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Efni: Breyting á lögum nr. 87/2003 um Orkustofnun

Félag íslenskra náttúrufræðinga, FÍN, vill koma eftirfarandi athugasemdum á framfæri vegna 
frumvarps til laga um breytingu á lögum nr. 87/2003 um Orkustofiiun. Af 27 starfsmönnum 
vatnamælinga Orkustofiiunar eru 16 félagsmenn FÍN.

FÍN telur það ámælisverða framkomu við starfsmenn vatnamælinga Orkustofiiunar að lagt sé 
fiam frumvarp til laga um flutning á vatnamælingum Orkustofiiunar yfir til ÍSOR án nokkurs 
samráðs við starfsmenn. Einnig er í hæsta máta óeðlilegt að orkumálastjóri og forstjóri ÍSOR 
fullyrði að frumvarpið verði samþykkt á Alþingi og að í kjölfar þess fái starfsmenn 
uppsagnarbréf þar sem veittur er skammur frestur til að svara því hvort þeir þiggi starf hjá 
ÍSOR.

FÍN telur að hér sé um hrein aðilaskipti að ræða þar sem annar aðili, ÍSOR, tekur við 
vatnamælingastarfsemi Orkustofnunar. Við slíkar aðstæður er með öllu óeðlilegt að 
starfsmönnum sé sagt upp eða nokkur vafi leiki á um starf þeirra, eins og nú er raunin. Þess 
vegna gerir FÍN verulega athugasemd við fyrri málslið 4. gr. b. lið (III) þar sem segir: 
Starfsmönnum vatnamælinga Orkustofnunar, skal boðið starfhjá íslenskum orkurannsóknum. 
FÍN telur að með þessu orðalagi sé alls ekki gengið nógu langt í að tryggja réttarstöðu þeirra 
starfsmanna sem óska að flytjast yfir til ÍSOR. Ekki er minnst á að um sé að ræða sambærileg 
stðrf líkt og gert var þegar ÍSOR varð til. Einnig túlka yfirmenn fyrrgreindra stofhana 
biðlaunaréttindi starfsmanna að því er virðist eftir eigin höfði.

FÍN er kunnugt um að mál hafa nú þróast þannig að meirihluti starfsmanna vatnmælinga 
Orkustofnunar hefur samþykkt bókun þess eðlis að þeir leggiast gegn flutningi vatnamælinga 
Orkustofnunar yfir til ÍSOR.

FÍN leggur til að málinu verði slegið á frest þannig að tími gefist til að skoða alla þætti 
málsins að nýju, þannig að réttindi starfsmanna verði tryggð.
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