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Efni: Umsögn BHM um frumvarp til laga um frumvarp til samkeppnislaga, 
frumvarp til laga um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 
markaðarins og frumvarp til laga um Neytendastofu og talsmann neytenda (590., 
591. og 592. mál)

I
Vísað er til bréfs yðar, dags. 11. mars 2005, varðandi umsögn um 590., 591. og 592. 
mál, um frumvarp til samkeppnislaga, frumvarp til laga um efiirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins og frumvarp til laga um Neytendastofu og 
talsmann neytenda. Beðist er velvirðingar á því að ekki tókst að veita umsögn innan 
tilskilins frests vegna anna við önnur brýn verkefni, umfangs málanna og vegna þess 
að erindið misfórst vegna tengsla þess við þingmál 551 (miðlun vátrygginga, EES- 
reglur) sem Bandalag háskólamanna (BHM) gefur ekki umsögn um.

Eftirfarandi er umsögn BHM um þingmálið.

n
Að því er varðar aðdraganda málsins skal þess getið að stjóm BHM samþykkti í gær 
svohljóðandi almenna ályktun i tengslum við annað þingmál sem nú hefur fengið 
farsæla áfangalausn:

„Að gefnu tilefhi hvetur stjóm Bandalags háskólamanna (BHM) stjómvöld til þess að viðhafa 
ætíð nauðsynlegt sairaáð við hagsmunaaðila á borð við samtök launafólks þegar fyrir dyrum 
standa breytingar sem varðað geta réttindi launafólks. Stjóm BHM bendir á að með tímanlegu 
samráði er hægt að forðast misskilning og óþarfa óvissu um mikilvæg réttindi án þess að hefia 
framgang þeirra mála sem um ræðir.“

Ekki var haft samráð við BHM við undirbúning umræddra þingmála en stjóm BHM 
hefur ekki haft tækifæri til þess að fjalla ítarlega um efnisþátt þeirra.

m
BHM tekur að jafnaði ekki afstöðu í þjóðfélagslegum álitamálum heldur beitir sér 
einkum fyrir því réttindi starfsmanna séu tryggð við yfirfærslu verkefna, samruna 
opinberra stofnana, breytingar á stofnunum og formbreytingar -  sem og réttaröryggi 
starfsmanna við breyttar stofnanir. Er í því efni m.a. litið til laga nr. 72/2002 um 
réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum sem frumvarpshöfundar hafa 
væntanlega haft hliðsjón af.

Áréttað skal að gert er ráð fyrir því að þau störf, sem boðin eru starfsmönnum við 
stofnanir sem við lýði eru, séu sambærileg núverandi störfum enda myndi að öðrum 
kosti vakna biðlaunaréttur í samræmi við 5. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögum nr.
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70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Við mat á því hvort starf sé 
sambærilegt í skilningi laganna er m.a. tilskilið samkvæmt réttarframkvæmd að laun 
séu a.m.k. hin sömu, virðing svipuð, ráðningarfesta sambærileg, biðlaunaréttur ekki 
skertur, lifeyrisréttindi óbreytt og réttaröryggi óskert. Bent skal á að sammæli er um 
þá túlkun milli samtaka opinberra starfsmanna og fulltrúa Stjómarráðsins að huglæg 
afstaða starfsmanns ráði í raun úrslitum í þessu efni.

Svo virðist að frumvörpunum sé ekki ætlað að fara á svig við framangreind sjónarmið 
og er afstaða BHM til þeirra gefín á þeirri forsendu enda sé bæði réttarstaða 
starfsmanna tryggð með framangreindum hætti, svo og réttaröryggi neytenda.

BHM vill árétta þá almennu afstöðu sína að forstöðumenn, forstjórar, aðrir 
embættismenn og sjálfstæðir sérfræðingar í almannaþjónustu -  svo sem forstjóri 
Neytendastofú og talsmaður neytenda -  þurfa, auk nauðsynlegrar reynslu, að hafa 
háskólapróf er nýtist í starfí og er því mótfallið þeim breytingartillögum sem gerðar 
eru í aðra veru af meiri hluta nefhdarinnar í þskj. 1294.

rv
Telja verður mjög til bóta og löngu tímabært að fé til samkeppnis- og neytendamála sé 
aukið eins og fram kemur í þingmálunum. Þá telur BHM að æskilegt sé að 
neytendamálum sé sinnt með skýrari og sjálfstæðari hætti og óháð öðrum 
samkeppnismálum eins og lagt er til í frumvarpinu enda sé tryggt að Neytendastofa og 
einkum talsmaður neytenda starfi óháð stjómvöldum og atvinnulífinu og njóti 
fjárhagslegs sjálfstæðis og réttaröryggis í starfsemi sinni. Fagnað er þeirri tímabæru 
áherslu á hagsmuni neytenda sem sérstakt embætti talsmanns neytenda felur í sér. 
Loks er lýst ánægju með sjálfstæða áfrýjunarnefnd neytendamála.

Þá er lýst stuðningi við þær réttarbætur sem felast í skýrari reglum og réttarvemd 
neytenda i þingmáli 591, frumvarpi til laga um eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.

V
Á framangreindum forsendum og þeirri undantekningu sem að ofan greinir styður 
BHM þingmálin.

Virðingarfyllst, 
f.h. stjómar BHM e.u.,

Gísli Tryggvason, 
framkvæmdarstjóri BHM.
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