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Efni: Umsögn um lagafrumvarp, um breytingu á ýmsum lögum vegna tllfærslu verkefna 
innan Stjórnarráðs Islands, 130. mál.

Bandalag háskólamanna gerir ekki athugasemdir við þær breytingar sem fyrirhugaðar eru en 
vill vekja athygli á eflirfarandi:

Við breytingar eins og þær sem fyrirhugaðar eru annars vegar með flutningi vatnamælinga 
Orkustofhunar og starfsemi Veðurstofu Islands í nýja stofnun og hins vegar með flutningi 
málefna og starfsmanna frá Fiskistofu og Umhverfisstofnun til Matvælaeftirlitsins skapast 
órói og óvissa hjá starfsmönnum stofriananna sem hætta er á að bitni á núverandi og 
framtíðarrekstri þeirra.

í fyrra tilfellinu er tekið fram að starfsmönnum skuli boðið starf hjá nýrri stofnun sem stofna á 
ekki síðar en 1. janúar 2009 en í því síðara er gengið skrefinu lengra og tekið fram að 
starfsmenn sem flytjast frá Fiskistofu og Umhverfisstofnun til Matvælaeftirlits skuli halda 
störfum sínum og starfskjörum.

Ljóst er að breytingar verða í báðum tilfellum. Lögð er áhersla á að mál starfsmanna skýrist 
sem fyrst og unnið verði að þeim í nánu samstarfi við starfsmenn, stéttarfélög og 
starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins. Ljóst er að vegna þeirrar óvissu sem ríkir um 
starfsskyldur og starfsstöðvar er komið nokkuð los á starfsmenn, sérstaklega þá er flytjast frá 
Fiskistofu og Umhverfisstofriun til Matvælaeftirlits. Aðalstöðvar Matvælaeftirlits eru á 
Selfossi en einu upplýsingar starfsmanna til þessa er að einhver störf færist þangað. Eftir fund 
með starfsmönnum er ljóst að flestir þeir sem eiga böm á grunn- eða leikskólaaldri munu ekki 
sætta sig við sHkan flutning og eru þegar famir að svipast um eftk öðrum stör&m. Athygli er 
vakin á því að eldri starfsmenn kunna að eiga biðlaunarétt þegar af þessum flutningi starfa 
verður.

Virðingarfyllst,

framkvæmdastjóri BHM.
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