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Hr. forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson
Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg
150 Reykjavík.

Reykjavík, 23. desember 2005

Ég vísa til samtals okkar í gær um nýjan úrskurð Kjaradóms og óskir þínar um frekari
útskýringar á þeim forsendum sem Kjaradómur hefur fyrir þessari ákvörðun sinni.

Þann 10. maí 2003 kvað Kjaradómur upp ítarlegan rökstuddan úrskurð, sem fylgir
bréfi þessu.  Þar segir m.a. „Kjaradómur ákvarðar laun þjóðkjörinna fulltrúa, þ.e.
forseta Íslands, alþingismanna og ráðherra, en einnig laun dómara og fimm tiltekinna
embættismanna.  Þeir embættismenn og aðrir sem taka laun samkvæmt ákvörðunum
kjaranefndar eru miklu fleiri en þeir sem Kjaradómur úrskurðar launin.  Kjaradómur
og kjaranefnd eru tveir óháðir úrskurðaraðilar og um þá gilda að mörgu leyti ólíkar
málsmeðferðarreglur.  Kjör þeirra hópa sem Kjaradómur og kjaranefnd úrskurðar
laun hafa að nokkru leyti þróast ólíkt og er það óheppilegt með hliðsjón af eðlilegu
samræmi milli launa allra embættismanna þjóðarinnar.  Öðru máli gegnir um
starfskjör þjóðkjörinna fulltrúa.”

Síðar í úrskurðinum kom fram sú ákvörðun Kjaradóms að taka upp launatöflu sem
ætti sér hliðstæðu í launtöflum kjaranefndar og væru t.d. bil milli launaflokka þau
sömu og þar eru.  Í samræmi við þessa ákvörðun raðaði Kjaradómur síðan niður í
launaflokka sína.  Sem dæmi má nefna að í launaflokk 130 voru settir héraðsdómarar,
umboðsmaður barna og alþingismenn.  Í hliðsettum flokki kjaranefndar voru
skólameistarar ýmissa framhaldskóla, forstöðumenn nokkurra heilbrigðisstofana og
meðalstórra ríkisstofana, svo dæmi séu tekin.  Dómstjórum utan Reykjavíkur var
raðað í launaflokk 131.  Í hliðsettum launaflokki kjaranefndar voru m.a.  sýslumenn
nokkurra umdæma, Fangelsismálastjóri, ríkistollstjóri og skrifstofustjórar I.
Dómstjóranum í Reykjavík, lang stærsta héraðsdómstólnum, var skipað í launaflokk
133.  Í sama flokki hjá kjaranefnd voru t.d. lögreglustjórinn í Reykjavík,
Sýslumaðurinn í Reykjavík, Ríkisskattstjóri og Tollstjórinn í Reykjavík. Í launaflokk
136 var raðað ríkissáttasemjara, ríkisendurskoðanda og biskupum yfir Ísland.  Á þeim
tíma (þ.e. á árinu 2003) voru t.d. skrifstofustjóri Alþingis og ráðuneytisstjórar annarra
ráðneyta en forsætisráðuneytisins í sambærilegum launaflokki hjá kjaranefnd, en það
hefur nú breyst umtalsvert eins og vikið verður að.  Hæstaréttardómurum var skipað í
launaflokk 137,  en í þeim flokki í kjaranefnd var ráðuneytisstjóri forsætis-
ráðuneytisins.  Forseta Hæstaréttar var raðað tveimur launaflokkum hærra en öðrum
hæstaréttardómurum.  Ráðherrum var skipað ofar í launaflokka, en þess ber að geta að
ákvörðun um laun ráðherra felur einnig í sér þingfararkaup auk þess sem Kjaradómur
hefur úrskurðað að ráðherrar fái aldrei greidd laun fyrir setu í nefndum á vegum
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ríkisins, jafnvel þó svo slíkar nefndir séu ekki beint á venjulegu starfssviði ráðherrans
sem slíkt.  Forseti Íslands er utan launaflokka.

Þessi launaflokkun Kjaradóms er enn óbreytt.  Þess má hins vegar geta, að talsverðar
tilfærslur hafa orðið hjá kjaranefnd sem riðla að einhverju leyti ákvörðunum
Kjaradóms um sambærileika starfa.  Þannig hafa t.d. ráðuneytisstjórar færst til um
launaflokka.  Kjaradómur hefur, þrátt fyrir ákvörðum sína um sambærileika starfa t.d.
ríkisendurskoðanda, ríkissáttasemjara og biskups við ráðuneytisstjóra, ekki vikið frá
launaflokkun sinni.

Í maí 2003 voru laun í þessum flokkum kjaranefndar og Kjaradóms hin sömu.
Kjaranefnd úrskurðaði í lok árs 2003 að laun samkvæmt launaflokkum kjaranefndar
skyldu hækka um 3%.   Kjaradómur frestaði ákvörðun um sambærilega hækkun og
tók næst ákvörðun um hækkun frá og með 1. janúar 2005 og síðan aftur frá 1. júli og
loks nú í desember.  Þó það ráði ekki ákvörðun Kjaradóms heldur sé aðeins haft til
hliðsjónar, þá hefur launavísitalan frá maí 2003 til  nóvember 2005 hækkað um
14,13% en laun Kjaradóms, með hækkuninni sem gildir fyrir árið 2006, um 13,64%

