
 
 

Jafnréttisáætlun PCC BakkiSilicon 2021-2023 

Inngangur 

PCC BakkiSilicon leggur ríka áherslu á jafnrétti kynja og að ákvarðanir tengdar launum, ráðningum og 

að starfsþróun byggi á faglegum forsendum. Starfsfólk er metið að eigin verðleikum og skal njóta 

jafnra tækifæra á vinnustaðnum samkvæmt lögum nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt 

kynjanna.  Það er sameiginlegt verkefni stjórnenda og starfsmanna PCC BakkaSilicon að stuðla að 

góðum samskiptum og starfsanda á vinnustaðnum. 

 

Tilgangur og Markmið 

Jafnréttisáætlun PCC BakkaSilicon er lögð fram á grundvelli  laga nr. 150/2020 um jafna stöðu og 

jafnan rétt kynjanna og laga nr. 86/2018 um jafna meðferð á vinnumarkaði. Eitt helsta markmið 

Jafnréttisáætlunar er tryggja jafna stöðu allra starfsmanna óháð kyni eða uppruna innan 

fyrirtækisins. Að öllum starfsmönnum sé tryggð sömu tækifæri til starfsþróunar og endurmenntunar 

og að allir eigi jafna möguleika á að starfa hjá fyrirtækinu óháð kyni. Einnig skal tryggt að kynferðisleg 

áreitni, kynbundið áreiti og kynbundið ofbeldi sé ekki liðið á vinnustaðnum. Í jafnréttisáætlun þessari 

skal tryggt að starfsmönnum sé ekki mismunað á nokkurn hátt s.s vegna kyns, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, kynhneigðar eða litarháttar. Forstjóri og framkvæmdastjórn bera 

ábyrgð á að PCC BakkiSilicon setji fram jafnréttisáælun. Mannauðsstjóri ber ábyrgð á framgangi 

jafnréttismála og að jafnréttisáætlun sé fylgt eftir og viðhaldið. 

 

1. Launajafnrétti 

Við ákvörðun launa skal gæta fyllsta jafnréttis. Greiða skal jöfn laun, bjóða sömu kjör fyrir 

sambærileg störf með tilliti til umfangs, ábyrgðar, menntunar og reynslu sem starf krefst óháð kyni.  

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Karlar og konur og fólk 
með hlutlausa skráningu 
kyns í þjóðskrá fái 
greidd sömu laun og 
njóti sömu kjara fyrir 
sambærileg og 
jafnverðmæt störf. Að 
enginn óútskýrður 
launamunur sé til 
staðar. 

Marka stefnu í 
jafnlaunamálum. 
Stefnan kynnt fyrir 
starfsfólki. 
 
Framkvæma árlega 
launagreiningu í þeim 
tilgangi að kanna hvort 
um kynbundinn 
launamun sé að ræða.  
 
Ef óútskýrður 
launamunur kemur fram 

Stjórnendur 
 
 
 
 

Mannuðsstjóri 
Launafulltrúi 

 
 
 
 

Forstjóri 
Mannauðsstjóri 

Lokið 1. nóvember 2021 
 
 
 
 
Greiningu lokið fyrir 1. 
nóvember ár hvert. 
 
 
 
 
Leiðréttingu skal lokið 
fyrir 1. mars ár hvert. 



 
 

skal hann leiðréttur 
með skriflegum 
rökstuðningi. Gera skal 
ráð fyrir  leiðréttingum í 
launaáætlun næsta árs. 

PCC BakkiSilicon stenst 
jafnlaunavottun 

Vottunarferlið hafið skv. 
jafnlaunastaðli ÍST 
85:2012 

Forstjóri 
Mannauðsstjóri 

Lok árs 2021 auk 
endurvottunar skv. 
kröfum laga. 

 

2. Laus störf 

PCC BakkiSilicon leggur áherslu á að starfsauglýsingar höfði til allra óháð kyni og skulu standa jafnt 

konum sem körlum og fólki með hlutlausa skráningu kyns í þjóðskrá til boða og teljast því hvorki 

kvenna né karlastörf. Jafnréttissjónarmið eru metin til jafns við önnur mikilvæg sjónarmið sem tekið 

er tillit til við ráðningar og stöðuveitingar. Þegar ráðið er í laus störf skal meðal annars tekið tillit til 

kynjahlutfalls þannig að ekki halli á konur né karla.  Þess skal gætt að sá umsækjandi sem metinn er 

hæfastur til þess að gegna starfi sé ráðinn, án tillits til kynferðis. 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Laus störf hjá PCC 
BakkaSilicon skulu 
standa opin öllum 
kynjum. 
 

