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ÚTDRÁTTUR
Ritgerðin fjallar um lágmarks hlutföll hvors kyns, kynjakvóta, í stjórnum hlutafélaga, hvernig
hann er, hvers vegna og hvað þurfi að gerast til að hann verði virtur. Í ritgerðinni er leitast
við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:
1) Hvernig eru ákvæði um kynjakvótann í hlutafélagalögunum?
2) Hvers vegna ættu fyrirtæki að fjölga konum í stjórnum sínum?
3) Hvað þarf að gera til að kynjakvótinn verði virtur?
Litið var til laga annarra landa og reynslu þeirra, auk ýmissa rannsókna. Íslenska lagaákvæðið
um kynjakvótann var borið saman við það norska. Einnig er litið til reynslu Svía og Breta sem
hafa ekki lögfest kynjakvótann, heldur hvatt fyrirtæki til að jafna kynjahlutföll í stjórnum
sínum með ólíkum hætti.
Tilgangurinn með rannsókninni var að varpa ljósi á til hvaða fyrirtækja kynjakvótinn
næði, hvaða ávinning fyrirtæki hafi af því að hafa blandaðar stjórnir og hvað þurfi að gera til
að ná kynjakvótanum, bæði varðandi stjórnarhætti fyrirtækja og hugsanlegar lagabreytingar.
Konur eru í miklum minnihluta stjórnarmanna og var einnig leitast við að greina hvaða
ástæður gætu legið þar að baki.
Rannsóknir sýna að því jafnari sem kynjahlutföll eru í stjórn fyrirtækis, því meiri
verður arðsemi þess og stjórnarhættir betri. Stjórnin getur öðlast nýja sýn á viðfangsefni,
betri ákvörðunartöku og lagt meiri áherslu á ýmis konar eftirlit með rekstri fyrirtækisins.
Auka þarf umræður um hvers vegna fyrirtæki ættu að fjölga konum í stjórnum sínum
og framkvæmdastjórnum, upplýsingagjöf um hlutföll kynjanna í stjórnum og
stjórnunarstöðum þarf einnig að efla. Umræður og upplýsingar spila stóran þátt í að
kynjakvótanum verði náð og er ritgerðin einn þáttur í því. Vonast er til að ritgerðin verði
hluthöfum fyrirtækja hvatning til að jafna kynjahlutföllin í stjórnum fyrirtækja sinna, að
hluthafar líti ekki á kynjakvótann sem kvöð heldur sjái ávinning í að fullnægja
kynjakvótanum.
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Gender Quota in Limited Liability Companies:
How was the quota implemented, why and what needs to be done for it to be obtained?

ABSTRACT
This thesis focuses on the gender quota in the Icelandic Acts on Limited Liability Companies,
how the quota was implemented, why, and what needs to be done for it to be obtained.
The following research questions are answered:
1) What are the gender quota provisions in the Act on limited liability companies?
2) Why should companies increase the number of women on their boards?
3) How can we make sure that gender quotas will be respected?
Legislation of other countries, their experience and various studies and research findings
were analyzed. A comparison was made between the Icelandic quotas and the Norwegian
one. The experience of Sweden and the UK, and their encouragement towards their
companies were studied.
The purpose of the research was to identify which companies the quota applies to,
how companies benefit from board diversity and what needs to be done to achieve gender
quota, both in terms of corporate governance and possible legal amendment. Since women
are the minority of board members, possible reasons for it will be discussed.
Studies show that the more gender equality on boards, the greater the return of the
company will be and better corporate governance. The board may get new perspectives,
better decision-making and more emphasis on monitoring.
Emphasis should be put on discussions on why the number of women in boards and
management should be increased and statistic information on women on boards and
management should be increased. Discussions and information are important part of the
quota to be obtained, this thesis is an element there to.
This thesis should be an encouragement for shareholders to obtain the gender
quota, not only obligatory, but willingly, whereas it is in their companies’ best interests.
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FORMÁLI
Ritgerðin er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við Háskólann í Reykjavík og er vægi
hennar 30 ECTS einingar.
Á fyrstu önn minni í meistaranáminu sótti ég námskeiðið Stjórnhættir fyrirtækja, sem
leiðbeinandi ritgerðarinnar, Jóhannes Rúnar Jóhannsson kenndi. Námskeiðið og Jóhannes
Rúnar kveiktu hjá mér mikinn áhuga á stjórnarháttum og fór ég strax að huga að
ritgerðarefni á því sviði. Þegar að því kom að ákvarða efni ritgerðarinnar leitaði ég til
Jóhannesar Rúnars og áttum við góðar samræður um möguleg efnistök. Ég verð að
viðurkenna að hugmyndin að umfjöllun um kynjakvótann í hlutafélögum var hans. Ég fór
heim eftir samræðurnar, velti efninu fyrir mér í nokkurn tíma og tók svo ákvörðun um að
skrifa um kynjakvótann. Ég sé ekki eftir þeirri ákvörðun, mér hefði aldrei dottið í hug að það
gæti verið svona gaman að skrifa mastersritgerð. Ég hef lært virkilega mikið á þessum
skrifum, hugsanir mínar hafa þróast og ritgerðin hefur verið mér innblástur til að efla
umræður og kynningar á viðfangsefninu. Kærar þakkir fyrir hvatninguna Jóhannes Rúnar,
miklar kröfur og málefnalega leiðsögn.
Ég vil þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir ánægjulegar umræður, þann áhuga
sem þeir höfðu á viðfangsefninu og innblæstrinum sem þeir veittu mér. Ég vil þakka þeim
sem stóðu að ráðstefnunni Virkjum konur og karla til athafna, í maí 2011, kærlega fyrir
einkar áhugaverða ráðstefnu og metnað í að fá erlenda sérfræðinga um kynjakvótann til að
halda erindi.
Kærar þakkir fær Berglind Ósk Guðmundsdóttir, lögfræðingur, fyrir margar
innihaldsríkar samræður og góð innlegg við yfirferð hennar á ritgerðinni. Bjargey Anna
Guðbrandsdóttir þakka ég einnig kærlega yfirlestur ritgerðarinnar á lokasprettinum
Jóhannesi Rúnari þakka ég
Að lokum við ég þakka eiginmanni mínum og börnum fyrir endalausa þolinmæði og
hvatningu við skrif ritgerðarinnar. Tengdó og mamma fá síðustu skilaboðin í þessum
formála, ég hefði aldrei getað þetta án ykkar.
Ég hlakka mikið til að takast á við viðfangsefni ritgerðarinnar á komandi misserum,
þrátt fyrir að ritgerðinni verði skilað á næstu dögum segi ég ekki skilið við efni hennar. Ég
ætla mér að taka þátt í að auka umræður og kynningu á kynjakvótanum og hvað blandaðar
stjórnir geta þýtt fyrir fyrirtæki.
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1. Inngangur
Kynjaskipting á Íslandi er nánast jöfn, í byrjun ársins 2011 voru aðeins 13 fleiri karlar en
konur.1 Konum á vinnumarkaði hefur fjölgað undanfarna áratugi út um allan heim. Fjölgun
kvenna á vinnumarkaði hefur ekki skilað sér í fjölgun kvenna í stjórnum og æðstu
stjórnunarstöðum í fyrirtækjum.2 Árið 2010 var lítill munur á atvinnuþátttöku karla og
kvenna á Íslandi, konur voru um 47,5% vinnuaflsins og karlar um 52,5%. Árið 2010 voru
konur um 62% allra nemenda sem útskrifuðust úr íslenskum háskólum, og um 66% af þeim
sem útskrifuðust með meistaragráðu. Konur voru í meirihluta þeirra sem útskrifuðust úr
íslenskum háskólum, þeirra sem útskrifuðust með meistarapróf og þeirra sem útskrifuðust
með meistarapróf úr viðskiptafræði og lögfræði á árinu 2010.3 Fleiri konur en karlar hafa
verið í háskólanámi á Íslandi frá árinu 1984.4
Þrátt fyrir framangreindar staðreyndir hefur konum ekki fjölgað að sama skapi í
stjórnum og stjórnendastöðum fyrirtækja. Konur eru enn í miklum minnihluta
stjórnarmanna, en á árinu 2010 voru konur aðeins 24% stjórnarmanna í íslenskum
fyrirtækjum, en um 19,5% allra stjórnarmanna í félögum með 50 eða fleiri starfsmenn.5
Konum fjölgar ekki af sjálfu sér í stjórnum og framkvæmdastjórnum og eitthvað meira þarf
að koma til.6 Flestir kynjakvótar hafa það markmið að fjölga kvenkyns stjórnendum, vegna
fæðar kvenna í stjórnum.7 Þar sem rannsóknir hafa sýnt að konur eru í miklum minnihluta
1

Hagstofa Íslands, „Mannfjöldi” (Hagstofa Íslands, 8. febrúar 2011)
<http://www.hagstofa.is/Hagtolur/Mannfjoldi> skoðað 16. október 2011.
2
Suzanne M. Crampton og Jitendra M. Mishra, „Women in Management.” (1999) árg. 28 Public Personnel
Management 87, 101.
3
Hagstofa Íslands, „Laun, tekjur og vinnumarkaður”(Hagstofa Íslands, 19. október 2011)
<http://www.hagstofa.is/?PageID=2594&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=VIN01001%26ti=Atvinnu%FE%E1ttt
aka%2C+atvinnuleysi%2C+vinnut%EDmi+og+fj%F6ldi+starfandi+eftir+%E1rsfj%F3r%F0ungum+2003%2D2011+
+++%26path=../Database/vinnumarkadur/rannsoknir/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi/hlutfall> skoðað 9.
nóvember 2011.
4
Þóranna Jónsdóttir, „Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins, Skýrsla Tækifærisnefndar iðnaðar- og
viðskiptaráðherra um aukinn hlut kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja” (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið, október
2005) 21.
5
Hagstofa Íslands, „Fyrirtæki og velta” (Hagstofa Íslands, 19. maí 2011).
<http://www.hagstofa.is/?PageID=2595&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=FYR06101%26ti=Framkv%E6mdastj
%F3rar+og+stj%F3rnarmenn+fyrirt%E6kja+eftir+kyni+og+aldri+1999%2D2010%26path=../Database/fyrirtaeki/
stjornir/%26lang=3%26units=fj%F6ldi,%20hlutfall> skoðað 12. október 2011.
6
Georges Desvaux, Sandrine Devillard, og Pascal Baumgarten, „Women Matter: Gender diversity, a corporate
performance driver” (McKinsey&Company 2007)
<http://www.mckinsey.com/locations/paris/home/womenmatter/pdfs/Women_matter_oct2007_english.pdf
> skoðað 2. nóvember 2011, 6.
7
Drude Dahlerup, „About Quotas”, 2009 <http://www.quotaproject.org/aboutQuotas.cfm> skoðað 27.
september 2011 k. What are Quotas?

1

stjórnarmanna, verður viðfangsefnið að nokkru leyti unnið út frá því hvernig hægt sé að
jafna hlut kynjanna í stjórnum með því að fjölga konum. Margt af því sem hér mun koma
fram á þó einnig við um fjölgun karla í stjórnum.
Árið 2008 voru sett ný lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, þar sem skylda var
lögð á fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn að setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta
jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sinni.
Í maí árið 2009 gerðu Samtök atvinnulífsins, Félag kvenna í atvinnurekstri,
Viðskiptaráð Íslands og Creditinfo, auk fulltrúa allra stjórnmálaflokka, með sér
samstarfssamning (hér eftir nefndur “samstarfssamningurinn”), til að fjölga konum í
forystusveit íslensks viðskiptalífs, þannig að hlutfall hvors kyns yrði ekki lægra en 40% í lok
árs 2013.8
Árið 2010 voru ákvæði um lágmarks fjölda hvors kyns í stjórnum félaga síðan tekin
upp í 1. mgr. 39. gr. laga nr. 138/1994, um einkahlutafélög (hér eftir „ehfl.“ eða
„einkahlutafélagalögin“), og 1. mgr. 63. gr. laga nr. 2/1995, um hlutafélög (hér eftir „hfl.“
eða „hlutafélagalögin“). Lágmarksfjöldi hvors kyns, eða svokallaður kynjakvóti, í íslenskum
lögum, nær til allra hlutafélaga og einkahlutafélaga með fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á
ársgrundvelli. Samkvæmt kynjakvótanum skulu þriggja manna stjórnir hlutafélaga og
einkahlutafélaga skipaðar stjórnarmönnum af hvoru kyni en þegar stjórnarmenn eru fleiri en
þrír skal tryggt að hlutfall hvors kyns fari ekki niður fyrir 40%. Það sama á við um varamenn,
þó þannig að heildarkynjahlutföllin skuli vera sem jöfnust.9 Með lögunum var lögð ríkari
skylda til upplýsingagjafar á félög. Markmið laganna er að stuðla að jafnari kynjahlutföllum í
áhrifastöðum í einkahlutafélögum og hlutafélögum, m.a. með auknu gagnsæi og greiðari
aðgangi að upplýsingum.10 Lögin voru mikið gagnrýnd, bæði í umræðum um frumvarpið á
Alþingi og eftir að frumvarpið var samþykkt.11
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Viðskiptaráð Íslands o.fl., „Samstarfssamningur” (maí 2009)
<http://www.sa.is/files/Samstarfssamningur_277860608.pdf> skoðað 27. september 2011.
9
Einkahlutafélög: Stjórnir einkahlutafélaga geta verið skipaðar einum stjórnarmanni. Sé stjórn skipuð tveimur
mönnum, skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn, sbr. 1. mgr. 39. gr. ehfl. Að öðru leyti gildir það sama um
kynjakvóta einkahlutafélaga og hlutafélaga.
10
Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 71 – 71. mál, almennar athugasemdir um kynjahlutföll.
11
Sjálfstæðismenn gagnrýndu lögin hvað mest á Alþingi. Erla Ósk Ásgeirsdóttir sagði meðal annars að konur
þyrftu ekki meðgjöf í viðskiptalífinu og að vilji væri til að gefa markaðinum svigrúm til að jafna hlutföll kynjanna
sjálfum. Alþt. 2009-2010, B-deild, 71. mál, 84. fundur (Erla Ósk Ásgeirsdóttir, kl. 16:47), mgr. 1, skoðað 13. apríl
2011;
Vilhjálmur Egilsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins sagði lagasetninguna jafnframt ekki heppilega
lausn þar sem hún gæti haft neikvæð áhrif á þá minnihlutavernd sem fælist í kosningu stjórnarmanna í
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Opinber hlutafélög hafa þurft að fullnægja kynjakvótanum síðan 12. mars 2010. Nú
standa hlutafélög og einkahlutafélög með fleiri en 50 starfsmenn á ársrgrundvelli og
lífeyrissjóðir, á grundvelli laga nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi
lífeyrissjóða, frammi fyrir því að 1. september 2013 verði stjórnir þeirra að fullnægja
skilyrðum ákvæða um kynjakvótann.
Hvorki í lögunum né athugasemdum með frumvarpinu að breytingum á
einkahlutafélagalögum og hlutafélagalögum er kveðið nánar á um hvernig kynjakvótanum
skuli náð. Því er orðið tímabært að kryfja ákvæðið um kynjakvótann til mergjar en ekki er
ólíklegt að ýmsar spurningar varðandi lagasetninguna vakni þegar að því kemur að fyrirtæki
þurfa að fullnægja kynjakvótanum. Til dæmis er ekki ljóst hvað gerist ef kynjakvótanum er
ekki náð við kosningu stjórnarmanna á hluthafafundum, hver hafi eftirlit með því að
kynjakvótanum sé náð og hver séu viðurlög við því að kynjakvótanum sé ekki náð.
Í fyrri hluta ritgerðarinnar verða teknar saman upplýsingar um hlutföll kynjanna í
stjórnum félaga. Leitast verður við að svara af hverju konur eru í eins miklum minnihluta
innan stjórna og raun ber vitni. Enn fremur verður leitast við að svara hvort það sé
ákjósnalegt að hafa jöfn kynjahlutföll í stjórnum og ef svo er hvers vegna. Spurningunni
verður reynt að svara út frá stjórnarháttum og fjárhagslegum áhrifum blandaðra stjórna á
fyrirtæki. Bent verður á leiðir til að jafna hlutföll kynjanna í stjórnum fyrirtækja, til að varpa
ljósi á það verður meðal annars litið til þess sem aðrar þjóðir hafa gert. Að lokum verður
gerð grein fyrir áformum Evrópusambandsins varðandi jöfnun á hlut kynjanna í stjórnum og
stjórnendastöðum evrópskra fyrirtækja.
Í seinni hluta ritgerðarinnar verður farið yfir lagasetningu um kynjakvótann í
einkahlutafélagalögunum og hlutafélagalögunum. Ákvæði hlutafélagalaga um kynjakvótann
verður borið saman við ákvæði norsku laganna þar um, þar sem íslenska ákvæðið um
kynjakvótann er byggt að hluta til á norska ákvæðinu. Rannsakaður verður munurinn á
kynjakvóta þesssara tveggja landa og hvort eitthvað sé ólíkt í lagareglunum sem við koma
kosningu stjórnarmanna sem getur haft áhrif á að kynjakvótanum sé náð. Auk þess verður
horft til annarra landa og annarra laga til að sýna fram á leiðir sem væru færar til að tryggja
virkni ákvæðisins. Með samanburðinum verður leitast við að svara því hvort að
hlutafélagalögunum hafi verið breytt nægjanlega til að kynjakvótanum verði fullnægt á
hlutafélögum. Samtök atvinnulífsins, „Líst illa á nýja lagasetningu um kynjakvótann“ (Samtök atvinnulífsins, 8.
mars 2010) <http://www.sa.is/frettir/almennar/nr/4774/> skoðað 27. september 2011.
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tilsettum tíma. Hvort það þurfi hugsanlega að breyta lögunum frekar eða hvort eitthvað
meira eða annað en lagabreytingar þurfi til að kynjakvótanum verði náð. Það verður athugað
hvort einhver úrræði séu til staðar fyrir eftirlitsaðila eða hvort ástæða þyki til að gefa aðilum
frekari úrræði eða setja sérstök viðurlög við því að félög nái ekki kynjakvótanum. Kannað
verður hvort ákvæði um kynjakvótann og kosningafyrirkomulagið í íslenskum hlutafélögum
og einkahlutafélögum fari saman.
Markmiðið með ritgerðinni er að varpa ljósi á hvers vegna ákvæði um kynjakvóta
voru sett í lög og hvers vegna svo mikil áhersla er lögð á jöfnun kynjahlutfallanna í stjórnum
og stjórnunarstöðum fyrirtækja. Málefnið verður nálgast út frá stjórnarháttum fyrirtækja, en
ekki litið á það sem lið í jafnréttisbaráttunni. Það verður leitast við að kanna hvort að
blandaðar stjórnir skili fyrirtækjum einhverju meira en einsleitar stjórnir. Í upphafi verður
lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:
1) Hvernig eru ákvæði um kynjakvótann í hlutafélagalögunum?
2) Hvers vegna ættu fyrirtæki að fjölga konum í stjórnum sínum?
3) Hvað þarf að gera til að kynjakvótinn verði virtur?
Í ritgerðinni er hugtakið kynjakvóti notað yfir lagasetningu ýmissa landa þar sem kveðið er á
um að hlutfall hvors kyns skuli vera ákveðið hlutfall að lágmarki,, sem getur verið
mismunandi milli landa.
Til einföldunar verður einungis vísað til ákvæða laga nr. 2/1995, um hlutafélög. Sama
lagabreyting

var

þó

gerð

á

lögum

nr.

138/1994,

um

einkahlutafélög,

með

breytingarlögunum. Ákvæðin eru samhljóða að öðru leyti en því að tekið er tillit til þess að
stjórn einkahlutafélags getur verið skipuð einum manni. Sé einhver munur á ákvæðum
einkahlutafélagalaganna og hlutafélagalaganna verður það sérstaklega tekið fram í
neðanmálsgrein.
Þegar talað er um fjölbreytta stjórn eða blandaða stjórn í ritgerðinni er aðeins vísað í
fjölbreytta og blandaða út frá kyni stjórnarmanna, þar sem stjórnin er skipuð
stjórnarmönnum af báðum kynjum, enda er það einn af þeim þáttum sem er auðvelt að hafa
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áhrif á til að minnka einsleitni stjórna. Ýmislegt annað getur haft áhrif á fjölbreytileika í
stjórnum, meðal annars breidd í aldri og uppruna, sem og reynslu, menntunar og færni.12
Tölfræðilegar upplýsingar takmarkast við upplýsingar sem fengnar eru úr hinum
ýmsu rannsóknum og samantektum en fullnægjandi upplýsingar liggja ekki alltaf fyrir um
þann grunn sem upplýsingarnar eru byggðar á, t.d. hvernig stærstu fyrirtækin eru skilgreind,
hvort varamenn séu teknir inn í heildarfjölda stjórnarmanna og hvort um sé að ræða
samantekt á hlutafélögum og einkahlutafélögum eingöngu eða hvort að sameignarfélög,
einstaklingsrekstur og önnur rekstrarform fyrirtækja séu tekin talið með.
Rannsökuð verða lög á viðkomandi sviði, frumvörp og meðferð frumvarpa á Alþingi.
Gerð verður ítarleg grein fyrir ákvæðinu um kynjakvótann í íslenskum lögum og álitaefnum
sem kunna að koma upp þegar á lagagreinina reynir. Kannað verður hvaða breytingar voru
gerðar á norskum lögum þegar kynjakvótinn var tekinn upp og sérstaklega skoðuð ákvæði
laganna sem varða kosningu stjórnarmanna. Til viðmiðunar verður jafnframt litið til þess
hvað önnur lönd eru að gera til að jafna kynjahlutföllin í stjórnum sinna félaga. Sérstök
áhersla verður lögð á Noreg, Svíþjóð og Bretland, auk Íslands. Leitað var heimilda í ýmsum
könnunum, skýrslum frá hinu opinbera, ritrýndum tímaritsgreinum, fræðiritum og
fjölmiðlaumfjöllun. Lagasetning ýmissa landa og leiðbeiningar um stjórnarhætti voru
skoðaðar. Stuðst var við niðurstöður fjölmargra kannana og rannsókna á fjölda kvenna í
stjórnum fyrirtækja, áhrif kvenna í stjórnum á fyrirtækin og ástæður fyrir fæð þeirra. Haldnir
voru fundir með aðilum sem málaflokk þennan varða, til að skyggnast inn í það hvaða
ráðstafanir hafi verið gerðar til að kynjakvótanum verði fullnægt. Út frá þeim heimildum sem
safnast með framangreindum hætti var rannsóknarspurningunum svarað.

12

Charlotte Villiers, „Achieving gender balance in the boardroom: is it time for legislative action in the UK?”
(2010) árg. 30 Legal Studies 533, 557.
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2. Kynjahlutföll í stjórnum og framkvæmdastjórastöðum
2.1 Ísland
Hinn íslenski meðal stjórnarmaður er viðskiptafræðimenntaður karlmaður á sextugsaldri
sem hefur setið í 10 eða fleiri stjórnum á lífsleiðinni og er framkvæmdastjóri að aðalstarfi.
Hin íslenska meðal stjórn er skipuð fimm stjórnarmönnum. Stjórnarmenn telja hana rétt
samsetta, meðal annars út frá kynjahlutföllum, menntun og reynslu, en konur eru að
meðaltali 25% af fjölda stjórnarmannanna, fræðilega séð ein kona og einn fjórði af konu.13
Samkvæmt Hagstofu Íslands var kynjaskipting stjórnarmanna og stjórnarformanna í
fyrirtækjum landsins nánast óbreytt frá árinu 1999 til 2007.14 Árið 2010 voru konur orðnar
24% allra stjórnarmanna, 23% allra stjórnarformanna og 20% allra framkvæmdastjóra
íslenskra fyrirtækja.15 Eins og mynd 1 sýnir hefur fjölgun kvenna í stjórnum íslenskra félaga
verið hæg, þ.e. farið úr 22% upp í 24% á rúmum áratug.
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Mynd 1: Þróun á kynjahlutföllum stjórnarmanna íslenskra fyrirtækja
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Þrátt fyrir að hlutfall kvenna í stjórnum félaga árið 2009 hafi verið að meðaltali 23%, voru
53,2% fjölskipaðra17 stjórna eingöngu skipaðar karlmönnum, 43,2% voru skipaðar
stjórnarmönnum af báðum kynjum og aðeins 3,6% voru eingöngu skipaðar konum.18
13

KPMG ehf., Könnun meðal íslenskra stjórnarmanna 2011 (KPMG ehf. 2011) 13.
Hagstofa Íslands, „Konur og karlar í áhrifastöðum 2008” (2009) 94 Hagtíðindi Heilbrigðis-, félags- og
dómsmál, 22.
15
Hagstofa Íslands, „Fyrirtæki og velta“ (n. 5).
16
sama heimild.
14
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Mynd 2: Hlutföll kynjanna í íslenskum fyrirtækjum með fjölskipaðar stjórnir árið 2009
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Hlutfall kvenna í stjórnum íslenskra félaga sem skráð voru á markað og voru í úrvalsvísitölu
Nasdaq OMX Nordic (hér eftir „úrvalsvísitalan“) var um 2,3% árið 2004 og 18% árið 2008.20
Nú (desember, 2011) eru aðeins sex félög skráð í úrvalsvísitöluna, af þeim aðeins þrjú íslensk
félög, Marel hf., Össur hf. og Icelandair Group hf. Konur voru að meðaltali 27,8%
stjórnarmanna þessara þriggja félaga árið 2011. Í engum þessara þriggja félaga er kona
formaður stjórnar.21 Þrátt fyrir að um fá fyrirtæki sé að ræða sést að hlutfall kvenna í
stjórnum félaga í úrvalsvísitölunni hefur aukist mikið frá árinu 2007 og eins og mynd 3 sýnir
hefur hlutfall kvenna í stjórnum félaga í úrvalsvísitölunni tekið miklum breytingum
undanfarin ár.

