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Fjármála- og efnahagsráðuneyti

Arnarhvoli v/Lindargötu 
101 Reykjavík

Umsögn þessi er send í tölvupóstfangið: 
postur@fjr.is

Reykjavík, 5. ágúst 2016.

Efni: Umsögn hóps sendiherra um drög að frumvarpi til nýrra laga um 
kjararáð, sent sendiherrum 15. júlí 2016.
Í lögum nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands segir m.a. í 1. gr. Utanríkisþjónusta Íslands 
fer með utanríkismál og gætir í hvívetna hagsmuna Íslands gagnvart öðrum ríkjum. Hún skal 
einkum gæta hagsmuna Íslands að því er snertir
1. stjórnmál og öryggismál
2. utanríkisviðskipti, og
3. menningarmál.

Utanríkisþjónustan annast í umboði forseta Íslands samningagerðir við önnur ríki nema þar 
frá sé gerð undantekning í lögum eða forsetaúrskurði.
Samkvæmt 8. gr. laganna eru ráðuneytisstjóri og sendiherrar æðstu embættismenn 
utanríkisþjónustunnar.

Íslenska þjóðin telur um þessar mundir aðeins um 330 þúsund manns og er þjóð sem vill gera 
sig gildandi meðal fjölmennustu landa heims, stærstu hagkerfa og öflugustu viðskiptalanda 
Íslands.
Sendiherrar íslensku utanríkisþjónustunnar er eina starfsstétt Stjórnarráðsins sem hefur að 
staðaldri í krafti stöðu sinnar aðgang að þjóðhöfingjum og forstjórum þessara landa og 
fyrirtækja í því skyni að sækja fram fyrir Ísland erlendis.

Hinn 15. júlí sl. birti fjármála- og efnahagsráðuneytið drög að frumvarpi um kjararáð til 
umsagnar. Sama dag var umrætt frumvarp sent sendiherrum í utanríkisþjónustu Íslands. Í 
þessari umsögn verður farið yfir nokkur atriði frumvarpsins sem sendiherra hópnum þykja 
gagnrýniverð, að teknu tilliti til ýmissa fullyrðinga sem þar koma fram svo og alþjóðlegra 
skuldbindinga íslenska ríkisins.

Rétt er að geta þess í upphafi að umsögn þessi er tekin saman vegna þeirrar breytingar sem 
lögð er til í frumvarpinu um að færa sendiherra undan lögsögu kjararáðs, en eftir gildistöku 
frumvarpsins myndu kjör sendiherra taka mið af kjarasamningum á hefðbundinn hátt, þ.e. 
kjarasamningum Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Hér verður því 
einungis fjallað um stöðu sendiherra samkvæmt frumvarpinu. Rétt er að geta þess í upphafi að
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utanríkisráðuneytið starfrækir 22 sendiskrifstofur í 18 ríkjum. Hér er átt við sendiráð, 
fastanefndir og aðalræðisskrifstofur.

I. Almennar athugasemdir

A. Skortur á samráði við sendiherra
1) Í frumvarpi til laga um kjararáð segir að haft hafi verið samráð við þá aðila sem undir 

gildissvið þess falla. Hvað utanríkisráðuneytið varðar segir eftirfarandi í frumvarpinu:

„ Utanríkisráðuneytið hélt og sérstaka kynningu um efni frumvarpsins með 
sendiherrum ásamt fulltrúum fjármála- og efnahagsráðuneytis.“ [sjá bls. 20 í 
frumvarpi]

2) Athugasemd: Þessi lýsing frumvarpshöfunda á samráði við sendiherra fær ekki staðist. 
Á sínum tíma var tilkynnt um að kynningarfundur yrði haldinn með sendiherrum þann 
14. október 2015. Sendiherrar lögðu fram munnlega beiðni þess efnis að fá frumvarp 
fjármálaráðuneytisins eða einhver gögn fyrir þennan kynningarfund en þeirri beiðni 
var hafnað með þeim rökstuðningi að „...þar sem frumvarpið hafi ekki verið lagt fyrir 
ríkisstjórn sé ekki hægt að dreifa því strax.“ Auk þessa var sérstaklega tekið fram að 
breytingar sem vörðuðu sendiherra væru tiltölulega einfaldar og auðvelt að fara yfir 
þær á fundinum.

3) Það frumvarp sem umsögn þessi varðar var send sendiherrum þann 15. júlí sl., líkt og 
fyrr greinir, en þá eru liðnir 10 mánuðir frá umræddum kynningarfundi. Er 
sendiherrum því veittur einungis 15 daga frestur (virkir dagar) til að skila umsögn við 
frumvarpið. Frumvarpið er hins vegar 36 blaðsíður með umfangsmiklum breytingum á 
núgildandi lögum um kjararáð, útfellingum og flóknum lögfræðilegum skýringum sem 
varða grundvallarhagsmuni heillar starfstéttar, þ.e. sendiherra, í utanríkisþjónustu 
Íslands. Gera verður athugasemd við þessa tilhögun við gerð frumvarpsins og vekur 
furðu að þau samskipti sem hér er gerð grein fyrir skuli vera nefnd „samráð“ í 
frumvarpi til laga um kjararáð.

B. Enginn rökstuðningur um stöðu sendiherra
4) Í frumvarpi til laga um kjararáð kemur fram að lagt sé til að skrifstofustjórar í 

Stjórnarráðinu og sendiherrar verði ekki lengur undir ákvörðunarvaldi kjararáðs heldur 
fari um laun þeirra samkvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra starfsmanna 
Stjórnarráðsins.

