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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Haf- og vatnarannsóknir, þingskjal 529 - 391. mál, 
144. Löggjafarþing 2014 - 2015.

Félagi íslenskra náttúrufræðinga (FÍN) er kunnugt um að lagt hefur verið fram frumvarp um 
sameiningu Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar og að umsagnarfrestur til 
nefndarinnar sé til 13. þessa mánaðar. Félagið gerir alvarlegar athugasemdir við að hafa ekki 
fengið frumvarpið til umsagnar þar sem meirihluti starfsmanna þessara stofnana eru 
félagsmenn FÍN.

Samkvæmt frumvarpinu verða tvær stofnanir, Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun, 
lagðar niður en nýrri stofnun ætlað að taka við hlutverki þeirra. Félagið tekur ekki 
sérstakalega afstöðu til þessarar sameiningar en leggur áherslu á að vel verði að henni staðið 
og að sameiningin verði til þess að styrkja faglegt starf á þeim sviðum sem þessar stofnanir 
hafa starfað. Félaginu er ekki kunnugt um að leitað hafi verið til starfsmanna til að tryggja 
faglegan ávinning af sameiningu og í greinargerð er að engu vikið að slíkum ávinningi. Félagið 
leggur áherslu á að Alþingi hugi að faglegum þáttum þannig að ný stofnun verði öflugri en 
þær sem leggja á niður.

Grundvallaratriði í vel heppnuðum samruna stofnana er að vel takist til um starfsmannamál 
nýrrar stofnunar.

Það kemur skýrt fram í frumvarpinu að hér er um sameiningu verkefna að ræða þannig að 
áfram verður sinnt þeim verkefnum sem eldri stofnanir sinntu. Þetta kemur greinilega fram í 
skýringum við 5 gr. en þar segir:

„ í  þessari grein er lýst fjölþættu hlutverki nýrrar stofnunar. Listinn tekur mið af því að 
verið er að sameina tvær stofnanir, og eru markmið og hlutverk þeirra samþætt í  þessari 
grein, en þau eru í  dag settfram í  17. gr. laga nr. 64/1965 fyrir Hafrannsóknastofnun og 4. 
gr. laga nr. 59/2006fyrir Veiðimálastofnun."

Ennfremur segir:

„Báðar stofnanirnar einbeita sér að hagnýtum rannsóknum bæði á umhverfi og lífríki til 
að undirbyggja nýtingu og stunda jafnframt rannsóknir til að auka skilning á því flókna 
samspili sem á sér stað í  vistkerfum sem um ræðir og treysta þannig grundvöllinn fyrir 
nýtingu auðlindanna.
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Með someiningu Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar er ekki ætlunin að breyta 
þessu meginhlutverki, heldur eru í  greininni skýrðar frekar áherslur í starfseminni."

Það er því Ijóst að eftir sameininguna mun ný stofnun sinna sömu viðfangsefnum og 
Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun sinna nú. Til þess að það gangi upp verður að 
gera ráð fyrir að starfsmenn gangi til sömu starfa 1. janúar 2016 og þeir unnu að deginum 
áður.

í þessu Ijósi er bráðabirgðaákvæði frumvarpsdraganna illskiIjanlegt en það hljóðar svo:

„ÖH störf hjá Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun eru lögð niður við gildistöku laga 
þessara. Öllum starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar skal boðið 
starf hjá hinni nýju stofnun, Haf- og vatnarannsóknum. Embætti forstjóra 
Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar eru lögð niður við gildistöku laga þessara. 
Bjóða skal forstjórunum starfhjá hinni nýju stofnun."

Hér er einfaldlega mælt fyrir um að öllum starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar og 
Veiðimálastofnunar verði sagt upp en þeim síðan boðin störf á nýrri stofnun á óvissum 
kjörum.

Félag íslenskra náttúrufræðinga mótmælir því að þessi leið sé farin og telur að hún sé til 
vandræða bæði fyrir starfsmenn og nýja stofnun.