17

Fjölskipuð stjórn, þýðir að stjórnin sé skipuð fleiri en einum stjórnarmanni, þar sem stjórnarmenn hlutafélaga
eru alltaf að lágmarki þrír, þá á þetta aðeins við um einkahlutafélög. Páll Sigurðsson ritstj., Lögfræðiorðabók
með skýringum (Bókaútgáfan CODEX - Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 130.
18
Creditinfo Ísland, „Hlutdeild kvenna í íslensku atvinnulífi“ (Creditinfo Ísland 15. maí 2009)
<http://www.sa.is/files/CI%20%20Hlutdeild%20kvenna%20%C3%AD%20%C3%ADslensku%20atvinnul%C3%ADfi_1606926578.pdf> skoðað 9.
nóvember 2011, 22 og 27.
19
sama heimild.
20
Hagstofa Íslands, „Konur og karlar í áhrifastöðum 2008“ (n. 14) 24; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Auður
Styrkársdóttir, „Kön och makt i islänskt näringsliv” í Kirsti Niskanen og Anita Nyberg (ritstj.), Kön och makt i
Norden. Del I Landsrapporter — Nordisk samarbejde (TemaNord 2009:569) 169.
21
„Company News“, (The NASDAQ OMX group)
<http://www.nasdaqomxnordic.com/Frettir/fyrirtaekjafrettir/> skoðað 12. október 2011.

7

100,0%

97,7%

96,0%

95,1%

91,0%

90,0%

82,0%

80,0%

71,40% 72,2%

70,0%
60,0%
50,0%

Karlar

40,0%

Konur
28,60% 27,8%

30,0%
18,0%

20,0%
10,0%

2,3%

4,0%

4,9%

9,0%

0,0%
2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011
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Árlega gerir tímaritið Frjáls verslun könnun á fjölda kvenna í stjórnum stærstu fyrirtækja
landsins. Könnun Frjálsrar verslunar árið 2011 náði til 130 stærstu fyrirtækja landsins. Á
árinu 2011 uppfylltu stjórnir 34,6% af 130 stærstu félögum landsins kynjakvótann. Í aðeins
einu fyrirtæki voru of fáir karlar til að kynjakvótanum væri fullnægt.23
Konum í stjórnum stærstu fyrirtækja landsins hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin
fimm ár, sbr. mynd 4, en betur má ef duga skal.

22

sama heimild; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Auður Styrkársdóttir (n. 20) 169.
Jón G. Hauksson, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í stjórnum stærstu fyrirtækjanna” (2011) árg. 72 Frjáls
verslun 80.
23
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Fjöldi fyrirtækja sem voru könnuð árið 2008 af Frjálsri verslun voru 200, en hin árin hafa þau
verið frá 130 upp í 150. Til samanburðar við tölur Frjálsrar verslunar frá árinu 2008 er hægt
að skoða Jafnréttiskennitöluna 2008, sem kannaði fjölda kvenkyns stjórnarmanna í 120
stærstu fyrirtækjum landsins. Hlutfall kvenkyns stjórnarmanna var 13% samkvæmt
Jafnréttiskennitölunni í 120 stærstu fyrirtækjum landsins, á móti 16,2% hlutfalli kvenkyns
stjórnarmanna í 200 stærstu fyrirtækjunum.25 Hér ber þó að nefna að hugsanlega er ekki um
alveg samanburðarhæfar tölur að ræða, þar sem ekki kemur fram í könnun Frjálsrar
verslunar út frá hvaða forsendum stærstu fyrirtækin eru ákvörðuð.
Hlutfall kvenna í 150 stærstu fyrirtækjum landsins í byrjun árs 2011 var 22%. 26 Í 300
stærstu fyrirtækjunum á sama tíma var hlutfall kvenna 19% allra stjórnarmanna27 og hlutfall
kvenna í stjórnum allra fyrirtækja óháð stærð var 24%.28 Hér má velta því fyrir sér hvort að

24

Ingibjörg M. Gísladóttir, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í stjórnum 200 stærstu fyrirtækjanna” (2008) árg.
69 Frjáls verslun 96; Ingibjörg M. Gísladóttir, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í stjórnum 140 stærstu
fyrirtækjanna” (2009) árg. 70 Frjáls verslun 64; Ingibjörg M. Gísladóttir, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í
stjórnum stærstu fyrirtækjanna” (2010) árg. 71 Frjáls verslun 104; Jón G. Hauksson (n. 23) 80–83.
25
Ingibjörg M. Gísladóttir, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í stjórnum 200 stærstu fyrirtækjanna“ (n. 24) 96;
Ingibjörg M. Gísladóttir, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í stjórnum 140 stærstu fyrirtækjanna“ (n. 24) 64;
Ingibjörg M. Gísladóttir, „Könnun Frjálsrar verslunar: Konur í stjórnum stærstu fyrirtækjanna“ (n. 24) 104; Jón
G. Hauksson (n. 23) 80–83; Rannsóknarsetur vinnuréttar við Háskólann á Bifröst, „Jafnréttiskennitalan –
Lokaskýrsla – framkvæmd verkefnisins og niðurstöður” (Háskólinn á Bifröst, 1. apríl 2009)
<http://rvj.bifrost.is/Files/Skra_0034661.pdf> skoðað 28. september 2011, 21.
26
Jón G. Hauksson (n. 23); Hagstofa Íslands, „Fyrirtæki og velta“ (n. 5).
27
Liv Bergþórsdóttir, „Við leitum að konu í bogamerkinu - kynjakvóti & val á stjórnarmönnum” (13. maí 2011)
<http://www.vi.is/files/2011.05.13-Virkjum-Liv_1545332787.pdf> skoðað 10. október 2011.
28
Jón G. Hauksson (n. 23); Hagstofa Íslands, „Fyrirtæki og velta“ (n. 5).

9

kynjakvótinn og hugsanlega samstarfssamningurinn29 sé farinn að hafa áhrif á fjölda kvenna í
stjórnum stærstu fyrirtækjanna. Könnun KPMG meðal íslenskra stjórnarmanna sem
framkvæmd var sumarið 2011 sýnir að stjórnarmenn sem höfðu setið í stjórn félags í 1-2 ár
voru í 38% tilvika konur, en 62% karlar. Samkvæmt könnuninni voru 25% allra
stjórnarmanna 25% á móti 75% karla. Niðurstöðurnar benda því til nýliðunar kvenna í
stjórnum.30 Könnunin leiddi jafnframt í ljós að fjármálafyrirtæki og vátryggingafélög voru
með jafnasta kynjahlutfallið af öllum atvinnugreinum, þar sem konur voru 39%
stjórnarmanna. Hlutfall kvenna í stjórnum lífeyrissjóða var 29%, 20% í þjónustufyrirtækjum
og framleiðslufyrirtækja einungis 15%.31
Kvenkyns framkvæmdastjórum íslenskra fyrirtækja hefur fjölgað nokkuð síðustu 11
árin eins og mynd 5 ber með sér, farið úr rúmlega 15% í 20%, eða fjölgað um u.þ.b. 30%.32
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33

Kvenkyns framkvæmdastjórar 300 stærstu fyrirtækjanna í byrjun árs 2011 voru aðeins 8% af
framkvæmdastjórum þessara fyrirtækja, en kvenkyns framkvæmdastjórar 130 stærstu
fyrirtækjanna sama ár voru um 20%.34 Hlutfall kvenkyns framkvæmdastjóra var á árinu 2009
18,5% í öllum fyrirtækjum landsins sem voru með skráðan framkvæmdastjóra.35

29

Viðskiptaráð Íslands o.fl., „Samstarfssamningur“ (n. 8).
KPMG ehf. (n. 13) 6.
31
KPMG ehf. (n. 13) 24.
32
Hagstofa Íslands, „Fyrirtæki og velta“ (n. 5).
33
sama heimild.
34
Liv Bergþórsdóttir, „Við leitum að konu í bogamerkinu“ (n. 28); Jón G. Hauksson (n. 23) 80.
35
Creditinfo Ísland (n. 18) 8.
30
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2.2 Noregur
Noregur var fyrst allra landa til að lögfesta ákvæði um kynjakvóta. Ákvæði um hlutfall hvors
kyns í stjórnum norskra hlutafélaga fari ekki niður fyrir 40% var tekið upp í norsku
hlutafélagalögin (n. lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), 1997, nr. 45) (hér
eftir „norsku hfl.“) árið 2003. Ákvæðið tók gildi á tímabilinu 2006-2008 og hafði augljósar
breytingar í för með sér fyrir norsk hlutafélög.36 Nánar er fjallað um ákvæðið í köflum 8.3.1,
11.2 og 12.2. Árið 2002 voru konur aðeins 6% stjórnarmanna, en takmarkinu 40% var náð
árið 2009.37
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38

Það að hlutfall kvenna fari ekki upp fyrir 40%, og jafnvel nokkuð niður fyrir 40%, þarf þó ekki
að þýða að einhver félaganna uppfylli ekki ákvæðin um kynjakvóta. Skýringin gæti annars
vegar verið vegna undanþágu starfsmanna til að tilnefna stjórnarmenn af hvoru kyninu, sbr.
2. mgr. gr. 6-11 a í norsku hfl., sjá nánar kafla 11.2, og hins vegar af fjölda félaga sem hafa
stjórnir sem samanstanda af þremur stjórnarmönnum.39

36

Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, „Representation of both sexes on company boards”
(Ministry of Children) <http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/Topics/equality/rules-on-genderrepresentation-on-compan.html?id=416864> skoðað 27. september 2011.
37
Kirsti Niskanen, „Summary of the results from the reasearch project Gender and Power in the Nordic
Countries (2008-2009)” í Kirsti Niskanen (ritstj.), Gender and Power in the Nordic Countries – with focus on
politics and business (NIKK Publication 2011:1) 98.
38
sama heimild; Vibeke Heidenreich, „Kjønn og makt i norsk næringsliv” í Kirsti Niskanen og Anita Nyberg
(ritstj.), Kön och makt i Norden. Del I Landsrapporter — Nordisk samarbejde (TemaNord 2009:569) 239.
39
Aagoth Storvik og Mari Teigen, Woman on board the Norwegian experience (Friedrich-Ebert-Stiftung,
International Policy Analysis 2010) 8.
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Hlutfall kvenna í stjórnum norskra félaga sem skráð voru á hlutabréfamarkað í
Noregi, Oslo Børs, var orðið 39,8% árið 2008. Á árunum 1996-2000 náði hlutfall þeirra aldrei
upp fyrir 10% en var undir 6% á árunum 1997 og 1998. Árin 1998 og 1999 var aðeins ein
kona framkvæmdastjóri norskra félaga sem skráð voru á hlutabréfamarkað í Noregi, engin
kona gegndi þeirri stöðu árin 1996 og 2000. Staðan var lítið skárri árið 2008, þegar aðeins
tvær konur voru framkvæmdastjórar skráðra félaga í Noregi.40
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Heidenreich, „Kjønn og makt i norsk næringsliv“ (n. 38) 229, 238.
sama heimild.
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41

Lagabreytingin hafði ekki þau smitandi áhrif sem vonast var til við setningu þeirra, konum
hefur hvorki fjölgað mikið sem framkvæmdastjórum, stjórnarformönnum né í stjórnum
einkahlutafélaga.42 Í lok árs 2008 voru konur aðeins 3,7% stjórnarformanna norskra
hlutafélaga sem skráð voru á markað og aðeins um 5% stjórnarformanna allra hlutafélaga. 43
Á sama tíma voru konur einungis 1% framkvæmdastjóra (n. administrerende direktør)
skráðra norskra félaga og tæp 12% allra stjórnenda (n. ledelse og CEO) þeirra.44 Lögin hafa
heldur ekki haft mikil áhrif á samsetningu kynjanna í stjórnum einkahlutafélaga, þrátt fyrir
að þeim hafi fjölgað verulega, þá var hlutur kvenna aðeins 17% í stjórnum einkahlutafélaga
árið 2010, en lögin um kynjakvóta í Noregi ná ekki til einkahlutafélaga.45 Erfitt er að spá fyrir
um endanleg áhrif ákvæðanna um kynjakvótann í norsku hfl. á annað en kynjahlutföll
stjórna hlutafélaga, þar sem of stuttur tími er liðinn síðan ákvæðin tóku gildi.46

2.3 Bretland
Hlutfall kvenna í stjórnum félaga í FTSE 100 vísitölunni47 jókst mjög hægt frá árunum 1999 til
2010, úr 6,9% upp í 12,5%. Á árinu 2010 voru að meðaltali rúmlega 11 stjórnarmenn í
stjórnum stærstu fyrirtækja Bretlands.48

42

Aftenposten, „Ap åpner for kjønnskvotering i vanlige AS” (2011) Aftenposten
<http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article4053761.ece> skoðað 4. október 2011.
43
Heidenreich, „Kjønn og makt i norsk næringsliv“ (n. 38) 229, 240.
44
Heidenreich, „Kjønn og makt i norsk næringsliv“ (n. 38) 229.
45
Mari Teigen, „Gender Quotas in Corporate Boards - The Norwegian Experiences” (13. maí 2011)
<http://www.vi.is/files/2011.05.13-Virkjum-Mari_1266626698.pdf> skoðað 10. október 2011.
46
Storvik og Teigen (n. 39) 8.
47
FTSE 100 vísitalan (e. FTSE 100 Index) samanstendur af 100 stærstu félögum Bretlands, sem skráð eru á
markað, samkvæmt útreikningum FTSE, The Index Company. „FTSE UK Index Series – FTSE“ (FTSE: The Index
Company) <http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp> skoðað 16. nóvember 2011.
48
Susan Vinnicombe o.fl., „The Female FTSE Board Report 2010; Opening up the Appointment Process”
(International Centre for Women Leaders, Cranfield School of Management 2010)
<http://www.som.cranfield.ac.uk/som/ftse> skoðað 6. nóvember 2011, 18.

13

100,00%

93,10%

90,30%

90,00%

88,30%

87,80%

87,50%

80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

Karlar

40,00%

Konur

30,00%
20,00%
10,00%

6,90%

9,70%

11,70%

12,20%

12,50%

2008

2009

2010

0,00%
1999

2004

Mynd 8: Þróun kynjahlutfalls stjórnarmanna félaga í FTSE 100

49

Á árunum 2000-2004 var einungis ein kona framkvæmdastjóri í félögum í FTSE 100.50 Þrátt
fyrir að fjöldi kvenkyns framkvæmdastjóra hafi fimmfaldast frá þeim tíma eru þær einungis
framkvæmdastjórar í 5% tilvika, eins og sjá má á mynd 9.
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49

51

Susan Vinnicombe og Val Singh, „The Female FTSE Board Report 2004; Women Take 17% of New FTSE 100
boardroom appointments” (Centre for Developing Women Business Leaders, Cranfield School of Management
2004) <https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/1826/4061/1/Female_FTSE_Report_2004.pdf> skoðað 16.
nóvember 2011; Susan Vinnicombe, Ruth Sealy og Val Singh, „The Female FTSE Board Report 2008; A Decade
of Delay” (International Centre for Women Leaders, Cranfield School of Management 2008)
<http://www.som.cranfield.ac.uk/som/dinamic-content/research/documents/ft2008.pdfc> skoðað 16.
nóvember 2011; Susan Vinnicombe, Ruth Sealy og Elena Doldor, „The Female FTSE Board Report 2009; Norway
and Spain join our census to benchmark corporate boards” (International Centre for Women Leaders, Cranfield
School of Management 2009) <http://www.som.cranfield.ac.uk/som/ftse> skoðað 16. nóvember 2011;
Vinnicombe o.fl., (n. 48).
50
Vinnicombe og Singh (n. 49).
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3. Hvers vegna eru konur færri en karlar í stjórnum fyrirtækja?
Hið alræmdra glerþak (e. glass ceiling) er eitt af því sem kemur alltaf upp í umræðunni þegar
rætt er um hvað hamli konum að komast í æðstu stjórnunarstöður fyrirtækja. Glerþakið er
samansafn óáþreifanlegra hindrana, neikvæðra viðhorfa og fordóma sem valda því að konur
komast að jafnaði ekki jafnhátt upp metorðstigann og karlmenn.52 Glerþakinu er oft lýst sem
mismunun milli kynjanna sem ekki er hægt að skýra út frá öðrum þáttum, eins og menntun
og reynslu.53
Vinnuumhverfið hefur í gegnum tíðina verið hannað af körlum og rannsóknir hafa sýnt
að ýmsir þættir í vinnuumhverfinu að haldi á sínum stað.54 Hér á eftir verður fjallað um þá
þætti sem ýmsar rannsóknir og kannanir hafa leitt í ljós að valdi því að konur eru færri en
karlar í stjórnunarstöðum og gera það að verkum að glerþakið hefur enn sín áhrif.

3.1 Meðvitund og áhugi framkvæmdstjóra og hluthöfum fyrirtækja
Sú hindrun sem er talin vera ein sú algengasta er vitund og vilji framkvæmdastjóra og
hluthafa til að fjölga konum í stjórnum. Til að blandaðar stjórnir og framkvæmdastjórnir
verði að veruleika þarf að auka meðvitund þeirra sem skipa stjórnir fyrirtækjanna og ráða
æðstu stjórnendur þeirra. Auka þarf áhuga þeirra fyrir að jafna kynjahlutföllin meðal
stjórnarmanna og æðstu stjórnenda sinna fyrirtækja.55
Í rannsókn Capacent á afstöðu fyrirtækja til laga um kynjakvóta, sem gerð var meðal
1.022 fyrirtækja, með fjóra eða fleiri starfsmenn, kom fram að andstaða karla við
kynjakvótann í mars-apríl 2011 var 54% á meðan 28% kvenna voru mótfallnar
kynjakvótanum. 48% kvenna voru hins vegar hlynntar lagasetningunni en aðeins 26% karla.56
Þess skal þó getið að spurning rannsóknarinnar var nokkuð villandi. Einungis var spurt
hversu hlynntir eða andvígir þátttakendur væru lögum sem fælu í sér að hlutfall hvors kyns
51

sama heimild; Vinnicombe, Sealy og Singh (n. 49); Vinnicombe, Sealy og Doldor (n. 49); Vinnicombe o.fl. (n.
48).
52
David A. Cotter o.fl. „The Glass Ceiling Effect” (2001) árg. 80 Social Forces 655-681; Crampton og Mishra (n.
2) 87.
53
Cotter o.fl. (n. 53).
54
Desvaux, Devillard, og Baumgarten (n. 6) 7–9.
55
Charlotte Werner, Sandrine Devillard og Sandra Sancier-Sultan, „Moving women to the top McKinsey Global
Survey results” (McKinsey Quarterly, október 2010)
<https://www.mckinseyquarterly.com/Moving_women_to_the_top_McKinsey_Global_Survey_results_2686>
skoðað 7. nóvember 2011, 7.
56
Trausti Ágústsson, Sarah Knappe, og Matthías Þorvaldsson, „Afstaða til laga um kynjahlutfall í fyrirtækjum:
mars - apríl 2011” (Capacent Rannsóknir 20. apríl 2011).

15

skyldi vera að minnsta kosti 40% í opinberum hlutafélögum, hlutafélögum og
einkahlutafélögum þegar stjórnarmenn væru fleiri en þrír. Ekki var minnst á að lögin ættu
einungis við um félög með fleiri en 50 starfsmenn. Könnunin sýnir hins vegar að andstaðan
við ákvæðin um kynjakvótann er mun meiri meðal karla en kvenna í atvinnulífinu. Karlar
virðast ekki sjá mikil verðmæti í fjölbreytileika stjórna, byggðu á kynferði. Ef karlar trúa ekki
að fjölbreytileiki sé góður fyrir arðsemi fyrirtækjanna breytist lítið, þar sem þeir eru í miklum
meirihluta þeirra sem taka ákvarðanir í viðskiptalífinu í dag.57

3.2 Vanmat á verðleikum og vantrú
Þegar konur bera sig saman við samstarfsmenn sína segjast 70% þeirra telja sig vera jafn
góða

og

samstarfsmennina,

á

meðan

70%

karlmanna

meta

sig

hæfari

en

samstarfsmennina.58 Konur vanmeta oft eigin getu, afrek og reynslu.59 Sé staða auglýst til
umsóknar sækja konur um ef þær halda að þær uppfylli öll viðmið sem sett eru fram í
auglýsingunni, á meðan karlar sækja um ef þeir telja sig uppfylla 60% viðmiðanna.60 Vegna
þessa geta konur átt erfiðara með að nýta hvert tækifæri sem býðst til að sækjast eftir
stöðuhækkun.61
Ein helstu andmæli gegn lögum um kynjakvóta í Noregi voru að konur væru ekki jafn
hæfar og karlar til að sitja í stjórnum.62 Hér á landi hafa margir karlar verið sömu skoðunar,
þar sem skipun stjórnarmanna færi einkum eftir getu einstaklinganna, sýndi það sig, með
fæð kvenkyns stjórnarmanna, að þær væru ekki jafn hæfar til starfanna og karlarnir.63

3.3 Fjölskylda og frami
Vinnuumhverfið sem er við lýði gerir kröfur um að stjórnendur séu tilbúnir „hvar sem er,
hvenær sem er“, það er að segja að stjórnendur skuli vera til taks allan sólarhringinn, ef þess
gerist þörf, og vera tilbúna að ferðast hvert sem er, hvenær sem er. Erfitt getur verið fyrir

57

Þóranna Jónsdóttir, „Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins“ (n.4 ) 24.
Desvaux, Devillard, og Baumgarten (n. 6) 7–9.
59
Lord Davies of Abersoch, „Women on boards” (febrúar 2011)
<http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/w/11-745-women-on-boards.pdf> 2. nóvember
2011, 17.
60
Georges Desvaux, Sandrine Devillard-Hoellinger og Mary C. Meaney, „A business case for women” (McKinsey
Quarterly september 2008) <https://www.mckinseyquarterly.com/A_business_case_for_women_2192>
skoðað 7. nóvember 2011, 4.
61
Desvaux, Devillard, og Baumgarten, (n. 6) 7–9.
62
Storvik og Teigen (n. 39) 8.
63
Þóranna Jónsdóttir, „Aukin tækifæri í forystu atvinnulífsins“ (n. 4) 25.
58
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konu að samræma skyldur sínar gagnvart heimili og fjölskyldu við kröfuna um „hvar sem er,
hvenær sem er“.
En hver segir að konur beri meiri ábyrgð á heimili og fjölskyldu? Samkvæmt
könnunum McKinsey & Company eyða evrópskar konur að meðaltali tvisvar sinnum meiri
tíma en karlar í störf heimilisins.64 Samkvæmt niðurstöðum íslenskrar könnunar sem gerð
var af nefnd á vegum iðnaðar- og viðskiptaráðuneytisins og birtust í skýrslu um
atvinnurekstur kvenna árið 1998 voru 92% svarenda hennar sammála að konur bæru meiri
ábyrgð á heimili og fjölskyldu en karlmenn og þyrftu þær að leggja meira á sig við að
samhæfa fjölskyldulíf og þátttöku í atvinnulífinu.65 Ný könnun frá árinu 2010 sýnir að konur í
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Mynd 10: Skipting heimilisstarfa, eftir kyni, hjúskaparstöðu o.fl. Árin 2005 og 2010.

