
Til efnahags- og viðskiptanefnar.
Samkvæmt nefndaráliti og breytingartillögu meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar við frv. 

til laga um kjararáð er lögð til eftirfarandi breyting á 1. gr. frv.: "Í stað orðanna ,,Verkefni kjararáðs er 
að ákveða" komi: Kjararáð er stjórnsýslunefnd sem ákveður."

Með heitinu "stjórnsýslunefnd" er almennt vísað til nefnda sem taka ákvarðanir um réttindi 
og skyldur manna og falla undir stjórnsýslulög nr. 37/1993, sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna, og þar með 
undir stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga. Í áliti meirihlutans kemur fram að rökin fyrir því að tiltekin 
embætti falli undir ákvörðun sjálfstæðs úrskurðaraðila, þ.e. kjararáðs, sé sérstaða þeirra samkvæmt 
stjórnarskrá eða að eðli starfsins sem sé þannig að ekki er talið æskilegt að handhafi 
framkvæmdarvalds fjalli um launakjörin (mín áherslubreyting).

Ætlun meirihluta nefndarinnar virðist því ekki vera sú að gera breytingar á því eðli kjararáðs 
að ráðið sé sjálfstætt gagnvart öllum þáttum ríkisvaldsins og falli ekki undir stjórnsýslu ríkisins í 
framangreindum skilningi. Breyting í þá átt að handhöfum framkvæmdavalds væri falið að ákveða 
laun og önnur kjör dómara væri þess utan stórlega varhugaverð með hliðsjón af stjórnarskrárbundnu 
sjálfstæði dómstóla og alþjóðlegum viðmiðum um ákvörðun launa dómara. Í öllu falli væri það eðlileg 
krafa að slík grundvallarbreyting væri aðeins gerð að vandlega athuguðu máli og rökstudd 
sérstaklega.

Samkvæmt framangreindu virðist sú breyting sem hér er lögð til vera í andstöðu við þá 
grunnforsendu frv. að kjararáð sé sjálfstæð nefnd sem ekki falli undir stjórnsýslu á vegum ríkisins í 
þrengri skilningi. Jafnvel þótt breyting í þessa átt kunni ekki að vera ætlun meirihluta nefndarinnar er 
orðalagið allt að einu til þess fallið að skapa vafa um þetta mikilvæga atriði. Að þessu virtu getur 
undirritaður ekki annað en lýst áhyggjum af þeirri breytingu sem hér er lögð til og óska eftir því að 
nefndin annað hvort dragi tillöguna til baka eða geri að öðrum kosti nánari grein fyrir því í hvað henni 
felst.
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