5) Athugasemd: Umrædd breyting felur í sér grundvallarbreytingu á stöðu þessara aðila. 
Þrátt fyrir þessa grundvallarbreytingu er engan rökstuðning að finna fyrir því að hverju 
þessi breyting er nauðsynleg, hvað þá æskileg. Auk þess ber að gera sérstaka 
athugasemd við það að engan sérstakan rökstuðning er að finna um stöðu sendiherra 
heldur er iðulega fjallað um stöðu skrifstofustjóra og sendiherra, þ.á m. þegar vísað er 
til fyrirmynda á Norðurlöndum. Þessi framsetning er misvísandi og felur í sér mikla
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einföldum á stöðu tveggja ólíkra hópa innan Stjórnarráðsins. [sjá bls. 22 í frumvarpi] 
Fjallað verður nánar um sérstöðu sendiherra hér síðar.

C. Félaga- og samningsfrelsi ekki haft að leiðarljósi
6) Um markmið frumvarpsins segir eftirfarandi:

„Með félaga- og samningsfrelsið að leiðarljósi er það meginmarkmið sett í 
frumvarpinu að fækka verulega þeim sem kjararáð ákvarðar laun og önnur starfskjör 
og að þau ráðist a f samningum á venjulegan hátt eftir því sem við verður komið vegna 
eðlis starfa eða samningsstöðu.“ [sjá bls. 8 í frumvarpi]

7) Athugasemd: Ekki er unnt að sjá hvernig löggjafinn hyggst ná markmiði frumvarpsins 
með því að taka skrifstofustjóra og sendiherra, sem hafa fallið undir sjálfstæða 
stjórnsýslunefnd, kjararáð, og veita þeim stéttarfélögum, sem þessir sömu hópar falla 
undir, rétt til að semja fyrir þeirra hönd, þegar það liggur ljóst fyrir að umræddir hópar 
hafa ekki sjálfstæðan verkfallsrétt. Á þetta sérstaklega við um starfsmenn 
utanríkisþjónustunnar, sbr. 2. tölul. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga 
opinberra starfsmanna. Af hálfu þessara hópa er mjög takmarkað samningsfrelsi í raun 
að þessu leyti þar sem þeir geta ekki lagt niður störf vegna eðlis starfa þeirra ef ekki 
semst um kaup og kjör. Af þessu er ljóst að „félaga- og samningsfrelsi“ er ekki haft að 
leiðarljósi líkt og haldið er fram í frumvarpinu þrátt fyrir fullyrðingar um hið 
gagnstæða.

D. Rök fyrri ráðherra eiga enn við um núverandi stöðu sendiherra
8) Sendiherrar og skrifstofustjórar hafa heyrt undir kjararáð samkvæmt lögum nr. 

47/2006 um kjararáð með áorðnum breytingum. Í því frumvarpi sem varð að lögum 
nr. 168/2007, sem breyttu lögum nr. 47/2006, segir m.a.:

,,I Ijósi smæðar íslenskrar stjórnsýslu er mikilvægt að þeir embættismenn sem teljast 
til yfirstjórnar ráðuneyta og gegna þar margvíslegum stjórnunar- og trúnaðarstörfum, 
bæði inn á við og gagnvart stofnunum sem og hagsmunasamtökum, standi ekki 
jafnframt í kjarasamningsgerð og kjaradeilum við ríkið og ráðuneytin. Það fær illa 
samrýmst störfum þeirra og veikir yfirstjórn ráðuneytanna. Var það ein a f ástæðum 
þess að þessi störf voru á sínum tíma annars vegar felld  undir ákvörðunarvald 
kjaranefndar og hins vegar undanþegin verkfalli. Til að árétta þessa sérstöðu er því 
lagt til að ráðuneytisstjórar og skrifstofustjórar í Stjórnarráði Íslands, sem skipaðir 
eru samkvæmt 13. gr. laga nr. 73/1969, falli undir úrskurðarvald kjararáðs.“

9) Ofangreindur rökstuðningur kom fram í frumvarpi, sem varð að lögum nr. 168/2007, 
lögðu fram af hálfu Árna M. Mathiesen, þáverandi fjármálaráðherra, til stuðnings því 
að tilteknir hópar, þ.á m. sendifulltrúar í utanríkisþjónustunni, yrðu felldir aftur undir 
lögsögu kjararáðs eftir að ráðið hafði kveðið á um að tilteknir hópar féllu utan lögsögu 
ráðsins. Í framsöguræðu fjármálaráðherra var lögð sérstök áhersla á framangreind rök 
til stuðnings því að umræddir aðilar heyrðu undir kjararáð. Umrædd rök eiga enn við 
um stöðu sendiherra í utanríkisþjónustu Íslands og er ekkert fram komið sem leiðir til 
gagnstæðrar niðurstöðu -  m.ö.o. ef sendiherrar þurfa að standa í kjarasamningsgerð og 
kjaradeilum mun bæði yfirstjórn utanríkisþjónustunnar svo og hagsmunagæsla 
sendiherra erlendis fyrir hönd íslenska ríkisins veikjast, sbr. nánar hér síðar.
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E. Engin umfjöllun um stjórnarskrá eða mannréttindasáttmála
10) Í frumvarpi fjármálaráðherra segir eftirfarandi um það hvort að frumvarpið fullnægi 