Samantekt á 
kynjahlutfalli allra hópa. 

Launafulltrúi Samantekt lokið fyrir  
1. nóvember ár hvert. 

Að jafna kynjahlutfallið í 
starfsmannahópnum 

Kyngreind samantekt 
yfir auglýst störf, 
umsækjendur og 
ráðningar. 
 
Yfirmenn og vaktstjórar 
Setja fram raunhæf 
markmið um jöfnun 
kynjahlutfalls í þeim 
hópi sem hann stýrir út 
frá markmiðum PCC 
BakkaSilicon ár hvert. 
 
 

Mannauðsstjóri 
 
 
 
 

Yfirmenn/vaktstjórar 
 

Samantekt lokið fyrir  
1. nóvember ár hvert. 
 
 
 
Tekið fyrir í 
frammistöðusamtölum 
ár hvert. 
 

 

3. Starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun. 

Ekki skal mismuna starfsmönnum eftir kyni hvað varðar möguleika til sí- og endurmenntunar og 

starfsþjálfunar. Tryggja skal að allir starfsmenn óháð kyni geti sótt námskeið sem haldin eru 

sérstaklega til að auka hæfni í starfi eða til undirbúnings fyrir önnur störf. Námskeið og 

endurmenntun sem í boði er getur þó verið ólík eftir þörfum hvers starfshóps fyrir sig. Tryggt skal að 



 
 

sú menntun og starfsþróun sem í boði er, innan hvers starfshóps, standi öllum starfsmönnum til 

boða óháð kyni.  

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Að tryggja að 
starfsþjálfun, 
endurmenntun og 
símenntun sé 
aðgengileg öllum 
starfsmönnum óháð 
kyni.  

Greining á þátttöku 
kvenna og karla á 
námskeiðum og í 
starfsþjálfun með það 
að leiðarljósi að hvetja 
til og tryggja að 
mismunun eigi sér ekki 
stað. 

 
 

Mannauðsstjóri 
 
 
 

Greiningu lokið fyrir  
1. nóvember ár hvert. 
 
 
 

 

4. Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs 

Leitast skal við að skapa starfsfólki aðstæður til að samræma kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar 

með ákveðnum sveigjanleika í skipulagningu á vinnu og vinnutíma eftir því sem við verður komið. 

Leitast skal við að halda yfirvinnu starfsfólks innan hóflegra marka þannig að hún hafi sem minnst 

áhrif á fjölskyldulíf. Einnig er ekki æskilegt að skipuleggja fundarhöld eða aðra vinnutengda atburði 

utan reglulegs vinnutíma. Leitast skal við að koma til móts við óskir starfsfólks um sveigjanlega töku 

fæðingar- og foreldraorlofs og öllum  kynjum gert auðvelt fyrir að koma til starfa eftir slíkt orlof eða 

úr leyfi frá vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna. Að sama skapi skulu slíkar 

aðstæður ekki hafa neikvæð áhrif á ákvarðanir um framgang viðkomandi í starfi. 

Starfssemi PCC BakkaSilicon krefst þess að hluti starfsmanna sinni verkefnum sínum á ýmsum tímum 

dagsins og ársins. Með það að leiðarljósi eru vaktir starfsmanna og starfshlutföll skipulögð þannig að 

síður myndist togstreita á milli einkalífs og vinnu og jafnvægi þar á milli sé eins og best verður á 

kosið.  

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Vaktakerfi skal vera 
fyrirsjáanlegt, svo hægt 
sé að samhæfa 
fjölskyldulíf og starf. 
 

Upplýsa starfsmenn um 
möguleika í vaktavinnu 
á hverri starfsstöð. 

Mannauðsstjóri Kynning fari fram við 
upphaf starfs. 

Að tryggja að báðir 
foreldra nýti þann rétt 
sem þeir eiga til 
foreldra- og 
fæðingarorlofs og leyfis 
vegna veikinda barna. 

Kynna starfsfólki og 
verðandi foreldrum, 
réttindi og skyldur sem 
þeir hafa í þessum 
efnum. 

