
Alþingi,

efnahags- og viðskiptanefnd,

Umsögn ríkislögmanns vegna frumvarps til laga um kjararáð, þskj. nr. 1668, 871 mál.

Ríkislögmaður telur rétt að koma á framfæri við efnahags- og viðskiptanefnd að rök kunni að standa til 
þess að launakjör hans verði áfram ákveðin a f kjararáði. Þá er í sama augnamiði vakin athygli á stöðu 
lögmanna annarra sem við embættið starfa.

Samkvæmt úrskurði kjararáðs nr. 5. júní 2012 voru laun ríkislögmanns ákveðin hin sömu og gilda um 
ríkissaksóknara, en einingar þó ákveðnar sérstaklega.

Ríkislögmaður er skipaður af forsætisráðherra eftir lögum nr. 51/1985, en hann flytur þau einkamál 
sem ríkið á aðild að, gerir upp bótakröfur sem beinast að ríkinu og veitir ráðherrum álit um lögfræðileg 
efni. Verkefni ríkislögmanns sækja því beint umboð til ráðherra á hverju málefnasviði þar sem treysta 
verður á að starfsmenn ráðuneyta aðstoði einnig við málarekstur í formi umsagna og ýmiss konar 
gagnaöflunar.

Segir í nefndum úrskurði kjararáðs:

1 8. gr. laga um kjararáð segir, að það skuli við úrlausn mála gœta innbyrðis samræmis í 
starfskjörum þeim sem það ákveður, og að þau séu á hverjum tíma í samræmi við laun í 
þjóðfélaginu hjá þeim sem sambœrilegir geta talist með tilliti til starfa og ábyrgðar. Við 
ákvörðun sína skal kjararáð gœtaþess að fö s t laun fyrir  dagvinnu, annarra en forseta íslands, 
verði ekki hœrri en fö s t laun forsætisráðherra samkvœmt 3. gr. Við ákvörðun launakjara 
samkvæmt 4. gr. laganna skuli sérstaklega gæta samrœmis milli þeirra og þeirra kjara hjá 
ríkinu sem greidd eru á grundvelli kjarasamninga annars vegar og ákvarðana kjararáðs 
samkvæmt 3. gr. hins vegar. Þá skuli kjararáð œtíð taka tillit til almennrar þróunar kjaramála á 
vinnumarkaði. 1 10. gr. laganna segir að ráðið skuli taka mál til meðferðar þegar þ v íþ yk i þurfa  
og ætíð e f  orðið hafa verulegar breytingar áþeim  launum íþjóðfélaginu sem höfð skulu til 
viðmiðunar samkvæmt lögunum eða á störfum þeirra sem úrskurðarvaldþess tekur til. Kjararáð 
hefur ekki áður tekið ákvörðun um laun ríkislögmanns, en kjaranefnd ákvað honum laun 17. 
desember 1999. Frá þeim tíma hafa laun hans tekið breytingum í samræmi við almennar 
ákvarðanir kjaranefndar og síðar kjararáðs. Ríkislögmaður fe r  með málflutning fyrir hönd 
ríkisins í einkamálum með sama hœtti og ríkissaksóknari fe r  með málflutningfyrir hönd ríkisins 
í sakamálum. Við ákvörðun launakjara ríkislögmanns hefur verið höfð hliðsjón a f  launakjörum 
ríkissaksóknara.

Nefna má einnig í þessu sambandi að lögmenn aðrir við embætti ríkislögmanns hafa verið utan 
stéttarfélaga og laun þeirra grundvölluð á 2. mgr. 7. gr. laga nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna, þótt við nánari ákvörðun þeirra sé tekið mið a f taxta kjarasamninga Félags
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háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Stafar það af því að þeir annast málarekstur íyrir 
íslenska ríkið sem meðal annars snúa að deilum um túlkun á kjaraatriðum, jafnt fyrir almennum 
dómstólum og Félagsdómi. Hafa kjör hæstaréttarlögmanna við embættið (annarra en ríkislögmanns) 
verið námunduð við laun saksóknara, en nú er til skoðunar í fjármála- og efnahagsráðuneyti erindi 
undirritaðs um laun þeirra í ljósi nýfallinna úrskurða um kjör saksóknara.

Það standa því nokkur rök til þess að ríkislögmaður heyri áfram undir kjararáð á sama hátt og gildir 
um ráðuneytisstjóra, dómara og ríkissaksóknara samkvæmt frumvarpinu og þar gætu einnig átt við 
hliðstæð sjónarmið og frumvarpið gerir ráð fyrir varðandi skrifstofustjóra sem heyra undir ráðherra 
sem fer með starfsmannamál ríkisins.

í ljósi stöðu annarra lögmanna við embættið kynnu einnig að standa rök til þess að þeir heyrðu undir 
kjararáð á sama hátt og saksóknarar, en ella undir starfseiningu þá sem ráðgerð er samkvæmt 
frumvarpinu.

Erindi þetta er sent efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis til þóknanlegrar meðferðar og til 
upplýsingar.

Reykjavík, 26. september 2016, 

virðingu,

(< r~?ct C s
Karl Hallvarðsson