áskilnaði stjórnarskrár og alþjóðlegra skuldbindinga:

„Efni frumvarpsins kallar ekki á sérstaka skoðun á samræmi við stjórnarskrá og 
alþjóðlegar skuldbindingar.“ [sjá bls. 20 í frumvarpi]

11) Athugasemd: Ekki er unnt að fallast á þessa afstöðu frumvarpshöfunda til 
stjórnarskrárvarinna mannréttinda þeirra sem munu falla undir gildissvið 
frumvarpsins. Í upphafi almennra athugasemda frumvarpsins er um það fjallað að þótt 
einstaklingar njóti almennt réttar til að semja um starfskjör sín skv. 2. mgr. 75. gr. 
stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 þá hafi löggjafinn talið þörf fyrir lögskipaðan 
úrskurðaraðila um launakjör sumra þeirra þar sem svo háttar til að launakjörin geta 
ekki ráðist af samningum á venjulegan hátt vegna eðlis starfanna eða samningsstöðu.

12) Þrátt fyrir að viðurkennt sé að unnt sé að takmarka rétt tiltekinna hópa, s.s. tiltekinna 
ríkisstarfsmanna, til að semja um starfskjör sín þá nýtur löggjafinn ekki ótakmarkaðs 
svigrúms við ákvörðun þess regluverks sem um þessa aðila skal gilda. 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur komist að þeirri niðurstöðu að unnt sé að brjóta 
gegn rétti opinberra starfsmanna í skilningi 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 
niðurstöðu dómsins í máli Demir and Baykara gegn Tyrklandi:

„119. As to the necessity o f such interference in a democratic society, the Court 
reiterates that lawful restrictions may be imposed on the exercise o f trade-union rights 
by members o f the armed forces, o f the police or o f the administration o f the State. 
However, it must also be borne in mind that the exceptions set out in Article 11 are to 
be construed strictly; only convincing and compelling reasons can justify restrictions 
on such parties' freedom o f association. In determining in such cases whether a 
“necessity” -  and therefore a “pressing social need” -  within the meaning o f Article 
11 § 2 exists, States have only a limited margin o f appreciation, which goes hand in 
hand with rigorous European supervision embracing both the law and the decisions 
applying it, including those given by independent courts [...] The Court must also look 
at the interference complained o f in the light o f the case as a whole and determine 
whether it was “proportionate to the legitimate aim _pursued” and whether the reasons 
adduced by the national authorities to justify it were “relevant and suficient”. In so 
doing, the Court has to satisfy itself that the national authorities applied standards 
which were in conformity with the principles embodied in the appropriate provision o f 
the Convention and, moreover, that they based their decisions on an acceptable 
assessment o f the relevant facts [...]. “

13) Í frumvarpinu kemur ekki fram mat löggjafans á því að teknu tilliti til skuldbindinga 
íslenska ríkisins samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu hvaða nauðsyn (e. 
necessity) búi að baki því í ljósi mikilvægra samfélagslegra hagsmuna (e. pressing 
social need) að taka t.d. sendiherra undan ákvörðunarvaldi kjararáðs og fella þá undir 
Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins þegar sömu aðilar geta ekki neytt 
verkfallsréttar. Óþarfi er að taka fram að fjármálaráðherra er viðsemjandi Félags 
háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins sem er ætlað að semja um kaup og kjör
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sendiherra. Sama félag getur ekki skipulagt verkfallsaðgerðir náist ekki samkomulag 
við fjármálaráðherra þar sem starfsmenn utanríkisþjónustunnar njóta ekki 
verkfallsréttar, sbr. 2. tölul. 19. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna. Auk þessa er á engan hátt fjallað um hvort löggjafinn telji að meðalhófs 
hafi verið gætt við þá útfærslu sem er ætlað að ná markmiði frumvarpsins (e. 
proportionate to the legitimate aim pursued).

14) Að teknu tilliti til dómaframkvæmdar dómstólsins, þar sem gerðar eru kröfur til þess 
að fram komi fullnægjandi rökstuðningur og lýsing á mati löggjafans fyrir takmörkun 
mannréttinda tryggðum samkvæmt mannréttindasáttmálanum, verður að telja fulla 
ástæðu til að fjalla um ofangreind atriði í frumvarpinu.

II. Athugasemdir vegna sérstakrar stöðu sendiherra og starfsmanna 
utanríkisþjónustunnar

A. Ekkert tillit tekið til stöðu sendiherra innan stjórnskipulags
15) Frumvarp til laga um kjararáð gerir ráð fyrir því að sendiherrar séu flokkaðir með 

öðrum starfsstéttum Stjórnarráðsins. Í f-lið 8. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um með 
hvaða hætti kjör sendiherra skuli ákvörðuð:

„ 39. gr. laganna orðast svo:
Laun og önnur launakjör embættismanna skulu ákveðin a f sérstakri starfseiningu skv. 
39. gr. a eða kjararáði samkvæmt þeim lögum sem um þá úrskurðaraðila gilda. Þó 
skulu laun og önnur launakjör þeirra skrifstofustjóra í Stjórnarráði sem ekki falla
undir úrskurðarvald kjararáðs þ.e. sendiherra og annarra stétta .fara eftir
kjarasamningum sem stéttarfélög eða samtökþeirra gera við ríkið, sbr. 47. g r .“

16) Athugasemd: Það orkar tvímælis að flokka sendiherra með öðrum starfsstéttum sem 
ekki eru flutningsskyldar. Sú skipan sem mælt er fyrir í fyrrgreindu frumvarpi tekur á 
engan hátt tillit til hinnar sérstöku stöðu sendiherra innan íslensks stjórnskipulags og 
samkvæmt þjóðarétti.