67

Könnunin sýnir enn fremur að konur í hjúskap með börn og í fullu starfi vinna rúmum 10
klukkustundum meira á viku en karlar í sömu stöðu, þar sem vinna telst launavinna, ólaunuð
umönnun, heimilissstörf og barnauppeldi, sbr. mynd 10.68

64

Desvaux, Devillard, og Baumgarten (n. 6) 7–9.
„Atvinnurekstur kvenna” (Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið 9. nóvember 1998) 48.
66
Kolbeinn H. Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, Vinna og heimili: Fyrir og eftir bankahrun (Velferðarvaktin
væntanleg) 35.
67
sama heimild.
68
sama heimild 38.
65
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Konur í atvinnuleit leggja margar mikla áherslu á samræmingu vinnu og fjölskyldu- og
einkalífs.70 Að konan beri meiri ábyrgð á heimili og fjölskyldu þykir enn sjálfsagður hlutur í
flestum, ef ekki öllum, samfélögum heims. Konur líta á þessa tvöföldu byrði sem eina helstu
hindrunina fyrir að þær annað hvort taki að sér stjórnunarstöðu, eða að þeim sé boðin
stjórnunarstaða. Konur taka stundum ákvörðun um að draga sig í hlé og velja ekki
starfsframa í staðin fyrir að velja að eiga ekki börn og fjölskyldu.71

3.4 Leiðbeinendur og meðmælendur
Margar konur nefna að þeim hafi gengið erfiðlega að finna sér leiðbeinanda (e. mentor) og
telja það eina af ástæðunum fyrir að þær hafi ekki komist það langt í starfi að fá
stöðuhækkun. Konur sem komast í stjórnunarstöðu þurfa oft að vera ákveðnari og
meðvitaðri um sjálfsmat sitt til að komast upp fyrir glerþakið, þar sem þær hafa ekki fengið
aðstoð frá leiðbeinanda eða meðmælanda (e. sponsor).72 Leiðbeinendur geta verið hverjir
sem er, svo sem kennarar, samstarfsmenn eða trúnaðarvinir sem leiðbeina konum um
hvaða skref sé ráðlegt að taka og hvernig skuli haldið á spöðunum.73 Meðmælendur eru oft
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aðilar sem eru aðeins hærra settir en veita ekki sömu leiðbeiningar og leiðbeinendur. 74
Skortur á leiðbeinendum og meðmælendum fyrir konur hefur hugsanlega orðið til þess að
oftar er litið fram hjá hæfileikaríkum konum heldur en körlum.75

3.5 Skortur á fyrirmyndum
Þar sem kvenfyrirmyndir vantar oft í æðstu stjórnunarstöður fyrirtækja eiga konur oft erfitt
með að sjá að erfiði þeirra í þágu fyrirtækisins komi þeim áfram innan fyrirtækisins. Kannski
er skortur á fyrirmyndum einmitt ein af ástæðum þess að konur virðast hafa minni metnað
fyrir stöðuhækkun en karlmenn. 76 Skortur á fyrirmyndum getur jafnframt leitt til þess að
viðhalda staðalímyndunum, sem eykur erfiðleikana fyrir konur við að komast upp úr
glerþakinu.77

3.6 Staðalímyndir
Fram til 1960 vissu karlar og konur til hvers var ætlast af þeim og kynin höfðu ekki sömu
hlutverkin í lífinu. Konum var ætla að vera eiginkonur, mæður, sjálfboðaliðar fyrir
samfélagið, kennarar og hjúkrunarfræðingar. Þessi hlutverk eiga það öll sameiginlegt að þau
krefjast þess að þú sért samstarfsfús, þú þarft að veita stuðning, skilning, varfærni og veita
öðrum þjónustu.78
Þegar konur fóru í auknum mæli út á vinnumarkaðinn voru félagslegar aðstæður
þeirra sem ýttu þeim frekar út í að vera almennir starfsmenn eða sérfræðingar heldur en
stjórnendur, sem hefur haft áhrif á staðalímyndir sem enn viðgangast.79 Staðalímyndirnar
hafa áhrif á hversu fáar konur eru meðal æðstu stjórnenda í dag, karlmennska er oft metin
hærra en kvenlegir eiginleikar og jafnvel talið að konur hafi ekki náð sömu hæfni og karlar.80
Á áttunda áratug 20. aldar áttu kvenkyns stjórnendur að hegða sér eins og karlmenn ef þær
vildu komast á toppinn, viðskiptalífið var jafnvel kallað kvennalaust svæði.81 Hegði konur sér
í samræmi við staðalímyndirnar þykja þær of mjúkar og litið svo á að þær hafi ekki
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leiðtogahæfileika. Vinni þær á móti staðalímyndunum geta þær þótt hæfar, en of harðar og
jafnan óvinsælar.82

3.7 Aðferðir við skipun stjórna
Sú mismunun og ranglæti sem hefur viðgengist í tengslaneti hinna „gömlu góðu karla“ hefur
letjandi áhrif á konur og veldur því að horft er framhjá konum við leit að æðstu
stjórnendum. Rannsóknir hafa sýnt að staðalímyndir kvenna og karla standi enn í vegi fyrir
því að konur fái sömu möguleika og karlar á stjórnunarstöðum.83 Óformlegheit við skipun
stjórnarmanna, sem felst meðal annars í ógagnsæi sem birtist til dæmis í óljósum
hæfisviðmiðum þegar nýr stjórnarmaður er skipaður, geta staðið í vegi fyrir að konur séu
skipaðar í stjórnir fyrirtækja. Leiðir ráðgjafa sem sérhæfa sig í leit að stjórnarmönnum geta
einnig haft þessar afleiðingar.84 Skilyrðin sem sett eru við leit að stjórnarmönnum eru oft of
þröng til að konur geti fallið að þeim, til dæmis er oft gerð krafa um að frambjóðandi hafi
verið framkvæmdastjóri í fyrirtæki, hafi ákveðna reynslu af stjórnunarstöðum og/eða
menntun sem erfitt er fyrir konur að fullnægja fái þær aldrei tækifæri.85 Enn fremur getu
kunningjasamfélagið hér á landi haft áhrif á fjölda kvenna í stjórnum. Íslensk fyrirtæki eru oft
í eigu fárra aðila og það er ákvörðun hluthafanna hverjir skuli skipaðir í stjórn fyrirtækisins.86
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4. Hvað mælir með kynjakvótanum?
Tölfræði kafla 2 sýnir að það er mikið ójafnvægi í kynjahlutföllum stjórna. Konur eru að
meðaltali í miklum minnihluta íslenskra stjórna, sbr. kafli 2.1. Rannsóknir benda hins vegar til
að blandaðar stjórnir séu líklegri til að vera virkari en einsleitar stjórnir. Þegar
fjölbreytileikinn er aukinn í stjórn, meðal annars með fjölgun kvenna, gæti stjórnin hagnast á
ferskri sýn, nýjum hugmyndum, ögrandi verkefnum og ólíkri reynslu stjórnarmanna. Blönduð
stjórn gæti þannig skilað sér í betri ákvörðunartöku.87
Rannsóknir hafa sýnt að stjórnir sem samanstanda af stjórnarmönnum með fjölbreytta
reynslu og bakgrunn eru betri í ákvarðanatökum. Konur koma oft með ný sjónarmið í
umræður stjórnarfunda og ákvarðanatökur.88

4.1 Meiri arðsemi
Reynslan hefur sýnt að félög með blandaðar stjórnir skila meiri arði en önnur félög.89
Fjölmargar rannsóknir renna stoðum undir það, þar sem sýnt hefur verið fram á að framlag
kvenna í stjórnum félaga getur haft jákvæð áhrif á fjárhagsstöðu félaga og að blandaðar
stjórnir geti haft jákvæð áhrif á frammistöðu félaga. Helstu markmið félaga, þ.e.a.s hagnaður
og ávöxtun til hluthafa, geta átt samleið með því að fleiri konur séu skipaðar stjórnarmenn.90
Rannsókn sem Catalyst framkvæmdi á ársreikningum Fortune 50091 í Bandaríkjunum
vegna tekjuáranna 2004-2008, er meðal þeirra rannsókna sem styður fullyrðingar um að
hafa konur í stjórnum fyrirtækis sé hagkvæmt fyrir reksturinn. Rannsóknin sýnir að
hagnaðarhlutfall (e. Return on sales) félaga með tiltölulega hátt hlutfall kvenna í stjórnum
(að meðaltali 25%) var 16% hærri en hagnaðarhlutfall félaga með lágt hlutfall kvenna í
stjórnum (að meðaltali 4%). Ávöxtun fjárfestinga í fjármagni (e. Return on invested capital)
var jafnframt 26% hærri hjá félögum með hátt hlutfall kvenkyns stjórnarmanna, heldur en
félögum með lágt hlutfall kvenkyns stjórnarmanna. Ekki var marktækur munur á ávöxtun
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eiginfjár þessara félaga, hins vegar var um 46% munur á ávöxtun eiginfjár félaga sem hafa
engar konur í stjórn hjá sér og þeim sem hafa flestar konur í stjórn hjá sér, það er þrjár eða
fleiri.92 Þess ber að geta að meðaltal stjórnarmanna í bandarískum félögum er tæplega 11.93
Kanadísk rannsókn sýnir enn fremur að félög með tvær eða fleiri konur í stjórnum
sínum séu líklegri en félög þar sem stjórnin samanstendur einungis af körlum til að vera í
leiðandi stöðu í sinni atvinnugrein, hvort sem litið er til hagnaðar eða tekna.94 Meðaltal
stjórnarmanna í kanadískum hlutafélögum var 10 árið 2007, því er um að ræða stjórnir þar
sem konur eru að lágmarki 20% allra stjórnarmanna.95
Samkvæmt könnun McKinsey & Company frá árinu 2010 telja 72% þátttakenda
hennar að tengsl séu milli blandaðra stjórna og fjárhagslegs árangurs, miðað við 12% árið
áður. Meirihluti bæði karla og kvenna eru komin á þessa skoðun.96
Rannsókn Creditinfo á íslenskum fyrirtækjum sýnir að fyrirtæki sem eru stofnuð af
báðum kynjum eru líklegri til að lifa af. Arðsemi eiginfjár fyrirtækja sem eru með fleiri en
einn stjórnarmann í stjórn og eina milljón eða meira í skráðar eignir er 32% þar sem stjórnin
er eingöngu skipuð konum. Arðsemi sömu fyrirtækja er 23% í félögum með bæði kyn í
stjórnum fyrirtækja, en aðeins 11% hjá fyrirtækjum sem hafa eingöngu karlkyns
stjórnarmenn.97 Önnur íslensk rannsókn styður jafnframt þessi tengsl milli arðsemi eiginfjár
(e. return on equity) fyrirtækja, samkvæmt henni eru fyrirtæki með blandaðar stjórnir
líklegri til að skila betri arðsemi en fyrirtæki sem hafa stjórnir sem aðeins eru skipaðar öðru
kyninu. Því jafnara sem kynjahlutfall í stjórnum fyrirtækjanna, því meiri líkur eru á arðsemi
eigin fjár.98
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4.2 Nýting mannauðs og aukið menntastig
Konur eru í meirihluta þeirra sem útskrifast úr háskólum í Evrópu og Bandaríkjunum, þær
eru orðnar stór hluti menntaðra einstaklinga og eru um það bil helmingur alls mannauðs.
Konur í stjórnum íslenskra félaga eru almennt með meiri menntun en karlarnir og það sama
á við um konur í stjórnum norskra félaga.99 Nauðsynlegt má telja að nýta allan mannauðinn
sem er til staðar til að þekking um það bil helmings mannauðsins sé ekki vannýtt. Ef horft er
framhjá konum við ráðningu stjórnenda er verið að fara á mis við stóran hluta hæfra
einstaklinga.100 Enn fremur getur vannýting mannauðs leitt til frammistöðu undir meðallagi.
Það að leita í auknum mæli til hæfra kvenna gerir félög samkeppnishæfari og stækkar þann
mannauð sem þau geta leitað til þegar á þarf að halda.101
What‘s the point in pouring a fortune into educating girls, and then watching them
exceed boys at almost every level, if, when it comes to appointing business leaders in
top companies, these are drawn from just half the population – friends who have
been recruited on fishing and hunting trips or from within a small circle of
acquaintances?102
Ansgar Gabrielsen103

4.3 Önnur sýn á viðfangsefnið
Talið er að konur taki ákvarðanir um 70% af innkaupum heimilanna. Konur eru því oft
meðvitaðari en karlar um þarfir neytenda, það gæti bætt skilning fyrirtækis á þörfum
viðskiptavina sinna og leitt til betur ígrundaðra ákvarðana.104 Í blönduðum stjórnum geta
stjórnarmenn öðlast aðra sýn á viðfangsefni og nálgast þau með ólíkum hætti en stjórnir
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sem eingöngu eru skipaðar körlum. Þannig getur fyrirtæki með blandaða stjórn verið opnari
fyrir nýjungum.105

4.4 Óháðir stjórnarmenn
Kvenkyns stjórnarmenn geta leitt til þess að stjórnin verður óháðari106 bæði fyrirtækinu og
hluthöfum þess, þar sem þær teljast oftar vera óháðir stjórnarmenn.107
Árið 2009 var framkvæmd könnun á samsetningu stjórnarmanna í stjórnum norskra
hlutafélaga eftir að kynjakvótanum hafði verið náð.108 Niðurstöður könnunarinnar sýnir
meðal annars að karlarnir í stjórnum fyrirtækjanna voru oftast hluthafar og/eða
stjórnarformenn í félögum en konur í stjórnum félaga oftast óháðar félögunum.109
Algengast er að íslenskar konur séu beðnar um að taka að sér stjórnarsetu í
fyrirtækjum sem þær eru óháðar, það er að segja þær hafa hvorki náin tengsl við hluthafa né
fyrirtækið sjálft.110 Rannsóknir hafa sýnt að það sem einkennir helst góða stjórnarhætti er
óhæði stjórnarmanna og virkar stjórnir, þar sem lögð er áhersla á ábyrgð stjórnar, eftirlit og
skýrslugjöf.111

4.5 Betri stjórnarhættir
Konur eyða yfirleitt meiri tíma í stjórnunarstörf og eru oftar búnar að kynna sér viðeigandi
fundargögn vel fyrir stjórnarfundi.112 Þær spyrja oft „óþægilegu“ spurninganna, sem enginn
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annar þorir að spyrja og ákvarðanir eru ólíklegri til að fara í gegnum stjórnina án þess að
hljóta nokkra umfjöllun.113
Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að konur virðast aðhyllast meira að ákveðnum
jákvæðum stjórnarháttum. Rannsóknirnar gefa til kynna að þær breytingar á stjórnarháttum
sem konur koma með inn í stjórnir hafi í för með sér betri stjórnarhætti.114 Íslenskar
stjórnarkonur eru meðal annars líklegri en karlar til að styðjast við Leiðbeiningar um
stjórnarhætti fyrirtækja og Handbók stjórnarmanna.115 Þegar stjórn samanstendur af
einstaklingum með ólíka reynslu, þekkingu og skoðanir verða stjórnarhættir stjórnarinnar
betri. Fyrirtæki sem eru með góða stjórnarhætti hafa betri afkomu til lengri tíma litið og
teljast betri fjárfestingarkostir, m.a. af stofnanafjárfestum.116 Nánar verður fjallað um
muninn á stjórnarháttum kvenna og karla í kafla 6.
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5. Hvað mælir gegn kynjakvótanum?
5.1 Friðhelgi eignaréttarins
Eignarrétturinn er friðhelgur, skv. 72. gr. Stjórnarskrár Íslands, laga nr. 33/1944. Í umræðum
um kynjakvótann á Alþingi var komið inn á að verið væri að brjóta á eignaréttinum, þar sem
eignarétturinn í fyrirtækjum fæli m.a. í sér að hluthafar fyrirtækja fengju að kjósa í stjórn
fyrirtækisins, það er að segja að hluthafar réðu því hvernig fyrirtæki þeirra væri stjórnað.117
Skiptar skoðanir voru um hvort ákvæðið um kynjakvótann væri svo íþyngjandi að það teldist
brot á eignarréttinum. Efnahags- og viðskiptaráðherra greindi frá því í umræðunum að
eignarétturinn takmarkaði ekki rétt löggjafans til að setja nauðsynleg og málefnaleg skilyrði í
lög, sem hefðu málefnalegar rökfærslur, þó þau gætu þrengt að rétti hluthafa. Ekki væri um
brot á eignarétti að ræða við setningu ákvæða um kynjakvóta.118
Sænska stjórnarháttanefndin (e. Swedish Corporate Governance Board) hefur varað
við að of umfangsmiklar takmarkanir á rétti hluthafa séu vafasamar í markaðshagkerfi.
Nefndin segir að ástæður fyrir að hluthöfum séu settar strangar skorður fyrir hvernig þeir
ráðstafi eignum sínum, eins og fyrirtækjum, verði að vera ansi sterkar.119 Hluthafarnir ættu
að hafa rétt á að kjósa þá stjórnarmenn sem þeir telja hæfastann til að vera í stjórninni,
óháð kyni.120

5.2 Jöfn tækifæri fyrir alla
Kynjakvótar ganga gegn meginreglunni um jöfn tækifæri fyrir alla, þar sem konum er gefinn
forgangur fram yfir karla. Rök með kvótum er að bein mismunun felist í flóknum földum
hindrunum, glerþakinu, sem komi í veg fyrir að konur sé valdar í stjórnunarstöður.
Kynjakvótinn er oft réttlættur með því að ekki sé um mismunun að ræða heldur bæti
kynjakvótar fyrir hindranirnar sem konur mæta.121
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5.3 Mismunur í áhættusækni
Oft hefur því verið haldið fram að konur séu áhættufælnari en karlar og því ekki jafn
eftirsóknarvert fyrir fyrirtæki að hafa konur í stjórnum félaga.122 Rannsóknir sem gerðar hafa
verið á mismuni á áhættusækni kynjanna sýna ekki allar sömu niðurstöðu. Sumar þeirra
greina engan mun á áhættusækni kynjanna, aðrar benda til að konur séu áhættufælnari en
karlar.123 Spurningakönnun sem var lögð fyrir konur og karla í eigin atvinnurekstri í maí 2003
sýnir að á bilinu 71-78% karla og kvenna voru óssammála fullyrðingu um að karlar væru
tregari en konur til að taka fjárhagslega áhættu í eigin atvinnurekstri.124 Niðurstaðan benti til
að aðilar í eigin atvinnurekstri teldu konur áhættufælnari en karla.
Margar rannsóknir benda til að konur séu líklegri til að hika þegar kemur að stórum
ákvarðanatökum, þær spyrji fleiri spurninga og kynni sér málefnið til hlítar áður en ákvörðun
er tekin. Þetta bendir til þess að konur eru áhættumeðvitaðari en karlar.125
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6. Stjórnarhættir
6.1 Hvað aðgreinir stjórnarhætti kvenna frá stjórnarháttum karla?
Karlar eru líklegri til að lýsa stjórnendastíl sínum sem framkvæmda- eða viðskiptastjórnun (e.
transactional). Þeir líta á frammistöðu sína út frá niðurstöðu viðskipta, þar sem umbunað er
fyrir vel unnið verk en refsað sé verkið ófullnægjandi. Karlmenn eru jafnframt líklegri til að
nýta sér valdið sem stjórnendastaðan gefur þeim og nýta sér starfsheiti sitt til að stjórna.126
Konur

eru

hins

vegar

líklegri

til

að

lýsa

stjórnendastíl

sínum

sem

ummyndunarstjórnun (e. transformational). Þær leitast við að fá starfsfólk fyrirtækis síns til
að sameina hagsmuni sína og hagsmuni fyrirtækisins til að ná fram breiðara markmiði. Þær
þakka persónulegum eiginleikum sínum fyrir völdin sem þær hafa, eins og persónutöfrum,
hæfni þeirra í mannlegum samskiptum og mikilli vinnu. Stjórnendastíl kvenna má jafnframt
kalla samskipta stjórnun, þar sem þær leitast jafnan við að eiga góð samskipti við starfsfólk
fyrirtækisins til að fá alla til að taka þátt í fyrirtækinu og reyna að láta öllu starfsfólkinu
finnast þeir vera hluti af fyrirtækinu. Þær hvetja til þátttöku, deila valdi og upplýsingum,
hækka sjálfsálit hjá fólki og fá fólk til að vera ánægt með það sem það fæst við. Samkvæmt
viðhorfskönnun meðal íslenskra stjórnenda telja konur og karlar sig þó vera jafn líkleg til að
sýna umhyggjusemi við starfsmenn, horft út frá hrósi, aðstoð og hvatningu.127 Konur taka
hlutverk sitt sem stjórnarmenn alvarlega sem verður oft til þess að stjórnarhættir
fyrirtækisins sem þær sitja í stjórn hjá batna, fleiri spurningar eru bornar upp og meiri
umræður eiga sér stað á stjórnarfundum.128
Kanadísk könnun sýndi fram á eftirtektarverðan mun á stjórnarháttum félaga sem
hafa konur í stjórnum og þeirra sem hafa engar konur í stjórnum. Sýnt var fram á að stjórnir
með tvær eða fleiri konur innan borðs væru líklegri til að mæla oftar árangur fyrirtækisins,
hvort sem er fjárhagslegan eða ófjárhagslegan og væru ábyrgðarfyllri í framkvæmdum.129
Stjórnir með konur innan borðs eru líklegri til að nota undirnefndir, þær eru líklegri til að
fara í stefnumótunarvinnu og setja félaginu langtímamarkmið.130 Þegar heilt er á litið má
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með góðri samvisku fullyrða að hafa konu í stjórn valdi breytingum á stjórnarháttum og
hvernig umræðum og ákvarðanatökum er háttað.131 Fyrirtæki í Bretlandi sem eru meðal 100
stærstu fyrirtækjanna, þ.e. í FTSE 100, sem höfðu konur í stjórn fyrirtækisins tóku fyrr en
önnur fyrirtæki upp stjórnarhætti Higgs Review, sem fól meðal annars í sér að halda
kynningu og þjálfun fyrir stjórnarmenn og hafa reglulegt eftirlit með störfum stjórnar og
samsetningu hennar.132
Því fleiri konur sem eru í stjórnum félaga, þeim mun líklegri eru félög til að fara eftir
leiðbeiningum um góða stjórnarhætti. Félögin einbeita sér að áhættustýringu, áætlunum,
eftirliti, kynningu og þjálfun fyrir nýja stjórnarmenn, innri endurskoðun og mati á
frammistöðu stjórnar.133 Konur virðast jafnframt vera líklegri til að framkvæma mat á eigin
frammistöðu og styðja meira eftirlit með stjórnum.134 Blönduð stjórn er oft merki um að
félagið viðhafi góða stjórnarhætti.135 Þátttaka kvenna í stjórn fyrirtækis leiðir til háttvísari
framkomu og virðingu fyrir sjónarmiðum annarra.136
Árið 2007 staðfesti McKinsey & Company tengsl milli góðrar fjárhagslegrar afkomu
fyrirtækja og góðu stjórnskipulagi þeirra. Ári síðar gerði McKinsey & Company könnun meðal
evrópskra fyrirtækja, til að reyna að varpa ljósi á hvers vegna fyrirtæki sem hefðu konur í
stjórn fyrirtækisins sýndu betri afkomu en önnur. Fyrirtækið skipti stjórnendastílum sem
sýndu góð áhrif á stjórnskipulag félaga niður í níu flokka. Könnunin sýndi að konur notuðu
tiltekna flokka stjórnendastíla oftar en karlar sem hefði góð áhrif á stjórnskipulag
fyrirtækjanna og þar af leiðandi á fjárhagslega afkomu þeirra. Konur lögðu oftar áherslu á að
fyrirtækið væri fyrirmyndarfyrirtæki, að hlusta á þarfir fólksins og eyða tíma í að veita
ráðgjöf, setja fyrirtækinu markmið og verðlauna væri markmiðum náð. Þær væru líklegri til
að fá alla til að taka þátt í ákvarðanatöku og auka innblástur meðal starfsmanna þar sem
þeir fengju framtíðarsýn sem þeir trúðu á.137 Þeir stjórnarhætti sem karlmenn eru líklegri til
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að beita og hafa þar með góð áhrif á stjórnarhætti fyrirtækjanna eru einstaklingshyggju
ákvarðanatökur og eftirlit og úrbætur. Rannsóknin sýndi að fjölbreytni í stjórnarháttum
hefði góð áhrif á afkomu fyrirtækja.138
Dr. Þórönnu Jónsdóttur framkvæmdi rannsókn hér á landi sem leiddi meðal annars í
ljós að jafnara kynjahlutfall í stjórnum gæti leitt til þess að hlutverk karlkyns stjórnarmanna
breyttist þegar þeir tækju þátt í markmiðum kvenkyns stjórnarmannanna og skilgreiningu
þeirra á hlutverki stjórnar. Ákvarðanataka færi meira fram á stjórnarfundum, samin væru
sameiginleg markmið, betra eftirlitsferli væri kynnt og óformleg félagsleg sambönd hefðu
minni áhrif á völd.139

6.2 Skiptir máli hvort að stjórnir eru skipaðar einni eða fleiri konum?
„...two women are definately better than one, and three are definately better than two.“ 140
Þegar aðeins ein kona er í stjórn fyrirtækis eða konur eru minna en 15% af
heildarfjölda stjórnarmanna fyrirtækis er oft talað um að þær séu fulltrúar kvenþjóðarinnar í
stjórninni, eins konar táknmynd, þar sem þær eru öðruvísi og staðalímyndir lifa sínu lífi.
Táknmyndirnar þurfa oft að hugsa sig um hvernig þær ætli að falla inn í hópinn og oft er
þeim sýnd minni umburðarlyndi þegar þær gera mistök. Fyrirtæki skipa oft eina konu í stjórn
hjá sér sem er þá táknmynd sem fær fyrirtækið til að líta betur út en ef það hefði enga konu í
stjórn.141 Þegar fyrirtæki skipa eina konu er oft um sýndarmennsku að ræða, frekar en
raunverulegan vilja til að fá virka konu í stjórnina.142 Þegar konur eru einar í karlastjórn
skortir þær oft virðingu innan stjórnarinnar og áhrif.143
Þegar tvær konur eru saman í stjórn minnka áhrif staðalímyndanna. Staðalímyndirnar
eru þó enn til staðar og koma ekki í veg fyrir hlutdræga hegðun. Kvenkyns stjórnarmaður á
auðveldara með að vekja máls á einhverjum málefnum eða áhyggjuefnum ef hún hefur aðra
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konu með sér í stjórn sem hún veit að mun að öllum líkindum skilja hvað hún er að tala um
og jafnvel vera á sama máli. Þetta gefur þeim aukna trú á sjálfum sér, sem verður til þess að
þær tjái sig meira á stjórnarfundum.144 Í hinum karllæga heimi viðskiptanna er tilhneiging til
þess að karlmenn sjái konurnar fyrst sem konur, sem samsvara staðalímynd kvenna, en
seinna sem einstaklinga. Þetta gerir það erfiðara fyrir konur að láta hlusta á það sem þær
hafa að segja á jafnréttisgrundvelli. Slík vandamál minnka þegar það eru fleiri en ein kona í
stjórn fyrirtækis. Þegar konur eru tvær eða fleiri saman í stjórn, hafa þær meiri áhrif á
karlkyns samstarfsmenn sína og ummæli þeirra og skoðanir eru síður hunsaðar. Verulegur
munur verður þó ekki fyrr en konurnar eru orðnar þrjár saman, þá eru þær sjálfsöruggari,
hugsa minna um álit karla á því sem þær hafa fram að færa og samskipti stjórnarinnar í heild
verður jákvæðari.145
Konur hafa meiri áhrif þegar þær eru nokkrar saman og oft er talað um að þurfi þrjár
konur til að mynda hinn krítíska fjölda (e. critical mass). Rannsóknir hafa sýnt fram á að
þegar þrjár konur eru saman sýni þær meira sjálfstæði en þegar þær eru tvær, þær þurfi ekki
að bakka hverja aðra eins mikið upp og þegar konur eru þrjár eða fleiri saman í stjórn skila
félögin bestu fjárhagslegu niðurstöðu.146 Þrjár ástæður eru taldar vera fyrir því að þrjár
konur í stjórn myndi hinn krítíska fjölda.147 Í fyrsta lagi þarf þrjár konur til að brjóta niður þá
staðalímynd sem konur þurfa að horfast í augu við þegar þær sitja einar við stjórnarborðið. Í
öðru lagi ná þrjár konur að hrinda af stað breytingum í starfsemi stjórnar og samskiptum
milli stjórnarmanna. Í þriðja lagi hafa rannsóknir sýnt fram á að hópur sem samanstendur af
þremur aðilum er haldinn einhverjum „töfrum“, sem gæti útskýrt hvers vegna þrjár konur í
stjórn geta gert gæfumuninn.148 Það er þó mikill munur á þremur konum í stjórnum stórra
íslenskra félaga, þar sem stjórnarmenn eru að meðaltali fimm eða þar sem stjórnarmenn eru
rúmlega ellefu að meðaltali eins og í stórum breskum félögum.149 Hlutföll þriggja kvenna í
meðal íslenskri stjórn er 60% á meðan hlutfall þriggja kvenna í meðal breskri stjórn er
tæplega 30%.
Þrátt fyrir framangreinda skilgreiningu á krítískum fjölda hafa nýlegar rannsóknir sýnt
fram á að hlutfall kvenna þarf ekki að vera nema 20% allra stjórnarmanna félags til að
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jákvæð áhrif á fjárhagslegar niðurstöður félagsins, bæði hvað varðar reksturinn og
hlutabréfaverð í félaginu.150 Hér ber þó aftur að benda á mismuninn sem felst í tveimur
konum í stjórn bresks félags og íslensks félags, þar sem 20% í breskum félögum eru tvær
konur en íslenskum einungis ein. En eins og áður segir eru tvær konur mun betri en ein
kona. Enn fremur er talið að til þess að hópur færist úr því að vera minnihlutahópur í að vera
hópur sem hefur áhrif á ríkjandi ástand, þarf hópurinn að vera með 35% hlutfall.151 Þar sem
meðal stjórn stærstu íslensku félaganna samanstendur af fimm stjórnarmönnum má færa
rök fyrir að tvær konur séu hinn íslenski krítíski fjöldi, þá ná þær 35% hlutföllum allra
stjórnarmanna, á meðan konur í breskum stjórnum þyrftu að vera fjórar til að ná hlutfallinu.
Tvær konur í íslenskri stjórn eru því hlutfallslega fleiri en til dæmis tvær konur í breskri stjórn
og geta haft meiri áhrif á ríkjandi ástand en tvær konur í breskri stjórn. Því má velta fyrir sér
hvort að skilgreiningin á hinum krítíska fjölda, þremur konum saman, eigi einungis við um
stærri stjórnir en að jafnaði eru skipaðar í íslenskum félögum.
Torchia, Calabro og Huse rannsökuðu hvort fjöldi kvenna í stjórnum félaga skipti máli
varðandi áhrifin sem þær hefðu á viðkomandi stjórn. Rannsóknin var gerð útfrá gögnum
norskra félaga frá 2003, 2005 og 2006, þar sem stjórnarmenn voru milli sex og ellefu
talsins.152 Rannsóknin leiddi í ljós að enginn augljós munur var á stjórnarháttum stjórna sem
höfðu enga til tvær konur í stjórnum félaga. Hins vegar var greinilegur munur á
stjórnarháttum félaganna, sérstaklega hvað varðar nýbreytni í stjórnarháttum, þar sem
konur voru þrjár eða fleiri og undirstrika því að blandaðar stjórnir eru betri en einsleitar
karllægar stjórnir.153 Rannsóknir hafa sýnt fram á að eftir því sem fyrirtæki hafa fleiri konur í
æðstu stjórnunarstöðum, þeim mun betra er stjórnskipulag þeirra og þau skila betri afkomu
en önnur fyrirtæki.154
Rannsókn á ársreikningum Fortune 500 í Bandaríkjunum sýnir að hagnaðarhlutfall
fyrirtækja sem hafa náð hinum krítíska fjölda stjórnarkvenna samfellt í fjögur ár er 84%
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hærra en fyrirtækja sem hafa enga konu í stjórn hjá sér. Ávöxtun fjárfestinga í fjármagni
þeirra fyrirtækja er 60% hærri og arðsemi eigin fjár er 46% hærra.155

