Fylgiskjal II
Könnun á innleiðingarferli jafnlaunavottunar

Skrifstofa jafnréttismála í forsætisráðuneytinu lét Maskínu gera könnun um innleiðingarferli jafnlaunavottunar meðal
þeirra 76 fyrirtækja og stofnana sem öðluðust jafnlaunavottun fyrir lok 30. apríl. Svarhlutfallið var 76,5%.
Áhrif
81% svarenda voru fremur eða mjög ánægðir, 16% voru í meðallagi ánægðir og 2% fremur óánægðir.
64% svarenda töldu jafnlaunavottun hafa jákvæð áhrif á starfsánægju en 36% töldu vottunina hafa engin sérstök áhrif.
75% svarenda töldu innleiðingu á jafnlaunakerfinu auka yfirsýn og skilvirkni í rekstri.
51% svarenda höfðu ekki öðlast vottanir fyrir stjórnunarstaðal áður.
Flestir svarenda notuðu niðurstöður launagreiningar til úrbóta á jafnlaunakerfinu. Alls 60% leiðréttu laun starfsfólks sem
mældust of lág og 11% leiðréttu laun hópa sem mældust of lág.
Þriðjungur svarenda mældi fleiri jafnréttisþætti en til var ætlast af staðlinum, t.d. fjölda kvenstjórnenda, skipan í stjórnir
og nefndir, kynjahlutfall í starfaflokkun, endurmenntun o.s.frv.
Áskoranir
Það sem reyndist mest íþyngjandi við innleiðingu voru flokkun starfa, gerð verklagsreglna, tímaskortur og vottunarferli.
Kostnaður var í 8. sæti af 12 mögulegum svörum. Kostnaður reyndist því ekki svarendum mjög íþyngjandi þáttur.
Samkvæmt svörunum var raunkostnaður við heildarferlið frá nokkrum hundruðum þúsundum til ríflega 4 m.kr. 68%
svarenda náðu að halda kostnaði undir 2 m.kr. Flestir ofreiknuðu kostnað í upphafi ferilsins.
Lengd innleiðingarferlis var misjafnt, allt frá innan við hálft ár til 2ja ára. Ríflega 2/3 svarenda náðu að klára ferlið innan
18 mánaða. Flestir vanreiknuðu tímann í upphafi ferlisins.
Launamunur – óleiðréttur/leiðréttur
Óleiðréttur launamunur var frá 0,5-30% hjá 30 aðilum, konum í óhag og 2-2,5% hjá 8 aðilum, körlum í óhag.
Leiðréttur launamunur var 0,2%-5,5% konum í óhag hjá 30 aðilum eða að meðaltali 2%, en 0,1-2% körlum í óhag hjá 8
aðilum, að meðaltali 0,8%.

9. Þegar þú lítur til baka eftir að vottun er lokið, hvaða atriði reyndust mest íþyngjandi?
Gefinn var kostur á að raða velja 3 atriði af 12 og setja þau í mikilvægisröð. Eins og sjá má settu 3,6% kostnað í fyrsta val, 1,9% í
annað val og 5,9% í þriðja val.

