimilt að annast úttekt og taka afstöðu til vottunar viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar næstu tvö
ár þar á eftir. Hið sama gildir um þá sem hafa unnið fyrir vottunaraðila sem veitt hefur hlutaðeigandi
fyrirtæki eða stofnun ráðgjöf skv. 1. málsl. þessarar mgr.
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6. gr.
Námskeið vegna jafnlaunavottunar.
Velferðarráðuneytið skal sjá til þess að haldið verði námskeið fyrir úttektarmenn um jafnréttisog vinnumarkaðsmál sem þýðingu hafa fyrir vottun í samræmi við kröfur staðalsins ÍST 85.
Námskeiðið skal haldið á þriggja ára fresti og oftar ef nauðsyn krefur. Á námskeiðinu skal
meðal annars fjalla um kröfur til jafnlaunakerfis samkvæmt staðlinum ÍST 85, þar með talið starfaflokkun, mat á verðmæti starfa, launagreiningar og sértæk viðmið fyrir vottunaraðila staðalsins ÍST
85 sem ráðherra setur. Þá skal einnig fjalla um vinnurétt, þar með talið jafnréttislöggjöf og kjarasamninga. Námskeiðinu skal lokið með prófi og útgáfu skírteinis. Úttektarmaður skal hafa staðist
prófið með 1. einkunn að lágmarki.
7. gr.
Úttekt, vottun, notkun jafnlaunamerkis og eftirlit.
Vottunaraðili stýrir og framkvæmir úttekt á jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar. Þegar vottunaraðili hefur lokið við að sannreyna að jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar uppfylli kröfur
staðalsins ÍST 85, tekur vottunaraðili ákvörðun um vottun og gefur út vottunarskírteini því til staðfestingar.
Vottunaraðili skilar Jafnréttisstofu afriti af vottunarskírteini ásamt skýrslu um niðurstöðu
úttektar.
Fyrirtæki eða stofnun skal sjá til þess að vottunin sé endurnýjuð á þriggja ára fresti.
Jafnréttisstofa veitir fyrirtæki eða stofnun jafnlaunamerki á grundvelli vottunarskírteinis vottunaraðila skv. 1. mgr. og gildir það í jafnlangan tíma og vottun. Um notkun jafnlaunamerkisins fer
samkvæmt reglum um notkun jafnlaunamerkis sem ráðherra hefur sett og birtar eru í fylgiskjali með
reglugerð þessari.
Vottunaraðili skal jafnframt tilkynna Jafnréttisstofu ef úttekt leiðir ekki til vottunar og greina frá
ástæðum þess með framlagningu skýrslu um niðurstöðu úttektar. Jafnréttisstofu er heimilt að veita
samtökum aðila vinnumarkaðarins aðgang að skýrslu vottunaraðila um niðurstöðu úttektar á jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar hafi úttekt ekki leitt til vottunar.
Jafnréttisstofa heldur skrá yfir fyrirtæki og stofnanir sem öðlast hafa vottun og birtir með
aðgengilegum hætti á vef stofnunarinnar. Í skránni skulu meðal annars koma fram upplýsingar um
nafn fyrirtækis eða stofnunar, kennitölu og heimilisfang viðkomandi og gildistíma vottunar. Þá
heldur Jafnréttisstofa skrá yfir fyrirtæki og stofnanir þar sem 25 eða fleiri starfsmenn starfa að
jafnaði á ársgrundvelli, sem hafa ekki öðlast vottun. Skal þar koma fram hvort hlutaðeigandi fyrirtæki eða stofnun hafi leitað eftir úttekt vottunaraðila á jafnlaunakerfi viðkomandi og framkvæmd
þess í því skyni að öðlast vottun. Skulu samtök aðila vinnumarkaðarins hafa aðgang að skránni.
Samtök aðila vinnumarkaðarins annast eftirlit með því að fyrirtæki og stofnanir öðlist vottun og
endurnýjun á vottun þannig að fullnægt sé ákvæðum laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og
karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum og reglugerðar þessarar. Fyrirtæki og stofnanir skulu veita
samtökum aðila vinnumarkaðarins þær upplýsingar og gögn sem samtökin telja nauðsynleg til að
sinna eftirlitinu. Hafi fyrirtæki eða stofnun ekki öðlast vottun eða endurnýjun vottunar, eða veitir
ekki nauðsynlegar upplýsingar eða gögn, þá geta samtök aðila vinnumarkaðarins tilkynnt um það til
Jafnréttisstofu. Jafnréttisstofa getur beint þeim fyrirmælum til hlutaðeigandi fyrirtækis eða stofnunar
að gera viðunandi úrbætur innan hæfilegs frests að viðlögðum dagsektum. Ákvörðun um dagsektir
skal tilkynnt þeim sem hún beinist að, bréflega og á sannanlegan hátt. Um dagsektir samkvæmt
reglugerð þessari gilda 6.–9. mgr. 18. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.
Leiði úttekt vottunaraðila í ljós við endurnýjunarferli vottunar að jafnlaunakerfi fyrirtækis eða
stofnunar og framkvæmd þess uppfyllir ekki lengur kröfur staðalsins ÍST 85 skal vottunaraðili tilkynna Jafnréttisstofu það. Jafnréttisstofa tekur mál er varða notkun jafnlaunamerkis í slíkum tilvikum til meðferðar, sbr. reglur um notkun jafnlaunamerkis sem ráðherra setur og skal þá fylgja
reglum stjórnsýslulaga, meðal annars um andmælarétt aðila.
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8. gr.
Lagastoð, gildistaka og brottfall eldri reglugerðar.
Reglugerð þessi, sem sett er samkvæmt heimild í 11. mgr. 19. gr. og 33. gr. laga um jafna stöðu
og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum, sem og skv. 1. mgr. 4. gr. laga
um faggildingu o.fl., nr. 24/2006, að höfðu samráði við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið,
öðlast gildi 1. janúar 2018. Jafnframt fellur þá úr gildi reglugerð nr. 365/2017, um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85.
Velferðarráðuneytinu, 13. nóvember 2017.
Þorsteinn Víglundsson
félags- og jafnréttismálaráðherra.

