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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ansvarlige for projektet var: Velfærdsdepartementet - Velferðarráðuneytið, Arbejdslivets forbund - Samtök atvinnulífsins (SA), Islands landsorganisation - Alþýðusamband Íslands (ASI), Islandsk standard - Staðlaráð Íslands.
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Baggrund 

 
» Baggrund 
» Altingets resolution: Bestemmelser i lov nr. 10/2008 om mænd og 

kvinders ligestilling og ligeret. 
» En aftale lavet av ASI og SA fra 2008 om at udvikle et system for 

certificering for virksomheder. 
» Islandske standarder accepterer at være tilsynsinstans med 

projektet.  
» Et teknisk udvalg bliver udpeget, samt en arbejdsgruppe og 

specialister. 
» Systemet bliver bygget op i samsvar med internationale 

ledelsesstandarder. 
 

Presentatör
Presentationsanteckningar
I ligestillingsloven fra 2008 findes der en midlertidig bestemmelse om at velfærdsministeren skal være ansvarlig for udviklingen af et specielt certificeringssystem for implementering af ligelønspolitik, samt implementering af ligestillingspolitik, når det gælder ansættelser og opsigelser, i samarbejde med arbejdslivets parter. Samme år indgik ASI og SA en aftale om udviklingen af et sådant certificeringssystem. Standarden bygger på disse vedtægter, dvs. henholdsvis i Altinget og hos arbejdslivets parter. Man lagde frem et ønske om at Islandsk standard var tilsynsinstans med projektet, og Islandsk standard accepterede invitationen. �I fortsættelsen udpegede man et teknisk udvalg om et ligelønssystem med repræsentanter fra velfærdsdepartementet, arbejdsmarkedets parter, Ligestillingskontoret - Jafnréttisstofa, finansdepartementet, De offentlig ansatte - BSRB, Akademikernes forbund - BHM, foreningen Kvinder i virksomhedsdrift, Islands kommuneforbund, Reykjavik Energi og ParX/Norcon.  �Et teknisk udvalg udpegede så en speciel arbejdsgruppe som skrev udkast til standardens tekst ved hjælp af forskellige specialister. �Det blev bestemt at inddele opgaven i forskellige sektorer og udelukkende koncentrere sig om kønsrelateret ligeløn til at begynde med. Standarden for implementering af politik om ligestilling ved ansættelser og opsigelser bliver en anden standard. Det blev også bestemt at konstruere standarden på samme måde som internationale ledelsesstandarder er konstrueret. Argumentation: Virksomhederne kender allerede til mange af disse standarder, og følgelig bliver både deres komposition og udtryksform da mindre fremmed.�
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Standard IST 85:2012 

 
 
 

» Standarden blev bekræftet og udgivet af Islandske standard i 
december 2012 

 
» Standarden er valgfri: virksomheder og offentlige institutioner kan 

selv bestemme, om de indfører den 
 

» Standarden er beregnet til certificering af virksomheders 
ligelønssystemer 

Presentatör
Presentationsanteckningar
��Ligelønsstandarden er en såkaldt prøvningsstandard og følgelig kvalificeret for certificering. Målet med ligelønsstandarden er at forsikre, at virksomheder og institutioner kan etablere processer som forsikrer at sagsbehandling og bestemmelsestagen i henhold til løn ikke indebærer en kønsrelateret forskelsbehandling
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Certificering : 3 muligheder 

 
» Når en virksomhed har implementeret standarden kan den: 

 
» selv få bekræftet at kravene er opfyldte og erklære at de er tilfældet 
 
» bede interesseparter /stakeholders, f.eks. fagforeningen om a 

bekræfte at kravene er opfyldte 
 
» certificering fra f.eks et certificeringsbureau som er kompetent til 

opgaven på grundlag af ledelsesstandarder 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målsætningen er den samme som med andre standarder, at virksomheder som opfylder kravene i standarden om ligeløn, kan opnå en officiel certificering fra en kompetent instans. Denne proces er ikke påbegyndt endnu, således at for tiden ved man ikke hvordan dette bliver arrangeret. Denne standard præciserer, som så mange andre standarder gør, at når en virksomhed har implementeret standarden, kan den Síðasti möguleikinn:   men det er uden tvivl det bedste og sikreste alternativ.Forudsætningerne for alle implementeringer er, at processen er sikker og faglig, og at den bliver gennemført af en uafhængig part med kendskab til lønbestemmelser, love og dommerafgørelser om en kønsbestemte forskelle i forhold til løn, samt standardens indhold.  Myndighederne vil invitere til kurser for certificeringsbureauer om arbejdsmarkeds- og ligestillingsspørgsmål.  Målsætningen med kurserne er at udskrive individer med specialkundskaber i arbejdsmarkeds- og ligestillingsspørgsmål, der kan være af betydning for evalueringer og certificeringer og er i samsvar med kravene i standarden for ligeløn. På kurset vil man også drøfte bl.a. lov om mænd og kvinders ligestilling og ligeret, arbejdsret, lønanalyser og gruppering og evaluering af stillingernes værdi. ��



Internationale ledelsestandarder  

 
  Plan – Do –Check – Act 
 
» Planlægning: At præsentere målsætninger og etablere 

de processer, der er nødvendige for at opnå resultater 
som er i samsvar med ligelønspolitikken i en 
virksomhed. 

 
» Opgave: At implementere processerne. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det vigtigste kendetegn på internationale ledelsesstandarder, som f.eks. ISO 14001 for miljøledelse, er at virksomhederne bestemmer sig for en bestemt politik og så indfører dokumenterede arbejdsrutiner med dens opfølgning for øjne. Der stilles også krav om bedømmelse, forbedringer i tilfælde af uregelmæssigheder, samt kontinuerlige forbedringer. Standarden for ligeløn opbygges også på denne måde, noget vi vil forklare nærmere her under.



Internationale ledelsestandarder  

 
  Plan – Do –Check – Act 
 
» Kontrollere: At observere og måle processer i forhold til 

ligelønspolitik, målsætninger, begrænsninger, 
lovmæssige krav og andre krav, samt at dokumentere 
resultater. 

 
» De næste skridt: At indføre tiltag i den hensigt at hele 

tiden forbedre resultaterne af ledelsessystemet for 
ligeløn. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Det vigtigste kendetegn på internationale ledelsesstandarder, som f.eks. ISO 14001 for miljøledelse, er at virksomhederne bestemmer sig for en bestemt politik og så indfører dokumenterede arbejdsrutiner med dens opfølgning for øjne. Der stilles også krav om bedømmelse, forbedringer i tilfælde af uregelmæssigheder, samt kontinuerlige forbedringer. Standarden for ligeløn opbygges også på denne måde, noget vi vil forklare nærmere her under.



Standardens opbygning  

 

» Forord. Indledning. 
» Omfang. Præmisser. 
» Begreber og definitioner. 
» Krav til ledelsen af et ligelønssystem. 
» Vejledende appendikser: 

 Forklaringer af standardens enkelte artikler. 
 Instruktioner for gruppering af stillinger. 
 Instruktioner for udformning af lønningsanalyser. 
 Domfældelser og afgørelser. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
I forordet beskriver man optakten til at man påbegyndte arbejdet med standarden, og i indledningen gennemgår man generelt dens målsætning og de vigtigste kendetegn. Vi mener ikke, det er grund til en videre gennemgang af disse to kapitler, men herunder bliver de andre kapitler præsenteret, dvs. omfang, begreber og definitioner, kapitlet om krav og til slut de vejledende appendikser.  



Standardens Omfang 

 
» En standard for ligeløn tager sigte på indledning af 

målbevidste og faglige metoder for lønbestemmelser, 
aktive bedømmelser og forbedringer. 

» En standard for ligeløn kan benyttes af alle 
virksomheder, uanset størrelse, virksomhedens art og 
procentvis kønsfordeling. 

» En standard for ligeløn definerer de krav man stiller til et 
system om ligeløn.  

