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EFNl: Umsögn um frumvarp til laga um tilfærslu verkefna innan Sljórnarráðs íslands, 
130. mál, breyting ýmissa laga

Félagi íslenskra náttúrufræöinga (FÍN) barst bréf dagsett. 29. október 2007 frá Allsheijamefnd 
Alþingis þar sem farið er þess á leit viö félagiö aö þaö veiti umsögn um ofangreint frumvarp 
eigi síöar en 9. nóvember 2007. Félagiö fékk frekari frest til aö skila inn sinni umsögn.

Á undanfömum árum hefur verið nokkuö um flutninga á störfum ríkisstarfsmanna á milli 
stofnana meö sameiningu stofnana eöa aö nýjar stofnanir eru settar á laggimar. FÍN er 
stéttarfélag og kemur aö framangreindum málum sem slíkt. Aö mati félagsins hefur oft verið 
staðið mjög slælega aö framangreindum breytingum hvaö varöar réttindi og skyldur 
starfsmanna. Oft lenda mál einstaklinga og fjölskyldna þeirra í óvissu í langan tíma, óvissu 
sem væri hægt að draga úr meö markvissri samvinnu um viökomandi breytingar, kynningu og 
að starfsmönnum væri bættur sá skaöi sem þeir geta orðiö fyrir t.d. vegna flutnings á störfum. 
FÍN telur aö mun betur megi standa aö lagasetningu viÖ sameingu stofnana eða stofnun nýrra 
þar sem m.a. er tekið á skyldu og réttindamálum starfsmanna meö ítarlegri hætti en hefur 
veriö gert hingað til.

FÍN gerir athugasemdir við 33. gr. og 60. gr. þessa frumvarps.

33. gr.
í a) lið þessarar greinar kemur firam aö Umhverfisráðherra skuli vinna aö sameiningu 
Veðurstofii íslands og vatnamælinga Orkustofaimar í eina stofnun eigi síðar en 1. janúar 2009 
og í b) lið kemur fram að starfsmönnum þessarra stofnana skuli boðið starf hjá hinni nýju 
stofnun. Viö bendum á að setja þarf sérstaklega lög um þessa nýju stofhun og því teljum við 
eðlilegra aö tekið sé á málefiaum starfsmanna er málið snertir í þeim lögum og leggjum til aö 
þessari grein veröi breytt meö eftirfarandi hætti:

33. gr.
Við lögin bætast tvö ný ákvœði til bráðabirgða sem orðast svo:

a.(I)
Starfsemi vatnamælinga Orkustofnunar heyrir undir umhverfisráðuneytið frá 1. janúar 2008. 
Umhverfisráðherra skal vinna aðfrumvarpi til laga um að sameina í nýja stofnun, Veðurstofu 
íslands og vatnamœlinga Orkustofnunar. Stefnt skal að því að slík lög taki gildi eigi síðar en 
1. janúar 2009. Umhverfisráðherra og iðnanaðarráðherra í samráði við orkumálastjóra 
á/cveða hvaða eignir og gögn skuli fœrast með vatnamælingum til hinnar nýju stofnunar.

b. (II)
í  lögum um hina nýju stofrum skal sérstaklega taka á réttindum og skyldum starfsmanna 
Veðurstofu íslands og vatnamœlinga Orkustofnunar.
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60. gr.
í a) lið þessarar greinar er sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra heimilt að ákveða með 
auglýsingu og birta í B-deild Stjómartíðina að flutningur á málefoum frá Fiskistofu og 
Umhverfisstofmm til Matvælaeftirlitsins, sbr. h-, i- og j-lið 2. gr. komi til framkvæmda að 
hluta eða að öllu leyti síðar á árinu 2008. Einnig kemur fram í b) lið að við flutning þessarra 
málefna haldi starfsmenn störfum sínum og starfskjörum.

FÍN gerir athugasemd við að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skuli veitt heimild til að 
ákveða með auglýsingu flutning málefna frá Fiskistofu og Umhverfisstofnun til 
Matvælaeftirlits.

FÍN bendir á að Landbúnaðarstofnun, sem verður með þessum nýju lögum Matvælastofnun, 
hefur aðsetur á Selfossi, Fiskistofa er með aðsetur í Haftiarfirði og Umhverfisstofhun er í 
Reykjavík. Með þessari grein er því gert ráð fyrir að starfsmenn rífi sig upp með rótum og 
fari að vinna í öðrum sveitarfélögum án þess að nokkuð þyki athugavert við það. Heilu 
íjölskyldumar þurfa hugsanlega að flytjast búferlum í kjölfar þessarar lagabreytingar en það 
hefur í för með sér mikinn kostnað og oft andlegt erfiði fyrir alla fjölskyldumeðlimi. Einnig 
getur farið svo að starfsmaður neyðist til að ferðast á milli heimilis og vinnu t.d. rúma klst. á 
dag og yfir Hellisheiði þar sem allra veðra er von yfir vetrartímann. Það er að mati FÍN alls 
ekki hægt að segja að verið sé að bjóða starfsmönnum sambærileg störf og kjör því fiutningar 
af þessu tagi geta haft veruleg áhrif á eignir og afkomu starfsfólks. Það sem kemur fram í b lið 
60 gr., að við fiutning þessarra málefna haldi starfsmenn störfum sínum og starfskjörum, getur 
því reynst mjög mikið túlkunaratriði og tryggir á engan hátt það sem því er ætlað. Það er mat 
FÍN að þegar ákvarðanir um flutning á störfum eru teknar með þessum hætti þá jafnist það við 
að um niðurlagningu starfs er að ræða. Það þarf því að gera ráð fyrir að starfsmenn, sem hafa 
þau réttindi, geti þegið biðlaun samkvæmt lögum nr,. 70/1996 við þessar aðstæður, og að 
tryggt sé að starfsmenn séu almennt ekki að tapa stór fé kjósi þeir að vinna í öðru sveitarfélagi 
t.d. með að flutningar sé kostaðir af ríkinu, starfsmenn fái greiddan ferðakostnað o.s.frv.

Með kveðju

f.h. ínu Bjargar Hjálmarsdótto" 
formanns Félags íslenskra náttúrufræðinga 

Maríanna H. Helgadóttir 
framkvæmdastjóri Félags íslenskra náttúrufræðinga
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