Laun sem greidd eru þeim embættismönnum sem sambærilegir geta talist við þá sem
Kjaradómur hefur úrskurðar laun, hafa af ýmsum ástæðum hækkað meira en þau laun
sem Kjaradómur hefur ákvarðað á þessu tímabili.  Stafar það einkum af tveimur
ástæðum; annars vegar af því að Kjaradómur hækkaði ekki laun 1. janúar 2004 og
hins vegar er það afleiðing af kjarasamningum sem ríkisvaldið hefur gert við
starfsmenn sína á tímabilinu.   Má þar einkum benda á að þann 26. apríl 2005 staðfesti
fjármálaráðherra samkomulag við 24 stéttarfélög innan BHM um kjarasamninga
félaganna, sem undiritað var þann 28. febrúar og síðan samþykkt í einstökum félögum
í mars og apríl.  Í samkomulaginu fellst kerfisbreyting, þannig að 1. maí 2006 verður
tekin upp ný launatafla sem er sameiginleg fyrir þau félög sem eru aðilar að því.
Launatöflur þessara félaga hækkuðu mismikið, en meðalhækkun var á bilinu 5 -5,5%
Í framhaldi af þessum kjarasamningum ákvað kjaranefnd þann 28. júní s.l. að hækka
laun þeirra embættismann sem undir hana heyra um 4,5%, afturvirkt frá 1. febrúar
2005.

Afleiðingar þessara kjarasamninga, sem aftur endurspeglast í ákvörðun kjaranefndar
eru þær, að verulega munaði orðið á í launum þeirra sem tóku laun samkvæmt
ákvörðunum Kjaradóms annars vegar og viðmiðunarhópanna hins vegar.

Í lögum nr. 120/1992 um Kjaradóm og kjaranefnd segir orðrétt: „Við úrlausn mála
skal Kjaradómur gæta innbyrðis samræmis í starfskjörum þeim sem hann ákveður og
að þau séu á hverjum tíma í samræmi við laun í þjóðfélaginu hjá þeim sem
sambærilegir geta talist með tilliti til starfa og ábyrgðar.”    Þetta taldi Kjaradómur
sig hafa gert með ákvörðun sinni í maí 2003, en stóð nú frammi fyrir því að þær
forsendur sem hann gaf sér þá um laun höfðu verulega raskast af ástæðum sem að
ofan eru raktar.  Kjaradómur hefur margsinnis bent á það, að þeir sem hann úrskurðar
laun hafa ekki samningsrétt um kjör sín og er það beinlínis lögbundin skylda
Kjaradóms að gæta að því að á þessa aðila sé ekki hallað.  Hins vegar er Kjaradómur
mjög meðvitaður um það ákvarðanir hans kunna að hafa áhrif langt út fyrir þann hóp
sem Kjaradómur er að úrskurða laun.  Leiðsögn Kjaradóms um það atriði er þó heldur
veikburða í lögunum en þar segir „Ennfremur skal Kjaradómur taka tillit til þróunar
kjaramála á vinnumarkaði.”
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Í orðin „að taka tillit til þróunar kjaramála á vinnumarkaði” leggja menn mjög
mismunandi mat.  Vinnumarkaðurinn er mjög stór og fjölbreyttur.  Kjaradómur hlýtur
hins vegar að líta til þess hluta vinnumarkaðarins sem sambærilegur getur talist með
tilliti til starfa og ábyrgðar eins og beinlínis stendur í lögunum.  Aðrir kjósa að leggja
annan skilning í þessi fyrirmæli.

Kjaradómur átti tvo kosti og báða vonda.  Annars vegar að fylgja lagafyrirmælum og
færa launin að viðmiðunarmörkum sem Kjaradómur hafði sett en eiga von á
óánæguröddum vegna þess eða hins vegar að hækka launin aðeins um 2,5% og
viðhalda launamun sem augljóslega var orðin á launum viðmiðunarhópanna og
launum samkvæmt úrskurðum Kjaradóms.  Kjaradómur taldi sér skylt að lögum taka
fyrri kostinn.  Í ákvörðun Kjaradóms fellst hins vegar enginn önnur hækkun en sú sem
beinlínis leiðir af þessari leiðréttingu; engin launaflokkatilfærsla hefur verið gerð og
launaflokkar hinir sömu og árið 2003.

Kjaradómur og einstakir dómendur hafa margsinnis vakið athygli á því, að það
fyrirkomulag sem Alþingi hefur ákveðið með lögum nr. 120/1992 um Kjaradóm og
kjaranefnd að skipta úrskurðarvaldinu á tvo aðila er að mörgu leyti óheppilegt.  Ekki
bætir úr skák ef lagatextinn eða fyrirmælin til úrskurðaraðilanna er með þeim hætti að
menn leggja í hann mjög mismunandi skilning.  Úrskurðir Kjaradóms vekja stundum
umtal og jafnvel ólgu í þjóðfélaginu.  Það er ekki ætlun Kjaradóms að gera slíkt.
Kjaradómi er falið vandasamt og vanþakklátt verk og einsýnt að ekki líki öllum.  Hins
vegar vil ég hvetja til þess að menn rasi ekki um ráð fram í breytingum á þessu kerfi í
hita leiksins.  Nauðsynlegt er að finna aðferð til að ákvarða laun forseta, alþingis-
manna, ráðherra og æðstu embættismanna sem sæmileg sátt getur verið um.  Það þarf
líka að huga að því að ríkið er á samkeppnismarkaði um hæfasta starfsfólkið.

Virðingarfyllst,

_________________
Garðar Garðarsson

Formaður Kjaradóms.