17) Staða sendiherra gagnvart forseta Íslands og ríkisstjórn Íslands á sér enga hliðstæðu í 
íslensku stjórnkerfi. Samkvæmt 2. tölul. 22. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins teljast sendiherrar til embættismanna og eru taldir upp í 
þeirri grein meðal æðstu embættismanna íslenska ríkisins.

18) Sendiherrar eru einu embættismenn Stjórnarráðsins sem afhenda erlendum 
þjóðhöfðingjum trúnaðarbréf frá forseta Íslands. Trúnaðarbréf hefur verið skilgreint 
með eftirfarandi hætti: „Trúnaðarbréf kallast á ensku „Credentials“ eða „Letters of 
credence“. Trúnaðarbréf er í raun og veru sendibréf í sérstöku formi frá þjóðhöfðingja 
þess ríkis, sem sendiherra kemur frá (sendiríkinu), til þjóðhöfðingja þess ríkis sem 
tekur við sendiherranum (viðtökuríkisins). Trúnaðarbréf sendiherra hafa að jafnaði 
lokasetningu þess efnis að sendandinn, þ.e. forseti Íslands, biður þjóðhöfðingjann að 
„leggja trúnað á“ allt sem sendiherrann kunni að tjá honum í sínu nafni eða
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ríkisstjórnar Íslands. Engir aðrir embættismenn íslenska ríkisins eða starfsmenn þess 
bera þessar skyldur í störfum sínum.

19) Þá er ljóst af lögum nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands að sendiherrar og aðrir 
starfsmenn utanríkisþjónustunnar njóta algjörrar sérstöðu vegna þeirrar einföldu 
staðreyndar að þeir eru skyldugir til að starfa sem fulltrúar utanríkisþjónustunnar 
erlendis eða í ráðuneytinu samkvæmt ákvörðun ráðherra. Um þetta efni vísast til 10. 
gr. laga nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands. Enginn annar hópur innan 
Stjórnarráðsins er í sambærilegri stöðu að þessu leyti. Að sama skapi er enginn annar 
hópur í þeirri stöðu að þurfa að gæta hagsmuna íslenska ríkisins á alþjóðavettvangi að 
staðaldri, m.a. með því að taka þátt í eða stýra fundum þar sem slíkir hagsmunir koma 
við sögu, sitja fundi fyrir hönd ráðherra og gefa skýrslur um málefni sem kunna að 
varða íslenska hagsmuni.

20) Sendiherrar eru æðstu embættismenn íslenska ríkisins í viðtökuríkinu og hjá 
viðkomandi alþjóðastofnunum þegar þeir gegna störfum í sendiráðum og 
fastanefndum. Til marks um þessa sérstöðu eru sendiherrar flokkaðir með 
ráðuneytisstjóra í tign, sbr. 8. gr. laga nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands. Þeir 
gæta hagsmuna Íslands hvað varðar stjórnmál og öryggismál, utanríkisviðskipti og 
menningarmál. Þeir njóta sérstakrar stöðu samkvæmt fjölmörgum alþjóðasamningum, 
þ.á m. Vínarsamningnum um stjórnmálasamband, og hafa yfirlýsingar þeirra fyrir 
hönd íslenska ríkisins réttaráhrif að lögum samkvæmt meginreglum þjóðaréttar, sbr. 
lög nr. 16/1971 um aðild Íslands að alþjóðasamningi um stjórnmálasamband.

21) Á þeim 20 árum frá því að sendiherrar voru felldir undir kjararáð hefur í raun ekkert 
breyst varðandi eðli starfsins sem kallar á jafn róttæka breytingu og lagt er til í 
frumvarpinu. Jafnframt eru sendiherrar í afleitri og fordæmalausri samningsstöðu þar 
sem hluti þeirra er staðsettur á Íslandi en fjöldi þeirra er dreifður um allan heim á 22 
starfsstöðvum þar sem sú fjarlægasta er 9 klst. á undan íslenskum tíma. Engin önnur 
starfsstétt sem færi undir stéttarfélag væri í þessari aðstöðu. Ekkert hefur breyst hvað 
stöðu sendiherra varðar, þegar þetta er ritað, sem kallar á það að þeir heyri ekki undir 
kjararáð.

B. Óvenjulegar aðstæður til úrlausnar fyrir sendiherra
22) Í frumvarpi til laga um kjararáð er kjararáði uppálagt að taka tillit til „álags er starfi 

fylgir“ og er það orðasamband að finna á víð og dreif í frumvarpinu í svipuðu 
samhengi. Þannig er vísað til „álags er starfi fylgir“ í 2. mgr. 4. gr. frumvarpsins:

„Kjararáð skal ákvarða laun og kveða á um önnur starfskjör. Kjararáð skal við 
úrlausn mála taka tillit til starfsskyldna og ábyrgðar, hæfniskrafna, vinnuframlags og 
álags er starfi _ fylgja (undirstrikun umsagnarhöfunda). Ráðið skal og meta og taka tillit 
til kvaða sem störfunum fylgja, svo sem hlunninda og réttinda sem tengjast embætti og 
launum, svo sem lífeyrisréttinda og ráðningarkjara. Einnig getur ráðið ákveðið 
sérstakan tímabundinn launaauka vegna sérstaks álags er starfinu fylgir (undirstrikun 
umsagnarhöfunda) “
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23) Þá er ennfremur gert ráð fyrir því í frumvarpinu að hin „sérstaka starfseining“ taki tillit 
til álags. Þannig segir í 3. mgr. 39. gr. a í frumvarpi um það atriði:

„ Við ákvörðun þeirra launa sem grunnlaunaflokki og undirflokki fylgja skal taka tillit 
til starfsskyldna og ábyrgðar, hæfniskrafna, vinnuframlags, álags er starfi fylgir 
(undirstrikun umsagnarhöfunda) og hvaða aukastörf beri að launa sérstaklega...“

24) Athugasemd: Ofangreind ákvæði myndu ekki gilda um sendiherra þar sem þeir féllu 
hvorki undir úrskurðarvald kjararáðs né hinnar „sérstöku starfseiningar“ samkvæmt 
núverandi útgáfu frumvarps um kjararáð.

25) Ekki verður um það deilt að álag kunni að fylgja störfum þeirra starfshópa sem falla 
undir kjararáð og hina „sérstöku starfseiningu“, en gera verður alvarlegar 
athugasemdir við að sendiherrar séu ekki taldir tilheyra þessum hópi yfirstjórnar 
Stjórnarráðsins. Í þessu sambandi ber að geta þess að sendiherrar eru nú staðsettir í 22 
sendiráðum og fastanefndum um víða veröld. Í skýrslu Ríkisendurskoðunar frá mars 
2015 sem heitir „Rekstur og starfsemi sendiskrifstofa Íslands“ er bent á önnur norræn 
ríki hafi sett sér það viðmið að þrír útsendir starfsmenn þurfi, að lágmarki, að starfa á 
hverri sendiskrifstofu. Árið 2014 hafi mönnun meira en helmings íslensku 
sendiskrifstofanna verið undir norræna viðmiðinu. Ríkisendurskoðun hefur hvatt til 
þess að sett verði viðmið um lágmarksfjölda starfsmanna á sendiskrifstofu.

26) Sendiherrar þurfa að taka á hverjum þeim aðstæðum og vandamálum sem upp geta 
komið annaðhvort af mannavöldum eða náttúruhamförum. Til skýringar skulu nefnd 
nokkur dæmi sem upp hafa komið og leyst hefur verið úr af hálfu sendiherra og 
starfsmanna sendiráða:

o Frakkland; hryðjuverkin í París 2015 og í Nice 2016 og þær ógnir sem leitt 
hafa til þess að neyðarástand er ennþá í landinu. Þessar ógnir hafa kallað á 
gríðarlegt álag á sendiráðið við að aðstoða Íslendinga og hafa upp á 
Íslendingum í landinu vegna ótta um afdrif þeirra;

o Belgía; hryðjuverkin og sprengingarnar í Brussel 2015 þar sem mikið mæddi á 
sendiráðinu vegna töluverðs fjölda Íslendinga þar í borg. Viðvarandi ólga er í 
borginni vegna ótta við áframhaldandi hryðjuverk.

o Noregur; miðborg Osló árið 2011, hryðjuverkin og sprengingarnar í 
miðborginni sem urðu 8 manns að bana og fjöldamorðin í Útey þar sem 69 
ungmenni féllu í skotárásum.

o Japan; árið 2011 reið fjórði stærsti jarðskjálfti veraldarsögunnar uppá 9.0 á 
richterskala yfir Japan og í kjölfar hans flóðbylgja sem varð allt að 20.000 
manns að bana. Þá skall flóðbylgjan á Fukushima Daiichi kjarnorkuverið, um 
280 kílómetra norður af Tókíó, sem er 32 milljón manna stórborg, sem olli 
einu mesta kjarnorkuslysi sögunnar. Í sendiráði Íslands í Tókíó var sendiherra 
eini útsendi starfsmaður utanríkisþjónustunnar, ásamt einum staðarráðnum 
starfsmanni. Þar sem sendiráðið var 9 klst. á undan Íslandi tímalega séð var í
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raun sólarhringsvakt í sendiráðinu því aðstæður voru fljótar að breytast í 
Fukushima. Í um vikutíma stafaði íbúum Tókíó bráðahætta af völdum 
geislunar frá ónýtu kjarnorkuverinu en íslenska sendiráðinu var ekki lokað þar 
sem Íslendingar í Tokíó áttu ekki heimangengt, þrátt fyrir að hátt á þriðja tug 
sendiráða annarra ríkja lokuðu, s.s. sendiráð Noregs og Finnlands.

o Sovétríkin og Rússneska sambandslýðveldið; árið 1991 var sendiráð Íslands í 
Moskvu mannað sendiherra og sendiráðsritara þegar Sovétríkin hrundu. 
Starfsemi sendiráðsins var haldið gangandi meðan flest önnur sendiráð lokuðu 
alfarið af ótta við að vopnuð átök brytust út.

27) Að teknu tilliti til framangreindra álagsþátta, sem leiða til álags fyrir sendiherra og 
fjölskyldur þeirra -  álags sem ekki á sér hliðstæðu hjá öðrum starfsstéttum 
stjórnkerfisins -  er mjög hæpið að gera ekki lengur ráð fyrir því sérstaka álagi sem 
starfinu kann að fylgja. Því verður að gera alvarlegar athugsemdir við það að 
sendiherrar falli ekki undir kjararáð (eða hina „sérstöku starfseiningu“, sbr. nánar hér 
síðar).

