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Efni: F rum varp til laga um  kjararáð (7. m ál)

M eð brey tingartillögu  m eirihluta efnahags- og v iðsk ip tanefndar var lagt til að frum varp til laga um  
kjararáð yrði sam þykkt m eð þeirri breytingu að við 1. gr. bæ tist nýr m álsliður, svohljóðandi:

Kjararáð ákveður einnig laun og starfskjör formanna yfirskattanefndar, úrskurðarnefndar umhverfis- 
og auðlindamála, kœrunefndar útlendingamála og úrskurðarnefndar velferðarmála.

V ísað til e r til m eðfylgjandi um sagnar form anna fram angreindra úrskurðam efnda þar sem  fæ rð vom  
rök fyrir því að ákvörðun um launkjör tiltekinna em bæ tta æ ttu að falla undir sjálfstæ ðan úrskurðarað ila  

vegna sérstöðu þeirra og að ekki væri æ skilegt að handhafi fram kvæ m darvaldsins fjallaði um 
launakjör þeirra.

U ndirritaðir nefndarm enn vekja athygli efnahags- og v iðsk ip tanefndar á því að h lutverk  nefndarm anna 
í fullu starfi hjá úrskurðam efnd  velferðannála  er hið sam a og form anns nefndarinnar við 
uppkvaðningu úrskurða á æ ðra stjóm sýslustig i. I 2. mgr. 3. gr. laga um  úrskurðam efnd  velferðarm ála 
segir:

Urskurðarnefndin skal starfa i jjórum þriggja manna deildum. E f mál er vióamikið eða 
fordœmisgefandi getur formaður ákveðið að fimm menn eigi sœti í nefndinni við umjjöllun um það. 
Formaður áhvarðar hvernig nefndin er skipuð i hverju máli. Hann skal gœta þess að i nefndinni eigi 
hverju sinni sœti þeir sem bestu þekkingu hafa til úrlausnar málsins. Formaður eða nefndarmaður 
sem skipaður er í fullt starf skv. 1. tölul. 2. gr. styrir störfum nefndarinnar við umfjöllun ntáls. 
Þegar nefndarmenn eru ekki sammála ræður meiri hluti niðurstöðu máls.

M eð vísan til fram angreinds telja undirritað ir nefndarm enn í fullu starfi að ekki sé æ skilegt að 
launakjör þeirra ráðist a f  sam ningum  á venjulegan hátt vegna eðlis starfsins og sam ningsstöðu 

gagnvart fram kvæ m darvaldinu.

K ári G unndórsson 

Lára Sverrisdóttir 

Rakel Þorsteinsdóttir

Meðfylgjandi: Umsögn um frumvarp til laga um kjararáð (871. mál)
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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um kjararáð (871. mál)

Frumvarp til laga um kjararáð var til fyrstu umræðu á Alþingi þann 20. septem ber s.l. og vísað til 
efnahags- og viðskiptanefndar þann sama dag. Þær athugasem dir sem fram kom a í þessu bréfi 
endurspegla sameiginlegt áhyggjuefni formanna fjögurra sjálfstæðra úrskurðam efnda í íslenskri 
stjómsýslu sem skipuð eru nefndarmönnum sem gegna því starfi sem aðalstarfi, þ.e. yfirskattanefnd, 
úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, kærunefnd útlendingam ála og úrskurðarnefnd 
velferðarmála. Þetta áhyggjuefni varðar þau neikvæðu áhrif sem frum varpið, verði það óbreytt að lögum, 
virðist hafa á sjálfstæði þessara nefnda.