» En standard for ligeløn gør det muligt for virksomheder 
at opnå en officiel certificering af sit system om ligeløn. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
En af præmisserne for implementering af ligeløn inden en virksomhed er, at lønbestemmelser bygger på målbevidste og faglige metoder. Disse metoder må kunne bedømmes, men det betyder at alle bestemmelser må være transparente. En bedømmelse er så en forudsætning for at virksomhedens ledere reagerer, hvis de opstår en anledning til det. Det er vigtigt at tænke på, at standarden kan benyttes af alle selskaber, uanset antal medarbejdere og kønskvotering. I Appendiks B om gruppering af stillinger findes der nogle eksempler på virksomheder med både få og mange ansatte, og det er både interessant og instruktivt at læse dem igennem.Standarden er som andre standarder en prøvningsstandard, dvs. at den specificerer de krav man stiller til dens implementering. Standarden behandler ikke selve udformningen af lønnen, kun implementering af et system som skal forsikre at både mænd og kvinder, der udfører samme arbejde eller lige værdifuldt arbejde, skal have samme løn og vilkår.Målsætningen er den samme som med andre standarder, at virksomheder som opfylder kravene i standarden om ligeløn, kan opnå en officiel certificering fra en kompetent instans. Denne proces er ikke påbegyndt endnu (processen er ved at komme i gang), således at for tiden ved man ikke hvordan dette bliver arrangeret. Denne standard præciserer, som så mange andre standarder gør, at når en virksomhed har implementeret standarden, kan den a. selv få bekræftet at kravene er opfyldte og så erklære at det er tilfældet, ellerb. bede interesseparter, som f.eks. de ansattes repræsentanter, om at bekræfte at kravene er opfyldte, ellerc. bede en kompetent instans om certificering, f.eks. et certificeringsbureau som er kompetent til opgaven på grundlag af ledelsesstandarder, - men det er uden tvivl det bedste og sikreste alternativ.Forudsætningerne for alle implementeringer er, at processen er sikker og faglig, og at den bliver gennemført af en uafhængig part med kendskab til lønbestemmelser, love og dommerafgørelser om en kønsbestemte forskelle i forhold til løn, samt standardens indhold.  Myndighederne vil invitere til kurser for certificeringsbureauer om arbejdsmarkeds- og ligestillingsspørgsmål.  Målsætningen med kurserne er at udskrive individer med specialkundskaber i arbejdsmarkeds- og ligestillingsspørgsmål, der kan være af betydning for evalueringer og certificeringer og er i samsvar med kravene i standarden for ligeløn. På kurset vil man også drøfte bl.a. lov om mænd og kvinders ligestilling og ligeret, arbejdsret, lønanalyser og gruppering og evaluering af stillingernes værdi. 



Forudsætninger for implementeringen 

 

» Virksomheder, som vil etablere, implementere, 
vedligeholde og forbedre ledelsen av 
ligestillingsspørgsmål i henhold til denne standard, må 
have 
 vedtaget en helhedsbetonet og dokumenteret 

lønpolitik, 
 vedtaget en ligestillingsplan, jf. § 18 i lov nr. 10/2008, 
 gennemført mindst én lønanalyse, som skal benyttes 

ved udformning af politik om ligeløn og etablering af 
målsætning i henhold til kønsmæssig ligeløn. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Virksomhedens helhedsbetonede og dokumenterede lønpolitik er en forudsætning for, at man kan påbegynde arbejdet med standardens implementering. Det samme gælder for det at vedtage en ligestillingsplan. �I ligestillingslovens § 18 står der, at arbejdsgivere og fagforeninger målbevidst må arbejde mod større kønsmæssig ligestilling på arbejdsmarkedet. Arbejdsgiverne skal specielt opfordre til, at bestemte stillinger ikke bliver klassificeret som henholdsvis for mænd eller kvinder, samt at give begge køn tilsvarende indflydelse i indflydelsesrige og ledende stillinger. �Virksomheder med i gennemsnit 25 medarbejdere eller flere må etablere en ligestillingsplan eller integrere ligestillingsprincipper i deres personalepolitik. Vilkåret for implementering af standarden, dvs. ligestillingsplan eller integrering af ligestillingsprincipper, begrænses alligevel ikke kun til virksomheder med 25 eller flere medarbejdere.  Det er vigtigt at man har gennemført mindst én lønanalyse inden virksomheden for at kunne udforme ligestillingspolitik. Standarden definerer lønanalyse som en systematisk gennemgang af den løn og ansættelsesvilkår, de ansatte har, med det formål at undersøge om det faktisk findes kønsmæssige lønforskelle inden virksomheden. Standarden forudsætter også regelmæssige lønbedømmelser som en del af opfølgningen eller evalueringen, se 4.5.1. Appendiks C indeholder instruktioner om lønanalyser.



Standardens implementering - Illustration 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Gennemgang af overheaden begynder ved stillingsvurdering (lønanalyse), så videre til ledernes bedømmelse og forbedringer, og ringen begynder så på nyt.



  
Ligelønssystem og ligelønspolitik 
 

 
» Virksomheder er pligtige til at indføre og kontinuerligt 

vedligeholde og forbedre ledelsen af et ligelønssystem. 
» Ligelønssystemet må defineres og dokumenteres. 
» Man må definere, implementere og dokumentere et 

ligelønssystem som en integreret del af en 
ligelønspolitik, samt at forsikre nødvendige forbedringer 
og tilsyn. 

