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Launastefna Sólheima                                     

 

Sólheimar hafa það markmið að tryggja öllum starfsmönnum Sólheima jöfn laun fyrir 

sambærileg eða jafn verðmæt störf, þannig að enginn ómálefnalegur munur sé á kjörum 

starfsmanna. Allir starfsmenn sem gegna sama eða sambærilegu starfi, skulu fá jöfn tækifæri 

til endurmenntunar, starfsþjálfunar og starfsþróunar.  

Framkvæmdastjóri Sólheima ber ábyrgð á launastefnu Sólheima. Sólheimar greiða laun í 

samræmi við gildandi kjarasamninga og stofnanasamninga. Framkvæmdastjóri ber formlega 

ábyrgð á öllum launaákvörðunum og skal gæta þess í hvívetna að samræmis sé gætt við 

slíkar ákvarðanir og að öll frávik byggi á málefnalegum sjónarmiðum, þar sem jafnréttisstefnu 

og jafnlaunastefnu Sólheima og öðrum lagalegu kröfum sem við eiga hverju sinni er framfylgt.   

Starfslýsingar skulu vera til fyrir öll störf á Sólheimum og er gæðastjóri ábyrgur fyrir að  fylgja 

þeim eftir og uppfæra eftir þörfum. Í starfslýsingu skal koma fram greinargóð lýsing á starfinu 

og þeim kröfum sem gerðar eru til starfsins og þess er því gegnir.  

Eðli og umfang starfa hefur áhrif á laun auk persónubundinna þátta sem störf kunna að 

krefjast, s.s. menntunar, starfsreynslu, ábyrgðar og álags.  

Launaákvarðanir skulu skjalfestar, rökstuddar og staðfestar af ábyrgðaraðila. 
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Jafnlaunastefna Sólheima                           
 

Jafnlaunastefna þessi tekur til allra starfsstöðva Sólheima ses. og kveður á um markmið og 

aðgerðir til að tryggja að allt starfsfólk njóti sömu kjara fyrir sambærileg og jafnverðmæt störf, 

í samræmi við jafnlaunastaðalinn ÍST 85:2012.  

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi Sólheima ses. og að jafnlaunastefnu og þeim 

lagalegu kröfum sem tengjast jafnlaunakerfinu sé framfylgt. Gæðastjóri annast umsjón 

jafnlaunakerfisins og er ábyrgur fyrir innleiðingu og viðhaldi þess í samræmi við staðalinn ÍST 

85. 

Markmið jafnlaunastefnunnar er að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara fyrir sömu 

og jafnverðmæt störf þannig að enginn ómálefnalegur launamunur sé til staðar. Í því felst að 

greiða laun eftir umfangi og eðli starfa og taka mið af þeim kröfum sem störf gera óháð kyni. 

Forsendur launaákvarðana eru, að þær séu í samræmi við kjara- og stofnanasamninga, 

studdar rökum og tryggi að sömu laun séu greidd fyrir sambærileg eða jafnverðmæt störf.  

Til þess að fylgja eftir jafnlaunastefnu Sólheima, skuldbinda Sólheimar sig  til að:  

• Innleiða, skjalfesta og viðhalda vottuðu jafnlaunakerfi í samræmi við kröfur ÍST 

85:2012 staðalsins. 

• Framfylgja kröfum reglugarðar 1030/2017 um vottun á jafnlaunakerfi fyrirtækja og 

stofnana á grundvelli ÍST-85. 

• Framkvæma launagreiningu árlega, þar sem óútskýrðum kynbundnum launamun er  

útrýmt, reynist hann til staðar. 

• Kynna jafnlaunastefnuna ásamt niðurstöður launagreiningar árlega fyrir starfsfólki. 

• Sinna stöðugum umbótum og eftirliti og bregðast við ef kröfur staðalsins eru ekki 

uppfylltar þ.á.m. óútskýrðum kynbundnum launamun.  

• Framkvæma árlega rýni stjórnenda þar sem jafnlaunamarkmið eru sett fram og rýnd. 

• Fylgja lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma og staðfesta 

árlega að þeim sé hlýtt.  

• Tryggja að jafnlaunastefna þessi sé aðgengileg á heimasíðu Sólheima. 

Jafnlaunastefnan er órjúfanlegur hluti af launastefnu Sólheima. 

 