Mannauðsstjóri Við upphaf starfs. 

 

 



 
 

5. Kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni og kynferðisleg áreitni 

PCC BakkiSilicon leggur áherslu á að starfsfólk tileinki sér og vinni með þau gildi sem fyrirtækið 

stendur fyrir en þau eru traust, áreiðanleiki, virðing og liðsheild.  Áhersla er lögð á góðan starfsanda 

þar sem ríkir traust, trúnaður, jafnræði og hreinskilni. Einelti, kynbundið og kynferðisleg áreitni og 

ofbeldi er undir engum kringumstæðum umborið á vinnustaðnum. Starfsmenn skulu tilkynna slíka 

hegðun til næsta yfirmanns og eru jafnframt hvattir til að hindra slíkt áreiti og grípa inn í ef það á sér 

stað. Allar kvartanir vegna eineltis, kynbundinnar og kynferðislegrar áreitni eða ofbeldis eru teknar 

alvarlega og kannaðar gaumgæfilega í samráði við meintan þolanda. Eftir könnun mála eru gerðar 

nauðsynlegar ráðstafanir.  

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Einelti, ofbeldi, 
kynbundið ofbeldi, 
kynbundin áreitni og 
kynferðisleg áreitni er 
ekki liðin hjá PCC 
BakkaSilicon. 
 
 
 
Markvisst er unnið að 
forvörnum og til er 
aðgerðaráætlun um 
viðbrögð við félagslegri 
áreitni / ofbeldi. 

Fræðsla um hvað felst í 
kynbundnu ofbeldi, 
kynbundinni og 
kynferðislegri áreitni. 
 
 
 
 
 
Forvarnar- og   
aðgerðaráætlun 
fyrirtækisins og um 
viðbrögð er kynnt 
starfsfólki. 
 
Forvarnar- og 
aðgerðaráætlun skal 
liggja fyrir á innri vef 
fyrirtækisins þar sem 
fram kemur til hvaða 
ráða starfsfólk getur 
gripið og hvert má leita. 

Forstjóri 
Mannauðsstjóri 

 
 
 
 
 
 
 

Mannauðsstjóri 
 

Árleg fræðsla og 
kynning á forvarnar og 
aðgerðaáætlun. 
 
Lokið í október ár hvert. 
 
 
 
 
Forvarnar- og 
aðgerðaráætlun 
fyrirtækisins er kynnt 
nýjum starfsmönnum 
við ráðningu. 
 

 

6. Eftirfylgni 

Jafnréttisáætlun þessi tekur gildi frá og með 1. maí 2021 og skal endurskoðast að þremur árum 

liðnum. Stjórnendur PCC BakkaSilicon rýna Jafnréttisáætlunina og niðurstöður aðgerða árlega og 

uppfæra eftir þörfum. Áætlunin er endurskoðuð á minnst þriggja ára fresti. 

Markmið Aðgerð Ábyrgð Tímarammi 

Sannreyna hvort 
jafnréttisáætlun skili 
tilætluðum árangri. 

Vinnustaðagreining/ 
áhættumat þar sem 
tekið er tillit til 

Forstjóri 
Mannauðsstjóri 

 

Í síðasta lagi hálfu ári 
áður en gildistími 



 
 

Meta hvort markmið 
áætlunar séu raunhæf 
og hvort starfsmenn 
hafi nýtt sér tækifæri 
sem áætlun felur í sér. 
 

markmiða og verkefna 
áætlunarinnar. 
 
 
 
 

áætlunarinnar rennur 
út. 
 

Jafnréttisáætlun þessi 
sé í sífelldri þróun. 

Endurskoðun og þróun 
áætlunar með hliðsjón 
af reynslu og 
fyrirliggjandi 
greiningum. 

Forstjóri 
Mannauðsstjóri 

Lokið þremur mánuðum 
áður en gildistími eldri 
áætlunar rennur út. 

 

7. Tillögur að endurbótum 

Tillögum að endurbótum á sviði jafnréttismála og öðrum athugasemdum sem tengjast þeim málum 

skal koma á framfæri við Mannauðsstjóra. 

Jafnréttisáætlun þessi hefur verið samþykkt innan fyrirtækisins, sem og af Jafnréttisstofu.  

 

Rúnar Sigurpálsson 
CFO 
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