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A. Stjórnsýslunefnd

Með frumvarpi til laga um Kjaradóm og kjaranefnd á sínum tíma var lagt upp með það að kjaranefnd 
væri á vegum fjármálaráðherra en Kjaradómur væri hlutlaus úrskurðaraðili. Frumvarpið breyttist hins 
vegar áður en það var að lögum og var niðurstaða þingsins sú að breyta skipan kjaranefndar þannig að 
fjármálaráðherra skipaði formann en Kjaradómur tilnefndi tvo nefndarmenn. Jafnframt var bætt inn 
ákvæði um að Kjaradómur skyldi setja kjaranefnd meginreglur um úrskurði hennar. Breyting þessi 
miðaði að því að færa kjaranefnd fjær framkvæmdarvaldinu og nær því að vera óhóður úrskurðaraðili. 
Skiptar skoðanir voru á því meðal lögfræðinga hvort Kjaradómur væri lögbundinn gerðardómur sem 
starfaði eftir þeim sérstöku málsmeðferðarfelgum sem um hann giltu á hverjum tíma eða hvort hann 
skyldi talin stjórnsýslunefnd með úrskurðarvald. Um þetta má sjá í greinargerð og fylgigögnum þeim 
sem fylgdu frumvarpi því sem var að lögum nr. 47/2006, um kjararáð. Í greinargerð með því 
frumvarpi er komist að þeirri niðurstöðu í 5. kafla um stjórnskipulega stöðu kjararáðs að þarflaust 
virðist að taka afstöðu til þess hvort heldur skuli flokka kjararáð sem lögbundinn gerðardóm með 
sérstakri málsmeðferð eða lögbundna stjórnsýslunefnd með úrskurðarvald. Það sem þótti skipta máli 
var ekki þessi fræðilega flokkun heldur efnislega það að úrskurðum og ákvörðunum ráðsins verði ekki 
skotið til annars stjórnvalds.

Breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar um að í stað orðanna „Verkefni kjararáðs er að 
ákveða“ komi „Kjararáð ser stjórnsýslunefnd sem ákveður“ getur leitt til þess að halda megi því fram 
að kjararáð sé með þessari breytingu nefndarinnar orðið það háð framkvæmdarvaldinu að það teljist 
ekki lengur óháður úrskurðaraðili sem eðlilegt sé að ákvarði laun dómara, saksóknara og 
ríkissáttasemjara. Má um þetta vísa til umfjöllunar í III. kafla greinargerð frumvarpsins:

„Í nokkrum tilvikum hefur löggjafinn ákveðið aðra framkvœmd á launaákvörðun 
tiltekinna embættismanna sem eðli starfsins vegna njóta sérstöðu. Helstu rökin fyrir þessari 
skipan er að ekki hefur verið talið æskilegt að framkvæmdarvaldið fjalli um launakjör þeirra 
og hefur því verið fjallað um þau í sérlögum um viðkomandi embættismenn. Þessir 
embættismenn eru ríkissáttasemjari, ríkissaksóknari og umboðsmaður Alþingis.

Hvað saksóknara varðar þá  kemur m.a. fram  í 11. gr. tilmæla ráðherranefndar 
Evrópuráðsins til aðildarríkja um hlutverk ákæruvaldsins í refsivörslukerfinu frá  6. október 
2000 að ríkjum beri að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að ákærendur geti sinnt 
þeim störfum sem fylgja starfi þeirra og hlutverki án óréttmætra afskipta og án þess að þurfa 
að sæta ábyrgð að skaðabótarétti eða refsirétti eða á annan hátt. Í  tilmælunum kemur einnig 
fram  með ýmsu móti að staða ákærenda er lögð að jöfnu við stöðu dómara eftir því sem við 
getur átt. Hér má segja að formlega kynni það að verða talið geta haft áhrif á það hvernig 
ákærendur sinna störfum sínum að þeir væru undir ákvörðun framkvæmdarvalds settir um 
launakjör sín og starfsöryggi. Fyrir þá  sem sæta rannsókn og hugsanlegri saksókn er mjög 
mikilvægt að geta verið þess fullviss að ómálefnaleg sjónarmið hafi ekki áhrif á ákvarðanir 
um saksókn. Er staða ákærenda að þ v í  leyti mun viðkvæmari en þeirra lögmanna sem reka 
þau dómsmál ríkisins sem lúta einkarétti. S törf ákærenda fela  ekki eingöngu í sér málflutning



heldur ekki síður ákvarðanir um framkvæmd rannsókna og ákvörðun saksóknar. Slíkar 
ákvarðanir geta skipt borgarana mjög miklu. Í  ljósi stöðu ákærenda er lagt til í frumvarpinu 
að kjararáð ákvarði laun og starfskjör þeirra þar sem ekki er æskilegt að ráðherra, sérstaka 
starfseiningin eða hlutaðeigandi ráðherra komi að ákvörðun launa og starfskjara þeirra 
vegna sjónarmiða um sjálfstæði þeirra.