í frum varpinu er gert ráð fyrir því „að laun og starfskjör tiltekinna nefndarm anna í ákveðnum 
úrskurðarnefndum  vegna stjórnvaldsákvarðana fari eftir því launaíyrirkom ulagi sein lagt er til í 
frum varpinu“ . Með 8. gr. frumvarpsins eru lagðar til breytingar á ým sum  lögum, þar á meðal lögum um 
tilteknar úrskurðarnefndir. Segir um þá töluliði h-Iiðar 8. gr. að með þeim sé „lagt til að laun og 
starfskjör ákveðinna nefndarmanna í úrskurðarnefndum, sein hafa það starf að aðalstarfi, fari eftir því 
launaíyrirkomulagi sem lagt er til í g. lið 1. tölul. Stöðu og hlutverki þessara úrskurðarnefnda er þannig 
háttað að laun og starfskjör viðkomandi geta ekki ráðist a f  kjarasam ningum  og því er lagt til að þeir falli 
einnig undir nýtt launafyrirkomulag samkvæmt nýrri 39. gr. a laga nr. 70/1996. Er hér átt við 
nefndarmenn úrskurðarnefndar velferðarmála sem hafa það starf að aðalstarfi, sbr. 1. tölul. 2. gr. laga 
nr. 85/2015, formann og varaformann úrskurðam efndar umhverfis- og auðlindam ála, sbr. lög nr. 
130/2011, formann og varaformann kærunefndar útlendingamála, sbr. 5. mgr. 3. gr. a laga nr. 96/2002, 
og yfirskattanefndarm enn sem hafa það starf að aðalstarfi, sbr. lög nr. 30/1992.“

Er þannig gert ráð fyrir því að sérstök starfseining muni ákveða grunnlaunaflokkun vegna 
frainangreindra starfa. Viðkomandi fagráðherra muni síðan ákvarða undirflokkun þeirra starfa og 
viðbótarlaun og skuli vegna þess afla nauðsynlegra gagna og upplýsinga. Heimild er til greiðslu 
viðbótarlauna vegna sérstakrar hæfni sem nýtist í starfí, vegna sérstaks álags í starfi og fyrir árangur í 
starfi og tekur viðkomandi fagráðherra ákvörðun þar um, skv. 39. gr. a frum varpsins. Þá gera drög að 
39. gr. c ráð fyrir því að ráðherra framkvæmi fram m istöðum at og geri starfsþróunaráætlun fyrir 
forstöðum enn, þar með talið nefndarmenn áðurgreindra nefnda sem hafa það starf að aðalstarfi. A 
grundvelli þess getur fagráðherra lagt til að forstöðum aður verði fluttur milli starfa, gerður verði við 
hann starfslokasam ningur eða honum tilkynnt að embætti hans verði auglýst til umsóknar.

Ú rskurðarnefndir eru hluti a f  framkvæmdavaldinu og fara með mál sem öllu jöfnu eru á starfssviði 
ráðherra. Þær eru sjálfstæðar í störfum sínum og er það grundvallaratriði að ráðherra fer ekki með 
alm ennrar stjórnunar- og eftirlitsheim ildir gagnvart þeim. Þannig getur hann ekki gefið 
úrskurðarnefndum  eða einstökum nefndarmönnum íyrirm æli um m álsineðferð eða niðurstöður. 
Ú rskurðarnefndir verða eingöngu settar á stofn fyrir tilstilli löggjafans og sækja þær úrskurðarvald sitt 
til hans sam kvæm t þeim lögum sein um þær eru settar.
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í ljósi framangreinds vekur aðkoma fagráðherra að ákvörðun launa nefndarinanna úrskurðarnefnda upp 
ákveðnar spurningar varðandi stöðu úrskurðam efnda og hvort þær geti talist óháðar þegar svo háttar um 
launaákvarðanir þeirra sem í þeim sitja og launaákvarðanir og fram m istöðum at þeirra sem þeim stýra. 
Um þetta er ekki fjallað í athugasemdum með fruinvarpinu.

Verður að telja ástæðu til þess að Alþingi fjalli um og taki skýra afstöðu til þess hvort að kerfi það sem 
fyrirhugað er að gildi um launaákvarðanir, frammistöðumat og starfsþróun nefndarm anna, einkum 
form anna og forstöðumanna, sjálfstæðra úrskurðam efnda sé til þess fallið að sjálfstæði nefndanna og 
hlutlægni verði dregin í efa.