» Ligelønspolitikken præsenteres for de ansatte og 
offentligheden har også adgang til den. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
De krav, der stilles til et ligelønssystem, er både generelle og specifikke. Kapitel 4 drøfter disse krav, og de er naturligvis standardens hovedkapitel. Der præsenteres de krav, system må opfylde for at certificering skal kunne finde sted. De bygger, som tidligere præciseret, på "plan - do - check - act" eller ”planlægge - gøre - kontrollere – reagere”.Før man tager det første skridt, dvs. at planlægge, er det vigtigt at virksomheden indfører et ligelønssystem og forsikrer dets implementering, dokumentering og vedligehold. Med ligelønssystem mener man organiserede metoder, som beskriver hvordan virksomheden arbejder for at forsikre ligeløn til både mænd og kvinder for samme arbejde eller lige værdifuldt arbejde. Standardens røde tråd er kravet om dokumentering, og forudsætningen for certificering er da også informationernes sporbarhed. Virksomheden må i tillæg definere sin ligelønspolitik. Ligelønspolitikken må også dokumenteres, implementeres og vedligeholdes, og det må forsikres at dens målsætning kan bedømmes.Kravet om at ligelønssystemet bliver præsenteret for de ansatte, indebærer ikke at man oplyser om individuelle personers løn, udelukkende at politikken bliver præsenteret, hvordan den implementeres og så videre.



  
Ligelønssystem og ligelønspolitik 
 

 
» Virksomheder er pligtige til at indføre og kontinuerligt 

vedligeholde og forbedre ledelsen af et ligelønssystem. 
» Ligelønssystemet må defineres og dokumenteres. 
» Man må definere, implementere og dokumentere et 

ligelønssystem som en integreret del af en 
ligelønspolitik, samt at forsikre nødvendige forbedringer 
og tilsyn. 

» Ligelønspolitikken præsenteres for de ansatte og 
offentligheden har også adgang til den. 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
De krav, der stilles til et ligelønssystem, er både generelle og specifikke. Kapitel 4 drøfter disse krav, og de er naturligvis standardens hovedkapitel. Der præsenteres de krav, system må opfylde for at certificering skal kunne finde sted. De bygger, som tidligere præciseret, på "plan - do - check - act" eller ”planlægge - gøre - kontrollere – reagere”.Før man tager det første skridt, dvs. at planlægge, er det vigtigt at virksomheden indfører et ligelønssystem og forsikrer dets implementering, dokumentering og vedligehold. Med ligelønssystem mener man organiserede metoder, som beskriver hvordan virksomheden arbejder for at forsikre ligeløn til både mænd og kvinder for samme arbejde eller lige værdifuldt arbejde. Standardens røde tråd er kravet om dokumentering, og forudsætningen for certificering er da også informationernes sporbarhed. Virksomheden må i tillæg definere sin ligelønspolitik. Ligelønspolitikken må også dokumenteres, implementeres og vedligeholdes, og det må forsikres at dens målsætning kan bedømmes.Kravet om at ligelønssystemet bliver præsenteret for de ansatte, indebærer ikke at man oplyser om individuelle personers løn, udelukkende at politikken bliver præsenteret, hvordan den implementeres og så videre.



  
Lønner det sig? 
 
» Gælder for alle typer virksomheder og organisationer, både private 

og offentlige 

» Det er et kvalitetsstandardssystem 
 Det nemmeste er at implementere det, når virksomheden er 

certificeret i henhold til andre standarder, har kundskaber til at 
anvende standarder. 

» Evne til at implementere og vedligeholde standarden 
 HR /Personaleudvikling 
 Udvikling af personaleledelsen i virksomheden – evne til at 

implementer og vedligeholde standarden 
 Evne til at implementere systemet således, at det gavner både 

virksomheden og medarbejdernede  

» Omkostninger – eksterne og interne 
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Lønner det sig? 
 