Um kjör ríkissáttasemjara er fjallað í 7. mgr. 20. gr. laga nr. 80/1938, um stéttarfélög og 
vinnudeilur, en þar segir: „Laun ríkissáttasemjara skulu ákveðin á sama hátt og laun 
ráðherra og hæstaréttardómara. Ráðherra ákveður laun vararíkissáttasemjara og 
aðstoðarsáttasemjara og þóknun sáttanefndarmanna. “ Staða og hlutverk ríkissáttasemjara 
er þannig háttað að laun og starfskjör hans geta ekki ráðist a f  samningum á venjulegan hátt 
auk þess sem það gæti grafið undan trúverðugleika hans e f  ráðherra, sérstaka starfseiningin 
eða hlutaðeigandi ráðherra hefðu einhverja aðkomu að ákvörðun launa og starfskjara hans. 
Í  frumvarpinu er því lagt til að kjararáð ákvarði laun hans en því beri að taka mið a f  launum 
hæstaréttardómara. “

B. Að sendiherrar heyri áfram undir kjararáð.

Í stjórnunarrétti vinnuveitanda hjá hinu opinbera felst m.a. að hann ákveður skipulag vinnunnar, til 
hvaða verka hann setur hvern starfsmann, hvaða verk skuli vinna og með hvaða hætti. Samkvæmt 17. 
gr. laga nr. 115/2011, um Stjórnarráð Íslands, ákveður ráðherra skipulag ráðuneytis og hvaða 
starfseiningar skuli þar hafa. Þá fellur einnig undir stjórnunarrétt vinnuveitanda að ákveða 
launasetningu starfsmanns. Um launakjör opinberra starfsmanna er almennt samið í kjarasamningum, 
sbr. 1. gr. laga nr. 94/1986, um kjarasamninga opinberra starfsmanna. Stofnanir gera 
stofnanasamninga við þau stéttarfélög sem starfsmenn vinnustaðar eru félagar í um nánari útfærslu 
kjarasamninga, m.a. um launasetningu. Ákvarðanir um launasetningu innan ramma stofnanasamnings 
eru mikilvægur þáttur í stjórnunarrétti hvers vinnuveitanda. Nálægð hans við starfsmanninn og 
vinnustaðinn er grundvallaratriði í launasetningu, enda er það vinnuveitandi sem hefur yfirsýn yfir 
starfsemina á vinnustaðnum. Það eru því góð rök fyrir því að ákvörðun um launasetningu eigi að vera í 
höndum vinnuveitanda sjálfs. Það takmarkar óneitanlega stjórnunarrétt vinnuveitanda að fela þetta 
hlutverk þriðja aðila, líkt og kjararáði, sem er utan vinnustaðarins og fer með miðlægt ákvörðunarvald. 
Þetta sjónarmið endurspeglast einnig í greinargerð með frumvarpi til starfsmannalaga um að vald til að 
taka ákvarðanir er varða starfsmenn skuli fært til stjórnenda stofnana.

