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Félagi háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins (FHSS) barst hinn 21. september sl. boð 
efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, nr. 9660, um að veita umsögn stjómarfrumvarpi til 
laga um kjararáð, 871. mál, sem lagt er fyrir 145. löggjafarþing 2015-2016 á þingskjali 1668.

Stjóm FHSS hefur samþykkt efitirfarandi umsögn:

Markmið breytinga á lögum um kjararáð er samkvæmt athugasemdum við frumvarpið að 
breyta fyrirkomulagi launaákvarðana embættismanna, forstöðumanna og annarra þeirra sem 
falla undir úrskurðarvald kjararáðs og skal því markmiði náð með þrenns konar hætti. í fyrsta 
lagi skal fækka þeim sem heyra undir ákvarðanir kjararáðs, í öðru lagi er kveðið á um viðmið 
eða ramma fyrir launaákvarðanir annarra sem efitir atvikum munu heyra undir stjómir 
opinberra stofnana eða beint undir ráðherra og í þriðja lagi er gert ráð fyrir að launaákvarðanir 
tiltekinna hópa sem hingað til hafa heyrt undir kjararáð falli undir gildissvið annarra 
kjarasamninga. Beinlínis er kveðið á um að kjör sendiherra og skrifstofustjóra í Stjómarráði 
Islands, að tveimur skrifstofustjórum í fjármála- og efnahagsráðuneyti undanskildum, skuli 
miðast við kjarasamninga Félags háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins. Jafnframt er 
á það bent að skrifstofustjórar hafi áður heyrt félaginu til og að nýlega hafi verið gerðar 
atrennur og tillögur í sömu átt, sbr. skýrsluna Samhent stjórnsýsla frá desember 2010.

Sé litið til 3. gr. laga FHSS um rétt til aðildar að félaginu má ráða að bæði sendiherrar og 
skrifstofustjórar uppfylla skilyrði FHSS um aðild að félaginu. Úrlausnarefni varðandi 
inngöngu þessara hópa inn í félagið eru engu að síður umfangsmikil og kalla á víðtæka 
endurskoðun á kjarasamningum félagsins.

Þótt gera megi ráð fyrir að rétturinn til félagafrelsis feli í sér að hver sá sem tilheyrir 
ofannefndum hópum geti ákveðið hvort hann sæki um inngöngu í FHSS eða velji að standa 
utan þess, þá felur frumvaipið í sér að FHSS muni fara með fyrirsvar fyrir þessa hópa í 
samningum um kaup og kjör, ella væri ekki hægt að uppfylla það skilyrði að taka mið af



kjarasamningum FHSS við launaákvarðanir fyrir þessa hópa. Núgildandi kjarasamningar 
félagsins eru uppbyggðir með samskonar hætti og kjarasamningar flestra félaga innan 
Bandalags háskólamanna og rúma hvorki í launatöflu né í öðrum ákvæðum þær sérstöku 
aðstæður sem kjarasamningur þessara hópa þurfa að ná yfir. Þá yrði félagið jafnframt 
hagsmunagæsluaðili fyrir þessa hópa gagnvart atvinnurekanda og samningsaðili. Sjálfsagt er 
að ætla það að stofnanasamningar og framkvæmd þeirra þurfi jafnframt að taka breytingum.

Stjóm FHSS telur það því einsýnt, nái frumvarpið fram að ganga óbreytt að þessu leyti, að 
áhrif þess á félagið verði umtalsverð og jafnvel að sérstaða þess miðað við önnur félög innan 
BHM muni aukast til muna. Verði það samþykkt er óhjákvæmilegt að endurskoða 
kjarasamninga félagsins og stofnanasamninga auk þess sem nauðsynlegt gæti reynst að laga 
innri uppbyggingu félagsins að breyttri samsetningu félagsmanna.
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