
 

ÍST 85:2012 

Gátlisti 



   

Jafnlaunakerfið Já Nei Skjal/tilvísun 
Hefur stefna í jafnlaunamálum fyrirtækisins/stofnunarinnar 

verið skilgreind og er hún hluti af launastefnu 

fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

 

☐ ☐ 

 

Eru til aðferðir til þess að rýna og fylgjast með 

jafnlaunastefnunni með reglulegu millibili?  
 

☐ ☐ 
 

Hefur starfsfólki verið kynnt jafnlaunastefnan og er hún 

aðgengileg almenningi?  
 

☐ ☐ 
 

Hefur gildissvið jafnlaunakerfisins verið ákvarðað sem tekur til 

allra starfsmanna fyrirtækisins/stofnunarinnar?  
 

☐ ☐ 
 

Hefur jafnlaunakerfi verið komið á, þar á meðal 

verklagsreglum, ferlum, röð  og samspili þeirra?  
 

☐ ☐ 
 

Hafa nauðsynlegar auðlindir verið ákvarðaðar og aðgangur 

að þeim verið tryggður? 

 
☐ ☐ 

 

Hefur viðmiðum fyrir stýringu auðlinda verið komið á þar sem 

ábyrgð, aðferðir, mælingar og tengdar frammistöðumælingar, 

sem eru nauðsynlegar til að tryggja skilvirkan rekstur og 

stýringu, verið skilgreindar? 
 

☐ ☐ 

 

 

   

Skipulag Já Nei Skjal/tilvísun 
Hefur stjórn fyrirtækisins/stofnunarinnar tekið ábyrgð á 

skilvirkni og árangri jafnlaunakerfisins?  

 

☐ ☐ 
 

Hefur jafnlaunaviðmiðum fyrir jafnlaunakerfið verið komið á 

og miðlað til starfsmanna?  

 

☐ ☐ 
 

Hafa störf verið flokkuð út frá þeim kröfum sem störfin gera til 

starfsmanna?  

 

☐ ☐ 
 

Hafa jafnlaunaviðmið verið skilgreind og eru laun ákvörðuð út 

frá jafnlaunaviðmiðum?  

 
☐ ☐ 

 

Hafa viðeigandi stjórnvaldskröfur verið ákvarðaðar, uppfylltar 

og miðlað innan fyrirtækisins/stofnunarinnar?  

 

☐ ☐ 
 

Er umbunarkerfi til staðar þar sem skilgreint er hvernig 

umbunað er fyrir einstaklings- og hópbundna þætti? 

 

☐ ☐ 
 

Hefur fyrirtækið sett sér jafnlaunamarkmið sem ná til alls 

gildissviðs jafnlaunakerfisins og mæliaðferðir til að mæla 

árangur? 

 

☐ ☐ 

 



 

 

Hefur fyrirtækið sett sér viðmið fyrir launagreiningar og 

hvernig niðurstöðum þeirra er miðlað innan 

fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

 

☐ ☐ 

 

Eru til staðar verklagsreglur sem taka mið af framangreindu? 

 
☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin tilnefnt og miðlað ábyrgðum og 

völdum fyrir skilvirka starfrækslu jafnlaunakerfisins? 

 
☐ ☐ 

 

 

   

Innleiðing og starfræksla Já Nei Skjal/tilvísun 
Hafa hæfniskröfur verið ákvarðaðar fyrir þá sem koma að 

launaákvörðunum og þjálfunaráætlun vegna þeirra krafna 

verið komið á? 

 

☐ ☐ 

 

Hafa samskiptaleiðir og fyrirkomulag upplýsingamiðlunar 

verið skilgreindar?  

 

☐ ☐ 
 

Hefur fyrirtækið/stofnunin komið upp fyrirkomulagi 

skjalfestingar og skilgreint hvaða skjöl og hvaða upplýsingar 

skuli skjalfestar? 

 

☐ ☐ 

 

Hefur skjalastýringu verið komið á þar sem m.a. er skilgreint 

hvernig skjöl eru rýnd, uppfærð og samþykkt? 

 
☐ ☐ 

 

Hafa allar nauðsynlegar verklagsreglur skv. kröfum staðalsins 

verið útfærðar og innleiddar? 
 

