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Jafnréttisáætlun Sólheima                                     

 

Markmið og umfang 

Jafnréttisáætlun þessi gildir fyrir Sólheima ses. og Sólheimasetur ses, sem sameiginlegan 

vinnustað á Sólheimum í Grímsnesi, óháð starfsstöð og er hún gerð í samræmi við 4. og 5. gr. laga 

nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna. Hún kveður á um markmið og aðgerðir til 

að tryggja starfsfólki Sólheima þau réttindi sem kveðið er á um í jafnréttislögunum.  Stjórnendur 

eru ábyrgir fyrir því að ákvæðum jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt. 

Markmið jafnréttisstefnu Sólheima er stuðla að jafnri stöðu kynjanna og jöfnum tækifærum 

starfsmanna óháð kynferði, þjóðerni, kynþætti eða trú. Þá skulu allir starfsmenn gæta alúðar í 

störfum sínum og koma fram við samstarfsmenn og skjólstæðinga af kurteisi og virðingu. 

 

▪ 1. Laus störf og stöðuveitingar 

Jafnréttissjónarmið skulu höfð að leiðarljósi við stöðuveitingar eins og önnur mikilvæg sjónarmið. 

Stefnt skal að því að halda sem jöfnustu hlutfalli kynjanna í hinum ýmsu störfum innan Sólheima. 

Við úthlutun verkefna eða þegar teknar eru ákvarðanir um framgang í starfi skal gæta þess að 

einstaklingum sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis. Allir starfsmenn skulu hafa sömu tækifæri 

til þess að axla ábyrgð í starfi óháð kyni, svo sem með þátttöku í nefndum og ráðum og sérstök 

áhersla er lögð á að jafna stöðu kynja í stjórnunar- og áhrifastöðum. 

 

▪ 2. Launajafnrétti 

Það er markmið Sólheima að launa- og önnur starfskjör eða hlunnindi séu jöfn fyrir sömu störf 

eða jafnverðmæt störf. Ákvarðanir sem liggja til grundvallar launakjörum skulu byggjast á 

málefnalegum forsendum og skal jafnræðis gætt. Viðmið sem sett eru til grundvallar 

launaákvörðunum skulu ekki fela í sér kynjamismun.  

 

▪ 3. Endur- og símenntun 

Allir starfsmenn skulu njóta sömu möguleika til endurmenntunar og starfsþjálfunar óháð kyni. 

Skulu ákvarðanir um úthlutanir námsleyfa byggjast á málefnalegum forsendum og jafnræðis 

gætt. 



STEFNUSKJAL 17/10/2022 

  
 

2 
 

▪ 4. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 
 
Sólheimar leggja áherslu á vellíðan starfsfólks, en velferð einstaklings í einkalífi fer saman við 
árangur þeirra í starfi. Starfsfólki, bæði konum og körlum skal gert kleift að samræma 
starfsskyldur sínar og skyldur gagnvart fjölskyldu með sveigjanlegum vinnutíma, hlutastörfum 
eða annarri vinnuhagræðingu, eftir því sem við verður komið. Óheimilt er að láta fæðingar- og 
foreldraorlof eða aðrar aðstæður tengdar meðgöngu og barnsburði hafa  áhrif á ákvarðanir um 
framgang í starfi, endurmenntun, uppsögn, vinnuaðstæður eða annað sambærilegt. Þá ber að 
leitast við að halda yfirvinnu starfsfólks í lágmarki.  

▪ 5. Einelti, kynferðislegt ofbeldi 

Hvers konar einelti, kynferðislegt áreiti eða ofbeldi eða kynbundið áreiti eða ofbeldi, í hvaða formi 
sem er, er ekki liðið á Sólheimum.  Í því sambandi er vísað til 14. gr. laga nr. 150/2020 og 
reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi á 
vinnustöðum nr. 1009/2015. 