Tekið er fram í frumvarpi því sem til um sagnar er að „það gæti grafið undan trúverðugleika 
[ríkissáttasemjara] e f  hlutaðeigandi ráðherra og sérstök starfseining hefðu einhverja aðkomu að 
ákvörðun launa og starfskjara hans.“ Þá er tekið fram að löggjafinn hafi ákveðið aðra framkvæmd á 
launaákvörðun tiltekinna em bættismanna sem eðli starfsins vegna njóti sérstöðu. Þar sé ekki æskilegt 
að framkvæmdai-valdið Qalli um launakjör viðkomandi, en þar er um að ræða umboðsmann Alþingis og 
ríkisendurskoðanda auk áðurnefnds ríkissáttasemjara. Loks segir að í ljósi eðlis nokkurra starfa þyki 
ekki rétt að hlutaðeigandi ráðherra og sérstök starfseining hafi neina aðkomu að ákvörðun launa og 
starfskjara þeirra vegna sjónarmiða um sjálfstæði starfanna gagnvart fram kvæm darvaldinu. Þar er um 
að ræða nánar tilgreinda embættismenn sem heyra undir forseta Hæstaréttar og forsætisnefnd Alþingis. 
Ennfremur gerir frumvarpið ráð fyrir því að kjör héraðsdóm ara verði áfram ákveðin a f  kjararáði. Þrátt 
fyrir þetta þá er í athugasemduin við frumvarpið nefnt að lagt sé til að laun og starfskjör tiltekinna 
nefndannanna í ákveðnum úrskurðarnefndum fari eftir því launafyrirkomulagi sem lagt sé til í 
frumvarpinu, án þess að nánar sé vikið að eðli starfa slíkra nefnda, stjórnskipulegri stöðu þeirra eða 
hvaða áhrif þetta launafyrirkomulag hafi á sjálfstæði þeirra og trúverðugleika.

I þessu sambandi er rétt að árétta að úrskurðam efndir gegna ákveðnu réttaröryggishlutverki og má um 
margt líkja störfum þeirra við störf dómstóla, sbr. t.d. sjónarmið sem fram komu við þá ákvörðun 
kjararáðs frá árinu 2012 að launakjör nefndarm anna yfirskattanefndar sem þann starfa hafa að aðalstarfi 
skyldu heyra undir ráðið. Eðli starfa nefndarmanna eru eðlislík störfum dóm ara og t.d. hefur kjararáð 
við ákvörðun sína í mars 2012 um launakjör forstöðum anns úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála haft hliðsjón a f  launakjörum héraðsdómara og dómstjóra sem starfa utan Reykjavíkur.

Yfirskattanefnd
Yfirskattanefnd starfar samkvæmt lögum nr. 30/1992. I 1. gr. laganna segir: „Agreiningsmál um 
ákvörðun skatta, gjalda o^ skattstofna, þar með talin rekstrartöp, skulu úrskurðuð a f  sérstakri óháðri 
nefnd, yfirskattanefnd.“ I orðalagi þessu felst að yfirskattanefnd er æðsti úrskurðaraðili innan 
stjórnsýslunnar í þeim málum sem í valdsvið hennar eru lögð. Akvörðunum nefndarinnar verður því 
ekki skotið til flármála- og efnahagsráðherra eða annars aðila innan stjórnsýslunnar. Kem ur þetta einnig 
fram í 15. gr. laganna, er fjallar um málshöfðun vegna úrskurða yfirskattanefndar, en þar segir að 
úrskurður yfirskattanefndar sé fullnaðarúrskurður á stjórnsýslustigi.