Fylgiskjal.

Ellý Alda Þorsteinsdóttir.

REGLUR
um notkun jafnlaunamerkis.

1. gr.
Markmið.
Markmið reglna þessara er að tryggja samræmi í notkun jafnlaunamerkisins og að komið sé í
veg fyrir misnotkun þess.
Merkinu er ætlað að vera gæðastimpill og hluti af ímynd og orðspori fyrirtækja og stofnana.
Merkið staðfestir að þau hafi komið sér upp ferli sem tryggir að málsmeðferð og ákvarðanir í launamálum feli ekki í sér kynbundna mismunun.
2. gr.
Um jafnlaunamerkið.
Jafnlaunamerkið er skráð vörumerki og er í eigu velferðarráðuneytisins. Í merkinu er mynd sem
sýnir skífurit, stimpil, rúnir og brosandi andlit tveggja ólíkra einstaklinga. Í lögun minnir merkið á
mynt og gefur til kynna að einstaklingarnir séu báðir metnir að verðleikum.
Varðandi lit og framsetningu jafnlaunamerkisins er vísað í leiðbeiningar í stílbók um jafnlaunamerkið.
3. gr.
Leiðbeiningar um notkun jafnlaunamerkis.
Jafnlaunamerkið skal nota í samræmi við reglur þessar sem staðfestar eru af félags- og jafnréttismálaráðherra sem og leiðbeiningar sem koma fram í stílbók um jafnlaunamerkið. Merkið skal
notað og borið þannig að ekki sé varpað rýrð á það.
Jafnréttisstofa veitir fyrirtæki eða stofnun heimild til að nota jafnlaunamerkið á grundvelli vottunarskírteinis vottunaraðila sem veitt er í samræmi við reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85.
Einungis fyrirtækjum og stofnunum, sem hlotið hafa vottun eða endurnýjun vottunar á jafnlaunakerfi sínu samkvæmt staðlinum ÍST 85 af vottunaraðila sem hlotið hefur faggildingu samkvæmt reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85,
er heimilt að nota merkið og verða að hlíta þeim reglum sem gilda um meðferð þess.
Fyrirtæki og stofnanir mega aðeins nota jafnlaunamerkið á meðan viðkomandi vottun er í gildi.
Ef fyrirtæki eða stofnun notar jafnlaunamerkið þrátt fyrir að uppfylla ekki þau viðmið sem þeim
er skylt að uppfylla samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 10/2008,
með síðari breytingum, og reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85, telst það misnotkun á jafnlaunamerkinu. Það sama á við ef fyrirtæki eða
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stofnun notar merkið ekki í samræmi við reglur þessar eða leiðbeiningar í stílbók um jafnlaunamerkið.
4. gr.
Umsókn og skráning.
Sótt er um heimild hjá Jafnréttisstofu til að nota jafnlaunamerkið. Umsækjandi (fyrirtæki eða
stofnun) skal leggja fram afrit af vottunarskírteini í samræmi við ákvæði reglugerðar um vottun á
jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85 um að hann uppfylli kröfur
staðalsins og skal Jafnréttisstofa þá veita honum heimild til að nota merkið.
Notkun merkisins má ekki hefjast fyrr en notkunarheimild Jafnréttisstofu liggur fyrir og gildir
hún í jafnlangan tíma og vottun, sbr. reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana á
grundvelli staðalsins ÍST 85.
Jafnréttisstofa heldur skrá yfir fyrirtæki og stofnanir sem öðlast hafa vottun og skal birta hana
með aðgengilegum hætti á vef stofnunarinnar.
5. gr.
Notkun merkis hætt.
Taki aðili sem notað hefur jafnlaunamerkið ákvörðun um að hætta notkun þess skal hann tilkynna það til Jafnréttisstofu. Í kjölfar slíkrar tilkynningar skal Jafnréttisstofa taka viðkomandi aðila
af lista um skráða notendur merkisins.
6. gr.
Ábyrgð og eftirlit með notkun.
Skráðir notendur bera sjálfir ábyrgð á því að viðhafa rétta notkun merkisins. Leiði úttekt vottunaraðila í ljós við endurnýjunarferli vottunar að jafnlaunakerfi fyrirtækis eða stofnunar og framkvæmd þess uppfyllir ekki lengur kröfur staðalsins ÍST 85 skal vottunaraðili tilkynna Jafnréttisstofu
það. Jafnréttisstofa tekur mál er varða notkun jafnlaunamerkis í slíkum tilvikum til meðferðar og
skal þá fylgja reglum stjórnsýslulaga, meðal annars um andmælarétt aðila. Það sama á við ef notkun
merkisins samræmist ekki ákvæðum reglna þessara eða leiðbeininga sem koma fram í stílbók um
jafnlaunamerkið og ekki er orðið við tilmælum Jafnréttisstofu eða velferðarráðuneytisins um
úrbætur.

Reglur þessar taka gildi 1. janúar 2018.

7. gr.
Gildistaka.
__________
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