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Í gær, 19. desember, felldi Kjaradómur úrskurð þann er með fylgir.

Virðingarfyllst

Hverfisgötu 6, 101 Reykjavík



Ár 2005, mánudaginn 19. desember var Kjaradómur settur að Tryggvagötu 11 í
Reykjavík og haldinn af Garðari Garðarssyni, Eddu Rós Karlsdóttur, Jóni Sveinssyni,
Óttari Yngvasyni og Þorsteini Júlíussyni.

Fyrir var tekið:

Að ákvarða laun þeirra aðila sem undir Kjaradóm falla
skv. lögum nr. 120/1992.

I.
Í 5. gr laga nr, 120/1992 um Kjaradóm og kjaranefnd segir: "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. Ennfremur skal Kjaradómur taka tillit til
þróunar kjaramála á vinnumarkaði,"

II.
Þeir aðilar sem Kjaradómur úrskurðar laun skiptast í tvo hópa; annars vegar æðstu
embættismenn þjóðarinnar sem eru jafnframt ríkisstarfsmenn og hins vegar kjörna
fulltrúa þjóðarinnar, þ.e. forseta Íslands og þingmanna en ráðherrar e~að jafnaði úr
hópi þingmanna.

Kjaradómur hefur túlkað fyrirmælin lLTIl að bera saman. starfskjör með "tilliti til starfa
og ábyrgðar" svo, að eðlilegt sé að laun þeirra embættismanna sem Kjaradómur
úrskurðar skuli borin saman við laun embættismanna sem ákveðin eru í
kjarasamningum eða ákvarðanir eru teknar um með öðrum hætti en í kjarasamningum
og er þar einkum átt við ákvarðanir kjaranefndar. Einnig ber Kjaradómi að líta til
annarra þátta, svo sem lífeyrisréttinda, ábyrgðar í starfi O.fl. Hvað varðar samanburð
starfa og samanburð vegna ábyrgðar verður ekki fram hjá því litið við
launaákvarðanir, að þessir aðilar gegna æðstu störfum í landinu samkvæmt viðteknum
kenningum um þrígreiningu ríkisvaldsins.

Kjaradómur gerði grundvallarbreytingar á launakerfi sínu með úrskurði 10. maí 2003
með því að samræma launatöflur sínar og kjaranefndar, svo sem rakið er í nefndum
úrskurði. Raðaði Kjaradómur í samræmda launaflokka eftir því sem eðlilegt var talið
með tilliti til samanburðar á störfum og ábyrgð svo sem nefnt er hér að framan.
Kjaranefnd hefur í millitíðinni úrskurðað launahækkanir umfram hækkanir sem
Kjaradómur hefur úrskurðað, m.a. með færslum milli launaflokka. Þær ákvarðanir
hafa áhrif á launakerfi Kjaradóms og verður að hafa hliðsjón af þeim. Er það
niðurstaða Kjaradóms að lagfæra beri launaflokka til samræmis við ákvörðun dómsins
frá árinu 2003, til þess að viðhalda þeim grundvelli sem þávar lagður.

Þá hækka laun á almennum vinnumarkaði að jafnaði um 2,5% um áramótin og skal sú
hækkun einnig ná til þeirra sem taka laun samkvæmt ákvörðunum Kjaradóms.



III.

Með skírskotan til ofanritaðs og laga um Kjaradóm ákvarðast mánaðarlaun þeirra
aðila sem undir Kjaradóm falla þannig frá og með 1. janúar 2006:

1. Forseti Íslands krónur 1.626.722.

2. Forsætisráðherra krónur 989.862 og aðrir ráðherrar krónur 892.799, hvort
tveggja að meðtöldu þingfararkaupi.

3. Forseti Hæstaréttar krónur 678.002 en aðrir hæstaréttardómarar krónur
632.922. Forseta Hæstaréttar skal auk þess greiða jafngildi 54 eininga
mánaðarlega en öðrum hæstaréttardómurum skal greiða jafngildi 45 eininga.

4. Ríkissaksóknari krónur 632.922 auk jafngildis 45 eininga mánaðarlega.

5. Ríkissáttasemjari krónur 611.519 aukjafngildis 54 eininga mánaðarlega.

6. Ríkisendurskoðandi krónur 611.519 aukjafngildis 54 eininga mánaðarlega.

7. Biskup Íslands krónur 611.519 auk jafngildis 38 eininga mánaðarlega.

8. Dómstjórinn í Héraðsdómi Reykjavíkur krónur 551.555 en aðrir dómstjórar
krónur 514.882. Dómstjóranum íReykjavík skal auk þess greiða jafngildi 54
eininga mánaðarlega en öðrum dómstjórum skal greiðajafugildi 45 eininga

9. Héraðsdómarar krónur 497.471 aukjafugildis 35 eininga mánaðarlega.

10. Umboðsmaður barna krónur 497.471 aukjafngildis 23 eininga mánaðarlega.

ll. Þingfararkaup alþingismanna krónur 497.471.

Eining Kjaradóms er kr. 4.975.

Eldri ákvarðanir Kjara~.9mSliJ:n_a~~~uÓbre~a: standa.
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