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EFNI: Umsögn BHM um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna brottfalls laga um 
kjararáð, 130/2016, með síðari breytingum (launafyrirkomulag), 413. mál á 149. löggjafarþingi.

Bandalag háskólamanna (BHM) vísar til niðurstaðana og tillagna starfshóps um málefni kjararáðs sem 
skilaði skýrslu til forsætisráðherra 14. febrúar 2018. BHM, BSRB og KÍ áttu einn sameiginlegan fulltrúa 
í hópnum. Starfshópurinn lagði fram breytingatillögur í sjö liðum. Þær hafa það að markmiði að laun 
æðstu embættismanna ríkisins séu ekki leiðandi á vinnumarkaði; þróun launa þeirra verði jafnari en 
verið hefur; launaseting þessa hóps sé gagnsæ og fyrirsjáanleg og launaákvarðanir öllum skýrar.

Hópurinn lagði til að laun þessa hóps væru endurákvörðuð einu sinni á ári. Þá var lagt til að bankaráð 
Seðlabankans, annars vegar, og stjórn Fjármálaeftirlitsins, hins vegar, fengju ákvörðunarvald um laun 
æðstu stjórnenda þessara stofanana. Þeir hópar sem áður féllu undir kjararáð en munu ekki þiggja 
laun lögum samkvæmt -  verði þetta frumvarp að lögum -  njóta eftir breytinguna samningsréttar í 
samræmi við 39. grein laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Meginefni þessa frumvarps er í samræmi við tillögur starfshópsins en BHM leggur eindregið til við 
efnhags- og viðskiptanefnd Alþingis að huga betur að þremur efnisatriðum þess:

Bráðabirgðaákvæði frumvarpsins má skilja sem svo að hægt sé að hækka laun þeirra hópa 
sem undir nú lög munu heyra um mitt þetta ár. Taka verður af öll tvímæii um þetta í texta 
frumvarpsins, svo að Ijós sé að næsta hugsanlega hækkun geti fyrsta lagi orðið árið 2020. 
BHM leggur til, í samræmi við tillögur starfshópsins, að endurákvörðun launa samkvæmt 
frumvarpi þessu fari fram árlega en ekki tvisvar á ári.
Að síðustu vekur BHM athygli á hlutskipti félagsmanna Prestafélags íslands verði þetta 
frumvarp að lögum og lýsir stuðningi við athugasemdir í umsögn félagsins.

Að öðru leyti styður BHM afgreiðslu þessa frumvarps á Alþingi íslendinga
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