6.3 Hefur fjöldi kvenna í stjórn áhrif á fjölda kvenna innan fyrirtækja?
Fyrirtæki með hlutfallslega margar konur í stjórnum standa betur að vígi fjárhagslega heldur
en þau félög sem hafa hlutfallslega fáar konur. Sama fylgni er milli hlutfalls kvenna í æðstu
stjórnunarstöðu og fjárhagslegrar niðurstöðu.156 Í þeim löndum sem fleiri konur eru í
stjórnum fyrirtækja eru líka fleiri konur í æðstu stjórnendastöðum.157
Í könnun Catalyst á fjölda kvenna í fyrirtækjum í Fortune 500 í Bandaríkjunum á
árunum 2001 og 2006 fannst samhengi milli fjölda kvenkyns stjórnarmanna árið 2001 og
fjölda kvenna í framkvæmdastjórn fyrirtækjanna árið 2006. Konum í framkvæmdastjórn
fyrirtækjanna fjölgaði að meðaltali um 45% meira á milli áranna ef konur í stjórn
fyrirtækisins árið 2001 voru 30% allra stjórnarmanna heldur en ef engar konur voru í stjórn
fyrirtækisins. Ef það voru tvær eða fleiri konur í stjórn fyrirtækja fjölgaði konum í
framkvæmdastjórn fyrirtækjanna að meðaltali um 28% meira heldur en hjá fyrirtækjum sem
höfðu eina konu í stjórn fyrirtækisins. Rannsóknirnar sýndu þannig að konur í stjórnum
fyrirtækis væru vísbending um að konum í framkvæmdastjórn fyrirtækisins myndi fjölga
með tímanum, þeim mun fleiri konur í stjórn fyrirtækis, þeim mun fleiri konur í
framkvæmastjórn í framtíðinni.158 Helstu ástæður fyrir þessu samhengi gætu verið að
fyrirtæki með konur í stjórn eru líklegri til að hafa farið í stefnumótunarvinnu og að hafa sett
upp stuðningsverkefni fyrir konur. Konur í stjórnum eru jafnframt fyrirmyndir annarra hæfra
kvenna og þær eru duglegar við að eyðileggja þær staðalímyndir sem gera lítið úr hæfni
kvenna.159
Enn hefur þessara áhrifa ekki gætt í Noregi, þar sem fjölgun framkvæmdastjóra hefur
ekki verið í takt við fjölgun stjórnarmanna í kjölfar þess að ákvæði um kynjakvótann tóku
gildi í Noregi. Þar sem konur voru aðeins 17% stjórnarmanna í einkahlutafélögum í lok árs
2010 og engar konur voru framkvæmdastjórar skráðra félaga í Noregi í upphafi árs 2011.160
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7. Hvernig er hægt að fjölga konum í stjórnum félaga og efla þannig
fyrirtæki?
7.1 Auka umræðu og upplýsingagjöf
Auka þarf umræður um mikilvægi þess að fjölga konum í stjórnum, út frá viðskiptalegum
sjónarmiðum. Aðilar viðskiptalífsins þurfa að vera meðvitaðri um hvað fjölbreytileiki í stjórn
getur falið í sér. Umræðunni þarf að halda lifandi, halda áfram að afla upplýsinga, skrifa
greinar, leita viðhorfa og meta áhrif fjölbreytileikans á viðskiptalífið.161

7.2 Meðvitund og tiltrú framkvæmdastjóra og hluthafa
Það sem einkennir fyrirtæki sem hafa tiltölulega hátt hlutfall kvenna meðal stjórnarmanna
og æðstu stjórnenda er að þau hafa sett sér stefnu um hvernig skuli auka hlut kvenna í
stjórnunarstöðum. Framkvæmdastjórinn og forsvarsmenn fyrirtækisins styðja jafnan
stefnuna og vinna eftir henni.162 Að fjölga kvenkyns stjórnendum getur aðeins tekist með
tilstuðlan framkvæmdastjórnar og æðstu stjórnenda fyrirtækja og því er ráðlagt að þeir séu
með í stefnumótuninni og hafi skilning á hvers vegna blönduð stjórn er góð fyrir rekstur
fyrirtækisins. Þeir verða að tileinka sér stefnu félagsins og breyta vinnuumhverfinu, undir
handleiðslu framkvæmdastjóra.163 Hluthafar verða að hafa tiltrú á að fjölgun kvenkyns
stjórnarmanna sé félaginu til hagsbóta og verða að taka meðvitaðar ákvarðanir sem verða til
þess að kvenkyns stjórnarmönnum fjölgar.
Fjölgun kvenna í stjórnum og æðstu stjórnunarstöðum fyrirtækja er ekki
hagsmunamál kvenna heldur hagsmunamál hagkerfisins í heild.164

7.3 Starfsþjálfunar- og leiðbeinendakerfi fyrir konur
Einstaklingsmiðuð starfsþjálfunar- og leiðbeinendakerfi sem eru sérstaklega ætluð til að
þjálfa kvenkyns stjórnendur hefur reynst ýmsum erlendum félögum vel og einkennir oft þau
félög sem hafa hátt hlutfall kvenkyns stjórnenda. Kerfin eru hugsuð til að hjálpa konum að
verða meðvitaðari um möguleika sína og kenna þeim að stjórna starfsferli sínum í þeim
karlaheimi sem stjórnendaheimurinn hefur hingað til verið. Jafnframt hefur reynst vel að
161
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setja upp tengslanet kvenna innan stórra félaga.165 Stærstu fyrirtækin gætu sett á stofn
einhvers

konar

starfsnám

eða

röð

námskeiða

og

verkefna

fyrir

mögulega

framtíðarstjórnarmenn og -stjórnendur með það að markmiði að fjölga konum í
stjórnunarstöðum og stjórnum.166 Eins og sjá má af framangreindri umfjöllun er ekki um að
ræða þjálfun kvenna í góðum stjórnarháttum, lestri ársreikninga eða öðru sem lítur að
rekstri félaga. Hugsanlega myndi þó reynast fyrirtækjunum vel ef fleiri stjórnarmenn af
báðum kynjum myndu sækja slík námskeið.

7.4 Tengslanet og fyrirmyndir
Tengslanet er úrræði sem konur ættu að nota meira til að ná lengra innan fyrirtækis,
starfsstéttar eða vinnumarkaðarins í heild. Með tengslaneti fá þær ráðleggingar og andlegan
stuðning frá tengiliðum sínum til að ná markmiðum sínum.167 Sem dæmi um íslensk
tengslanet kvenna má nefna Félag kvenna í atvinnurekstri168, Félag kvenna í lögmennsku169
og kvennanefnd verkfræðingafélags Íslands170.
Skortur á fyrirmyndum er talin ein helsta ástæða þess að konur eru færri en karlar í
æðstu stjórnunarstöðum. Konur sem ráða sig til fyrirtækis vilja sjá að konur geti náð langt
innan fyrirtækisins til að vita með vissu að árangur þeirra verði metinn og þær fái
verðskuldaða umbun fyrir og tækifæri.171

7.5 Breytt vinnuumhverfi
Aðlaga þarf vinnuumhverfið að þörfum kvenna. Konur fara í lengri fæðingarorlof en karlar,
þær bera meiri ábyrgð á uppeldi barna og umsjón með heimili. Passa þarf að kröfurnar um
„hvenær sem er, hvar sem er“ verði ekki til þess að konur annað hvort ákveði að taka ekki
stjórnunarstöðu eða að þeim sé ekki boðin stjórnunarstaða. Vinnustaðinn þarf að verða
fjölskylduvænni. Sveigjanlegur vinnutími og vinnuaðstæður í takt við tækniframfarir,
hlutastörf og klæðskerasaumaðan vinnutími, eru atriði sem geta fengið konur til að sækjast
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frekar eftir stjórnunarstöðum en annars.172 Þessi úrræði þurfa að vera í boði fyrir bæði
kynin.
Fyrirtæki gætu jafnframt boðið upp á alls konar þjónustu sem einfaldar samræmingu
vinnu og fjölskyldulíf, svo sem barnapössun, aðstoð við þrif eða aðstoð við að finna nýtt starf
fyrir maka ef til flutninga þarf að koma vegna vinnu.173
Gæta þarf að þeir sem nýta sér sveigjanlegan vinnutíma eða aðra þjónustu sem
fyrirtækið býður upp á, til að gera vinnustaðinn fjölskylduvænni og meira aðlaðandi fyrir
metnaðarfulla aðila sem þurfa að sjá um heimili og börn, líði ekki fyrir það, heldur njóti sömu
möguleika og aðrir á stöðuhækkunum.174
Það hefur sýnt sig að fyrirtæki sem hafa sett markið á blandaðar stjórnir og æðstu
stjórnendur hafi breytt vinnuumhverfi sínu í meira mæli en önnur fyrirtæki. Hið breytta
vinnuumhverfi felst aðallega í sveigjanlegum vinnutíma, áætlunum til að samrýma vinnu og
fjölskyldulíf og áætlanir til að virkja tengslanet og kvenfyrirmyndir innan fyrirtækjanna.175

7.6 Skipun stjórnarmanna
„The simplest way to find women to serve on the board is go looking for them.“ 176
Fyrirtæki þurfa að þróa með sér hlutlaust ráðningarferli, ferli við árangursmat og
stöðuhækkanir til að tryggja að frami kvenna bíði ekki hnekki.177 Fyrirtæki þurfa að leggja
meira á sig við að leita að konum í stjórnunarstöður heldur en körlum, karlarnir eru þegar til
staðar innan stjórnanna.178 Fyrirtæki ættu í auknum mæli að auglýsa eftir stjórnarmönnum
til að auka fjölbreytni stjórnar, með tilliti til reynslu, menntunar og kyns.179 Samkvæmt 3.
mgr. 26. gr. laga nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er heimilt að
beina auglýsingu um laust starf sérstaklega í átt að öðru kyninu sé tilgangurinn að stuðla að
jafnari kynjaskiptingu innan starfsgreinar. Framtakssjóður Íslands auglýsti í Fréttablaðinu
eftir stjórnarmanni í fyrirtækið Promens, þann 1. október 2011. Í auglýsingunni kom fram að
Framtakssjóðurinn
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jafnréttissjónarmiða. Þrátt fyrir að auglýsingin hafi hvatt bæði kynin til að sækja um stöðuna
voru karlar í miklum meirihluta umsækjenda, samkvæmt upplýsingum frá Framtakssjóðnum.
Ástæðan gæti að hluta til verið að konur sækja yfirleitt um starf ef þær telja sig uppfylla öll
skilyrðin á meðan karlmenn sækja um starf telji þeir sig uppfylla 60% af skilyrðunum, sbr.
kafli 3.2.
Félög ættu í auknum mæli að nota á tilnefningarnefndum, sbr. kafla 14.
Tilnefningarnefndir myndu við val sitt á stjórnarmönnum meðal annars huga að samsetningu
stjórnar félagsins út frá kyni og öðru sem auka fjölbreytileika stjórnarinnar. 180 Enn fremur
skiptir miklu máli að fyrirtæki setji markmið um blandaða stjórn og markmiðin sett ofarlega
á forgangslistann þegar leitað er að nýjum stjórnarmönnum, en slík forgangsröðun hefur
leitt til aukningar á konum í æðstu stjórnunarstöðum.181
Þrátt fyrir slæma reynslu Norðmanna af gagnagrunnum, sbr. kafla 8.3.1, er
hugsanlegt að gagnagrunnar virkaði betur á Íslandi.182 Ísland er mun minna samfélag en
Noregur. Íslendingar voru á þriðja ársfjórðungi ársins 2011 um 320.000 en Norðmenn
tæplega 5 milljónir manna.183 Líkurnar á að „maður þekki mann“ á Íslandi eru mun meiri en í
Noregi.
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8. Hvaða hefur verið gert í öðrum löndum til að jafna kynjahlutföllin?
Sífellt fleiri ríkisstjórnir og atvinnurekendur víðsvegar um heiminn eru að átta sig á mikilvægi
fjölbreytilegrar stjórnar, út frá kyni, og fjölgun kvenna í stjórnum félaga sé gott fyrir
reksturinn. Umræður hafa farið fram um hvernig best sé að jafna kynjahlutföllin í stjórnum
félaga. Hingað til hafa tilraunir við að auka hlut kvenna í stjórnum skipst í þrjá flokka:
hvatningu frá hinu opinbera með listum, hvatningu frá hinu opinbera með ákvæðum í
leiðbeiningar um stjórnarhætti og lagasetning. Hér á eftir verður gerð grein fyrir
framangreindum leiðum og hvernig nokkur lönd hafa útfært þessar leiðir.

8.1 Hvatning frá hinu opinbera með listum
Í Danmörku, Hollandi og Bretlandi hafa verið settir upp listar sem fyrirtæki geta skráð sig á ef
þau hafa áhuga á að jafna kynjahlutföllin í stjórnum sínum.184
8.1.1 Holland
Fyrirtæki sem ákveða að skrá sig á hollenska listann þurfa að setja sér ákveðið mælanlegt
markmið og upplýsa nefnd á vegum hins opinbera þar um. Nefndin gerir síðan hinu opinbera
árlega grein fyrir árangrinum, sem greinir síðan frá niðurstöðunum í fjölmiðlum. Þau
fyrirtæki sem standa sig illa eru sérstaklega tilgreind, með tilheyrandi lítillækkun (e. naming
and shaming).185 Hollensk yfirvöld stefna að því að allar stjórnir skráðra félaga með fleiri en
250 starfsmenn verði skipaðar að lágmarki 30% af hvoru kyninu árið 2015.186 Konur voru í
byrjun árs 2011 að meðaltali 14% allra stjórnarmanna í Hollandi.187
8.1.2 Bretland
Breska ríkisstjórnin skipaði Lord Davies of Abersoch til að fara yfir kynjasamsetningu stjórna
skráðra fyrirtækja, til að skilgreina hömlur sem valda því að svo fáar konur eru í stjórnum
fyrirtækja og koma með tillögur um hvernig hægt væri að fjölga konum í stjórnum fyrirtækja.
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Afrakstur þeirrar vinnu er „the Davies Report“, eða skýrsla Lord Davies. Samkvæmt
skýrslunni eiga fyrirtæki sem eru á lista yfir FTSE 350188 fyrirtækin að setja sér markmið sem
kveða á um hlutfall kvenna í stjórnum félaganna árin 2013 og 2015. Fyrirtæki á lista yfir FTSE
100 eiga að stefna að minnsta kosti 25% hlutfalli kvenna í stjórnum fyrirtækisins árið 2015.
Mælt var með því í skýrslunni að frá og með mars 2011 skyldu konur vera alla vega 33% allra
nýrra stjórnarmanna, þar til markmiðinu væri náð. Um er að ræða hvatningu frá hinu
opinbera til fyrirtækja til að fjölga konum í stjórnum, en fyrirtæki eru ekki skyldug til að fara
eftir því sem sett er fram í skýrslunni.189 Fyrirtæki sem tækju þátt þyrftu að tilkynna hlutfall
kvenna í stjórnum sínum árlega.190 Talið var að í þessu fælist sú ógn að fyrirtæki sem ekki
væru að standa sig hlytu tilheyrandi lítillækkun, þar sem þau væru á lista yfir fyrirtæki sem
ekki stæðu við sín markmið.191 Enn fremur eiga félög á hættu að verði ekki verulegur munur
á hlutföllum kynjanna á fyrsta árinu, muni yfirvöld hugleiða reglugerðarsetningu.192
Skýrsla Lord Davies var gefin út í febrúar 2011 og var fyrirtækjum gefinn sex mánaða
frestur til að setja sér slíka stefnu, eða út september 2011.193 Aðeins 33% af fyrirtækjum í
FTSE 100 höfðu sett sér skriflega stefnu um hlutfall kvenna í stjórnum sínum í október 2011.
Markmiðin eru nokkuð lægri en vonast var eftir, en aðeins 10 fyrirtæki stefna að því að
hlutfall kvenna í stjórnum viðkomandi fyrirtækis verði meira en 10%. Aðeins 6,8% fyrirtækja í
FTSE 250 höfðu sett sér stefnu um hlutfall kvenna í stjórnum sínum.194 Forsætisráðherra
Breta sagðist ætla að skrifa öllum fyrirtækjunum, sem ekki settu sér stefnu um hvernig
kynjahlutföll í stjórnum þeirra væru jöfnuð, bréf þar sem þau væru hvött til að setja sér slíka
stefnu, þar sem svo fá fyrirtæki höfðu orðið við þeirri hvatningu sem skýrsla Lord Davies fól í
sér.195 Þrátt fyrir að skýrsla Lord Davies hafi ekki hlotið þær viðtökur sem vonast var eftir
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hefur konum í stjórnum fyrirtækja í FTSE 100 fjölgað lítillega, úr 12,5% árið 2010, í 14,2% í
október árið 2011. Konur voru 22,5% allra nýrra stjórnarmanna.196

8.2 Hvatning frá hinu opinbera með leiðbeiningum um stjórnarhætti
Sum lönd hafa sett ákvæði inn í leiðbeiningar um stjórnarhætti, sem eiga að hvetja fyrirtæki
til að jafna hlut kynjanna í stjórnum. Meðal þessarra landa eru Spánn, Holland, Þýskaland,
Frakkland og Danmörk. Í flestum löndum þurfa skráð félög að fylgja leiðbeiningum eða skýra
af hverju þau geri það ekki. Þá er treyst á að þrýstingur myndist milli fyrirtækja að jafna
kynjakvótann, auk þrýstings frá hagsmunaaðilum og fjölmiðlum.197 Bretar íhuga nú að setja
frekari skilyrði inn í leiðbeiningar sínar um stjórnarhætti, þar sem fyrirtæki skuli setja sér
stefnu um kynjasamsetningu stjórnar, með mælanlegum markmiðum, í samræmi við skýrslu
Lord Davies.198 Margir eru þó á því í Bretlandi að tilmæli í leiðbeiningum séu ekki nægjanleg
til að jafna kynjahlutföllin heldur þurfi lagasetningu um kynjakvóta til.199
8.2.1 Finnland
Í finnsku leiðbeiningunum um stjórnarhætti er kveðið á um að allar stjórnir eigi að hafa að
minnsta kosti einn karl og eina konu.200 Í leiðbeiningarnar var á árinu 2010 sett „fylgið eða
skýrið“ regla sem skyldar skráð fyrirtæki sem hafa enga konu eða engan karl í stjórn
fyrirtækisins að skýra frá ástæðu þess í ársreikningum sínum. Þetta hafði í för með sér að
hlutfall skráðra fyrirtækja í Finnlandi sem hafa að minnsta kosti eina konu í stjórn
fyrirtækisins hækkaði úr 51% í 74% frá 2008 til 2010.201 Konur voru í byrjun árs 2011 um
24,5% stjórnarmanna finnskra félaga. Kynjahlutföllin í finnskum félögum voru þau þriðju
jöfnustu í heiminum, samkvæmt Catalyst á árinu 2011.202
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8.2.2 Svíþjóð
Í sænsku leiðbeiningunum um stjórnarhætti er kveðið á um að fyrirtæki skuli leitast við að
jafna hlut kynjanna í stjórnum sínum.203 Tillögur að leiðbeiningunum voru fyrst kynntar árið
2004 sem leiddi til mikillar aukningar kvenna í stjórnum skráðra fyrirtækja. Leiðbeiningunum
er einungis beint að félögum skráðum í kauphöll, sem eiga að sýna öðrum félögum gott
fordæmi.204
Hlutfall kvenna í stjórnum skráðra félaga árið 2002 var 5,8%, árið 2004 var hlutfall
þeirra orðið 14,4% og árið 2008 var hlutfallið 18,5%.205 Hlutfall kvenna í félögum í
úrvalsvísitölu Nasdaq OMX Stockholm, OMXS-29, var 27% árið 2010. Konur í
framkvæmdastjórn sömu félaga voru 17%, sem er eitt hæsta hlutfall kvenna í
framkvæmdastjórn í heiminum.206 Heildarhlutfall kvenna í öllum stjórnum sænskra félaga
var 27,3% í byrjun árs 2011, sem er næst hæsta hlutfall kvenna í stjórnum á eftir Noregi.207
Stjórnir sænskra hlutafélaga eru kjörnar af hluthafafundi, en tilnefningarnefndir, sem
eru skipaðar af hluthöfum, tilnefna stjórnarmenn til kjörsins. Tilnefningarnefndin skal
tilnefna þá aðila sem passa best að stjórninni og skulu huga að fjölbreytni hennar, þar á
meðal kynjahlutföllum.208

8.3 Lagasetning
Undanfarin ár hafa nokkur lönd stefnt að því að jafna hlut kynjanna í stjórnum félaga, með
lagasetningu. Meðal þeirra landa sem hafa sett ákvæði um kynjakvóta í lög eru Noregur,
Spánn, Belgía, Ísland og Frakkland. Löndin hafa ekki öll sett sömu lágmarksskilyrði um
hlutfall kynjanna í stjórnum. Ýmist er um að ræða ákvæði í hlutafélagalöggjöf eða
jafnréttislöggjöf og mismunandi er til hvaða félaga ákvæðin ná.209
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8.3.1 Noregur
Frumvarp um kynjakvóta var fyrst lagt fram á norska þinginu, Stortinget, árið 1999, en var
tekið upp í hlutafélagalögin í desember 2003.210 Ákveðið var að ef hlutfallinu yrði náð, án
lagasetningar, fyrir 1. júlí 2005, myndu breytingarnar á lögunum ekki ganga í gildi. Þegar að
þeim tímapunkti kom höfðu aðeins 13,1% þeirra félaga sem lagabreytingin náði til uppfyllt
skilyrðið um kynjakvótann. Lagabreytingin var því framkvæmd og tók gildi 1. janúar 2006.
Hlutafélög sem voru stofnuð fyrir 1. janúar 2006 höfðu tvö ár til að aðlaga stjórnir sínar að
skilyrðinu, eða til 1. janúar 2008. Félög sem voru stofnuð eftir 1. janúar 2006 þurftu strax að
uppfylla skilyrðið.211 Frá því frumvarp að lögum um kynjakvóta í hlutafélagalögum var fyrst
lagt fram í Noregi og þar til kynjakvótinn tók gildi í stjórnum hlutafélaga sem stofnuð voru
fyrir 1. janúar 2006, liðu tæplega 10 ár. Nánar er gerð grein fyrir ákvæðinu í norsku lögunum
í köflum nr. 11.2 og 12.2.
Ákvæðið var innleitt í lögin eftir langvarandi pólitískar umræður, mikil pólitísk átök,
opinberar umræður og mikla athygli í fjölmiðlum, en var þrátt fyrir það samþykkt af miklum
meirihluta norska þingsins.212 Í meðferð Norðmanna á frumvarpinu um kynjakvótann var
mikil andstaða við lagasetninguna, talað var um að gæði stjórnarstarfa myndi minnka sem
og áhugi fjárfesta og að kynjakvótinn myndi leiða til þess að fyrirtæki flyttu úr landi.213
Könnun norskrar stofnunar í félagslegum rannsóknum á samsetningu stjórnarmanna í
stjórnum norskra hlutafélaga, eftir að kynjakvótanum hafði verið náð sýndi fram á að fjölgun
kvenna í stjórnum félaganna breytti fleiru en kynjahlutfallinu. Konurnar reyndust vera yngri
en karlarnir, meira menntaðar en með minni reynslu sem stjórnarmenn.214 Fyrirtæki fluttu
ekki úr landi eins og aðilar voru hræddir um. Bandarísk rannsókn á áhrifum fjölbreytileiki í
stjórnum félaga, m.a. út frá kyni, á afköst félaga, leiddi í ljós að konurnar sem kosnar voru í
stjórn norskra félaga þegar kynjakvótinn tók gildi hefðu minni reynslu og færri kvennanna
höfðu verið framkvæmdastjórar en karlarnir. Færri konur með reynslu af stjórnunarstörfum
voru samkvæmt rannsókninni í boði fyrir hluthafa til að velja úr heldur en karlar með
reynslu. Samkvæmt rannsókninni lækkaði hlutabréfaverð þeirra félaga sem þurfti að fjölga
konunum hvað mest, það er að segja þar sem hlutfall kvenna var sem lægst áður en ákvæðin
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um kynjakvóta tóku gildi. Þetta kom verst út þegar margir karlkyns stjórnarmenn þurftu að
víkja fyrir konum sem höfðu ekki jafn mikla reynslu.215 Oft er leitað til sömu kvennanna, en
70 konur sitja í meira en 300 stjórnarmannastöðum í Noregi sem hefur hlotið mikla
gagnrýni.216 Fyrirtækjum hefur fundist auðveldast að fullnægja kynjakvótanum með því að
skipa konu í stjórn sem hefur. Vonast er til að frambærilegum konum fjölgi með tímanum,
þar sem mörg fyrirtæki skipuðu konu í stjórn með enga stjórnunarreynslu, einhver fyrirtæki
munu að öllum líkindum halda því áfram og þessar konur munu svo vera skipaðar í aðrar
stjórnir vegna reynslu sinnar.217
Engar skoðanakannanir hafa enn verið gerðar á áliti almennings á norsku hfl. og lítið
er vitað um álit almennings eftir að ákvæðin um kynjakvótann komu til framkvæmda. Hin
ýmsu samtök atvinnurekenda í Noregi voru fyrirfram á móti löggjöfinni og sögðu sumir að
erfitt yrði að finna hæfar konur og löggjöfin myndi fæla fjárfesta frá landinu. Ekki er vitað til
þess að samtök atvinnurekenda hafi tilkynnt um vandamál vegna kynjakvótans, þrátt fyrir að
lögin hafi nú verið í gildi í nokkur ár.218
Nokkrir gagnagrunnar voru stofnaðir áður en ákvæði um kynjakvótann tók gildi. Þrátt
fyrir góðan ásetning, virðast áhrif gagnagrunnanna hafa verið takmörkuð, en einungis 1,1%
kvenkynsstjórnarmanna höfðu verið valdar í stjórn í gegnum gagnagrunna og enginn
karlmaður.219 Ástæða fyrir því gæti meðal annars verið að hluthafar vilji ekki tilnefna
stjórnarmenn sem þeir þekktu ekki persónulega til.220 Könnun Heidenreich og Storvik, sem
framkvæmd var árið 2010 sýnir að það virðast hafa verið mun fleiri frambærilegar konur en
efasemdamenn
221
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nýliðunarfyrirtækja,