C. Dregið verður úr getu sendiherra til að gæta hagsmuna Íslands
28) Hætta er á að sá tími sem sendiherrar myndu þurfa til að sinna í kjarabaráttu í 

samvinnu við Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins myndi draga úr 
getu þeirra til að gæta hagsmuna Íslands gagnvart erlendum sendiráðum hér á landi og 
gagnvart erlendum ríkjum og alþjóðastofnunum á erlendum vettvangi.

29) Eins og fjármála- og efnahagsráðuneytinu er kunnugt hefur umtalsverður niðurskurður 
átt sér stað í utanríkisráðuneytinu á undanförnum árum. Þannig gekk 
utanríkisráðuneytið lengst í fyrsta niðurskurði stjórnvalda eftir fjármálaáfallið 2008, en 
þessi niðurskurður, auk þeirra sem síðar fylgdu, leiddu til fækkunar starfsfólks í 
höfuðstöðvunum á Rauðarárstíg, sendiráðum og fastanefndum. Þetta hefur leitt til þess 
að sendiherrar njóta minni aðstoðar við störf sín miðað við það sem áður var. Þetta 
hefur leitt til þess að sendiherrar eiga í mörgum tilvikum mun erfiðara með að gæta 
hagsmuna ríkisins erlendis vegna þess að þeir þurfa að sinna skrifstofustörfum o.fl. 
sem t.d. útsendir ritarar og annað starfsfók sendiráða sinnti áður. Með því að bæta 
kjarabaráttu við störf sendiherra mun draga enn frekar úr getu sendiherra til að gæta 
hagsmuna Íslands, hvort heldur sem það er hér á landi eða erlendis.
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D. Neikvæðar afleiðingar fyrir aðstandendur sendiherra
30) Að síðustu skal tekið fram, hvað varðar sérstöðu sendiherra miðað við aðrar 

starfsstéttir innan Stjórnarráðsins, að tilfærsla sendiherra frá kjararáði til stéttarfélags 
kann að hafa afleiðingar fyrir fjölskyldumeðlimi sendiherra og þar af leiðandi víðtæk 
áhrif á fjölskyldulíf sendiherra sem starfsmanna utanríkisþjónustunnar.

31) Eins og þegar hefur komið fram leiðir af 10. gr. laga nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu 
Íslands að sendiherrar eru flutningsskyldir. Það hefur í för með sér að þeim ber skylda 
til að starfa sem fulltrúar utanríkisþjónustunnar erlendis samkvæmt ákvörðun ráðherra 
í allt að átta ár í senn eða þá í ráðuneytinu sjálfu. Umrædd flutningsskylda þýðir mikla 
röskun á stöðu og högum viðkomandi sendiherra þar sem maki og börn flytja í flestum 
tilfellum með sendiherra vegna starfa hans erlendis. Þetta hefur áhrif á fjölskyldulíf 
þessa hóps og er unnt að nefna eftirfarandi dæmi:

a) Staða maka á atvinnumarkaði: Makar eru flestir menntaðir og í góðum störfum á 
íslenskum vinnumarkaði. Ekki er gert ráð fyrir því hjá hinu opinbera eða á 
almennum vinnumarkaði að stöður séu „geymdar“ fyrir maka sendiherra í mörg ár 
í senn. Maki sendiherra missir því iðulega atvinnu sína hér á landi og getur ekki 
starfaði í gistiríki þar sem bann er lagt við störfum maka sendiráðsstarfsmanna. 
Þegar flutt er aftur til Íslands getur maki átt í erfiðleikum með að fá vinnu og 
nýtur ekki réttar til atvinnuleysisbóta þar sem hann hefur ekki verið starfandi á 
vinnumarkaði hér á landi til að eiga rétt á atvinnuleysisbótum.

b) Staða barna starfsmanna utanríkisþjónustunnar: Börn á skólaskyldualdri fylgja 
foreldrum (sendiherra og maka hans -  sama á við um aðra starfsmenn 
utanríkisþjónustunnar) og þurfa að ganga í skóla í öðru landi með tilheyrandi 
raski. Reynsla starfsmanna utanríkisþjónstunnar sýnir að mjög misjafnt er hversu 
ríkan aðgang barn hefur að skólum í gistiríki og hefur skólaganga alvarleg áhrif á 
fjölskyldulíf, en dæmi eru um að keyra þurfi í allt að 90 mínútur á dag í skóla 
(aðra leið).

32) Fjölmargar greiðslur eru tengdar grunnlaunum sendiherra og staðaruppbót hans. 
Þannig eru greiddar sérstakar makabætur til sendiherra vegna áhrifa utandvalar á 
starfsferil maka hans. Mjög ólíklegt er að umrædd sjónarmið hafi mikið vægi í 
samningaviðræðum Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins við 
fjármálaráðherra enda aðstæður sendiherra og fjölskyldu hans svo sérstaks eðlis að 
engum fordæmum er fyrir að fara hvað aðra háskólamenntaða starfsmenn 
Stjórnarráðsins varðar.

