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Reykjavík, 24. maí 2011.

Efni: Umsögn Bandalags háskólamanna um frumvarp til laga um breyting á lögum um embætti 
sérstaks saksóknara (flutningur efnahagsbrotadeildar), 754. mál (þskj. 1306).

Vísað er til tölvubréfs nefndasviðs/allsherjarnefndar Alþingis til Bandalags háskólamanna (BHM), dags. 
11. maí slv þar sem að BHM er veitt tæklfæri til þess að senda nefndinni umsögn um frumvarp til laga 
um breyting á lögum um embætti sérstaks saksóknara nr. 135/2008, með siðari breytingum (flutningur 
efnahagsbrotadeildar), 754. mál. Hjá efnahagsbrotadeild Ríkislögreglustjóra starfa félagsmenn í BHM 
sem að ákvæði frumvarpsins snerta. Er því af hálfu BHM óskað eftir því að koma eftirfarandi 
athugasemdum að við efni frumvarpsins.

í ákvæði til bráðabirgða í frumvarpinu kemur fram að embættismönnum og öðrum starfsmönnum 
efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra skuli boðið starf hjá embætti sérstaks saksóknara. Um er að 
ræða starfsmenn sem eru fastráðnir og með ótímabundinn ráðnihgarsamning, þ.e. með þriggja mánaða 
uppsagnarfrest. Ef til flutnings þeirra starfsmanna til embættis sérstaks saksóknara kemur, svo sem gert 
er ráð fyrir í frumvarpinu, er ekki gert ráð fyrir öðru en að þessir starfsmenn hljóti tímabundna ráðningu 
sem Ijúki þegar að embættið verður lagt niður, rétt eins og á við um flesta núverandi starfsmenn 
embættis sérstaks saksóknara í dag. Má Ijóst vera að með þessu er í frumvarpinu gert ráð fyrir 
grundvallarbreytingu á ráðningarkjörum umræddra háskólamenntaðra starfsmanna 
efnahagsbrotadeildar, ef þeir þiggja starf hjá embætti sérstaks saksóknara, sem felst í því að umræddir 
starfsmenn sem ráðnir eru óttmabundið myndu færast yfir í að vera tímabundið ráðnir á nýjum 
vinnustað. BHM mótmælir harðlega þessum fyrirhuguðu og stórfelldu skerðingum á ráðningarkjörum 
umræddra starfsmanna. Undir venjulegum kringumstæðum gæti hið opinbera ekki gripið til slíkra 
grundvallarbreytinga á ráðningarkjörum starfsmanna bótalaust og er því lýst furðu yfir því að sami aðili 
skuli setja slíkt fram í formi lagafrumvarps. í þessu sambandi ber að hafa í huga að störf þau sem 
umræddir starfsmenn sinna eru mjög sérhæfð og þeir hafa hlotið sérmenntun á því sviði. Ákvæði til 
bráðabirgða í lögunum gerir þá nánast nauðbeygða, vilji þeir halda í störf sín og um leið störf sem hæfa 
menntun þeirra og reynslu, til þess að þiggja starf hjá embætti sérstaks saksóknara, en um leið standa 
þeir frammi fyrir þeim afarkostum samkvæmt sama ákvæði að geta ekki þegið störfin nema að sæta 
verulegri skerðingu starfskjara, sbr. framangreint.

Vakin er sérstök athygli á því að ekki er gætt jafnræðis milli starfsmanna efnahagsbrotadeildar 
ríkislögreglustjóra í þessu tilliti. í 2. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að skipun lögreglumanna við 
embætti sérstaks saksóknara falli niður við niðurlagningu embættisins eða sameiningu við aðra 
ríkisstofnun, en að þeir haldi þá óbreyttum launakjörum í þrjá mánuði frá þeim tíma. Við samanburð á 
ákvæði þessu og framangreindu ákvæði ti! bráðabirgða í frumvarpinu, kemur í Ijós að lögreglumönnum 
er gert mun hærra undir höfði en háskólamenntuðum starfsmönnum efnahagsbrotadeildar sem þiggja 
myndu starf hjá embætti sérstaks saksóknara. Gert er þannig ráð fyrir að lögreglumönnum séu tryggð 
ráðningarkjör starfsmanns með ótímabundinn ráðningarsamning, þ.e. þeir skulu njóta þriggja mánaða
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uppsagnarfrests við niðurlagningu eða sameiningu embætta, á meðan að þeir sem starfsmenn 
efnahagsbrotadeiidar sem eru félagsmenn í BHM skulu njóta tímabundinna ráðningarkjara, þvert á 
umsamin ráðningarkjör. f engu er rökstutt í athugasemdum með frumvarpinu hverju þetta sætir. Engin 
réttlætingarrök geta staðið að baki þessari mismunun á kjörum einstakra starfshópa og skýtur skökku við 
að hið opinbera leggi slíkt til. Af hálfu BHM er því gerð sú skýlausa krafa að gerðar verði breytingar á 
frumvarpinu sem að tryggi þeim félagsmönnum BHM sem hjá efnahagsbrotadeild starfa, og ákvæði til 
bráðabirgða í frumvarpinu nær til, sömu ráðningarkjör og þeir njóta í dag. í því felst að mælt verði fyrir 
um að þeir njóti sama uppsagnarfrests og lögreglumenn njóta samkvæmt frumvarpinu, þ.e. að við 
niðurlagningu embættisins eða sameiningu við aðra ríkisstofnun muni félagsmenn BHM einnig halda 
óbreyttum launakjörum í þrjá mánuði frá þeim tíma.