í 2. o g3 . gr. laga nr. 30/1992 er úrskurðarvald og valdsviðyfirskattanefndar nánar skilgreint. Samkvæmt 
1. mgr. 2. gr. laganna skal yfirskattanefnd úrskurða í kærum álum  vegna skatta og gjalda sem lögð eru á 
eða ákvörðuð a f  ríkisskattstjóra. Yfirskattanefnd skal einnig úrskurða í kærumálum vegna þeirra 
ákvarðana tollstjóra sem greinir í 118. gr. tollalaga. Jafnfram t tekur úrskurðarvald yfirskattanefndar til 
annaiTa ákvarðana ríkisskattstjóra og tollstjóra eftir því sem mælt er fyrir um í lögum. Samkvæmt 2. 
mgr. sömu lagagreinar skal yfirskattanefnd úrskurða í kærumálum vegna ákvörðunar skatta og gjalda 
sem lögð eru á eða ákvörðuð a f  öðrum stjórnvöldum en greinir í 1. mgr. eftir því sem ákveðið er í lögum.

Samkvæmt því, sem hér hefur verið rakið, ber yfirskattanefnd svipm ót dóm stóls þótt um 
stjórnsýslunefnd sé að ræða og málsmeðferð alm ennt einfaldari í sniðum en venjuleg dóm sm eðferð. 
Fyrir yfirskattanefnd er fjármála- og efnahagsráðherra og aðrir gjaldkrefjendur í aðilastöðu gagnvart 
skattaðilum og á íjárm álaráðherra aðild að langflestum málum sem nefndin úrskurðar í. Um þetta má
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vísa til álits umboðsmanns Alþingis frá 29. desember 1994 í málinu nr. 702/1992 (SUA 1994:276) þar 
sem fjallað er um stöðu ríkisskattanefndar, forvera yfírskattanefndar.

Eins og bent er á í fyrirliggjandi drögum að lagafrumvarpi leiðir a f  stöðu og hlutverki yfirskattanefndar 
að laun og starfskjör nefndarmanna geta ekki ráðist með kjarasamningum á venjulegan hátt. Eðli 
starfanna og samningsstaða gerir það einnig að verkum  að vandséð er að aðkom a fjárm ála- og 
efnahagsráðherra að ákvörðunum um kjör nefndarm anna komi almennt til greina. Þar vegur þyngst 
greind aðild ráðherra að flestum málum fyrir nefndinni. Við blasir að slík tilhögun m yndi grafa stórlega 
undan trúverðugleika nefhdarinnar.

Rétt er einnig að benda á að ákvörðunarvald um laun og starfskjör nefndarmann í yfirskattanefnd og 
áður ríkisskattanefnd, sem hafa það starf að aðalstarfi, hefur a.m.k. í aldarfjórðung verið á hendi 
kjararáðs og forvera ráðsins, sbr. lög nr. 92/1986, um Kjaradóm, lög nr. 120/1992, um Kjaradóm og 
kjaranefnd, og nú lög nr. 47/2006, um kjararáð.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
Um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindam ála gilda lög nr. 130/2011 og er tekið fram í 1. gr. þeirra 
að nefndin sé sjálfstæð í störfum sínum. Um skipun formanns og varaform anns er fjallað í 2. gr. laganna, 
þeir skulu hafa starfið að aðalstarfí, uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara og vera skipaðir til fimm 
ára að undangenginni auglýsingu í samræmi við lög um réttindi og skyldur starfsm anna ríkisins. 
Forinaður er jafnfram t forstöðumaður nefndarinnar og varaform aður er staðgengill hans. N ánar er fjallað 
um starfshætti nefndarinnar í 3. gr. þar sem fram kem ur í 1. mgr. að forstöðum aður hafi yfirstjórn 
úrskurðarnefndarinnar með höndum og beri ábyrgð á fjárhag hennar og daglegum  rekstri. Fonnaður 
ákveður skipan nefndarinnar í hverju máli, sbr. 2. mgr. 3. gr., og formaður, eða eftir atvikum 
varafonnaður, stýrir störfuin nefndarinnar við umfjöllun máls, sbr. 7. mgr. 4. gr. nefndra laga.

