
Drög að jafnlaunastefnu Faxaflóahafna sf. 
 
 
Faxaflóahafnir sf. eru hafnarfyrirtæki og landeigandi sem leggur áherslu á að fyrirtækið sé vinnustaður 
þar sem hver einstaklingur er metinn að verðleikum eftir hæfni og frammistöðu. Jafnlaunastefna 
Faxaflóahafna er hluti af launastefnu fyrirtækisins og tekur mið af staðlinum ÍST 85/2012 um 
jafnlaunakerfi og viðeigandi lögum og reglugerðum. Í jafnréttisstefnu fyrirtækisins felst að uppfylla þarf 
viðeigandi kröfur laga og reglugerða sem og framfylgja leiðsögn stjórnvalda og eigenda. Fyrirtækið 
skuldbindur sig til þess að innleiða viðmið við ákvörðun launa sem tryggja að hver og einn fái greitt 
fyrir starf út frá verðmæti þess, óháð kyni. Ráðningar, laun og önnur umbun byggir ekki á grundvelli 
kynferðis, kynþáttar, stjórnmálaskoðana eða öðrum ómálefnalegum þáttum. Fylgja skal 
verklagsreglum þegar nýr starfsmaður er ráðinn, og taka mið af þeim kröfum sem starfið gerir með tilliti 
til ábyrgðar, álags og sérhæfni.   
 
Áhersluatriðin í jafnréttisstefnu Faxaflóahafna sf. eru eftirfarandi: 

 Að greiða starfsfólki jöfn laun og sömu kjör fyrir sömu eða jafnverðmæt störf óháð kyni að teknu 
tilliti til ákvæða kjarasamninga. 

 Að fyrirtækið sé vinnustaður þar sem  jafnræðis er gætt og möguleikar á starfsframa jafnir án tillits 
til kyns. 

 Að fyrirtækið sé vinnustaður þar sem allir óháð kyni njóta sömu tækifæra til starfsþjálfunar og 
fræðslu. 

 

Faxaflóahafnir skuldabinda sig til að: 

 Innleiða vottað jafnlaunakerfi, skjalfesta og  viðhalda því. 

 Fylgja viðeigandi lögum og reglum sem í gildi eru á hverjum tíma. 

 Framkvæma árlega launagreiningu þar sem borin eru saman sömu eða jafnverðmæt störf til að 
ganga úr skugga um hvort kynbundin launamunur sé til staðar. 

 Gera innri úttekt og halda rýni stjórnenda árlega. 

 Stjórnendur skuldbinda sig til þess að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við 
óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu. 

 Kynna starfsmönnum niðurstöður launagreiningar. 

 Starfsfólk óháð kyni njóti sömu möguleika um starfsþjálfun, sí- og endurmenntun og til að sækja 
námskeið sem haldin eru til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings öðrum störfum.  

 Birta stefnuna á innri vef fyrirtækisins og kynna hana fyrir öllu starfsfólki. 

 Stefnan sé aðgengileg almenningi á vefsíðu fyrirtækisins.  

 Að í starfsauglýsingum séu störf ókyngreind .  