og ráðning vina og ættingja til stjórnarstarfa var í algjöru lágmarki hjá þeim

fyrirtækjum sem þurftu að uppfylla kynjakvótann.222 Fagfjárfestum fjölgaði í norsku
kauphöllinni eftir að kynjakvótanum var náð, þvert á spár efasemdamanna.223
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Lögin um kynjakvótann eru almennt orðin viðurkennd meðal leiðtoga í
viðskiptalífinu. Konur virðast jafnframt vera mun hlynntari þeim núna en þegar löggjöfin var
til umræðu á þinginu, eftir að hafa upplifað breytingarnar sem þær höfðu í för með sér.224
Enn fremur er það vísbending um að kynjakvótinn sé samþykktur að skráðum hlutafélögum
fækkaði ekki þegar lagabreytingin átti sér stað, en flótta úr norsku kauphöllinni hafði verið
spáð.225
Morten Huse, prófessor í stjórnun og stefnumótun í Viðskiptaháskólanum BI í Osló
segir þó allt of snemmt að meta hvort norska lagasetningin hafi heppnast vel eða ekki.226
Hlutföll kynjanna í stjórnum norskra hlutafélaga var það jafnasta í heiminum í byrjun
árs 2011.227
8.3.2 Spánn
Árið 2007 voru ákvæði tekin upp í jafnréttislög á Spáni sem kváðu á um að skráð fyrirtæki
með fleiri en 250 starfsmenn skyldu jafna kynjahlutföll stjórna sinna þannig að hlutfall hvors
kyns væri ekki minna en 40% árið 2015. Fyrirtæki þurfa ekki að þola nein viðurlög fullnægi
þau ekki skilyrðum laganna, hins vegar verður litið til þess hvort kynjakvótanum hafi verið
náð þegar hið opinbera, eða aðilar á þeirra vegum, geri samninga við fyrirtæki. Þó nokkur
árangur hefur náðst á Spáni þar sem hlutfall kvenna meira en tvöfaldaðist frá árinu 2004 til
ársins 2010, þ.e. hækkað frá 4% upp í 10%.228 Það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta á eftir
að ganga á Spáni, sérstaklega með tilliti til engra viðurlaga.229
8.3.3 Holland
Ákvæði var tekið inn í hollensk lög þann 31. maí 2011, um að hlutfall hvors kyns skyldi vera
að minnsta kosti 30% í stjórnum fyrirtækja og framkvæmdastjórnum fyrirtækja með 250
starfsmenn eða fleiri. Fullnægi fyrirtæki ekki ákvæði ber því að skýra frá ástæðu þess í
ársreikningum sínum, til hvaða ráðstafana gripið hafi verið til að ná hlutfallinu og til hvaða
ráðstafana verði gripið til að ná hlutfallinu í samræmi við fylgið eða skýrið regluna. Lögin
taka gildi 1. janúar 2012, en falla sjálfkrafa úr gildi 1. janúar 2016.230
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9. Evrópusambandið og kynjakvótinn
Viviane Reding, sem á sæti í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins setti af stað fimm ára
jafnréttisáætlun Evrópusambandsins hinn 21. september 2010. Við sama tækifæri greindi
hún frá að Evrópusambandið yrði að íhuga lagasetningu um kynjakvóta fyrir stjórnir
fyrirtækja í Evrópu, ef hlutur kvenna í stjórnum þeirra myndi ekki jafnast innan tíðar, til að
tryggja aðkomu fleiri kvenna að þeim.231 Framkvæmdastjórnin sendi frá sér vinnuskjal um
kynjahlutföll í stjórnum fyrirtækja með það að leiðarljósi að benda á ójöfnuð kynjanna á
meðal þeirra sem taka ákvarðanir í viðskiptalífinu, skapa umræður um málefnið og leita
leiða til að ná jöfnuði kynjanna meðal stjórnarmanna og æðstu stjórnenda.232 Einungis 12%
allra stjórnarmanna skráðra fyrirtækja í Evrópu eru konur.233 Þann 5. apríl 2011 gaf
framkvæmdastjórnin út Grænbók sambandsins234 um drög að stjórnarháttareglum
Evrópusambandsins. Reglur Evrópusambandsins um stjórnarhætti gilda um skráð fyrirtæki í
þeim löndum sem eru aðilar að Evrópusambandinu. Kynjahlutföll í stjórnum evrópskra
félaga er eitt af því sem tekið er fyrir í Grænubókinni. Þar veltir framkvæmdastjórnin upp
þeirri spurningu hvernig Evrópusambandið eigi að vinna að því að fjölga konum í stjórnum
fyrirtækja í Evrópu, hvort skráð fyrirtæki eigi að vera skyldug til að jafna kynjahlutföllin í
stjórnum sínum og þá hvernig.235
Framkvæmdastjórnin óskaði eftir athugasemdum og tillögum við Grænbókina frá
aðildarríkjum, Evrópuþinginu og öðrum aðilum sem málið gat varðað. Unnið yrði áfram með
tillögurnar í Grænbókinni út frá þeim athugasemdum sem bærust og tekin ákvörðun um
hvað framkvæmdastjórnin skyldi gera.236 Grænbókin hlaut mikil viðbrögð. Svíar gagnrýndu
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meðal annars frekara regluverk á vegum Evrópusambandsins þar sem ekki væri hægt að
sýna fram á þörfina fyrir frekari íþyngjandi ákvæðum.237 Bretar studdu tillöguna um að
Evrópusambandið skyldi setja reglu um að skráð félög yrðu skyldug til að jafna
kynjahlutföllin í stjórnum sínum.238 Viðbrögðin við Grænbókinni munu hafa mikil áhrif á
eftirfylgni framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins á málinu, en þegar þetta er skrifað
(desember 2011) er óljóst hvaða skref framkvæmdastjórnin mun taka á næstunni þar sem
úrvinnsla viðbragðanna við Grænbókinni er ekki lokið.239
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10. Kynjakvótinn í íslenskum lögum
Í maí árið 2004 var samþykkt þingsályktun um áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára.
Ákveðið var að skipa nefnd til að móta tillögur um hvernig mætti fjölga konum í forystu
íslenskra félaga og hvort ráðlagt væri að beita stjórnvaldsákvörðun til þess.240 Í tillögu að
þingsályktunartillögunni kom fram að konur væru í minnihluta í yfirstjórnum íslenskra
fyrirtækja, þá væri engin kona forstjóri í skráðu félagi í Kauphöll Íslands (Nú Nasdaq OMX
Nordic) (hér eftir nefnd „kauphöllin“) og konur væru aðeins 5% stjórnarmanna skráðra
félaga. Þrátt fyrir þetta væru meirihluti nýútskrifaðra háskólamenntaðra sérfræðinga
konur.241 Afrakstur nefndarinnar var skýrsla Tækifærisnefndar iðnaðar- og viðskiptaráðherra
um aukinn hlut kvenna í yfirstjórnum fyrirtækja.242 Fram kemur í skýrslunni að ekki væri
áhugi fyrir að setja á kynjakvóta með lögum líkt og Norðmenn gerðu. Tillögur nefndarinnar
til að fjölga konum í stjórnum snerust hins vegar að því að efla umræðu um fæð kvenna í
stjórnendastöðum, hvað hægt væri að gera til að sporna við því og tryggja umræðu og
fræðslu um málefnið til að fleiri fyrirtæki myndu fjölga konum í stjórnum sínum.243
Árið 2006 voru gerðar breytingar á hlutafélagalögunum, með lögum nr. 90/2006, þar
sem ákvæði voru tekin upp um opinber hlutafélög. Í 2. gr. laga nr. 90/2006 er kveðið á um
að við kjör í stjórn opinbers hlutafélags skyldi tryggt að í stjórninni sætu sem næst
jafnmargar konur og karlar.244 Vilji var til að hið opinbera inni að því að jafna hlut kvenna og
karla eins og kostur væri og sýna einkageiranum þannig gott fordæmi.245
Samsstarfssamningur Samtaka atvinnulífsins, Félags kvenna í atvinnurekstri,
Verðbréfaskráningu Íslands og Creditinfo, var undirritaðar í maí 2009, með það að markmiði
að fjölga konum í að minnsta kosti 40% í forystusveit íslensks viðskiptalífs fyrir lok árs
2013.246
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Á 136. löggjafarþingi, þann 2. mars 2009, var frumvarp lagt fram á Alþingi sem kvað á um
breytingar á hlutafélagalögum og einkahlutafélagalögum, með það að markmiði að jafna
hlut kvenna og karla í áhrifastöðum, með gagnsæi og upplýsingagjöf.247
Með frumvarpinu var verið að leggja ríkari skyldu á hlutafélög og einkahlutafélög að
veita upplýsingar um kynjahlutföll stjórnarmanna og framkvæmdastjóra, en kveðið var á í
lögum nr. 10/2008, um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (hér eftir „jafnréttislög“
eða „jfl.“).248 Ákvæðið um jöfn kynjahlutföll var almennt orðað og án þess að settir væru
eiginlegir kynjakvótar. Við framlagningu frumvarpsins var 1. mgr. 63. gr. hfl. svohljóðandi:
Í stjórn hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn. Við kjör í stjórn opinbers
hlutafélags skal tryggt að í stjórninni sitja sem næst jafnmargar konur og karlar. 249
Í framangreindu frumvarpi var lagt til að eftirfarandi tveir málsliðir skyldu bætast við
þágildandi 1. mgr. 63. gr. hfl.:
Einnig skal gætt að kynjahlutföllum í stjórnum annarra hlutafélaga. Í tilkynningum
til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í stjórn, svo og
hlutföll kynjanna meðal starfsmanna eftir stöðu þeirra samkvæmt skipulagi.250
Frumvarpið var endurflutt efnislega óbreytt á 137. löggjafarþingi, þar sem tekið hafði verið
tillit til framkominna breytingartillagna.251 Tillagan kvað á um að eftirfarandi þrír málsliðir
skyldu bætast við þágildandi 1. mgr. 63. gr. hfl:
Einnig skal gætt að kynjahlutföllum í stjórnum annarra hlutafélaga. Í tilkynningum
um stjórnir til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna í
stjórn. Í hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á
ársgrundvelli, skal jafnframt sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal
starfsmanna og stjórnenda félagsins.252
Í umfjöllun Viðskiptanefndar frá 137. löggjafarþingi komu meðal annars fram vangaveltur
um hvort ekki þyrfti að kveða skýrar á um kynjahlutföllin heldur en svo að mælt væri fyrir að
gætt skyldi að kynjahlutföllum, jafnvel með því að kveða á um lágmarkshlutfall kynjanna í
stjórnum félaganna. Eftir umræður sínar lagði Viðskiptanefndin hins vegar til að frumvarpið
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yrði samþykkt óbreytt.253 Eftir að nefndarálitið kom fram urðu ekki frekari umræður um
frumvarpið á þessu löggjafarþingi.254
Frumvarpið var lagt aftur fyrir á 138. löggjafarþingi, þann 20. október 2009.255 Í
meðförum Viðskiptanefndar á málinu mynduðust tveir minnihlutar og því er vitnað til þeirra
sem 1. minnihluta og 2. minnihluta Viðskiptanefndar. 1. minnihluti Viðskiptanefndar setti
fram breytingartillögu sem kvað á um að hvort kyn skyldi eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn
væri skipuð þremur mönnum og hefði fleiri en 50 starfsmenn á ársgrundvelli. Væri stjórnin
skipuð fleiri en þremur mönnum og starfsmenn væru fleiri en 50 á ársgrundvelli skyldi
hlutfall hvors kyns í stjórnum hins vegar ekki vera lægra en 40% og skyldi þetta ákvæði taka
gildi 1. september 2013. Hlutföll kynjanna í stjórn og varastjórn félags skyldi þó í heild vera
sem jöfnust.256 Tillagan var byggð að hluta til á norskum lögum frá árinu 2004. 257 Tillagan var
frábrugðin norska ákvæðinu að því leyti að kynjakvótinn yrði látinn ná bæði til hlutafélaga og
einkahlutafélaga hér á landi, þar sem reynslan í Noregi sýndi að einkahlutafélagaformið væri
orðið algengara eftir að lögin um kynjakvótann í Noregi voru sett. Til að kynjakvótinn næði
ekki til allra minnstu félaganna, sem yrði of íþyngjandi fyrir þau, var ákveðið að kveða á um
að aðeins þau félög sem hefðu fleiri en 50 starfsmenn á ársgrundvelli þyrftu að fullnægja
ákvæðum laga um kynjakvótann.258 Enn fremur var íslenska ákvæðið frábrugðið því norska
að því leyti að ef viðhlítandi niðurstaða næðist ekki, í kosningu stjórnar á hluthafafundi,
mætti samþykkja nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun hluthafafundar. Ákvæði þar
um yrði þó að taka upp í samþykktir félaga.259 Ákveðið var að kynjakvótinn tæki gildi fyrir
hlutafélög, önnur en opinber hlutafélög, þann 1. september 2013, til að félög fengju
aðlögunarfrest, en jafnframt miðaðist gildistakan við markmið samstarfssamningsins.260
Breytingartillaga 1. minnihlutans var að hluta til í samræmi við samstarfssamninginn, en
sneri aðeins að stjórnum félaga, ekki æðstu stjórnendum eða öðrum þeim sem eru í
forystusveit íslensks viðskiptalífs.261 Helstu ástæður fyrir kynjakvótanum voru að litlar
framfarir höfðu verið á fjölgun kvenna í stjórnum og framkvæmdastjórastöðum fyrirtækja
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síðustu árin, áður en frumvarpið var í meðförum Alþingis, og var kynjakvótanum ætlað að
jafna hlut kvenna og karla í áhrifastöðum í félögum.262
2. minnihluti Viðskiptanefndar mælti gegn breytingartillögu 1. minnihlutans. Frumvarpið,
ásamt breytingartillögunni, var þó að lokum samþykkt með 32 atkvæðum á móti 10, auk
þess sem einn sat hjá á 138. löggjafarþingi þann 4. mars 2010.263 Frumvarpið varð að lögum
nr. 13/2010 (hér eftir „breytingarlögin“).
Eins og sjá má af umfjölluninni að framan breyttust áherslurnar mikið á þessari grein
frumvarpsins í meðförum Alþingis, frá því frumvarpið var fyrst lagt fram á 136. löggjafarþingi
fram að lagasetningu. Með 2. gr. breytingarlaganna varð 1. mgr. 63. gr. hfl. svohljóðandi:
Í stjórn hlutafélags skulu eiga sæti fæst þrír menn. Í stjórnum opinberra hlutafélaga
og hlutafélaga þar sem starfa fleiri en 50 starfsmenn að jafnaði á ársgrundvelli skal
hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur mönnum og þegar
stjórnarmenn eru fleiri en þrír í slíkum félögum skal tryggt að hlutfall hvors kyns sé
ekki lægra en 40%. Sama gildir um kynjahlutföll meðal varamanna í slíkum félögum
en hlutföllin í stjórn og varastjórn skulu þó í heild vera sem jöfnust. Náist ekki
viðhlítandi niðurstaða má samþykkja nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun
hluthafafundar en ákvæði um þetta efni skal taka upp í samþykktir félags. Í
tilkynningum um stjórnir til hlutafélagaskrár skal sundurliða upplýsingar um hlutföll
kynjanna í stjórn. Í hlutafélögum, þar sem starfa fleiri en 25 starfsmenn að jafnaði á
ársgrundvelli, skal jafnframt sundurliða upplýsingar um hlutföll kynjanna meðal
starfsmanna og stjórnenda félagsins.
Haustið áður en kynjakvótinn var lögfestur hafði Árni Páll Árnason, þáverandi félags- og
tryggingamálaráðherrann, lýsti því yfir að ef fyrirtæki myndu ekki jafna hlut kvenna og karla í
stjórnum félaga sinna á aðalfundi félaganna árið 2010, yrðu stjórnvöld neydd til að setja
kynjakvóta í lög.264 Þetta var um það leiti sem samstarfssamningurinn265 var undirritaður, en
það má spyrja sig að því hvort hafi komið á undan. Því má ætla að það hafi bara verið
tímaspursmál hvenær ákvæðið yrði tekið upp í íslenskri löggjöf.
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11. Hvaða félög skulu fullnægja ákvæðum um kynjakvótann?
Miklu máli skiptir fyrir fyrirtæki að vita hvort þau þurfi að fullnægja ákvæðunum um
kynjakvótann eða ekki. Ákvæðin ná ekki til sömu félaga á Íslandi og í Noregi, en ástæður
þess má sjá í umfjölluninni hér að neðan.

11.1 Ísland
Ákvæðin um kynjakvótann voru bæði tekin upp í einkahlutafélagalögin og hlutafélagalögin.
Hlutafélög og opinber hlutafélög með fleiri en 50 starfsmenn og stjórnarmennirnir eru fleiri
en þrír skulu hlíta ákvæðum um kynjakvótann, skv. 1. mgr. 63. gr. hfl. Þannig að að minnsta
kosti 40% stjórnarmanna skulu vera konur og að minnsta kosti 40% stjórnarmanna skulu
vera karlar. Sé stjórn skipuð þremur stjórnarmönnum skal hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn,
sbr. sama grein. Annað kynið skal því eiga fulltrúa sem samsvarar 33,3% stjórnarmanna og
hitt 66,6% stjórnarmanna. Kynjakvótinn skal jafnframt ná til varamanna í stjórnum
félaganna, en hlutföll kynjanna í stjórnum félagsins skulu þó í heild vera sem jöfnust, þ.e.a.s.
sem næst 50% af hvoru kyni, þegar fjöldi aðalmanna og varamanna er lagður saman. 266
Félög sem hafa 50 starfsmenn eða færri á ársgrundvelli þurfa ekki að fullnægja
ákvæðum laga um kynjakvótann, þar af leiðandi snertir ákvæðið hlutfallslega fá fyrirtæki.
Þegar tillaga að ákvæðinu um kynjakvótann var lögð fram, í desember 2009, voru 352
fyrirtæki sem höfðu fleiri en 50 starfsmenn, og hefðu þurft að fullnægja ákvæðinu um
kynjakvótann ef þau hefðu þá verið í gildi. Þar af voru 129 hlutafélög, 5 opinber hlutafélög
og 218 einkahlutafélög.267 Fjöldi hlutafélaga, opinberra hlutafélaga og einkahlutafélaga var
samtals 30.930 í lok árs 2009.268 Því hefði aðeins um að ræða um 1,1% allra félaga sem
hefðu fallið undir löggjöfina, ef þau hefðu tekið gildi í desember 2009. Ekki liggja fyrir nýrri
upplýsingar um fjölda fyrirtækja með fleiri en 50 starfsmenn. Þrátt fyrir að um hlutfallslega
fá fyrirtæki sé að ræða eru þetta fyrirtækin með flesta starfsmenn, sem gerir það að verkum
að þau eru meðal þeirra stæstu og mikilvægustu í hagkerfinu og skili miklu inn til
þjóðarbúsins.
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Árið 2010 voru stjórnarsæti í fyrirtækjum með 50 starfsmenn eða fleiri samtals 989.
Konur voru að meðaltali 19,4% stjórnarmanna á þeim tíma. Hefðu stjórnir félaga þurft að
uppfylla kynjakvótann árið 2010 hefðu 204 konur til viðbótar við þær 192 sem fyrir voru átt
að sitja í stjórnum þessara félaga, á grundvelli 63. gr. hfl.269
Í hlutafélagalögunum er ekki kveðið á um skyldu félaga að tilkynna hlutafélagskrá um
fjölda starfsmanna félagsins á ársgrundvelli. Berist hlutafélagskrá tilkynning um nýja stjórn
félagsins, eftir 1. september 2013, þar sem kynjakvótanum er ekki fullnægt, þarf
hlutafélagaskrá með einhverjum hætti að fá upplýsingar um hversu margir starfsmenn starfi
hjá félaginu. Ríkisskattstjóri heldur launagreiðendaskrá, skv. 3. mgr. 19. gr. laga nr. 45/1987,
um staðgreiðslu opinberra gjalda. Með skilagreinum staðgreiðslu af launum hvers
launagreiðanda skal fylgja sundurliðun á staðgreiðslu opinberra gjalda launamanna, sbr.
eyðublað ríkisskattstjóra nr. 5.12. Slík sundurliðun er gerð á eyðublað ríkisskattstjóra nr.
5.06, en þar koma m.a. fram nöfn og kennitölur launamanna ásamt starfshlutfalli.
Launagreiðendaskrá býr þannig yfir þeim upplýsingum sem hlutafélagskrá vantar til að vita
hvort hlutafélag sé skylt til að hlíta kynjakvótanum eða ekki. Ársreikningaskrá hefur sérstaka
heimild til að afla upplýsinga hjá ríkisskattstjóra í því skyni að sannreyna hvort félög uppfylli
ákvæði laganna um stærðarmörk til að mega skila samandregnum ársreikningum og
samstæðureikningum, skv. 2. mgr. 117. gr. árl. Engin slík heimild er í hlutafélagalögum eða
lögum nr. 17/2003, um fyrirtækjaskrá.

11.2 Noregur
Ákvæði norsku hfl. um kynjakvótann fela í sér að í stjórnum hlutafélaga með tvo eða þrjá
stjórnarmenn skulu stjórnirnar skipaðar stjórnarmönnum af báðum kynjum og stjórnir með
fjóra eða fleiri stjórnarmenn skulu skipaðar a.m.k. 40% stjórnarmanna af hvoru kyni, sbr. 1.
mgr. gr. 6-11a norsku hfl., og á sama við um varamenn í stjórnum félaganna. Samkvæmt 2.
mgr. gr. 6-11a norsku hfl. á 1. mgr. greinarinnar ekki við um stjórnarmenn sem kjörnir eru af
starfsmönnum félagsins. Kjósi starfsmenn hins vegar tvo eða fleiri stjórnarmenn skulu þeir
vera af hvoru kyninu. Sé hlutfalli starfsmanna félagsins þannig skipt að annað kynið sé minna
en 20% af starfsmönnum félagsins, þurfa starfsmenn ekki að kjósa stjórnarmenn af báðum
kynjunum.270 Starfsmenn norskra hlutafélaga með fleiri en 30 starfsmenn hafa heimild til að
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kjósa stjórnarmann/menn úr röðum starfsmanna, samkvæmt ákvæðum gr. 6-4 í norsku hfl.
Ákvæðin geta haft þau áhrif að heildarhlutföll kynjanna í stjórnum hlutafélaga, verði ekki
meira en 40% eða jafnvel töluvert lægra.
Kynjakvótinn í norsku hfl. nær til allra hlutafélaga (n. allmennaksjeselskapene (ASA)),
en ekki einkahlutafélaga (n. aksjeselskapene (AS)), nema þau séu í eigu hins opinbera, þar
sem kynjakvótinn nær til allra fyrirtækja í eigu hins opinbera.271 Kynjakvótinn nær því til
flestra þeirra fyrirtækja sem spila lykilhlutverk í norsku viðskiptalífi.272
Rikke Lind, ráðuneytisstjóri norska viðskipta- og iðnaðarráðuneytisins, greindi frá því
í upphafi árs 2011, að hún íhugaði lagasetningu þar sem kynjakvóti yrði settur á stjórnir
einkahlutafélaga, enda væru lítil félög jafnframt mikilvæg líkt og stór félög fyrir hagvöxt,
atvinnu, nýsköpun og rannsóknir. Rikke Lind sagði að vonast hafi verið til þess að lögin um
kynjakvótann myndu hafa smitandi áhrif, það er að segja að konum myndi fjölga í stjórnum
einkahlutafélaga, sem framkvæmdastjórum og meðal annarra æðstu stjórnenda norskra
félaga.273 Rikke Lind sagði hugsanlegt að kynjakvótinn yrði settur á einkahlutafélög sem
uppfylltu ákveðin lágmörk, t.d. þau sem væru með nokkuð hundruð starfsmenn og/eða
einhverja lágmarksveltu.274 Framangreind áform hafa mætt gagnrýni í Noregi, m.a. hefur
verið talað um að með kynjakvótanum sé verið að lýsa stríði á hendur litlum fyrirtækjum, en
fram að þeim tíma hafi verið stefnan að einfalda lagaumhverfi frumkvöðla og lítilla
fyrirtækja.275

11.3 Niðurstaða
Eins og áður segir var ákvæðið um kynjakvótann í íslenskum lögum að hluta til byggt á
norska ákvæðinu. Kynjakvótinn hér á landi var látinn ná bæði til hlutafélaga og
einkahlutafélaga. Til að kynjakvótinn næði ekki til allra minnstu félaganna, sem yrði of
íþyngjandi fyrir þau, var ákveðið að aðeins þau félög sem hefðu fleiri en 50 starfsmenn á
ársgrundvelli þyrftu að fullnægja ákvæðum laga um kynjakvótann.276 Lagalega séð er lítið
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sem hvetur hluthafa stórra einkahlutafélaga til að breyta félagaformi félaga þeirra í
hlutafélög, nema ætlunin sé að skrá hlutabréf þess til viðskipta í kauphöllinni.277 Því má færa
rök fyrir því að eðlilegt sé að kynjakvótinn nái til allra stærstu félaganna, óháð félagaformi.
Það sem styður þá kenningu er meðal annars að Norðmenn íhuga nú að setja kynjakvótann
jafnframt á stærstu einkahlutafélög landsins.
Tryggja þarf að hlutafélagaskrá hafi heimild til að afla upplýsinga hjá
launagreiðendaskrá um nöfn og kennitölur þeirra félaga þar sem starfa fleiri en 50
starfsmenn á ársgrundvelli, líkt og ársreikningsskrá hefur heimild til að fá upplýsingar hjá
ríkisskattstjóra.
Þar sem starfsmenn íslenskra fyrirtækja hafa ekki rétt á að hafa mann í stjórn þess
félags sem þeir starfa hjá er ekki ástæða til að fjalla um þau ákvæði norsku
hlutafélagalaganna frekar.
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12. Úrræði sé kynjakvótanum ekki fullnægt
Hér verða borin saman úrræði hlutafélagaskrár og hugsanlega annarra aðila til bregðast við
ef kynjakvótanum er ekki fullnægt.