Rétt er að benda á að tilefni er til þess að athuga hvort það fyrirkomulag varðandi launaákvarðanir, sem 
lagt er til með frumvarpinu, sé í samræmi við þær alþjóðlegu skuldbindingar sem Island hefur gengist 
undir vegna Árósasamningsins, en ein þriggja stoða samningsins er aðgengi að sjálfstæðum  og óháðum 
úrskurðaraðila. Um þetta er sérstaklega fjallað í frumvarpi til laga nr. 131/2011 um breytingu á ýmsum 
lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins. Þar er tekið fram að frumvarpið, ásamt frumvarpi til laga 
nr. 130/2011 feli m.a. í sér að alm enningur geti borið ákvarðanir sem varði m ikilvæga 
umhverfishagsmuni undir sjálfstæða og óháða úrskurðarnefnd. Nánar er fjallað um efni sam ningsins 
hvað þetta varðar í frumvarpinu og er vísað til þess sem þar stendur. Þá er tekið fram í athugasemdum 
með 1. gr. í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 130/2011 að í ákvæðinu sé mælt fyrir uin að nefndin 
skuli vera sjálfstæð í störfum sínum. Sjálfstæði nefndarinnar eigi að tryggja að endurskoðunarvald vegna 
þeirra ákvarðana sem heyri undir nefndina liggi hjá óháðum og hlutlausum aðila í skilningi 2. mgr. 9. 
gr. Árósasam ningsins. Það er því ljóst að við lagasetningu þá sem átti sér stað til innleiðingar 
skuldbindinga íslands vegna sam ningsins var lögð höfuðáhersla á að úrskurðarnefnd umhverfis- og 
auðlindam ála væri óháð og hlutlaus.

Kærunefnd útlendingamála
Kærunefnd útlendingam ála var sett á stofn með lögum nr. 64/2014 um breytingu á lögum um útlendinga. 
I 3. gr. a laga um útlendinga segir nú að kærunefnd útlendingamála sé „sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem 
úrskurðar í málum sem til hennar eru kærð á grundvelli 30. gr. [laga um útlendinga] Urskurðum 
nefndarinnar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds. Þá segir 3. mgr. sömu greinar að við „úrlausn 
mála hefur kærunefnd útlendinganiála sömu valdheim ildir og ráðherra sem úrskurðaraðili á æðra 
stjóm sýslustigi.“

Áður var fyrirkomulagið með þeim hætti að innanríkisráðuneytið endurskoðaði ákvarðanir 
Útlendingastofnunar. í athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 64/2014 segir ennfrem ur: „Hefur þessi 
framkvæmd íslenskra stjórnvalda verið gagnrýnd á þeim forsendum að ráðuneytið geti ekki talist óháður 
og óhlutdrægur úrskurðaraðili í málum þar sem undirstofnun þess tekur hina kæranlegu ákvörðun.
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Gagnrýnin hefur komið frá umdæmisskrifstofu Flóttam annastofnunar Sameinuðu þjóðanna íyrir 
Norður-Evrópu bæði árin 2009 og2012 og ítrekað a f  hálfu Evrópunefndarinnar gegn kynþáttafordómum 
og umburðarleysi (ECRl), síðast í skýrslu nefndarinnar vegna heim sóknar nefndarinnar til Islands árið 
2011. Þá hafa svipuð sjónarmið verið sett fram a f  hálfu Rauða krossins á íslandi, árin 2009, 2010 og 
2011.“ Nefndarálit m eirihluta allsherjar- og m enntam álanefndar endurspeglaði jafnfram t þessa áherslu 
á sjálfstæði nefndarinnar og að ráðherra hefði ekki yfir stjórnunar- og eftirlitsheim ildum  að ráða í 
tengslum við ákvarðanatöku nefndarinnar.