33) Frá því sendiherrar voru settir undir kjararáð hafa fáir hnökrar verið að því tilliti sem 
kjararáð hefur sýnt þessum sérstöku aðstæðum sendiherra og þar af leiðandi eru ekki 
sjáanlegar ástæður sem kalla á þá róttæku breytingu sem lagt er til með frumvarpinu 
um kjararáð. Er með öllu óskiljanlegt af hverju þessi breyting er lögð til og sendiherrar 
felldir undir sama hatt og aðrar starfsstéttir sem búa við enga flutningsskyldu.
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III. Um hina „sérstöku starfseiningu“

A. E f ekki kjararáð, þá „sérstök starfseining“
34) Samkvæmt framansögðu er það afstaða hóps sendiherra að mjög sterk fagleg rök leiði 

til þess að þeir eigi að heyra undir kjararáð. Ef ekki verður fallist á þá afstöðu kemur 
til skoðunar hvort sendiherrar verði ekki látnir falla hina „sérstöku starfseiningu“ sem 
ráðgert er að stofna og starfa mun á ábyrgð fjármála- og efnhagsráðherra.

35) Ástæðan fyrir þessu er sú að þau rök sem tilgreind eru í frumvarpinu, um að ekki sé 
rétt að ákvarða laun tiltekinna embættismanna og forstöðumanna af hálfu kjararáðs eða 
samkvæmt kjarasamningum, eiga ennfremur við um sendiherra í utanríkisþjónustu 
Íslands. Um stöðu sendiherra sem æðstu embættismanna innan íslensks stjórnskipulags 
hefur þegar verið fjallað og vísast til þeirrar umfjöllunar. Þá gegna sendiherrar nær 
undantekningarlaust stöðu forstöðumanna í störfum sínum. Þeir gegna æðstu stöðum í 
höfuðstöðvum utanríkisráðuneytis á Rauðarárstíg, auk þess sem þeir eru æðstu 
yfirmenn í sendiráðum og fastanefndum. Eiga því sömu rök við um þá, líkt og aðra 
embættismenn og forstöðumenn, að þessu leyti. Að teknu tilliti til eðlis þess starfs sem 
sendiherrar gegna -  og að því gefnu að ekki verði fallist á að halda sendiherrum undir 
ákvörðunarvaldi kjararáðs -  kemur til skoðunar að fella sendiherra undir hina 
„sérstöku starfseiningu“.

36) Umrædd nálgun væri í samræmi við efnistök nefndar sem skipuð var af forsætis- 
ráðherra í desember 2009. Nefndin skilaði af sér skýrslu í desember 2010 undir heitinu 
„Samhent stjómsýsla“, en fjallað er um þessa skýrslu í frumvarpi um kjararáð, sbr. 
nánar bls. 17 í frumvarpi. Þar er m.a. fjallað um og gerðar tillögur um að 
skrifstofustjórar fari undan kjararáði en ekki eru gerðar tillögur um að hið sama eigi 
við um sendiherra. Raunar eru sendiherrar flokkaðir með ráðuneytisstjórum í 
skýrslunni með vísan til 8. gr. laga nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands. Á bls. 76 
í skýrslunni segir um þetta atriði:

„I utanríkisráðuneytinu eru sendiherrar og sendifulltrúar skipaðir en aðrir starfsmenn 
ráðnir. Í  8. gr. laga um utanríkisþjónustu, nr. 39/1971, er ákvæði um starfsmenn 
utanríkisráðuneytisins. Þar kemur fram að sendiherrar séu í raun ráðuneytisstjórar 
þegar þeir vinna á aðalskrifstofu ráðuneytisins og sendifulltrúar skrifstofustjórar og 
því er hér til einföldunar talað um ráðuneytisstjóra og skrifstofustjóra en jafnframt átt 
við sendifulltrúa og sendiherra.“ [sjá
https://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/lokaskyrsla- 
stj ornarradslaganefnd.pdf]

37) Samkvæmt framansögðu er ljóst að skýrslan sem vísað er til í frumvarpi um kjararáð 
skipar sendiherrum með ráðuneytisstjórum og af þessu leiðir að rökrétt er að um 
launaákvarðanir sendiherra gildi sömu lagaákvæði og um ráðuneytisstjóra. Það vekur 
því furðu að efni þessarar skýrslu skuli notað til að undanskilja sendiherra 
ákvörðunarvaldi kjararáðs líkt og ráða má af umfjöllun í frumvarpi um kjararáð. 
Undirbyggir þetta frekar afstöðu höfunda þessarar umsagnar að sendiherrar eigi að 
heyra undir kjararáð eða þá a.m.k. undir hina „sérstöku starfseiningu“.
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B. Ákvæði frumvarps um „sérstaka starfseiningu“ orka tvímælis
38) Í því frumvarpi sem nú er til umsagnar er lagt til að tilteknir embættismenn og 

forstöðumenn heyri undir „sérstaka starfseiningu“ sem mun ákvarða 
grunnlaunaflokkun og undirflokkun starfa forstöðumanna ríkisstofnana. Þá mun það 
koma í hlut viðkomandi fagráðherra að ákveða greiðslu viðbótarlauna að teknu tilliti 
til grunnforsendna.