12.1 Íslensk löggjöf
Litlar umræður voru á Alþingi, þegar frumvarpið að kynjakvótanum var tekið fyrir, um hvaða
úrræði ættu að vera til staðar þegar kynjakvótinn tæki gildi, ef félög fullægðu ekki skilyrðum
laga um kynjakvóta. Framsögumaður 2. minnihluti Viðskiptanefndar benti á að engin
viðurlög væru til staðar, sem yrði til þess að engin leið væri til að bregðast við ef ákvæðinu
um kynjakvótann væri ekki fylgt.278 Framsögumaður 1. minnihluta Viðskiptanefndar sagði
Viðskiptanefndina hafa vilja til þess að endurmeta hvort sektarákvæða væri þörf þegar
Samstarfssamningurinn væri útrunninn.279 Í hlutafélagalögunum eru þó til staðar úrræði sem
gerð verður stuttlega grein fyrir í næstu köflum.
12.1.1 Tilkynningar um breytingar á stjórn félags
Breytingar á samþykktum og/eða öðru því sem tilkynnt hefur verið til hlutafélagaskrár, skal,
skv. 1. mgr. 149. gr. hfl., tilkynnt innan mánaðar frá því breytingar voru gerðar á áður
tilkynntum upplýsingum, sé ekki kveðið á um annað í lögunum. Hlutafélagaskrá skal synja
skráningu tilkynningar, samþykkta hlutafélags eða ákvarðana sem fullnægja ekki fyrirmælum
laganna, skv. 1. mgr. 150. gr. hfl. Þetta á meðal annars við ef ný stjórn sem kjörin er á
hluthafafundi er ekki tilkynnt til hlutafélagaskrár innan mánaðar frá því að kosning fór fram.
Félög verða yfirleitt uppvís að því að hafa ekki tilkynnt innan frestsins þegar félagið ætlar að
tilkynna um breytingar á stjórn eftir að meira en mánuður er liðinn frá hluthafafundinum. Í
þeim tilvikum hefur hlutafélagaskrá synjað skráningunni á grundvelli þess að of langt sé liðið
frá því að stjórnin var kjörin þar til hún var tilkynnt hlutafélagaskrá. Félögin eru yfirleitt fljót
að bregðast við, halda nýjan hluthafafund, endurkjósa stjórnina og tilkynna hana síðan
löglega inn til hlutafélagaskrár.
Vinnufyrirkomulag hlutafélagskrár í dag er með þeim hætti að komi fram villur í
tilkynningu félags til hlutafélagaskrár sendir hlutafélagaskrá félaginu (eða þess sem tilkynnir)

278
279

Alþt. 2009-2010, B-deild, 71. mál, 84. fundur (Ragnheiður E. Árnadóttir, kl. 14:23) skoðað 5. apríl 2011.
Alþt. 2009-2010, B-deild, 71. mál, 84. fundur (Lilja Mósesdóttir, kl. 14:27) skoðað 5. apríl 2011.

55

tölvupóst um villuna. Sé villan ekki leiðrétt innan tveggja mánaða frá sendingu tölvupóstsins
endursendir hlutafélagskrá félaginu gögnin og synjar skráningu breytingar.280
Berist hlutafélagaskrá tilkynning sem fullnægir ekki skilyrðum laganna getur
hlutafélagaskrá gefið félaginu frest til að bæta úr göllunum, ef hægt er að bæta úr þeim á
einfaldan hátt, sbr. 2. mgr. 150. gr. hfl. og er þetta í samræmi við framangreinda
framkvæmd hlutafélagaskrár. Sé ekki bætt úr gallanum innan frestsins skuli hlutafélagskrá
synja skráningunni. Synji hlutafélagskrá skráningu samanber framangreint er upplýsingum
um félagið ekki breytt í hlutafélagaskránni og efni tilkynningarinnar ekki birt í
Lögbirtingablaðinu, sbr. 1. mgr. 151. gr. hfl. Efni tilkynningarinnar telst þá ekki kunnug
mönnum, sbr. 2. mgr. 151. gr. hfl. Það hefur því ekki gildi gagnvart öðrum en þeim sem
höfðu sannanlega vitneskju um hana, sbr. 3. mgr. 151. gr. hfl. Sé galli á tilkynningu vegna
nýrrar stjórnar, til að mynda þar sem stjórnin fullnægir ekki skilyrðum um kynjakvótann, og
skráningu hennar er hafnað á grundvelli 2. mgr. 150. gr. hfl. hefur hin nýja stjórn ekki
heimildir til að skuldbinda félagið gagnvart þriðja aðila, nema hann hafi sannanlega vitneskju
um hina nýju stjórn. Gamla stjórnin hefur misst umboð sitt frá hluthöfum félagsins, þar sem
hún var ekki kjörin á aðalfundinum. Fundargerð aðalfundarins, sem tiltekur þá stjórnarmenn
sem kjörnir voru stangast á við upplýsingar í hlutafélagaskrá. Við þessar aðstæður gæti
skapast mikil óvissa um hvaða aðili/aðilar hafi heimild til að skuldbinda félagið gagnvart
þriðja aðila, þar sem þriðji aðili á alltaf að geta treyst upplýsingum úr hlutafélagskrá.281
Þegar félaginu hefur verið synjað um skráningu hinnar nýju stjórnar og vegna þessa vanda
sem upp kemur við skuldbindingargildi hinnar nýju stjórnar eru miklar líkur á að haldinn
verði nýr hlutafafundur, þar sem kosin verði ný stjórn, sem muni fullnægja skilyrðum um
kynjakvóta.
Sá sem vanrækir tilkynningar til hlutafélagskrár samkvæmt lögunum skal sæta
sektum eða fangelsi allt að einu ári, skv. 156. gr. hfl. Hingað til hefur þessu ákvæði ekki verið
beitt, enda óljóst hvernig framkvæmdin eigi að vera við beitingu slíkra viðlaga, til dæmis
hverjar heimildir hlutafélagskrár eru til að aðhafast.282 Hlutafélagaskrá er ekki dómstóll og
hefur ekki heimild til að dæma aðila í fangelsi, en ekki liggur fyrir hvernig staðið skuli að því
að koma máli fyrir dómstóla.
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12.1.2 Vanræksla á skyldum samkvæmt lögum
Kjörtímabil stjórnar getur verið allt að fjögur ár, skv. 8. mgr. 63. gr. hfl., en samþykktir
félaganna skulu kveða á um hvert kjörtímabil stjórnar félagsins skuli vera innan þess ramma.
Verði stjórn kjörin á aðalfundi á árinu 2013 og kjörtímabil hennar er fjögur ár, þá getur
hlutafélagaskrá ekki aðhafst neitt fyrr en að fjórum árum liðnum. Ef sama stjórn verður
endurkjörin af fjórum árum liðnum getur hlutafélagaskrá heldur ekki gripið inn í, þar sem
félagið þarf ekki að tilkynna inn nýja stjórn. Sama á við sé kjörtímabil stjórnar aðeins eitt ár,
eins og algengt er283, en þá er mögulegt að sama stjórn sé kjörin ár eftir ár og þess vegna er
ekki um nýja stjórn að ræða sem þarf að tilkynna til hlutafélagaskrár.
Við þessar aðstæður getur hlutafélagaskrá ekki beitt úrræðum sínum samkvæmt
150. gr. hfl. Samkvæmt 152. gr. hfl. getur hlutafélagaskrá boðið stofnendum, stjórnendum,
framkvæmdastjóra,

endurskoðendum,

skoðunarmönnum,

skilanefndarmönnum,

útibússtjórum erlends hlutafélags eða öðrum þeim sem hafa vanrækt skyldur sínar
samkvæmt hlutafélagalögum, samþykktum eða ályktunum hlutahafafundar, að inna
skylduverk sitt af hendi, að viðlagðri ákveðinni dagsekt eða vikusekt. Þar sem hluthafafundur
kýs stjórn, skv. 2. mgr. 63. gr. hfl. er hluthafafundur skyldugur til að stjórnin sé skipuð í
samræmi við lög og fullnægi þar með kynjakvótanum, sbr. 1. mgr. 63. gr. hfl. Hluthafafundur
er ekki í upptalningu 152. gr. hfl. Hluthafafundur er ekki lögaðili og því ekki hægt að fella
hann undir aðra sem hafa vnrækt skyldur sínar, skv. 152. gr. hfl. og því ekki hægt að beita
hann sektum samkvæmt greininni. Hluthafarnir bera ekki hver fyrir sig ábyrgð á að stjórn sé
kjörin í samræmi við lög og því ekki um vanrækslu af hálfu hvers og eins þeirra að ræða, ef
stjórn fullnægir ekki kynjakvótanum. Ef hægt væri að fella hluthafa undir ákvæðið, ætti þá
að leggja sektir á alla hluthafana? jafnvel ef félagið hefði þrjá stóra hluthafa og 200 litla
hluthafa sem ættu samtals 18% af heildarhlutafé félagsins, sem hefðu á engan hátt getað
breytt hegðunn sinni á hluthafafundi til að fullnægja skilyrðum laganna? Það verður því að
teljast ógerlegt að beita sektum á alla hluthafa félagsins.
Af framangreindu má má ráða að úrræði hlutafélagaskrár til að bjóða þeim, sem
vanrækja skyldur sínar gagnvart hlutafélagalögunum, að bæta þar úr, skv. 152. gr. hfl., of
takmörkuð til að hægt sé að skyldu til að fullnægja kynjakvótanum þar undir.
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Hins vegar er um vanrækslu á skyldum gagnvart lögum að ræða, því væri að mörgu
leyti eðlilegt að 152. gr. hfl. yrði breytt með þeim hætti að félagið sjálft yrði beitt dagsektum
eða vikusektum væri samsetning stjórnar ekki í samræmi við lög.
12.1.3 Nauðungarslit félags að kröfu ráðherra
Ráðherra getur krafist þess að bú hlutafélags sé tekið til skipta hafi félag ekki tilkynnt
hlutafélagaskrá um stjórn eða stjórnarmenn, sem fullnægja lögákveðnum skilyrðum, innan
árs frá lokum lögmælts frests til þess, skv. 3. tölul. 1. mgr. 107. gr. hfl., sbr. 1. mgr. 149. gr.
hfl. Efnahags- og viðskiptaráðherra getur krafist að hlutafélagi, sem hefur ekki tilkynnt
hlutafélagskrá um löglega skipaða stjórn félagsins innan 13 mánaða frá því stjórn félagsins
var skipuð, verði slitið.
Efnahags- og viðskiptaráðherra getur með sama hætti krafist að bú hlutafélags sé
tekið til skipta þegar endurskoðaðir og samþykktir ársreikningar hafa ekki verið sendir
ársreikningaskrá síðustu þrjú reikningsár, sbr. ákvæðum laga nr. 3/2006, um ársreikninga
(hér eftir „árl.“), skv. 4. tölul. 1. mgr. 107. gr. hfl. Í september árið 2009 voru til að mynda
um 22.000 fyrirtæki sem ekki höfðu skilað ársreikningum sínum vegna ársins 2008, en þá var
frestur til að skila ársreikningi síðasta reikningsárs, skv. 109. gr. árl., runninn út. 284 Í október
2011 höfðu 1.500 félög ekki skilað ársreikningum sínum til ársreikningaskrár þrjú eða fleiri ár
í röð og hefur ráðherra þá heimild til að taka bú þessara félaga til skipta.285 Hlutafélagaskrá
hafði þessa heimild fram til ársins 1997, en missti hana með 7. gr. laga nr. 41/1997, um
breytingu á lögum nr. 2/1995, um hlutafélög.
Árið 2009 voru skil félaga á ársreikningum sínum mikið til umfjöllunar. Forsvarsmenn
hlutafélagaskrár leituðu til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins á þessum tíma og lögðu
meðal annars til að ráðuneytið myndi beita heimild sinni til að slíta félögum. Ráðuneytið tók
ekki undir hugmyndir hlutafélagaskrár og hefur efnahags- og viðskiptaráðherra aldrei, svo
vitað sé, krafist þess að bú sé tekið til skipta samkvæmt 107. gr. hfl. 286 Helsta ástæðan kann
að vera sá kostnaður sem fylgir skiptum á búi félags. Kröfu um skipti bús skal fara með eftir
fyrirmælum laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti o.fl., skv. 1. mgr. 109. gr. hfl., en
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samkvæmt 2. mgr. 66. gr. laga um gjaldþrotaskipti skal sá sem krefst gjaldþrotaskipta
ábyrgjast greiðslu kostnaðar af meðferð kröfunnar og af gjaldþrotaskiptunum ef
kostnaðurinn greiðist ekki af fé þrotabúsins. Gera má ráð fyrir að kostnaðurinn við að fá
gjaldþrotaskiptabeiðni tekna fyrir sé um 250.000 krónur.287 Ársreikningaskrá hóf í maí árið
2011 að sekta fyrirtæki á grundvelli reglugerðar, sbr. nánar kafla. 12.4.

12.2 Noregur
Ein helsta áskorun sem norska þingið stóð frammi fyrir, við umfjöllun um frumvarpið að
kynjakvótanum, var hvernig viðurlögin yrðu sett fram. Niðurstaðan, eftir umfangsmikið mat
á hvað væri lögfræðilega rétt og sanngjarnt, var að úrræði og þvinganir sem væru til staðar í
norsku hfl. skyldu látin duga.288 Úrræðum samkvæmt norsku hfl. var því ekki breytt við
lögfestingu kynjakvótans.289 Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim úrræðum sem
hlutafélagskrá hefur samkvæmt norsku hfl.
12.2.1 Tilkynningar um breytingar á stjórn félags
Samkvæmt 5. tölulið 3-1. a gr. í norsku lögunum um hlutafélagaskrá (n. Lov om registering
av foretak (Foretaksregisterloven), 1985, nr. 78) (hér eftir „norsku hflskr.“), skulu hlutafélög
tilkynna hverjir séu stjórnarmenn og varamenn stjórnar félagsins. Séu gerðar breytingar á
hlutafélagi, frá því sem skráð er í hlutafélagaskrána skulu breytingarnar tilkynntar til
hlutafélagskrár, án tafar, skv. 2. mgr. 4-1. gr. norsku hflskr. Þegar tilkynningar og fylgiskjöl
hennar hafa verið metin fullnægjandi, verða upplýsingar samkvæmt henni skráðar í
hlutafélagaskrána (n. Brønnøysundregistrene), skv. 8. gr. reglugerðar um skráningu félaga í
hlutafélagaskrá (n. Forskrift om registering av foretak, 1987, nr. 984). Fullnægi framangreind
tilkynning ekki skilyrðum laga eða samþykkta félags skal hlutafélagaskrá synja skráningu eða
gefa félaginu hæfilegan frest til að bæta úr rangfærslum, skv. gr. 5-2 norsku hflskr.
Hlutafélagaskráin hefur síðan heimild til að leggja sektir á þá sem vanrækja að fullnægja
skyldum sínum samkvæmt norsku hfl., sbr. kafla 12.2.2. hér að neðan. Fari félagið ekki að
lögum þrátt fyrir álagningu dagsekta getur hlutafélagaskrá hafið ferli sem endar með slitum
félagsins, sbr. kafla 12.2.3 hér að neðan.
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12.2.2 Viðurlög
Hvaða stofnendur, stjórnarmenn, stjórnendur, aðrir aðilar sem hafa heimild til að skuldbinda
félagið, sjálfstæðir sérfræðingar eða endurskoðendur, sem vísvitandi eða af gáleysi, brjóta á
lögunum, eða reglugerðum leiddum af þeim, verða sektaðir eða hljóta fangelsisvist allt að
einu ári, skv. 1. mgr. 19-1. gr. norsku hfl. Nær þessi grein jafnt til þeirra sem vanrækja að
fullnægja skyldum sínum gagnvart lögunum og þeirra sem vanrækja að tilkynna
hlutafélagaskrá um nýja stjórn félagsins.
12.2.3 Nauðungarslit félags að kröfu hlutafélagaskrár
Samkvæmt 2. tölul. .1. mgr. 16-15. gr. norsku hfl. hafa dómstólar heimild til að slíta félagi
sem hefur ekki tilkynnt hlutafélagskránni um stjórn sem fullnægir skilyrðum laga og reglna.
Áður en til slita kemur samkvæmt þessari heimild skal hlutafélagaskrá gefa viðkomandi
félagi viðvörun um að skilyrði til að dómstólum sé heimilt til að slíta félaginu sé fullnægt.
Nákvæmlega er kveðið á um heimildir hlutafélagaskrár til að veita fresti og hvað þeir skuli
vera langir.
Hlutafélagaskrá skal tilkynna félaginu um ágallann og gefa því eins mánaða frest til
að bæta úr honum. Hlutafélagaskrá skal samtímis tilkynna félaginu hverjar afleiðingarnar
verði við lok frestsins, sbr. 1. mgr. 16-16. gr. norsku hfl., verði félagið ekki við beiðninni. Fari
félagið ekki að tilmælum hlutafélagaskrár við lok framangreinds frests skal hlutafélagaskrá
endurtaka viðvörunina með því að birta tilkynningu þar um í rafrænu fréttamiðli
hlutafélagaskrárinnar og í styttra formi í fréttablaði sem gera má ráð fyrir að sé yfirleitt lesið
af fyrirtækjum í þeim geira sem félagið er, skv. 2. mgr. 16-16. gr. norsku hfl. Þar segir enn
fremur að í tilkynningunni skuli koma fram að félagið uppfylli skilyrði til að því sé slitið,
félaginu sé gefinn fjögurra vikna frestur frá dagsetningu rafræna fréttamiðilsins sem
auglýsingin var birt í til að bæta úr ágallanum og greint skal frá því hverjar afleiðingar verði
fyrir félagið við lok frestsins, verði það ekki við beiðninni. Hafi félagið ekki bætt úr því sem
upp á vantaði við lok frestsins, skv. 2. mgr. 16-16. gr. norsku hfl., skal hlutafélagaskrá
tilkynna dómstóli viðkomandi umdæmis þar um, skv. 1. mgr. 16-17. gr. norsku hfl.
Dómstóllinn skal þá án frekari tilkynninga ákveða með úrskurði sínum um að slíta félaginu á
grundvelli 16-15. gr. norsku hfl., hafi hluthafafundur félagsins ekki tekið slíka ákvörðun, skv.
2. mgr. 16-17. gr. Slit á félögum með þessum hætti eru ekki framkvæmd án þess að félögin
fái að minnsta kosti tvær tilkynningar þar um. Hægt er að komast hjá því að félagi sé slitið á
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þessum tímapunkti. Konungur Noregs getur ákveðið, á grundvelli efnahagslegra sjónarmiða,
að félagi skuli ekki slitið án þess að gefa því viðbótarfrest til að lagfæra það sem upp á
vantar, skv. 3. mgr. 16-17. gr. norsku hfl. Í slíkum tilvikum skal konungurinn ákvarða sekt á
félagið. Eftir að dómstóll hefur úrskurðað um slit félags skal bú þess tekið til skipta
samkvæmt gjaldþrotalögum (n. Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), 1984,
nr. 58) og lögum um endurheimtur lánadrottna (n. Lov om fordringshavernes dekningsret
(dekningsloven), 1984, nr. 59), skv. 16-18. gr. norsku hfl.
Þegar kynjakvótanum átti að vera fullnægt í öllum norskum hlutafélögum, þann 1.
janúar 2008, var gripið til framangreindra aðgerða, til að ná fram tilskyldu hlutfalli milli
kynjanna. Á þeim tímapunkti voru 77 hlutafélög sem náðu ekki tilskyldum kynjakvóta. 290 Þau
félög sem ekki fullnægðu kynjakvótanum fengu bréf frá norsku hlutafélagaskránni, sem innti
þau eftir því af hverju þau væru ekki búin að fullnægja kynjakvótanum og var þeim var
gefinn eins mánaða frestur til að bæta úr því.291 Félögunum var tilkynnt að ef þau næðu ekki
kynjakvótanum fyrir þann tíma yrði birt fréttatilkynning, þar sem þau félög sem ekki höfðu
náð kynjakvótanum yrðu listuð upp. Þeim yrði þá gefinn fjögurra vikna frestur til viðbótar til
að ná kynjakvótanum, annars yrði óskað eftir því að þeim yrði slitið með ákvörðun
dómstóla.292 Þann 22. febrúar 2008 gaf norska hlutafélagskráin út fréttatilkynningu þar sem
þau 12 félög sem ekki uppfylltu ákvæðinu um kynjakvóta á þeim tímapunkti voru listuð upp
og þeim gefinn lokafrestur til að bæta úr ágallanum. Til gamans má geta að Kaupþing og
Glitnir lentu á þessum listum vegna banka sinna í Noregi.293 Í apríl 2008 var ljóst að engu
hlutafélagi yrði slitið, að svo stöddu, í Noregi vegna þess að ákvæði norsku hfl. um
kynjakvótann var ekki uppfyllt. Enn hefur engu hlutafélagi verið slitið vegna þessa svo vitað
sé.294 Því er ekki vitað hvort að norska hlutafélagaskráin þurfi einhvern tímann að grípa til
þeirra viðurlaga sem gerð er grein fyrir hér að framan til að félög framfylgi ákvæðum
laganna um kynjakvótann, en þau hafa alla vega hótað að beita þeim.295
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12.3 Jafnréttislög
Markmið laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10 frá árinu 2008 er að koma
á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla og jafna stöðu kynjanna á
öllum sviðum samfélagsins, skv. 1. gr. jfl. Í 1. mgr. 18. gr. jfl. er kveðið á um að
atvinnurekendur og stéttarfélög skuli vinna að því að jafna stöðu kynjanna og er sérstök
áhersla lögð á stjórnunar- og áhrifastöður. Fyrirtæki og stofnanir sem hafa fleiri en 25
starfsmenn skulu, skv. 2. mgr. 18. gr. jfl., setja sér jafnréttisáætlun eða samþætta
jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína.296 Í 4.-6. mgr. 18. gr. jfl. eru Jafnréttisstofu
gefin úrræði til að fá jafnréttisáætlanir eða aðlagaðar starfsmannastefnur afhentar frá
fyrirtækjum og stofnunum sem falla undir 18. gr. jfl. Hafi fyrirtæki eða stofnun ekki gert
jafnréttisáætlun,

sé

hún

ekki

viðunandi,

eða

fyrirtækið

hefur

ekki

samþætt

jafnréttissjónarmið í starfsmannastefnu sína, eða samþættingin þykir ekki nægilega skýr,
skal Jafnréttisstofa beina fyrirmælum til viðkomandi fyrirtækis eða stofnunar að gerðar séu
viðunandi úrbætur innan hæfilegs frests, skv. 4. mgr. 18. gr. jfl. Verði fyrirtæki eða stofnun
ekki við fyrirmælum skv. 4. mgr. 18. gr. jfl. getur Jafnréttisstofa ákveðið að viðkomandi
fyrirtæki eða stofnun greiði dagsektir þar til farið verði að fyrirmælunum, skv. 5. mgr. 18. gr.
jfl. Dagsektirnar geta verið allt að kr. 50.000,- á dag, eftir fjölda starfsmanna og umsvifa
atvinnurekstursins, skv. 6. mgr. 18. gr. jfl. Í áður gildandi jafnréttislögum, lögum nr. 96/2000,
voru ekki ákvæði um sektir, eða önnur úrræði, ef jafnréttisáætlun hefði ekki verið gerð.
Einungis 16,5% félaga með yfir 25 starfsmenn svöruðu beiðni Jafnréttisstofu um upplýsingar
um jafnréttisáætlanir fyrirtækjanna á árunum 2001 og 2004. Ástandið hafði verið svipað í
Svíþjóð áður en sektarákvæði voru sett inn í þarlend lög.297 Sambærilegar sektarheimildir er
að finna í löggjöf annarra norrænna þjóða, sem höfðu reynst vel, því var lagt til að
Jafnréttisstofa fengi þær heimildir sem kveðið er á um í 4.-6. mgr. 18. gr.
jafnréttislaganna.298 Árið 2008 höfðu 38% fyrirtækja sett sér skriflega jafnréttisáætlun af
þeim félögum sem svöruðu þeirri spurningu í könnun Jafnréttiskennitölunnar, en mörg
fyrirtæki svöruðu spurningunni ekki.299 Jafnréttisstofa hefur ekki þurft að beita dagssektum
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skv. 18. gr. jfl. en hefur hótað því, sem hefur reynst nægjanlegt til að fá afhentar þær
upplýsingar sem þeim ber að fá samkvæmt jafnréttislögunum.300

12.4 Ársreikningalög
Ársreikningaskrá er heimilt að leggja sektir á nánar tiltekin félög sem vanrækja að standa skil
á ársreikningi eða samstæðureikningi til opinberrar birtingar, sbr. 1. málsl. 3. mgr. 126 gr.
árl. Til að meta hvort félög falli undir þessi tilteknu félög er ársreikningaskrá heimilt að nýta
sér upplýsingar frá ríkisskattstjóra, skv. 2. mgr. 117. gr. Ráðherra setti síðar reglugerð, með
heimild í 4. mgr. 126. gr. árl., þar sem kveðið er nákvæmlega á um hvernig sektarákvarðanir
skulu teknar og um fjárhæð sekta eins og sjá má í reglugerð nr. 664/2008, um
ársreikningaskrá, skil og birtingu ársreikninga (hér eftir „reglugerð nr. 664/2008“).
Ársreikningaskrá er nú farin að beita þeim úrræðum sem 126. gr. árl., sbr. reglugerð
nr. 664/2008, veita henni og voru fyrstu sektarbréfin gefin út í maí 2011. Frá því að
félögunum var send fyrsta áskorunin til að skila ásreikningi þar til sektarbréfin voru að gefa
út fækkaði félögunum í vanskilum um tíuþúsund í þrjúþúsund, sem sýnir að sektarúrræðin
hafa mikil áhrif.301

12.5 Niðurstöður
Ákvæði 4.-6. mgr. 18. gr. jafnréttislaga, þar sem Jafnréttisstofu eru veitt úrræði sem
Jafnréttisstofa getur beitt án frekari reglusetningar, til að fá afhenta jafnréttisáætlun eða
samþætta starfsmannastefnu félaga, eru skilmerkileg. Þar er Jafnréttisstofu veitt heimild til
að setja á félög dagsektir. Það ætti því að vera einfalt fyrir Jafnréttisstofu að grípa til aðgerða
ef nauðsyn krefði. Ekki eru heimildir í jafnréttislögunum til að slíta félagi fari það ekki að
kröfu Jafnréttisstofu um afhendingu jafnréttisáætlunar eða samþættrar starfsmannastefnu.
Ársreikningaskrá hefur heimild í 126. gr. árl. og reglugerð nr. 664/2008 til að sekta
félög hafi þau ekki skilað ársrekiningum, þrátt fyrir áskoranir þar um, sem hefur haft í för
með sér mikla aukningu á skilum ársreikninga.302
Nálgun norska þingsins og Alþingis við umfjöllun um lagafrumvörpin, hvað varðar
úrræði, er með gjörólíkum hætti. Norðmenn lögðu mikla áherslu á viðurlögin og var það
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helsta áskorunin við lagasetninguna303, á meðan nær ekkert var rætt um viðurlög í meðferð
frumvarpsins fyrir Alþingi.304 Því var haldið fram á Alþingi að engum viðurlögum væri til að
dreifa, sem samkvæmt ofangreindri umfjöllun er ekki alveg rétt.305
Ef bornar eru saman umfjallanir um úrræði hinnar íslensku hlutafélagaskrár og
þeirrar norsku má augljóslega sjá að úrræði norsku hlutafélagaskrárinnar eru umfangsmeiri
en þeirrar íslensku.
Norska og íslenska hlutafélagaskráin hafa sambærilegar heimildir varðandi synjun
skráningar

ólögbærra tilkynninga.