» Fordeler 
 
» Image 

 Rekruttering 
 Andre positive følger for virksomheden 
 

» Medarbejdernes tillid til en balanceret og refærding lønstruktur 
 Tilfredse medarbejdere, fastholdelse 
 

» Klar kriterier for lønstruktur 
 Incitament til að præsentere – Hvad kan jeg som medarbejdere 

gore for at have en positiv inflydelse på min løn? 
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De overordnete mål 
 
 • At reducere de kønsrelaterede lønsforskelle på den 

meget kønsopdelte islandske arbejdsmarked 
• At eablere en plan og et forsøgprojekt om 

præsentationen og implemteringen af 
ligelønsstandarden 

• At indføre et samrådsforum med de institutioner og 
virksomheder der ønsker at inføre standarden 

• At formidle informationer, ekspertise og rådgivning til 
institutioner og virksomheder  

• At arbejde med koordingering af lønsforskning og 
lønstatistik  

• At opfordre til mere forskning om barselsorlovet 



De vigtigste opgaver for staaten som arbejdsgiver 

» At systematisere arbejdet med registrering i statens informations- og 
personalesystem, 

» At gennemføre evalueringer af ligeløn hos alle offentlige institutioner, 
blandt andet hos departementerne. 

» At lave vejledning for lederne af de offentlige institutioner om hvordan 
de må reagere, hvis lønanalyser påviser kønsrelaterede lønforskelle.  

» At samarbejde med arbejdsmarkedets partner om regelmæssige 
undersøgelser af kønsrelaterede lønforskelle, både på det private og 
det offentlige arbejdsmarked. 

» At samarbejde med arbejdsmarkedets partner om at definere, hvilke 
variabler regnes for at være saglige i henhold til de kønsrelaterede 
lønforskelle 

» At arbejde med at undersøge struktur og opbygning af de offentlig 
ansattes overenskomster, med det formål at vurdere hvorvidt 
kønsrelaterede lønforskelle kan spores tilbage til strukturelle faktorer.  
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Presentatör
Presentationsanteckningar
De vigtigste opgaver for staten som arbejdsgiver: �At systematisere arbejdet med registrering i ORRI, statens informations- og personalesystem, men denne registrering fører til at man kan gennemføre mere helhedsbetonede og pålidelige lønanalyser blandt de offentlig ansatte.Hvert år at gennemføre evalueringer av ligeløn hos alle offentlige institutioner, blandt andet hos departementerne, således at der foreligger en vurdering af de kønsrelaterede lønforskelle, henholdsvis internt og mellem institutionerne. At lave vejledning for lederne af de offentlige institutioner om hvordan de må reagere, hvis lønanalyser påviser kønsrelaterede lønforskelle. At samarbejde med arbejdslivets parter om regelmæssige undersøgelser af kønsrelaterede lønforskelle, både på det private og det offentlige arbejdsmarked. Således kan man indsamle vigtige oplysninger om situationen i henhold til kønsrelaterede lønforskelle og evaluere resultatet af gennemførte tiltag. At samarbejde med arbejdslivets parter om at definere, hvilke variabler regnes for at være saglige i henhold til de kønsrelaterede lønforskelle. At arbejde med at undersøge struktur og opbygning af de offentlig ansattes overenskomster, med det formål at vurdere hvorvidt kønsrelaterede lønforskelle kan spores tilbage til strukturelle faktorer. At opfordre til forskning af benchmarks og arbejdsmetoder i kommunernes jobevalueringer for at bedømme, om der er til stede en såkaldt undervurdering af traditionelle kvindejobs i forhold til lige værdifulde mandejob.



De sociale rammer 

 
 Tiltag mod et kønsopdelt arbejdsmarked – udforming 

af en handlingsplan med i langtidsperspektiv med 
special vægt på at få flere mænd i traditionelle 
kvindefag og vice versa. 

 Familie og arbejdsliv i balance – styrke 
informationsmidling til arbejdsgivere om metoder til 
bedre harmoniseringen af familie- og arbejdsliv. 

 Flere kvinder i ledelsesstillinger i arbejdslivet 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
 Det islandske arbejdsmarked er meget kønsopdelt, og man kan argumentere for at dette faktum gør, at den kønsrelaterede lønforskel er så stor som den faktisk er. Både islandsk og udenlandsk forskning konkluderer med dette, og derfor er det sandsynligt at omvæltning af det kønsopdelte arbejdsmarked er det tiltag, som vil have størst positiv indflydelse på lønforskellene mellem mænd og kvinder. Stat, kommuner, fagforeninger og arbejdsgivere bør arbejde sammen med udformning af en handlingsplan om tiltag i langtidsperspektiv til forbedring med speciel vægt på flere mænd i traditionelle kvindefag og vice versa. 



 
 
 

Tak for i dag 
Rósa G. Erlingsdóttir 

rosa.erlingsdottir@vel.is 
Maríanna Traustadóttir 

marianna@asi.is 
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