í ákvæði til bráðabirgða er ekki mælt fyrir um að starfsmönnum efnahagsbrotadeildar ríkisiögreglustjóra 
skuli tryggð að öðru leyti sömu starfskjör og þeir njóta nú ef þeir kjósa að þiggja starf hjá embætti 
sérstaks saksóknara. Hins vegar er tekið fram í sama ákvæði, að þeir starfsmenn sem ekki ráða sig 
þangað heldur þiggja annað starf innan lögreglu skuli njóta sömu kjara og þeir njóta hjá 
ríkislögreglustjóra. Lagt ertil að tekið verði af öll tvímæli í ákvæðinu um að embætti sérstaks saksóknara 
beri að bjóða og virða þau starfskjör sem starfsmennirnir njóta nú hjá efnahagsbrotadeild.

BHM gerir einnig aðra athugasémd við sama hluta ákvæðis til bráðabirgða, þ.e. þann hluta er varðar þá 
starfsmenn efnahagsbrotadeildar ríkislögreglustjóra sem ekki þiggja starf hjá embætti sérstaks 
saksóknara og skal boðið annað starf innan lögreglunnar. Meðal þeirra starfsmanna eru 
saksóknarfulltrúar og aðstoðarsaksóknarar sem eru hluti af ákæruvaldinu. Ekki er gerð grein fyrir því 
hvaða störf innan ákæruvaldsins þessum starfsmönnum skuli boðin ef þeir þiggja ekki starf hjá embætti 
sérstaks saksóknara. Gerir BHM þá kröfu að þetta verði skýrt með nákvæmum hætti í frumvarpinu, 
þannig að ekki skapist óvissa um stöðu þessara starfsmanna ef frumvarptð verður að lögum.

Þá eru einnig gerðar athugasemdir við það að í frumvarpinu er ekki vikið að stöðu og framtíð 
aðstoðarsaksóknara við efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Við deildina starfa í dag tveir 
aðstoðarsaksóknarar. Verði frumvarpið að lögum óbreytt má skilja það á þann veg að þessir tveir 
starfsmenn muni færast yfir til embættis sérstaks saksóknara, ef þeir þiggja starf þar, sem 
saksóknarfulltrúar. Verulegur munur er á stöðum saksóknarfulltrúa og aðstoðarsaksóknara, m.a. hvað 
varðar samningsbundin kjör og skilsmun skv. lögum um meðferð sakamála. Ekki er vikið að stöðum 
aðstoðarsaksóknara í frumvarpinu heidur er þar eingöngu mælt fyrir um stöðu og tilfærslu á embætti 
saksóknara, sem heimilt er að flytja til embættis ríkissaksóknara. Telja verður því, að það að gera ekki 
sérstaklega ráð fyrir því í frumvarpinu að þeir sem gegnt hafi stöðu aðstoðarsaksóknara haldi stöðum 
sínum við embætti sérstaks saksóknara feli í sér stöðulækkun viðkomandi starfsmanna og skerðingu á 
kjörum.

Af hálfu BHM er óskað eftir að fulltrúum stéttarfélagsins verði veitt tækifæri til þess að koma fyrir 
allsherjarnefnd til þess að gera nánari grein fyrir athugasemdum félagsins vegna frumvarpsins og svara 
spurningum nefndarmanna.

Virðingarfyllst, 
f.h. Bandalags háskólamanna