▪ 6. Kynning og endurskoðun  
 

Jafnréttisáætlun Sólheima skal kynnt öllum starfsmönnum Sólheima og skal hún jafnframt vera 
aðgengileg á heimasíðu Sólheima. Jafnréttisáætlunin skal endurskoðuð á þriggja ára fresti, en 
árlega skal virkni hennar metin á rýnifundi um framkvæmd jafnréttisáætlunarinnar.  
 

▪ 7. Framkvæmd og ábyrgð 

Framkvæmd og ábyrgð á framgangi jafnréttisstefnunnar er hjá framkvæmdastjóra og 
mannauðsstjóra. Forstöðumenn einstakra sviða bera jafnframt ábyrgð á að einstökum ákvæðum 
jafnréttisáætlunarinnar sé framfylgt innan síns sviðs. 

 Aðgerð Ábyrgð Verklok 

1 a) Fylgjast með að auglýsingar 
um laus störf séu í samræmi 
við jafnréttisáætlun.  

b) Í ráðningarviðtölum skal þess 
gætt að sambærilegar 
spurningar séu lagðar fyrir 
einstaklinga óháð kyni. 
Stjórnendur skulu halda 
saman þeim upplýsingum 
sem lagðar eru til grundvallar 
ráðningum. 

c) Greining á hlutfalli kynja í 
nefndum og ráðum. 

Framkvæmdastjóri/ 
Forstöðumenn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framkvæmdastjóri 

Viðvarandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Árlega  
(í febrúar ár hvert) 



STEFNUSKJAL 17/10/2022 

  
 

3 
 

 

Upphafleg útgáfa dags. 28. maí 2020. Uppfærð útgáfa dags. 17. október 2022. 

 

  

2 Greining á launum, hvort konur og 
karlar njóti sömu kjara fyrir 
sambærileg störf. 

Launafulltrúi Árlega  
(í febrúar ár hvert) 
 

3 • Árleg greining á því hverjir eru að 
sækja sér endur- og símenntun. 
 

Gæðastjóri Árlega  
(í febrúar ár hvert) 
 

4 a) Leitast skal við að halda 
yfirvinnu starfsfólks innan 
hóflegra marka þannig að það 
hafi ekki áhrif á fjölskyldulíf. 

b) Gætt skal þess að möguleikar 
á hlutastörfum séu jafnir á 
milli kynja. 

c) Upplýsa starfsfólk um 
lögvarinn rétt til fæðingar- og 
foreldraorlofs og að 
meginreglan sé sú að 
viðkomandi starfsmaður komi 
aftur í starf sitt að afloknu 
fæðingar- og foreldraorlofi. 
 

Launafulltrúi/ 
Forstöðumenn 

 
Viðvarandi 

5  a) Við upphaf starfs skal kynna 
starfsmönnum 
jafnréttisstefnu og aðgerðir 
við einelti eða kynferðislegt 
áreiti. 

b) Ef upp koma mál um einelti 
eða kynferðislegt ofbeldi eða 
áreitni skal tekið á því strax 
samanber verklagsreglur þar 
um 

c) Árlega skal halda fræðslu um 
einelti og kynferðislega 
ofbeldi og forvarnir gegn því. 

Framkvæmdastjóri/ 
Gæðastjóri/ 
Forstöðumenn 

Viðvarandi 

6 Jafnréttisáætlunin skal birt á 
heimasíðu Sólheima, 
www.solheimar.is  
Árlegur rýnifundur um framkvæmd 
jafnréttisáætlunarinnar. 

Framkvæmdastjóri 
 
 
Framkvæmdastjóri/ 
Gæðastjóri 

Viðvarandi 
 
Haldinn í lok febrúar ár 
hvert. 

Breytingar gerðar frá fyrri útgáfu: 

1. Uppfærðar lagatilvísanir. 

2. Uppfærðar tilvísanir til kynjanna. 

3. Uppfærðar tilvísanir ábyrgðarmanna 

 

http://www.solheimar.is/

