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Jafnréttisstefna Regins hf. og dótturfélaga

Reginn hf. og dótturfélög (,,Reginn" eða ,,félagiö") fylgir eftirfarandi jafnréttisstefnu, í

samræmi viÕ ákvæöi laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Með jafnréttisstefnu þessari leitast félagiö viÕ aö gæta fyllsta jafnræðis milli starfsmanna

óháÕ kyni, aldri og uppruna. Áhersla er lögð á aö hver starfsmaöur sé metinn aö eigin

verðleikum og hafijafna möguleika og sömu réttindi ístarfi sínu.

Launajafnrétti

Reginn hefur launajafnrétti að leiÖarljósi. Viö ákvörðun launa skal þess gætt að

konum og körlum séu greidd jöfn laun og njóti sömu kjara fyrir sömu eöa

jafnverÖmæt störf. Viðmið sem lögÕ eru til grundvallar launaákvörðun skulu ekki

fela ísér kynjamismun.

2. Jafn aðgangur að störfum

Félagið kappkostar aÕ vera áhugaverÕur og samkeppnishæfur vinnustaöur þar

sem jafnrétti ríkir og bæði konur og karlar eiga jafna möguleika til starfa og

stjórnarsetu. Augllist störf skulu standa opin jafnt konum og körlum.

Samræming fjölskyldu- og atvinnulífs

Jafnvægi milli vinnu og einkalifs skiptir miklu máli, Starfsmenn félagsins eiga kost

á sveigjanlegum vinnutíma þannig aö tekiö sé tillit til fjölskylduaöstæðna

starfsmanna svo auövelt sé að samræma vinnu og einkalíf.

4. Viöbrögð við einelti, kynferðislegri áreitni, kynbundinni áreitni og ofbeldi

Starfrækt er sérstakt teymi innan félagsins sem ætlaÕ er aö fyrirbyggja og

bregÕast við málum sem tengjast einelti og kynferðislegri áreitni og ofbeldi. Komi

upp slík tilvik er til staöar sérstök viðbragðsáætlun og tilkynningarblað sem

aðgengilegt er öllum starfsmönnum.

Jöfn tækifæri til starfsþróunar, náms og fræðslu

Reginn hefur aÕ leiðarljósi a0 gefa starfsmönnum jöfn tækifæri til aö vaxa og

þróast í starfi. Allir starfsmenn skulu hafa jafnan aögang að starfsþjálfun,

símenntun, endurmenntun og eiga möguleika á aÕ sækja iimis námskeið sem

haldin eru til aÕ auka hæfni í starfi.
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6 Eftirfyl gni með jafnréttismál um

Stjórnendur Regins halda utan um og hafa eftirlit meö jafnréttismálum félagsins.

Félagiö hefur farið í gegnum jafnlaunaúttekt og hyggst sækja um jafnlaunavottun

á árinu 2019. í starfs- og siðareglum félagsins er áhersla lögð á aö öll áreitni og

mismunun á grundvelli kyns, kynþáttar, kynhneigöar, uppruna, aldurs o.s.frv. er

með öllu óheimil. ViÕ ráÖningu staöfestir hver starfsmaður að hann hafi lesiö og

kynnt sér reglurnar.

Þannig staöfest af stjórn Regins hf. þann 11. apríl 2019

Albert Þór Jónsson

Brynd ís Hrafnkelsdóttir

Guðrún Tinna Ólafsdótt¡r

HeiÕrún Emilía Jónsdóttir

Tómas Kristjánsson
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