39) Athugasemd: Ekki verður hjá því komist að benda á að þessi skipan frumvarpsins í 
núverandi mynd orkar mjög tvímælis. Hin „sérstaka starfseining“ er á engan hátt 
sjálfstæð í sama skilningi og kjararáð samkvæmt núgildandi lögum auk þess sem að 
sjálfstæði þeirra starfsmanna stjórnarráðsins, sem munu verða háðir viðbótargreiðslum 
samkvæmt ákvörðun síns fagráðherra, mun minnka verulega. Þannig er kjararáð 
skipað 5 ráðsmönnum; þrír eru kosnir af Alþingi, einn er skipaður af Hæstarétti og 
einn af hálfu þess ráðherra sem fer með starfsmannamál ríkisins, sbr. 2. mgr. 2. gr. 
laga nr. 47/2006 um kjararáð. Til samanburðar er hin „sérstaka starfseining“ stofnuð 
og rekin á ábyrð fjármála- og efnahagsráðherra. Með samþykkt frumvarpsins verður 
því uppi sú staða að framkvæmdavaldið mun fjalla ítarlega um launakjör hópa sem 
teljast til yfirstjórnar Stjórnarráðsins, en slíkt getur ekki talist æskilegt, eins og reyndar 
kemur fram í frumvarpinu sjálfu þegar fjallað er um þá hópa sem munu heyra undir 
kjararáð eftir samþykkt þess.

40) Í frumvarpinu er á engan hátt fjallað um það hvaða áhrif það muni hafa á 
stjórnsýsluréttarlega stöðu þeirra hópa sem undir regluverkið falla. Í 2. mgr. 1. gr. 
stjórnsýslulaga nr. 37/1993 kemur fram að stjórnvaldsákvörðun sé ákvörðun þegar 
stjórnvöld, þ. á m. stjórnsýslunefndir, taka ákvörun um rétt og skyldu manna. Mjög 
óljóst er hvort að ákvörðun yfirstjórnar fagráðuneytis um viðbótarlaun teljist til 
stjórnvaldsákvörðunar um réttindi tiltekinna einstaklinga og þá hvort að sú ákvörðun 
sé kæranleg og þá hvert. Slíkur kæruréttur hefur grundvallarþýðingu í ljósi þess að þeir 
hópar sem undir lögin falla njóta ekki verkfallsréttar skv. 2. mgr. 75. gr. 
stj órnarskrárinnar.

41) Í frumvarpinu kemur fram að að lagt sé til að „norska leiðin“ verði höfð til hliðsjónar 
við útfærslu á nýrri tilhögun launaákvörðunar þeirra embættismanna sem færðir verða 
undan ákvörðunarvaldi kjararáðs. Þótt töluvert sé fjallað um að tekið hafi verið tillit til 
hinnar „norsku leiðar“ við samningu frumvarpsins þá er á engan hátt mælt fyrir um 
málskot til sjálfstæðs úrskurðaraðila ef ekki reynist unnt að ná samkomulagi við 
stéttarfélög þeirra einstaklinga sem undir lögin falla.

42) Þannig hefur ekki verið lagt til, líkt og í norskum rétti, að unnt sé að skjóta ágreiningi 
milli stéttarfélags og íslenska ríkisins til „Riksl0nnsnemnda“ eða „Statens 
l0nnsutvalg“. Svo virðist sem að einungis hluti hins norska kerfis sé því tekinn upp 
með frumvarpinu.

43) Aðfinnsluvert er að velja einungis hluta hins norska regluverks, sem myndar heildstætt 
regluverk, en fylgja ekki fordæmi Norðmanna að öðru leyti. Er hér vísað til tveggja 
tengla til nánari útskýringar á því hvaða reglur gilda eftir því hvaða launþegar eiga í 
hlut hverju sinni:
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(i) Sjá Lov om offentlige tjenestetvister, LOV-1958-07-18-2, í norska lagasafninu: 
https://lovdata.no/dokument/NL/l ov/1958-07-18-2

(ii) Sjá umfjöllun í „Statens personalhándbok 2016“ sem gildir um opinbera 
starfsmenn í Noregi:
https://lovdata.no/dokument/SPH/sph-2016/KAPITTEL 6#KAPITTEL 6

44) Með því að taka einungis hluta hins norska kerfis upp hér á landi er réttur einstaklinga, 
þ. á m. sendiherra, að engu gerður í þeim tilvikum þegar ekki semst um á milli aðila.

IV. Niðurlag
Að teknu tilliti til alls framangreinds er ljóst, að sú ákvörðun frumvarpshöfunda að taka 
sendiherra og undanskilja þá lögsögu kjararáðs, er röng og tekur á engan hátt tillit til stöðu 
þeirra í íslensku stjórnkerfi og á alþjóðlegum vettvangi. Er það afstaða höfunda þessarar 
umsagnar að sendiherrar eigi áfram að heyra undir kjararáð.

Verði ekki fallist á þá afstöðu telja höfundar þessarar umsagnar að í öllu falli eigi sendiherrar 
að heyra undir hina „sérstöku starfseiningu“ enda ljóst að staða þeirra er að allverulegu leyti 
sambærileg stöðu þeirra embættismanna og forstöðumanna sem undir hina nýju starfseiningu 
munu falla.

Í ljósi þess að framlagning frumvarps til laga um kjararáð varðar hagsmuni yfirstjórnar 
utanríkisráðuneytisins er afrit umsagnar sent Lilju D. Alfreðsdóttur, utanríkisráðherra.

Virðingarfyllst,
f.h. sendiherra í íslensku
utanríkisþjónustunni

Stefán Lárus Stefánsson, 
fulltrúi sendiherra í starfsmannaráði 
flutningsskyldra starfsmanna 
utanríkisráðuneytisins

Afrit:
Lilja D. Alfreðsdóttir, utanríkisráðherra 
Utanríkisráðuneytinu 
Rauðarárstíg 25 
105 Reykjavík
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