☐ ☐ 
 

Hefur skjalfestum upplýsingum sem krafist er samkvæmt 

staðlinum og nauðsynlegar eru fyrir skilvirka framkvæmd og 

reksturs jafnlaunakerfisins verið komið á? 

 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin skilgreint hvernig það ákvarðar þörf 

fyrir breytingar á jafnlaunakerfinu og framkvæmd þess?  

 

☐ ☐ 
 

Þegar breytingar eru fyrirhugaðar, eru þær framkvæmdar á 

stýrðan máta og tryggt að gripið sé til aðgerða til að milda 

neikvæðar niðurstöður?  

 

☐ ☐ 

 

Er til staðar skilgreint ferli fyrir yfirferð og samskipti við aðila  í 

tengslum við fyrirspurnir og upplýsingar sem varða 

jafnlaunamál?  

 

☐ ☐ 

 

Er framkvæmd með jafnlaunakerfinu stýrt:   

• Með rekjanleika skjalfestra upplýsinga?  

• Með skjalfestum upplýsingum sem skilgreina 
framkvæmd og hvaða árangri á að ná?  

☐ ☐ 

 



 

 

• Með eftirliti- og mælingum til að sannreyna árangur 
kerfisins?  

• Af ábyrgðaraðilum og valdhöfum sem eru til þess 
hæfir? 

 

Eru til staðar aðferðir til að tryggja rekjanleika á 

launaákvörðunum? 

 

☐ ☐ 
 

 

   

Vöktun, greining, mat og 

viðbrögð 
Já Nei Skjal/tilvísun 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað og veitt aðgang að 

auðlindum sem eru nauðsynlegar til að koma á, innleiða, 

viðhalda og stuðla að stöðugum umbótum á jafnlaunakerfinu 

(þ.m.t. einstaklingar, umhverfi og innviðir)?  

 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað nauðsynlegar auðlindir til 

að tryggja að niðurstöður eftirlits og mælinga séu 

áreiðanlegar?  

 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað hvernig það stendur að 

reglubundnu mati á því hvort það uppfylli stjórnvaldskröfur og 

kröfur jafnlaunastaðalsins? 

 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað hvernig það ber kennsl á 

og tekst á við möguleg frávik (frábrigði) frá kröfum 

jafnlaunakerfisins, staðalsins og stjórnvaldskrafna? 
 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað og skilgreint hvernig 

stýringu skráa, sem það hefur ákvarðað að séu nauðsynlegar 

fyrir rekstur kerfisins, er háttað? 
 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað hvernig það stendur að 

innri úttektum og hverju skuli ná fram með innri úttektum?  
 

☐ ☐ 
 

Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað þekkingu sem er 

nauðsynleg fyrir rekstur kerfisins og hvernig vöktun þess er 

háttað?  
 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin tryggt að þeir einstaklingar, sem 

geta haft áhrif á frammistöðu jafnlaunakerfisins, séu hæfir á 

grundvelli viðeigandi menntunar, þjálfunar eða reynslu og að 

gripið sé til aðgerða til að tryggja að þeir einstaklingar geti 

öðlast nauðsynlega hæfni?  
 

☐ ☐ 

 

 

 



 

 

   

Árangursmælingar Já Nei Skjal/tilvísun 
Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað:  

• Hvað er nauðsynlegt að vakta og mæla?   
• Aðferðir við vöktun, mælingu, greiningu og mat, til að 

tryggja gildar niðurstöður?  

 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið/stofnunin komið á ferli um hvenær 

niðurstöður mælinga og vöktunar skulu greindar og metnar?  

 

☐ ☐ 
 

Hefur framkvæmd yfirferðar stjórnar verið komið á og hún 

innleidd? 

 

☐ ☐ 
 

 

   

Umbætur Já Nei Skjal/tilvísun 
Hefur fyrirtækið/stofnunin ákvarðað og valið tækifæri til 

umbóta og útfært nauðsynlegar aðgerðir til að bæta 

jafnlaunakerfið?  

 

☐ ☐ 

 

Hefur fyrirtækið skilgreint framkvæmd til að stýra ósamræmi 

og tengdum leiðréttingaraðgerðum?  

 

☐ ☐ 
 

Hefur fyrirtækið ákvarðað hvernig það tekst á við þörf til þess 

á að bæta hagkvæmni, hæfni og skilvirkni jafnlaunakerfisins?  

 

☐ ☐ 
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