Einu

úrræðunum

sem

hefur

verið

beitt

úr

hlutafélagalögunum, er einmitt heimild hlutafélagaskrár til að synja skráningu upplýsinga
sem tilkynntar hafa verið til hlutafélagaskrár, en fullnægja ekki ákvæðum laga eða
samþykkta félags. Sendi félagið ekki inn nýja tilkynningu, sem fullnægir ákvæðum laganna
eða samþykktum félagsins, getur hlutafélagaskrá ekki beitt neinum sektum eða öðrum
viðurlögum, þar sem ekki er nægilega skýrt kveðið á um hvernig það skuli framkvæmt í
lögunum, né hefur verið sett reglugerð sem festir framkvæmdina í sessi, en því er öðruvísi
farið í Noregi.
Gerist það á hluthafafundi að samsetning stjórnar sé ekki í samræmi við
kynjakvótann eftir kosningar, og annað hvort séu ekki ákvæði í samþykktum félagsins sem
kveða á um hvaða aðgerða skuli gripið til verði kynjakvótanum ekki náð eða ekki náist
tilskilinn árangur þrátt fyrir slík ákvæði, er lagt til að gerð verði lagabreyting sem gerir það að
verkum að hægt sé að leggja refsingar á þessi félög. Ráðlegt væri að bæta nýrri málsgrein við
152. gr. hfl., sem kvæði á um að hægt væri að krefja félagið sjálft um að fara að lögum,
annars yrði beitt dagsektum eða vikusektum á félagið þar til samsetning stjórnar væri í
samræmi við lög. Hugsanlegt er að slík sektarheimild þurfi að vera víðtækari út frá öðrum
viðfangsefnum en eru til athugunar í ritgerðinni.
Lagt er til að ráðherra setji reglugerð á grundvelli 158. gr. hfl. um framkvæmd
laganna að því er varðar hvernig sektir og aðrar refsingar eigi að leggja á þá sem ekki fylgja
skyldum sínum samkvæmt lögunum. Þá er einkum hvernig úrræðum skv. 156. gr. hfl. skuli
beitt gagnvart þeim sem vanrækja lögbundnar tilkynningar til hlutafélagaskrár. Í
reglugerðinni þyrfti að vera nákvæm útlistun á því ferli sem færi í gang ef félag vanrækti
303
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tilkynningar til hlutafélagaskrár eða hlutafélagaskrá synjar tilkynningu um atriði sem ber að
tilkynna samkvæmt ákvæðum hfl.
Ráðlagt væri að litið yrði til 4.-6. mgr. 18. gr. jfl., varðandi framkvæmdina og 126. gr. árl. og
reglugerðar nr. 664/2008, varðandi framsetningu sekta, bæði varðandi lagabreytinguna og
gerð reglugerðarinnar. Ráðlagt væri að tilgreina fyrirfram ákveðinn dagafjölda í lögum sem
félagi væri gefinn til að bæta úr skráningu sinni eða breyta stjórn.
Enn fremur má gera ráð fyrir að félög myndu bregðast hratt við ef framkvæmdin væri
með þeim hætti sem hún er í Noregi, það er að segja að fullnægi félag ekki tilteknum
skilyrðum um kynjakvóta innan tiltekins frests muni hlutafélagaskrá birta auglýsingu þess
efnis í fréttablaði sem gera má ráð fyrir að sé lesið af fyrirtækjum í þeim geira sem fyrirtækið
er. Passa þyrfti upp á að kostnaðurinn yrði flokkaður sem kostnaður við slit væri félaginu
slitið í kjölfarið. Ef félagi væri ekki slitið í kjölfarið væri þyrfti að heimila hlutafélagaskrá, með
lagabreytingu, að krefja félagið um greiðslu kostnaðarins vegna auglýsingarinnar.
Sú heimild norsku hlutafélagaskrárinnar til að krefjast slita á félögum fari þau ekki að
lögum, að undangengnum viðvörunum, hefur reynst norsku hlutafélagaskránni vel, en eins
og áður segir hafa þau aldrei þurft að ganga alla leið og slíta félagi. Ástæðuna fyrir því að
heimild ráðherra til að krefjast slita á hlutafélögum, sbr. 107. gr. hfl., hefur ekki verið nýtt
má væntanlega bæði rekja til þess að dýrt er að krefjast slita á félagi og þess að heimildin er í
höndum efnahags- og viðskiptaráðherra, en ekki hlutafélagaskrá. Ef ferlið á nauðungarslitum
hlutafélags á grundvelli 107. gr. hfl. væri með svipuðum hætti og það norska gæti það haft
heilmikið að segja fyrir hlutafélagaskrá til að auðvelda upplýsingaöflun. Ráðlagt væri að
hlutafélagaskrá hefði heimild til að krefja dómstóla um að slíta félagi, í stað heimildar
ráðuneytisins, að undangengnum hæfilegum frestum í fyrirfram ákveðinn tíma og beitingu
dagsekta. Til þessa ráðs yrði þó einungis gripið í neyð, þegar öll önnur úrræði væru fullreynd
án þess að félag sýndi nokkra viðleitni til úrbóta.
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13. Kosning stjórnarmanna
Í meðförum Alþingis á frumvarpinu að kynjakvótanum mælti 2. minnihluti Viðskiptanefndar
gegn breytingartillögu 1. minnihlutans um kynjakvóta, meðal annars vegna þess að þau féllu
illa að kosningafyrirkomulaginu í hlutafélagalögunum.306 Kosningafyrirkomulagið væri
einstakt í íslenskum rétti þar sem mikil áhersla væri lögð á minnihlutavernd. Gengi það gegn
ákvæðum um stjórnarkjör og anda laganna að kosin skyldi ný stjórn endalaust þar til
kynjakvótanum yrði náð, á grundvelli ákvæða í samþykktum félaga, næðist hann ekki í fyrstu
kosningum hluthafafundar.307 Vegna þessara ummæla er nauðsynlegt að skoða hvernig
kosningarfyrirkomulagið er hér á landi og hvað það er sem getur komið í veg fyrir að
kynjakvótanum verði náð.
Samkvæmt 2. mgr. 63. gr. hfl. kýs hluthafafundur stjórn. Við stjórnarkjör í
hlutafélögum

er

heimilt

að

beita

meirihlutakosningu,

hlutfallskosningu

eða

margfeldiskosningu og skal annað hvort kosið á milli einstaklinga eða lista með nöfnum eins
eða fleiri einstaklinga, skv. 3. mgr. 63. gr. hfl.308 Ákveða má í samþykktum hvernig
stjórnarmenn skuli kjörnir og framkvæmd kosninganna, sbr. 4. mgr. 63. gr. hfl. Sé ekki kveðið
á um annað í samþykktum félags skal beita meirihlutakosningu milli einstaklinga, skv. 5. mgr.
63. gr. hfl., nema tiltekið hlutfall hlutahafa krefjist þess að hlutfallskosningu eða
margfeldiskosningu sé beitt, sbr. 7. mgr. 63. gr. hfl.
Í 2. mgr. 63. gr. hfl. eru undanþágur frá því að hluthafafundur kjósi stjórnina. Þarf þá
að greina frá því í samþykktum félagsins að öðrum sé veittur réttur til að tilnefna einn eða
fleiri stjórnarmenn, hluthafafundur skal þó alltaf kjósa meirihluta stjórnar. Allir stjórnarmenn
skulu kosnir á sama fundi, skv. 2. mgr. 63. gr. hfl.

13.1 Meirihlutakosning
Í meirihlutakosningu er annað hvort kosið milli einstaklinga eða lista. Sé kosið milli
einstaklinga getur hver atkvæðisbær aðili notað allt atkvæðamagn sitt eins oft og þeir
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Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 455 – 71. mál, mgr. 2.
Alþt. 2009-2010, B-deild, 71. mál, 46. fundur (Ragnheiður E. Árnadóttir, kl. 12:21), mgr. 8, skoðað 13. apríl
2011.
308
Einkahlutafélög: Við kjör í stjórnir einkahlutafélaga er ekki gefinn kostur á að beita margfeldiskosningu,
heldur einungis meirihlutakosningu eða hlutfallskosningu, skv. 3. mgr. 39. gr. ehfl.
307
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stjórnarmenn eru margir sem kjósa skal í stjórn félagsins, skv. a-lið 6. mgr. 63. gr. hfl. Sé
kosið milli lista fær sá listi sem fær flest atkvæði stjórnarmenn sína kjörna, sbr. sama grein.
Við meirihlutakosningu fær meirihlutinn miklu ráðið um kjör stjórnarmanna. Eigi einn
aðili 51% í félaginu, getur hann notað allt atkvæðamagn sitt til að kjósa alla
stjórnarmennina, sem þýðir að minnihlutinn getur ekki haft nein áhrif á hver verður
kjörinn.309

13.2 Hlutfallskosning
Í hlutfallskosningu er annað hvort kosið milli einstaklinga eða lista. Sé kosið milli einstaklinga
má hluthafi skipta atkvæðum sínum í þeim hlutföllum sem hann óskar milli stjórnarmanna.
Hann getur ákveðið að gefa einum stjórnarmanni, eða lista, öll sín atkvæði eða skipt þeim á
milli fleiri aðila í framboði, þó ekki fleiri en skulu kjörnir, sbr. b-lið 6. mgr. 63. gr. hfl. Sé kosið
milli lista skal, til þess að finna út hve margir frambjóðendur hvers lista hafi náð kjöri, skrifa
atkvæðistölu hvers lista fyrir neðan auðkenni þeirra, þá helming talnanna, þá þriðjung þeirra
o.s.frv. eftir því hve marga á að kjósa í stjórn félagins. Síðan skal finna hæstu
útkomutölurnar, jafnmargar og kjósa á stjórnarmenn, og fær hver listi jafnmarga menn
kosna og hann á af útkomutölunum, sbr. b-lið 6. mgr. 63. gr. hfl. Hlutfall ræður þannig
hversu margir eru kosnir í stjórn félagsins af hverjum lista.310

13.3 Margfeldiskosning
Í margfeldiskosningu er einungis kosið milli einstaklinga. Gildi hvers atkvæðis er margfaldað
með fjölda þeirra stjórnarmanna sem skulu kosnir. Hluthafi getur skipt atkvæðum sínum í
þeim hlutföllum sem hann óskar, milli jafn margra stjórnarmanna og skulu kjörnir eða færri,
sbr. c-lið 6. mgr. 63. gr. hfl. Margfeldiskosning er hlutfallskosning, en dreifing atkvæða getur
orðið aðeins öðruvísi en við hefðbundna hlutfallskosningu, sbr. a-lið 6. mgr. 63. gr. hfl.311
Vernd minnihlutans er svipuð í margfeldiskosningu og hlutfallskosningu.312

13.4 Réttur minnihluta hluthafa til kjörs stjórnarmanna
Minnihluti

hluthafa

getur

krafist

þess

að

beitt

verði

hlutfallskosningu

eða

margfeldiskosningu við kjör stjórnarmanna félagsins, skv. 7. mgr. 63. gr. hfl. Séu hluthafar
309

Stefán Már Stefánsson, Hlutafélög og einkahlutafélög (Hið íslenska bókmenntafélag 1995) 198–199.
sama heimild.
311
Einkahlutafélög: Ekki er heimilt að beita margfeldiskosningu kjör stjórna einkahlutafélaga. sama heimild
197.
312
sama heimild 196–197.
310
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færri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir a.m.k. 1/5 hlutafjárins að leggja fram slíka kröfu,
en séu hluthafar fleiri en 200 þurfa hluthafar sem ráða yfir a.m.k. 1/10 hlutafjárins að leggja
fram kröfuna.313 Önnur leið til að vernda minnihluta hluthafa er að veita þeim rétt til að
tilnefna stjórnarmenn, skv. 2. mgr. 63. gr. hfl.
Minnihlutaverndin veitir minnihluta hluthöfum aukinn möguleika á að koma að
fulltrúum í stjórn og er tilgangurinn að auka vernd fyrir minni hluthafa.314 Sé hlutfalls- eða
margfeldiskosningu beitt geta hluthafar sem ráða yfir um það bil 17% atkvæða skipt
atkvæðum sínum þannig að þeir séu öryggir með að fá einn stjórnarmann kjörinn í fimm
manna stjórn og þeir sem ráða yfir 35% atkvæða geta verið öruggir með að fá einn
stjórnarmann kjörinn í þriggja manna stjórn, því er ekki um að ræða vernd fyrir minnstu
hluthafana, en hugsanlega hóp margra smárra hluthafa. Hluthafar sem ráða yfir rúmlega 1/3
atkvæða geta skipt atkvæðum sínum þannig að þeir geti verið öryggir með að fá tvo
stjórnarmenn kjörna í fimm manna stjórn.315 Það þarf því talsvert stóran hlut smárra
hluthafa til að koma sér saman um 1-2 stjórnarmenn í fimm manna stjórn. Einfaldur
meirihluti atkvæða ræður þó úrslitum á stjórnarfundi, sbr. 2. mgr. 71. gr. hfl., þannig að 1-2
stjórnarmenn í fimm manna stjórn veitir minnihlutanum kannski ekki mikla vernd.316
Tæplega þriðjungur stjórnarmanna í skráðum félögum í kauphöllinni árið 2004, voru
kosnir með öðrum hætti en meirihlutakosningu, en líklegt er að áhrifin af
minnihlutaverndinni sé meiri, þar sem oft er samið við hluthafa minnihlutans um fulltrúa
þeirra í stjórn fyrir hluthafafund.317 Með hlutfalls- eða margfeldiskosningu getur kjör
minnihlutans haft þau áhrif að samsetning stjórnar sé ekki eins og lög eða reglur gera ráð
fyrir, t.d. hvað varðar fjölda óháðra stjórnarmanna.318 Hætt er við því að það hafi sömu áhrif
á möguleikana á því að ná kynjakvótanum samkvæmt lögunum.
313

Einkahlutafélög: Minnihlutaverndina er jafnframt að finna í 7. mgr. 39. gr. ehfl., en samkvæmt henni geta
hluthafar sem ráða yfir minnst 1/5 hlutafjárins krafist þess að beitt skuli hlutfallskosningu við kjör
stjórnarmanna.
314
Lagastofnun Háskóla Íslands, „Skýrsla Lagastofnunar um minnihlutavernd í hlutafélögum og
einkahlutafélögum” (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið 30. september 2009)
<http://www.efnahagsraduneyti.is/media/Acrobat/SKYRSLA_LAGASTOFNUNAR.pdf> skoðað 27. september
2011, 56.
315
Félagsmálaráðuneytið, „Skýrsla félagsmálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála“ (n. 242) 38.
316
Lagastofnun Háskóla Íslands (n. 314) 57.
317
sama heimild.
318
Nefnd um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis, „Íslenskt viðskiptaumhverfi - nefndarálit” (Iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytið september 2004)
<http://www.idnadarraduneyti.is/media/Acrobat/Islenskt_vidskiptaumhverfi2004.pdf> skoðað 27. september
2011, 38–43.
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Það er sjaldan sem ákvæði í íslenskum hlutafélagalögum hafa aldrei verið að finna í
dönskum hlutafélagalögum eða öðrum norrænum lagabálkum, en sérstaklega er höfð mikil
hliðsjón af dönsku hlutafélagalögunum við gerð þeirra íslensku. Ekki er að finna
sambærilegar reglur um að ákveðið hlutfall hluthafa geti krafist kosninga með öðru
fyrirkomulagi en meirihlutakosningu í dönskum, norskum né sænskum lögum og hefur
reglan hér á landi því nokkra sérstöðu í Norrænum félagarétti.319 Minnihlutaverndin við
kosningu stjórnarmanna er ekki í norsku hlutafélagalögunum og hefur minnihlutavernd ekki
áhrif á samsetningu norskra stjórna.

13.5 Ákvæði í samþykktir félaga
Náist viðhlítandi niðurstaða á kynjahlutföllum ekki við kosningu stjórnar má samþykkja
nauðsynlega breytingu með nýrri ákvörðun hluthafafundar en ákvæði þar um skal tekið upp
í samþykktir félags, sbr. 1. mgr. 63. gr. hfl.
Sú tillaga sem 1. minnihluti Viðskiptanefndar nefnir sem dæmi um ákvæði í
samþykktum félagsins er að verði þrjár konur kjörnar í þriggja manna stjórn, geti
hluthafafundurinn ákveðið að ein þeirra skyldi skipta um sæti við karlmann sem kjörinn
hefði verið í varastjórn.320 Þessi tillaga gæti eflaust nýst í einhverjum tilvika en myndi ekki ná
til þeirra allra, sérstaklega þegar litið er til þess að heildarhlutföll kynjanna í stjórn og
varastjórn skuli vera sem jöfnust, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 63. gr. hfl.
Tillaga sem er líklegri til árangurs en framangreind tillaga er að ef kynjahlutfall næst
ekki með hefðbundinni kosningu, samkvæmt hlutafélagalögunum og samþykktum félagsins,
verði tekið upp ákvæði í samþykktir félagsins um einhvers konar fléttustjórn. Með
fléttustjórn er átt við að fyrstu tveir stjórnarmennirnir inn í stjórn væru af hvoru kyni, einn
karl og ein kona. Þriðji stjórnarmaðurinn yrði þá af sama kyni og sá sem hlaut flest atkvæði
inn í stjórn, fjórði af gagnstæðu kyni og svo framvegis. Þar sem fjöldi stjórnarmanna er oft
oddatala myndi það kyn sem hlaut fyrsta manninn í stjórn vera í meirihluta stjórnarinnar. Ef
um framboðslista væri að ræða, myndu stjórnarmannasætin skiptast með sama hætti og ef
um einstaklingsframboð væri að ræða, þar sem næsti karl eða næsta kona á þeim lista sem á
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Lagastofnun Háskóla Íslands (n. 314) 57.
Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 426 – 71. mál, mgr. 11.
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næsta stjórnarmann myndi taka sæti, eftir því hvort kynið kæmi næst inn í stjórn. Fléttulistar
hafa verið notaðir við forval stjórnmálaflokka í einhverjum tilvika.321
Enn fremur gæti hugnast hluthöfum vel að gera með sér hluthafasamkomulag um að
hvaða kyni hver hluthafi skyldi tilnefna til stjórnar í hvert og eitt skipti. Slík
hluthafasamkomulög yrðu að vera sérsniðin að hverju og einu félagi, en athuga verður að
hver sem er getur boðið sig fram til stjórnar hlutafélags, sem gæti skekkt niðurstöðuna.
Ráðlegt væri að annað hvort hlutfallskosning eða margfeldiskosning væri notuð þegar þegar
hluthafar hafa gert með sér samkomulag um tilnefningu stjórnarmanna. Sé stjórn skipuð af
öðrum en hluthöfum, til dæmis hagsmunasamtökum, væri hægt að gera svipað
samkomulag.
Sé ástæðan fyrir að kynjahlutföllum verði ekki náð á hluthafafundi vegna þess að
félaginu berist of fá framboð frá öðru kyninu, þyrftu að vera ákvæði í samþykktum um að
boða til framhalds hluthafafundar þar sem kosið yrði í stjórn félags, eftir að annað hvort
væri auglýst eftir framboðum frá aðilum af því kyni sem er í minnihluta eða
tilnefningarnefnd, ásamt sitjandi stjórn og hluthöfum leita eftir aðilum til að bjóða sig fram
til stjórnarsetu í félaginu.
Hafa verður í huga að ákvæði í samþykktum félaga má ekki stangast á við lög. Hafi
minnihluti krafist að hlutfalls- eða margfelldiskosningu yrði beitt við kjör stjórnar á
hluthafafundi, en kosningin leiði til þess að stjórnin fullnægir ekki kynjakvótanum, má draga
í efa að ef ákvæði í samþykktum félagsins kvæði á um aðra aðferð myndi halda gagnvart
lögum.

13.6 Niðurstöður
Stjórnvöld ættu að hugleiða hvort nauðsynlegt sé að afnema minnihlutavernd hluthafa við
kosningar á stjórnum félaga. Afnám minnihlutaverndarinnar myndi að öllum líkindum leiða
til að stjórn fullnægi oftar kynjakvótanum eftir kosningar, án þess að grípa þurfi til ákvæða
samþykkta félaga.
Enn fremur ber að benda á að ef tilnefningarnefndir væru notaðar í meira mæli en
nú til að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu gætu tilnefningar þeirra haft þau áhrif að
321

„Leiðbeinandi prófkjörsreglur Samfylkingarinnar” (Samfylkingin 30. nóvember 2009)
<http://www.samfylkingin.is/Flokkurinn/Pr%C3%B3fkj%C3%B6rsreglur> skoðað 24. nóvember 2011;
„Forvalsreglur VG í Reykjavík fyrir sveitastjórnarkosningar 2010” (VG í Reykjavík 2010)
<http://www.vg.is/media/kosningar/forvalsreglur-reykjavik-2010.pdf> skoðað 24. nóvember 2011.
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stjórnir sem fullnægja kynjakvótanum séu oftar kosnar í hlutafélögum, sbr. nánar kafla 14
hér á eftir.
Í kafla 13.5 eru tillögur sem félög geta nýtt sér við samningu ákvæðisins í samþykktir
sínar. Hins vegar ber að nefna að ýmsar leiðir eru færar, ákveðið var að koma með
hugmyndir sem gætu verið raunhæfar í fleiri tilvikum en færri.
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14. Tilnefningarnefndir
Tilnefningarnefndir henta best þar sem er dreifð eignaraðild að félaginu eða þar sem um er
að ræða einn stóran hluthafa og marga litla. Reynslan hefur sýnt að notkun
tilnefningarnefnda leiði til betra ráðningarferlis stjórnarmanna og hæfari stjórnar. Vinnan við
að finna stjórnarmenn verður faglegri og skipulagðari með tilnefningarnefndum.
Tilnefningarnefndir hafa gert leit að frambjóðendum markvissari, stjórnarmanna er víðar
leita en áður og gegnsæi í tilnefningum stjórnarmanna hefur aukist. Sé markmiðið að auka
fjölbreytileika stjórnar, geta störf tilnefningarnefnda skipt miklu máli og ef fleiri konur eru í
tilnefningarnefndum er líklegra að fleiri konur verði tilnefndar í stjórn félags.322

14.1 Ísland
Ekki er kveðið á um tilnefningarnefndir í hlutafélagalögunum. Í leiðbeiningum um
stjórnarhætti fyrirtækja, sem gefnar voru út af Viðskiptaráði Íslands, Nasdaq OMX Iceland hf.
og Samtökum atvinnulífsins árið 2009 (hér eftir „Leiðbeiningarnar“) er hins vegar kveðið á
um að stjórn geti skipað tilnefningarnefnd í félagi. Tilnefningarnefnd yrði þá skipuð til að
„auka skilvirkni og gagnsæi í málefnum er varða tilnefningu stjórnarmanna.“323
Tilnefningarnefnd skal skipuð að minnsta kosti þremur mönnum, að meirihluta mönnum
óháðum félaginu og daglegum stjórnendum þess og að minnsta kosti einum manni óháðum
stórum hluthöfum félagsins, skv. kafla 2.5 í Leiðbeiningunum. Hvorki starfsmenn félagsins
sem teljast daglegir stjórnendur þess né framkvæmdastjóri geta átt sæti í nefndinni.
Stjórnarmenn geta hins vegar átt sæti í nefndinni, en mega þó ekki vera í meirihluta
nefndarmanna og stjórnarmaður má ekki vera formaður nefndarinnar. Tilnefningarnefnd
skal að meirihluta skipuð aðilum óháðum félaginu.
Stjórn félags ber ábyrgð á skipun tilnefningarnefndarinnar og skal hún skipuð a.m.k.
sex mánuðum fyrir aðalfund. Hluthafar geta lagt fram tillögur til nefndarinnar um
stjórnarskipan, en nefndinni er ráðlagt að leita eftir tillögum þeirra a.m.k. tveimur vikum
fyrir aðalfund.324 Hlutverk tilnefningarnefndar er að tilnefna frambjóðendur til stjórnarsetu,
tilnefningin skal rökstudd og óhæði frambjóðandans skal metið. Hlutverk nefndarinnar á
m.a. að fela í sér mat á frambjóðanda út frá hæfni, reynslu og þekkingu og gæta að
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kynjahlutföllum í stjórn félagsins.325 Hlutverk tilnefningarnefnda er því meðal annars að
gæta að kynjakvótanum.
Tillögur tilnefningarnefndar skulu kynntar í fundarboði aðalfundar og vera
aðgengilegar hluthöfum félagsins á vefsíðu þess að minnsta kosti fimm virkum dögum fyrir
fundinn. Bjóði einhver sig fram eftir að tillögur nefndarinnar hafa verið birtar, en innan
tveggja virkra daga fyrir aðalfund, skal stjórnin upplýsa um framboðið á vefsíðu félagsins.326

