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Efni:
Umsögn kjararáðs um frumvarp til laga um kjararáð, þskj. 1668 - 871. mál

Kjararáð tekur ekki efn islega afstöðu til frumvarpsins.
Kjararáð vill þó benda á eftirfarandi varðandi orðalag 4. mgr. ákvæ ðis til bráðabirgða sem  varðar 
lagaskil. 1 ákvæðinu virðist gert ráð fyrir að málum sem  tekin hafa verið til meðferðar við  
gildistöku laganna sé framhaldið og  þeim lokið í fimm manna kjararáði sam kvæm t 2. gr. 
frumvarpsins, varði mál einnig tím abilið eftir gildistöku laganna. A ð mati kjararáðs er þetta ekki 
heppilegt fyrirkomulag. Ástæðan er sú að langflest þeirra mála sem  nú eru til m eðferðar hjá 
kjararáði og  gera má ráð fyrir að verði ó lok ið  v ið  gildistöku nýrra laga eru afgreidd í þriggja 
manna kjararáði, sbr. 4. gr. núgildandi laga um kjararáð nr. 4 7 /2 006 , en gera má ráð fyrir að flest 
þeirra varði bæði tím abilið fyrir og  efltir gildistöku laganna. Jafnframt má búast v ið  að 
m álsm eðferð verði langt kom in í mörgum þeirra. Kjararáð telur því heppilegra að m eðferð  
þessara m ála verði framhaldið og  þeim lokið á grundvelli söm u laga og  hún hófst á, þ.e. gildandi 
laga nr. 4 7 /2 006 . Þannig ljúki þriggja manna kjararáð sam kvæm t gildandi lögum  þeim  málum  
sem  fyrir því liggja v ið  gildistöku nýrra laga, óháð því hvort mál varðar tím abilið fyrir eða eftir 
gildistöku nýrra laga og  m álsm eðferðin verði því á grundvelli söm u lagareglna. Það fyrirkom ulag 
sem  gert er ráð fyrir í frumvarpinu hefði í för m eð sér óhagræði og  leiðir til tafa á m álsm eðferð, 
þar sem  gera má ráð fyrir að hefja þurfi m álsm eðferð að nýju fyrir fím m  manna kjararáði. Eðli 
m áls sam kvæm t gæti þó verið eð lileg t í einstaka tilviki að kjararáð geti v ísað slíkum  málum til 
m eðferðar hjá fim m  manna kjararáði sam kvæm t nýjum lögum .
Kjararáð leggur því til að orðalagi 4. mgr. ákvæ ðis til bráðabirgða í frumvarpinu verði breytt. Til 
dæ m is væri hægt að orða ákvæ ðið á efitirfarandi hátt:

„M álum sem  v ið  gildistöku laga þessara hafa verið tekin til m eðferðar skal lokið sam kvæm t 
ákvæðum  laga nr. 47 /2006 . Efitir atvikum er kjararáði þó heim ilt að v ísa  þeim  til m eðferðar hjá 
fim m manna kjararáði skv. 2. gr. laga þessara.“
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