Heimildir fagráðherra vegna ákvörðunar um laun og viðbótarlaun og þau úrræði sem frum varpið gefur 
ráðherra í tengslum við gerð frammistöðumats starfsþróunaráætlunar, draga verulega úr sjálfstæði 
formanns og varaform anns nefndarinnar sem og trúverðugleika nefndarinnar sem sjálfstæðs stjóm valds. 
Þessi breyting gengur þvert gegn þeim athugasemdum sem Flóttam annastofnun Sameinuðu þjóðanna, 
Evrópunefnd gegn kynþáttafordómum og umburðarleysi og Rauði krossinn hafa gert síðan árið 2009.

Úrskurðarnefnd velferðarmála
Úrskurðarnefnd velferðarm ála var sett á stofn með lögum nr. 85/2015. I 1. gr. laganna er kveðið á um 
að úrskurðarnefnd velferðarmála skuli úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana eftir því sem 
mælt er fyrir um í lögum sem kveða á um málskot til nefndarinnar. Síðan er skýrt kveðið á um að 
úrskurðarnefndin sé sjálfstæð og óháð í störfum sínum. Sam kvæm t 2. gr. laganna skipar ráðherra 
formann úrskurðarnefndar velferðarmála og þrjá nefndannenn í fullt starf til Fimm ára að undangenginni 
auglýsingu sam kvæm t ákvæðum laga um réttindi og skyldur starfsm anna ríkisins um em bættism enn og 
að fenginni umsögn m atsnefndar skv. 2. tölul. og skulu þeir uppfylla skilyrði um embættisgengi 
héraðsdómara. í 3. gr. laganna, kemur fram að form aður nefndarinnar gegni jafnfram t embætti 
forstöðumanns úrskurðarnefndarinnar, hafi yfirstjórn hennar með höndum og ber ábyrgð á fjárhag 
hennar og daglegum rekstri. Forstöðum aður ræður starfsfólk nefndarinnar og form aður ákvarðar hvem ig 
nefndin er skipuð í hverju máli.

Úrskurðir nefndarinnar eru endanlegir innan stjórnsýslunnar. Þegar litið er til þess hlutverks sem 
úrskurðamefndinni er ætlað að gegna og þess að nefndin skuli vera sjálfstæð og óháð í störfum sínum 
er vandséð hvem ig það getur farið saman við aðkomu fagráðherra að launum og launakjörum 
nefndarmanna.

Samantekt
Með vísan til þess sem komið hefur fram hér að framan teljum  við undirrituð að nauðsynlegt sé að 
Alþingi fjalli og komist að niðurstöðu um hvoit það fyrirkom ulag sem lagt er til í frumvarpi til laga um 
kjararáð sam iým ist sjónarmiðum um sjálfstæði þeirra úrskurðarnefnda sem við erum í forsvari fyrir. Við 
teljum eðlilegra, á grundvelli þeirra sjónarmiða sem við höfum rakið, að nefndarmenn sem eru í fullu 
starfi við þessar nefndir, þ.m.t. formenn og varaform enn, heyri áfram undir kjararáð.

Astæða er til að vekja athygli á því að svo sem fram kem ur í frumvarpinu þá var frumvarpið kynnt á v ef 
fjármála- og efnahagsráðuneytisins og sendu form aður úrskurðam efndar umhverfis- og auðlindam ála 
og formaður yfirskattanefndar umsagnir sem voru á 'sömu lund og þær athugasem dir sem hér eru gerðar. 
1 frumvarpinu eins og það er lagt íyrir Alþingi er þó enn ekki tekin afstaða til þess hvort að aðkom a 
ráðherra að launasetningu nefndarmanna sjálfstæðra og óháðra úrskurðam efnda sem og ákvæði um 
frammistöðumat sam ræm ist framangreindu hlutverki nefndanna.
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Virðingarfyllst*

Ó lafur Ólafsson, 
form aður yfirskattanefndar

mu
Nanna M agnadóttirl 
Formaður og forstöðum aður úrskurðam efndar 
umhverfís- og auðlindam ála

'i Sverrisson 
form aður kærunefndar útlendingamála

Guðrún Agn£s Þoýsteinsdóttir 
form aður úrskurðarnefndar velferðaiTnála
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