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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um kjararáð. Þingskjal 7. mál.

Frumvarp um breytingar á umfangi kjararáðs hefur nú verið endurflutt. Með frumvarpinu er 
stefnt að breyttu fyrirkomulagi launaákvarðana embættismanna, forstöðumanna og annarra 
þeirra sem falla undir úrskurðarvald kjararáðs. Bandalag háskólamanna bendir á meðfylgjandi 
fyrri umsögn sína um frumvarpið og vill koma eftirfarandi á framfæri vegna breytinga sem 
frumvarpið hefur tekið.

Skýrt verði hverjir viðmiðunarhóparnir eru
í fyrri flutningi frumvarpsins var kjararáði veitt heimild til að láta laun taka árlegum 
breytingum til samræmis við vísitölu sem lýsir þróun launa opinberra starfsmanna. I því 
frumvarpi sem nú liggur fyrir segir að við endurmat launasetningar einstakra hópa skuli 
kjararáð skilgreina samanburðarhópa og birta í úrskurði sínum tölulegar upplýsingar um laun 
og launaþróun þeirra. Nýja frumvarpið gengur því í raun skemur því hluti af gagnrýni á 
núverandi fyrirkomulag hefur verið það að ekki gæti samræmis í vali á viðmiðunarhópum í 
úrskurðum kjararáðs. Þetta telur BHM vera afturför frá fyrra frumvarpi.

Engin sameiginleg launastefna á vinnumarkaði fyrirliggjandi
BHM bendir á að þótt frumvarpið geri ráð fyrir því að kjararáð geti tekið mið af sameiginlegri 
launastefnu á vinnumarkaði þá liggur slík stefna ekki fyrir. BHM er til að mynda ekki aðili að 
rammasamkomulagi hins svokallaða SALEK samstarfs og því væri nærtækast að koma á 
heildarsamkomulagi á vinnumarkaði áður en löggjafmn fer að vísa í slíkt samstarf.
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Reykjavík, 26. september 2016

Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um kjararáð. Þingskjal 1668 —  871. mál.

Fjármála- og efnahagsráðherra hefur lagt fram frumvarp um umtalsverðar breytingar á 
umfangi kjararáðs. Bandalagi háskólamanna barst umsagnarbeðni þann 21. september með 
sérlega stuttum umsagnarfresti. Með frumvarpinu er stefnt að breyttu fyrirkomulagi 
launaákvarðana embættismanna, forstöðumanna og annarra þeirra sem falla undir 
úrskurðarvald kjararáðs. í því felst að fækka verulega þeim sem kjararáð ákvarðar laun og 
önnur starfskjör.

Samningsréttur mikilvægur
Réttur manna til að semja um starfskjör sín er afar mikilvægur og er hann meðal annars 
vemdaður í stjómarskránni og í alþjóðasamningum sem ísland hefur fullgilt. Því er ljóst að 
ríka nauðsyn þarf að bera til svo samningsrétturinn sé tekinn af mönnum. Vandséð er að rík 
nauðsyn sé fyrir því umfangi sem kjararáð hefur samkvæmt núgildandi lögum.

Þær breytingar sem frumvarpið felur í sér að færa stórum hópum opinberra starfsmanna rétt til 
að semja um sín kjör. BHM telur þær breytingar jákvæðar og að markmið frumvarpsins og 
meginefni séu til þess fallin að bæta núgildandi fyrirkomulag um launaákvarðanir 
embættismanna, ekki síst með hliðsjón af ákvæðum laga um félaga- og samningafrelsi.

Verði frumvarpið að lögum má leiða að því líkur að hið nýja fyrirkomulag, sem er að norskri 
fyrirmynd, auðveldi hinu opinbera að gera tímabærar umbætur á mannauðsstefnu sinni, sbr. 
ábendingar sem fram komu í úttektum Ríkisendurskoðunar á mannauðsmálum ríkisins árið 
2011 .
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