14.2 Tilkynningar um framboð stjórnarmanna
Samkvæmt 1. mgr. 63. gr. a hfl. skal skemmst fimm dögum fyrir hluthafafund, þar sem stjórn
skal kosin, tilkynna skriflega um framboð til stjórnar í hlutafélagi sem ber skylda til að kjósa
sér endurskoðanda, skv. 1.-3. mgr. 98. gr. árl. eða hlutafélagi sem ríkissjóður á helmingshlut
eða meira í og lýtur endurskoðun, skv. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 86/1997, um Ríkisendurskoðun.
Aðilar sem hyggjast bjóða sig fram í stjórnir félaga sem ná ákveðnum stærðarmörkum, skv.
1. mgr. 98. gr. árl., félaga sem hafa hlutabréf eða skuldabréf skráð á skipulegum
verðbréfamarkaði í ríki innan EES, í aðildarríki EFTA eða í Færeyjum, sbr. 2. mgr. 98. gr árl.,
eða félaga þar sem ekki eru lagðar hömlur á viðskipti með eignarhluta, sbr. 3. mgr. 98. gr.
árl., tilkynna framboð sitt að minnsta kosti fimm dögum fyrir fund þar sem stjórn verður
kosin, skv. 63. gr. a hfl. Sama á við um aðila sem ætla að bjóða sig fram til stjórnar í félögum
sem ríkissjóður á helmingshlut eða meira í og lýtur endurskoðun, skv. 2. mgr. 6. gr. laga nr.
86/1997, um Ríkisendurskoðun. Upplýsingar um frambjóðendur skulu vera hluthöfum til
sýnis, í síðasta lagi tveimur dögum fyrir hluthafafund, skv. 4. mgr. 63. gr. a hfl. 327
Upplýsingaskyldan er ætluð til að auðvelda hluthöfum að leggja mat á hæfi frambjóðenda og
til að auka getu þeirra til að taka upplýsta ákvörðun um kjör stjórnarmanna á
hluthafafundi.328 Með þessu voru frambjóðendur skyldaðir til að skila inn tilkynningu um
framboð sitt til stjórnar félags að minnsta kosti fimm dögum fyrir hluthafafund ásamt
tilgreindum upplýsingum, sé um að ræða framboð til stjórnar hlutafélags sem ber að kjósa
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sér endurskoðanda eða stjórnar félags sem ríkissjóður á meira en helmingshlut í og lýtur
endurskoðun, sbr. ofangreint.329

14.3 Noregur
Í 1. mgr. 6-3. gr. norsku hfl. segir að stjórnarmenn séu kjörnir á hluthafafundi. Ekki er nánar
kveðið á um það í lögunum hvernig tilnefningar eða framboð til stjórnar skuli fara fram.
Í norsku leiðbeiningunum um stjórnarhætti fyrirtækja (n. Norsk anbefaling for
eierstyring og selskapsledelse) er kveðið á um að félög skuli hafa tilnefningarnefnd (n.
valgkomité). Leiðbeiningarnar eru ætlaðar félögum sem skráð eru á markað í Noregi.330
Hluthafafundur tilnefnir nefndarmenn í tilnefningarnefndina, þeir sem tilnefndir eru skulu
taka sæti í nefndinni. Tilnefningarnefndar skal getið í samþykktum félagsins og skal
hluthafafundur samþykkja reglur fyrir nefndina. Meirihluti nefndarinnar skal vera óháður
félaginu og stjórnendum þess, en í leiðbeiningunum eru frekari tilmæli um hverjir megi eiga
sæti í nefndinni.331 Þegar þrjú stór norsk fyrirtæki voru skoðuð af handahófi, Statoil, Telenor
og Norsk Hydro, kom í ljós að allar tilnefningarnefndirnar voru eins skipaðar.
Tilnefningarnefndirnar voru kosnar á hluthafafundi, þær voru skipaðar fjórum aðilum,
hluthöfum eða fulltrúum hluthafa.332
Notkun tilnefningarnefnda er orðin algengari eftir að ákvæði um kynjakvóta tók gilid í
norskum hlutafélögum og algengara er að verið sé að meta hæfni stjórnarmanns í samhengi
við hæfni stjórnarinnar í heild og hvernig hún getur unnið saman.333 Niðurstöður könnunar
sem Vibeke Heidenreich og Aagoth Elise Storvik framkvæmdu á árinu 2010 sýna að notkun
tilnefningarnefnda hafði áhrif í Noregi á fjölda kvenna í stjórnum, þar sem fjöldi kynjanna í
stjórnum varð jafnari. 64,7% kvenna sem höfðu verið kosnar í stjórn félags sjö árum eða fyrr
fyrir gerð könnunarinnar voru valdar af tilnefningarnefnd, en aðeins 42,6% karla á sama
tímabili. Kynjahlutfall stjórnarmanna sem tilnefndir voru af tilnefningarnefnd og kosnir á
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síðustu sjö árunum fyrir gerð könnunarinnar, það er að segja til og með ársins 2009, var mun
jafnara, þar sem 63,9% kvenna sem kosnar voru í stjórnir voru tilnefndar af
tilnefningarnefnd og 62,9% karla.334

14.4 Svíþjóð
Þrátt fyrir að ekki hafi verið sett ákvæði um kynjakvótann í sænsklög, sbr. umfjöllun í kafla
8.2.2, er hlutfall kvenna í stjórnum sænskra félaga með því hæsta sem gerist í heiminum.335
Því þótti athyglisvert að skoða hvernig stjórnarkjöri sænskra félaga er háttað.
Í 46. gr. 8. kafla sænsku hlutafélagalaganna (s. Aktiebolagslag), no. 2005:551 (hér
eftir „sænsku hfl.“), segir að stjórn hlutafélags skuli skipuð að minnsta kosti þremur
stjórnarmönnum og skuli kjörin á aðalfundi, sbr. 8. gr. 8. kafla sænsku hfl. Ekki er nánar
kveðið á um hvernig tilnefningar eða framboð til stjórnar skuli fara fram.
Í sænsku leiðbeiningunum um stjórnarhætti fyrirtækja (s. Svensk kod för
bolagsstyrning) er kveðið á um að félög skuli hafa tilnefningarnefnd (s. valberedning), skv.
gr. 2.1. III. kafla leiðbeininganna. Ákvæði um tilnefningar og störf tilnefningarnefndarinnar
eru í III. kafla leiðbeininganna. Leiðbeiningarnar eru ætlaðar þeim félögum sem skráð eru á
markað í Svíþjóð. Hluthafafundur skipar tilnefningarnefndina eða segir til um hvernig hún
skuli skipuð. Nefndin skal skipuð að minnsta kosti þremur aðilum og skal meirihluti þeirra
vera óháður félaginu og stjórnendum þess og að minnsta kosti einn skal vera óháður stórum
hluthöfum þess.336 Þegar þrjú stór sænsk fyrirtæki voru skoðuð af handahófi, Nordea, Scania
og

Ericsson,

kom

í

ljós

að

allar

tilnefningarnefndirnar

voru

eins

skipaðar.

Tilnefningarnefndirnar samanstóðu af fjórum til fimm aðilum, einn þeirra var formaður
stjórnar, en hinir voru skipaðir af stærstu hluthöfum félaganna, með tilliti til atkvæðisréttar
þeirra.337
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Hlutverk tilnefningarnefndarinnar er meðal annars að tilnefna stjórnarmenn til stjórnarsetu í
félaginu. Tilnefningar tilnefningarnefndarinnar til stjórnarmanna skulu tilgreindar í
tilkynningu um hluthafafund félagsins, þar sem kjör stjórnar skal fara fram, en á
hluthafafundinum skal nefndin gera grein fyrir vali sínu.338 Þar sem félög skulu leitast við að
hafa kynjahlutföllin sem jöfnust í stjórnum sínum, sbr. gr. 4.1. í III. kafla leiðbeininganna, skal
tilnefningarnefndin taka tillit til þess við samsetningu stjórnar.

14.5 Niðurstöður
Ferli við tilnefningar í stjórnir félaga í Noregi og Svíþjóð eiga sameiginlegt að vera ekki
nákvæmlega tilgreind í lögum, heldur setja félögin ákvæði þar um í samþykktir félaganna og
leiðbeiningar um stjórnarhætti kveða á um að félög skuli hafa tilnefningarnefndir, en
einungis skráð félög eru skyldug til að fylgja leiðbeiningunum eða skýra hvers vegna þau fari
ekki að þeim.339 Allir meðlimir tilnefningarnefnda norskra félaga eru kosnir á
hlutahfafundum, en í Svíþjóð sitja þrír til fjórir stærstu hluthafar félagsins eða fulltrúar þeirra
í tilnefningarnefnd félagsins ásamt formanni stjórnar, sbr. kafla 14.3 og 14.4. Reynslan í
Noregi af tilnefningarnefndunum er góð og til eftirbreytni, sbr. kafla 14.3.
Í íslensku lögunum er kveðið á um með hvaða hætti er heimilt að standa að
stjórnarkjöri og hvernig framboð til stjórnar skuli tilkynnt til félagsins. Nokkuð ósamræmi er
milli laganna og Leiðbeininganna sem væri hægt að laga með einföldum hætti.
Ef stjórn í íslensku félagi skipar félaginu tilnefningarnefnd, er ekki ljóst samkvæmt
leiðbeiningunum, hvort gert sé ráð fyrir framboðum aðilanna sjálfra til stjórnararsetu eða
hvort tillögur tilnefingarnefndarinnar til kosningar stjórnarinnar, séu einungis teknar með
tilliti til tillagna frá hluthöfum og tilnefningarnefndinni sjálfri án sjálfstæðra framboða. Enn
fremur er kveðið á um það í Leiðbeiningunum að tillögur tilnefningarnefndar skuli vera
aðgengilegar hluthöfum á heimasíðu að minnsta kosti fimm dögum fyrir fund þar sem
stjórnarmenn skuli kjörnir.340 Þetta er sama tímamark og frambjóðendum er gefið til að
tilkynna um framboð sitt til hlutafélaga, sem ber skylda til að kjósa sér endurskoðanda eða
sem ríkissjóður á að minnsta kosti helmingshlut í og lýtur endurskoðun, skv. 63. gr. a hfl.
Verður þetta til þess að tilnefningarnefndir geta ekki metið framboð þeirra frambjóðenda
sem skila inn framboði sínu á síðustu stundu.
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Ef stjórn í íslensku félagi skipar félaginu tilnefningarnefnd, sem ekki gerir ráð fyrir
frjálsum framboðum aðila til stjórnarsetu, heldur einungis tilnefningar nefndarinnar til
skipunar stjórnar, með tilliti til tillagna frá hluthöfum, eru ákvæði tilnefningarnefndarinnar
ekki í samræmi við skyldu aðila til að tilkynna stjórn um framboð sitt, skv. 63. gr. a hfl.341 Það
var varla vilji þeirra aðila sem standa að Leiðbeiningunum að ákvæði þeirra myndi stangast á
við lög, heldur vera lögunum til uppfyllingar.
Framangreint ósamræmi er hægt að leiðrétta með litlum tilfærslum í
Leiðbeiningunum. Það væri ráðlegt að kveðið væri nánar á um hlutverk tilnefningarnefnda,
fram kæmi að þær skyldu meta framboð aðila til stjórnarsetu, gætu hvatt aðila sem nefndin
telur að hafi fullt erindi til að eiga sæti í stjórn félagsins til að bjóða sig fram og fái tillögur frá
hluthöfum um stjórnarmenn. Nefndin færi síðan yfir öll framkomin framboð til stjórnar
félagsins og mæti frambjóðendur út frá þeim þáttum sem tilgreindir eru í kafla C.3. í
Leiðbeiningunum. Bjóði fleiri aðilar sig fram en sem svarar til þess fjölda stjórnarmanna sem
skulu kosnir, myndi tilnefningarnefndin setja fram tillögu að samsetningu stjórnar, þar sem
búið væri að meta hæfni heildarinnar, reynslu, þekkingu, óhæði og kynjahlutföll.
Hluthafafundurinn kysi síðan milli allra frambjóðenda, bæði þeirra sem tilnefningarnefndin
leggur til að taki sæti í stjórn og þeirra sem tilnefningarnefndin velur ekki. Yrði einhver
frambjóðendanna kosinn sem tilnefningarnefnd lagði ekki til í tillögu sinni gæti það leitt til
að samsetning stjórnarinnar væri ekki eins og kveðið er á um í kafla C.3. í Leiðbeiningunum
og uppfyllti ekki ákvæðum um kynjakvótann. Við slíkar aðstæður þyrfti að grípa til ákvæða í
samþykktum félagsins, sbr. kafla 13.5.
Enn fremur skal endurskoða þann tímapunkt sem tilnefningarnefndin skal vera búin
að birta sínar tillögur, þar sem frambjóðendur til stjórna í fyrirtækjum, sem er skylt að kjósa
sér endurskoðendur, hafa sama frest og tilnefningarnefndin til að setja saman tillögu að
stjórnum. Þetta gerir það að verkum að tilnefningarnefndin hefur ekki tækifæri til að meta
þau framboð sem koma fram á síðustu stundu, þeir frambjóðendur myndu því alltaf vera
utan tillagna tilnefningarnefnda. Ráðlegt væri að lengja þann tíma sem tilnefningarnefndin
hefur til að fara yfir framboðin, þannig að tilnefningarnefndin þyrfti ekki að birta tillögur að
samsetningu stjórnar fyrr en tveimur dögum fyrir hluthafafund. Ferlið væri þá í samræmi við
1. mgr. 63. gr. a hfl. og á sama tíma og upplýsingar um stjórnarmennina skulu lagðar fram
hluthöfum til sýnis, sbr. 4. mgr. 63. gr. a hfl.
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15. Niðurstöður
Staðalímyndir kvenna og karla standa enn í vegi fyrir því að konur fái sömu möguleika og
karlar á stjórnunarstöðum. Teikn eru á lofti um að þetta sé að breytast með skipun fleiri
kvenna í stjórnir og ráðningu þeirra sem framkvæmdastjóra stórra alþjóðlegra fyrirtækja.
Hlutirnir gerast hægt og talað hefur verið um í meira en áratug að konum sé að fjölga í
æðstu stjórnunarstöðum. Litlar breytingar hafa verið á hlutföllum kynjanna í stjórnum
íslenskra félaga frá 2009, sem er áhyggjuefni, en eðlilegast hefði verið ef hlutfall kvenna
hefði aukist í stjórnum fyrirtækjanna eftir að kynjakvótinn var lögfestur. Nýliðun kvenna
hefur þó verið meiri undanfarin 2 ár en áður, þar sem konur eru í meira mæli en áður meðal
nýrra stjórnarmanna fyrirtækja.
Ýmsar leiðir hafa verið valdar til að jafna hlut kynjanna í stjórnum í nágrannalöndum
okkar, hvatning frá hinu opinbera með listum eða ákvæðum í leiðbeiningum um
stjórnarhætti og lagasetning. Félög hafa ekki verið of dugleg við að setja sér jafnréttisstefnu
og þrátt fyrir samstarfssamninginn um jöfnun kynjahlutfalla í forystusveitum félaga hefur
hlutfall kvenna í stjórnum félaga lítið breyst á undanförnum árum. Ef ákvæðin um
kynjakvótann hefðu verið sett í leiðbeiningar um stjórnarhætti hefðu einungis skráð félög og
fjármálafyrirtæki þurft að hlíta ákvæðunum. Fáir stjórnarmenn óskráðra fyrirtækja styðjast
við leiðbeininganar og litlar líkur á óskráð fyrirtæki hefðu tileinkað sér kynjakvótann í
leiðbeiningunum.
Í upphafi ritgerðarinnar var lagt af stað með þrjár rannsóknarspurningar sem verður svarað
hér á eftir í stuttu máli.

15.1 Hvernig er kynjakvótinn í hlutafélagalögunum?
Kynjakvótinn nær til einkahlutafélaga og hlutafélaga með fleiri en 50 starfsmenn, á
ársgrundvelli. Sé stjórn félaganna skipuð tveimur (á aðeins við um einkahlutafélög) eða
þremur stjórnarmönnum skulu bæði kynin eiga fulltrúa í stjórn. Séu stjórnarmenn hins vegar
fleiri en þrír skal hlutfall hvors kyns ekki vera lægra en 40%. Kynjakvótinn nær einnig til
opinberra hlutafélaga með fleiri en 50 starfsmenn á ársgrundvelli og allra lífeyrissjóða.
Ákvæðið um kynjakvótann tekur gildi í einkahlutafélögum, hlutafélögum og
lífeyrissjóðum 13. september 2013, en hefur þegar tekið gildi í opinberum hlutafélögum.

78

15.2 Hvers vegna ættu fyrirtæki að fjölga konum í stjórnum sínum?
Til að fyrirtæki nái árangri þurfa þau að nýta bestu hæfileikana sem eru tiltækir fyrir þau,
hvort sem um er að ræða hæfileika kvenna eða karla. Fjölgun kvenna í stjórnum og helstu
markmið flestra félaga, það er hagnaður og ávöxtun til hluthafa, fara vel saman. Rannsóknir
sína að félög með blandaðar stjórnir skila meiri arði en önnur félög. Þeim mun jafnari sem
kynjahlutföllin eru innan stjórnanna, þeim mun meiri líkur eru á arðsemi eigin fjár.
Konur eyða yfirleitt meiri tíma í undirbúning fyrir stjórnarfundi en karlar, þær eru
líklegri til að kynna sér fundargögnin fyrir stjórnarfundi og spyrja oft annarra spurninga en
karlar út í sama málefni og koma þannig oft með ný sjónarhorn á mál, sem getur haft áhrif á
niðurstöðuna. Stjórnarmenn í blönduðum stjórnum geta öðlast nýja sýn á viðfangsefni og
nálgast þau með ólíkum hætti. Blandaðar stjórnir eru oft opnari fyrir nýjungum en þær sem
aðeins eru skipaðar öðru kyninu. Blandaðar stjórnir eru líklegri til að hafa í frammi góða
stjórnarhætti, einbeita sér að áhættustýringu, áætlunum, eftirliti, innri endurskoðun og mati
á eigin frammistöðu. Blönduð stjórn getur skilað sér í betri ákvörðunartöku. Fyrirtæki geta
farið á mis við stóran hluta hæfra einstaklinga líti þau framhjá konum við skipun stjórna eða
ráðningu stjórnenda.

15.3 Hvað þarf að gera til að kynjakvótinn verði virtur?
15.3.1 Stjórnarhættir
Glerþakið þarf að fjúka. Gera þarf allt sem hægt er til að glerþakið sé brotið niður. Koma þarf
í veg fyrir að staðalímyndir fyrri áratuga lifi. Mest liggur á er að auka umræður um mikilvægi
þess að fjölga konum í stjórnum, út frá viðskiptalegum sjónarmiðum. Séu hluthafar og æðstu
stjórnendur félaga meðvitaðir um hvers vegna kynjakvótinn var settur í lög, eru meiri líkur á
að konur verði skipaðar í stjórn af réttum forsendum, ekki einungis til að fullnægja settum
lögum. Kynning og fræðsla á hvaða áhrif það geti haft á fyrirtæki að skipa konur í stjórn ættu
að koma veg fyrir að konur væru einungis skipaðar í stjórnir upp á sýndarmennsku, þar sem
viljinn væri raunverulega til að þær tækju þátt í stjórnun fyrirtækjanna. Áhugi hluthafa og
æðstu stjórnenda á að jafna kynjahlutföllin meðal æðstu stjórnenda og stjórnarmanna
fyrirtækja þarf að vera til staðar til að kynjahlutföllin verði jöfnuð.
Fyrirtæki þurfa að breyta vinnuumhverfi sínu til að gera fleiri konum kleift að taka að
sér stjórnarmannastöður eða stjórnendastöður. Aðhafist fyrirtæki ekkert geta þau átt von á
að missa hæfileikaríkustu konurnar frá sér. Aðlaga þarf vinnuumhverfið að þörfum kvenna,
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meðal annars passa að kröfurnar um „hvenær sem er, hvar sem er“ verði ekki til þess að
konur eigi ekki möguleika á að klifra upp metorðastigann, sem gerir þær hæfari til
stjórnarsetu. Sveigjanlegri vinnutíma, tillitsemi til þeirra skyldna sem konur virðast bera
umfram karla gangvart heimili og fjölskyldu og hvatning til kvenna til að taka næstu skref að
starfsframa þarf að auka. Félög þurfa að setja sér stefnu um hvernig skuli staðið að jöfnun
kynjanna í stjórnum, þau þurfa að setja markmiðið að blandaðri stjórn ofarlega á dagskrá hjá
sér og styðja konur til starfsframa, meðal annars með starfsþjálfun eða námskeiðum, sem
hugsuð eru til hjálpa konum að sjá möguleika sína, hvetja þær til að gera meiri kröfur til
starfsframa og minnka vanmat þeirra á sjálfum sér.
Til að tryggja að því sem næst jafnt hlutfall kvenna og karla bjóði sig fram til
stjórnarsetu í félagi væri ráðlegt að félög auglýsi eftir framboðum og/eða skipi félaginu
tilnefningarnefndir sem finna frambjóðendur, meta hæfi þeirra og samsetningu þeirra og
leggi fram tillögu fyrir hluthafafund um samsetningu stjórnar. Auglýsa má sérstaklega eftir
öðru hvoru kyninu, ef tilgangur auglýsanda er að stuðla að jafnari kynjaskiptingu innan
starfsgreinarinnar, hér stjórnarinnar, og skal það þá tekið fram í auglýsingunni, sbr. 3. mgr.
26. gr. jfl.
15.3.2 Lög, reglugerðir og samþykktir
Úrræði hlutafélagskrár til að tryggja að kynjakvótanum verði fullnægt virðast aðeins vera að
synja skráningu nýrrar stjórnar sem tilkynnt er eftir 1. september 2013 og fullnægir ekki
kynjakvótanum. Breyta þarf þessum úrræðum hlutafélagaskrár, enda hefur sýnt sig að virk
viðurlög verða til þess að fyrirtæki framfylgja lögum.
Ekki er hægt að beita 152. gr. hfl. gegn hluthafafundi, sem kýs hlutafélaginu stjórn
sem fullnægir ekki ákvæðum laga um kynjakvótann, enda er hluthafafundur ekki lögaðili.
Lagt er til að greininni verði breytt svo hægt verði að krefja félagið sjálft um að fara eftir
lögum og refsa með sektum fullnægi stjórn félagsins ekki kynjakvótanum. Hugsanlegt er að
sektarheimild þessi þurfi að vera víðtækari út frá öðrum viðfangsefnum en eru til athugunar
í ritgerð þessari.
Lagt til að hlutafélagaskrá verði veitt heimild til að leita upplýsinga hjá
launagreiðendaskrá um hvaða félög hafi fleiri en 50 starfsmenn á ársgrundvelli.
Enn fremur er lagt til sett verði reglugerð á grundvelli 158. gr. hfl. um framkvæmd
sektarboða og annarra refsinga sem leggja skuli á þá sem ekki fylgja skyldum sínum
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samkvæmt lögunum, þá einkum hvernig framfylgja skuli úrræðum 156. gr. hfl. Ráðlegt væri
að nákvæm útlistun á ferlinu sem færi í gagn ef félag vanrækti tilkynningar til
hlutafélagaskrár eða ef hlutafélagaskrá synjaði tilkynningu um atriði sem félögum ber að
tilkynna samkvæmt ákvæðum hlutafélagalaganna. Sérstaklega skal litið til heimilda í
jafnréttislögunum, lögum um ársreikninga og reglugerð nr. 664/2008, við gerð
reglugerðarinnar.
Stjórnvöld skulu jafnframt velta fyrir sér áhrifum minnihlutaverndarinnar í 7. mgr. 63.
gr. hfl. á niðurstöður kosninga og hvort nauðsynlegt sé að fella heimild minnihluta hluthafa
til að krefjast hlutfalls- eða margfeldiskosningu, til að auka líkur á því að kjörin stjórn
fullnægi kynjakvótanum.
Verði framangreindar lagabreytingar og reglugerðarsetning framkvæmd hefði
hlutafélagaskrá skýra heimild í lögum til að aðhafast gegn brotum lögaðila á ákvæðinu um
kynjakvótann.
Félög með fleiri en 50 starfsmenn þurfa að taka upp nýtt ákvæði í samþykktir sínar
sem kveður á um hvað skuli gerast náist kynjakvótinn ekki með kosningu á hluthafafundi.
Ýmsar leiðir koma til greina, en í ritgerð þessari er lagt til að félögin setji reglur sem verða til
þess að kosningarnar leiði af sér einhvers konar fléttustjórn þar sem kona og karl skipi fyrstu
tvö stjórnarmannasætin, þriðji stjórnarmaðurinn skuli síðan vera að því kyni sem sá var sem
hlaut flest atkvæðin, fjórði stjórnarmaðurinn af gagnstæðu kyni og svo framvegis. Enn
fremur kemur til greina að hluthafar geri með sér hluthafasamkomulög.
Vandinn er ekki vandi kvenna, heldur markaðarins, það eru fyrirtækin og þjóðfélagið
sem er að tapa á því að nýta allan mannauðinn ekki nægilega vel. Vonast er til að ritgerðin
verði öllum hvatning til að jafna kynjahlutföllin í stjórnum fyrirtækja, að ekki sé aðeins litið á
kynjakvótann sem kvöð heldur sjái fyrirtæki ávinning sinn í að fullnægja kynjakvótanum. Til
að kynjakvótanum verði fullnægt frá gildistöku ákvæðisins þurfa allir að vera meðvitaðir um
þann ávinning sem fyrirtæki geta fengið af því að hafa blandaðar stjórnir.
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