Félagið bendir á að ekkert liggur fyrir í frumvarpsdrögunum um starfskjör hjá nýrri stofnun, 
þetta á bæði við um ráðningarkjör og launakjör. Launakjörin ráðast af kjarasamningum og 
kjarasamningar opinberra starfsmanna eru tvískiptir, miðlægur kjarasamningur og 
stofnanasamningar. Stofnanasamningar mæla fyrir um röðun í launaflokka, mat á menntun, 
afkastahvetjandi þætti ásamt fleiri atriðum svo sem um sjó- og feltferðir. Einnig eru ýmis 
ákvæði miðlægs kjarasamnings þannig útfærð að réttindi miðast við samfellt starf hjá sömu 
stofnun. í því sambandi má benda á grein 10.1.1 um námsleyfi og grein 17.1.1. um lengdan 
uppsagnafrest í kjarasamningi FÍN ogfjármálaráðherra.

Fjöldauppsagnir með óljósum fyrirheitum um endurráðningu skapa óróa meðal starfsmanna 
sem líklegur er til að spilla starfsanda bæði fyrir og eftir sameiningu. Við slíkar aðstæður er 
alls ekki Ijóst hversu margir af starfsmönnum gömlu stofnananna sækja um starf hjá þeirri 
nýju7 þannig er starfseminni til framtíðar teflt í tvísýnu.

Félagið bendir á að þegar hliðstæðar sameiningar hafa átt sér stað hefur hingað til verið 
reynt að tryggja samfellu í starfseminni. í þessu sambandi má benda á bráðabirgðarákvæði 
laga nr. 119/2012 um Samgöngustofu, en þar er vísað til laga um réttarstöðu starfsmanna við 
aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/2002. Svipuð leið var farin við sameiningu vatnamælinga 
Orkustofnunar og Veðurstofu íslands.

Félagið leggur því til að bráðabirgðaákvæði laganna hljóði svo:
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Sérfræðingum og almennum starfsmönnum stofnana sem sinnt hafa þeim verkefnum sem 
munu heyra undir Haf- og vatnarannsóknir samkvæmt lögum þessum og eru í  starfi við 
Hafrannsóknastofnun eða Veiðimálastofnun við gildistöku laga þessara eiga rétt á að halda 
starfi sínu áfram hjá hinni nýju stofnun. Einnig verði yfirmönnum boðið starf hjá stofnuninni. 
Um réttarvernd starfsmanna til starfa hjá Haf- og vatnarannsóknum fer eftir ákvæðum laga 
um réttindi og skyldur starfsmanna rikisins, nr. 70/1996, með siðari breytingum, og laga um 
réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/2002, eins og við á hverju 
sinni. Ákvæði 7. gr. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, gilda ekki 
um störf sem ráðið er í  samkvæmt þessum tölulið. Allir þeir sem kjósa að láta af störfum við 
þessa breytingu njóta rétt til biðlauna í samræmi við bráðabirgðaákvæði laga nr. 70/1996 
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.

Félagið telur mikilvægt að vel takist til við þessa sameiningu og sem minnst rask fylgi henni
og mótmælir því áformum um fjöldauppsagnir.

í 4. grein frumvarpsins er fjallað um ráðgjafanefnd og sagt að hún eigi að vera forstjóra til 
ráðuneytis um langtímastefnumótun starfseminnar og vera tengiliður við hagsmunaðila um 
fagleg málefni. Félag íslenskra náttúrfræðinga sér ekki hvernig hagsmunir og fagleg 
vinnubrögð fari saman, faglegum vinnubrögðum verði aldrei stjórnað af hagsmunum. 
Jafnframt er nú gerð minni krafa um faglega þekkingu ráðgjafanefndar.

Félagið óskar eftir að fá að gera frekari grein fyrir þessum sjónarmiðum á fundi með
nefndinni.

Virðingarfyllst,

Félag íslenskra náttúrufræðinga

ína Björg Hjálmarsdóttir, formaður
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