Í greinargerð með frumvarpi til laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (starfsmannalög) segir 
í almennum athugasemdum að nefnd sem skipuð var af fjármálaráðherra árið 1995 til að endurskoða í 
heild stefnu ríkisins í starfsmannamálum þess hafi sent ríkisstjórninni tillögu að nýrri stefnu í 
starfsmannamálum. Í stefnunni segi m.a.: „Meginmarkmiðin með þeirri endurskoðun á
starfsmannastefnu ríkisins, sem nú stendur fyrir dyrum, eru, eins og fram  kemur í skipunarbréfi 
nefndarinnar, „að auka hagkvæmni í ríkisrekstrinum, stuðla að bættri þjónustu hins opinbera og gera 
starfsmannastefnu ríkisins skýrari en nú e r““. Þá sé þar rakið sem ein afleiðunum að framangreindum 
markmiðum að: „Vald til að taka ákvarðanir sem varða starfsmenn, aðra en æðstu stjórnendur 
ríkisins og stjórnendur ríkisstofnana, verði fæ rt frá  ráðherrum/ráðuneytum, þar á meðal 
fjármálaráðuneyti, til stjórnenda einstakra stofnana.“ Það var m.ö.o. meðal markmiða frumvarpsins 
sem varð að starfsmannalögum að auka sjálfstæði forstöðumanna ríkisstofnana og möguleika þeirra til 
að taka ákvarðanir er varða stjórnun og starfsmannahald. Í dreifibréfi fjármálaráðuneytisins nr. 1/2004, 
er fjallar um breytingar á störfum og verksviði, segir svo í upphafi þess að: „Stjórnun og 
starfsmannahald ríkisstofnana [sé] almennt í höndum hlutaðeigandi forstöðumanns. Heimildir hans í 
þessum efnum byggja fyrst og frem st á ákvæðum starfsmannalaga, þ.e. laga um réttindi og skyldur 
starfsmanna ríkisins nr. 70/1996 (stml.) og hinni óskráðu meginreglu vinnuréttarins um 
„stjórnunarrétt vinnuveitanda“. I  reglunni um „stjórnunarrétt vinnuveitanda“ felast valdheimildir til 
að stýra og stjórna starfseminni innan þeirra marka sem lög og samningar setja. “

Í 1. mgr. 8. gr. l. nr. 39/1971 um utanríkisþjónustu Íslands eru sendiherrar flokkaðir saman með 
ráðuneytisstjóra. Ráðuneytisstjóri eru þó yfirmaður sendiherra. Þá eru sendiskrifstofur Íslands erlendis 
lagðar að jöfnu einstökum skrifstofum í starfsskipulagi ráðuneytanna, en þeim veita sendiherrar



forstöðu. Sendiherrar við störf í ráðuneytinu gegna ýmist yfirmannsstöðum samkvæmt gildandi 
skipuriti utanríkisráðuneytisins á hverjum tíma eða öðrum sérstökum sérfræði- og ráðgjafarstöðum. Nú 
koma allir sex skrifstofustjórar utanríkisráðuneytisins úr hópi sendiherra. Sendiherrar í 
utanríkisþjónustunni hafa byggt upp staðgóða þekkingu á sviði alþjóðasamskipta og stjórnmála, flestir 
eftir áralangt starf innan hennar en einnig eru dæmi um að hana hafi þeir öðlast í öðrum störfum. því 
gegna sendiherrar öðrum sérstökum sérfræði- og ráðgjafarstöðum þar sem reynsla þeirra og staða 
nýtist til hagsmunagæslu af Íslands hálfu. Má sem dæmi nefna að þeir leiða starf Íslands á vettvangi 
Norðurskautsráðsins og Eystrasaltsráðsins, leiða mannréttindamálefni, norrænt samstarf og gegna 
hlutverki aðalsamningsmanns í ýmsum málefnum, s.s loftslagsmálum og hafréttarmálum. Einnig geta 
þeir gegnt starfi heimasendiherra gagnvart alþjóðastofnunum og ríkjum þegar fyrirsvarið gagnvart 
þeim er hjá utanríkisráðuneytinu. Störf þeirra eru því alls ekki þau sömu og sérfræðinga almennt í 
ráðuneytum í Stjórnarráðinu. Vegna flutningskyldunnar í utanríkisþjónustunni sinna sendiherrar 
slíkum sérstökum störfum tímabundið og þeir hverfi svo alla jafna aftur til meginstarfa sinna sem er að 
veita sendiskrifstofum Íslands erlendis forstöðu eða gegna störfum skrifstofustjóra í ráðuneytinu.

Í utanríkisráðuneytinu háttar svo til að u.þ.b. 25% starfsmanna utanríkisþjónustunnar (sendiherrar og 
skrifstofustjórar) falla undir ákvörðunarvald kjararáðs. Stjórnunarheimildir ráðuneytisins eru því 
takmarkaðar yfir fjórðungi starfsmanna sinna í því að það tekur ekki ákvarðanir um launasetningu 
þeirra. Út frá þessu sjónarmiði um stjórnunarrétt vinnuveitanda telur ráðuneytið heppilegra að 
ákvörðunarvald um launasetningu sendiherra verði fært til ráðuneytisins sem vinnuveitanda til 
samræmis það meginefni frumvarpsins að fækka þeim sem heyri undir kjararáð. Þá telur ráðuneytið 
það óhjákvæmilegt að sama fyrirkomulag gildi um ákvarðanir um launakjör sendiherra og 
skrifstofustjóra. Lýtur það bæði að því hvar ákvörðunarvaldið liggur og að ákvörðunum um 
launasetningu.


