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

SFR -  stéttarfélag í almannaþjónustu hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um Haf- og 
vatnarannsóknir, þskj. 529-391. mál.

Frumvarpinu er ætlað að sameina Hafrannsóknarstofnun og Veiðimálastofnun í eina sjálfstæða 
rannsókna- og ráðgjafastofnun. SFR gerir engar athugasemdir við áform ráðuneytisins um að sameina 
stofnanirnar. Félagið hvetur engu að síður til þess að sú góða reynsla og þekking sem skapast hefur 
við sameiningu annarra stofnana verði nýtt starfsmönnum í hag. Lykillinn að farsælum umbótum er 
að starfsmenn séu hafðir með í ráðum frá upphafi og að stuðlað verði að þátttöku þeirra í öllu ferlinu.

Það vekur athygli félagsins að í frumvarpinu er ekki að finna ákvæðu um framkvæmd 
sameiningarinnar og undirbúning breytinganna hvað starfsfólk varðar. SFR leggur ríka áherslu á að 
tryggt sé að haft verði samráð við stéttarfélög starfsmanna vegna breytinganna. Aðkoma 
hagsmunasamtaka starfsmanna að sameiningarferlinu er einnig nauðsynleg til að tryggja að hugað sé 
að réttindum þeirra.

í drögunum má sjá að fjallað er um starfsmannamál í bráðabirgðaákvæði. Þar kemur fram að öll störf 
verði lög niður við gildistöku laganna og að öllum starfsmönnum verði boðið starf hjá nýrri stofnun. 
Þá kemur einnig fram að réttarstaða starfsmanna fer eftir ákvæðum laga nr. 70/1996, um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins og að ákvæði 7. gr.laga nr. 70/1996 gilda ekki um störf sem ráðið er í 
samkvæmt þessu ákvæði. SFR bendir á að frumvarpið segir ekkert um með hvaða hætti ný stofnun 
taki við þeim réttindum sem starfsmenn hafa áunnið sér í starfi.

SFR vill í fyrsta lagi taka fram að félagið telur rangt að fara þá leið að leggja niður störf starfsmanna 
fyrrnefndra stofnanna. Einfaldlega vegna þess að verkefni þau sem færð verða til nýju stofnunarinnar 
eru að megin efni til hin sömu og voru hjá fyrirrennurum hennar. Því er aðeins um breytingar á 
byggingu stofnanna sem slíkra að ræða en ekki niðurlagningu þeirra verkefna sem unnin hafa verið af 
starfsfólki stofnanna. SFR hefur þungar áhyggjur af því að með því að leggja niður störfin og bjóða 
starfsmönnum ný störf hjá nýrri stofnun, jafnvel við sömu eða sambærileg verkefni og áður, geti 
framkvæmdin haft veruleg áhrif á réttindi starfsfólks. Bæði lögbundin réttindi og réttindi tengd kjara- 
og stofnanasamningum aðila. Tryggja þarf að starfsmenn haldi uppsöfnuðum réttindum sínum hjá 
Hafrannsóknarstofnun og Veiðimálastofnun, sem bundin eru í miðlægum kjarasamningi félagsins sem
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og stofnanasamningi viðkomandi stofnana, og verði ekki með nokkrum hætti fyrir skerðingu á kjörum 
sínum vegna skipulagsbreytinganna, sbr. lög um aðilaskipti nr. 72/2002.

SFR er því mótfallið því að þessi leið verði valin við sameiningu Hafrannsóknarstofnunar og 
Veiðimálastofnunar. Réttmætara væri að fara þá leið að flytja störfin til nýrrar stofnunar þannig að ný 
stofnun taki við ráðningasamningum og ráðningakjörum starfsmanna.

Með þessum hætti verður tryggt að starfsmenn haldi launakjörum, mati á menntun ásamt öðrum 
sértækum réttindum sem fram koma ýmist í miðlægum kjarasamningi sem og stofnanasamningi 
viðkomandi stofnana. Hér má t.d. nefna réttinn til námsleyfis sem bundinn er við starfsaldur 
starfsmanna hjá þeirri stofnun sem þeir starfa við þegar ósk um námsleyfi er borin fram. Tryggja þarf 
að starfsmenn nýrrar stofnunar haldi uppsöfnuðum réttindum sínum hjá Hafrannsóknarstofnun og 
Veiðimálastofnun.

Mikilvægt er að vandað verði til verka þegar litið er til réttinda starfsmanna. Óvissa er starfsmönnum 
afar erfið og vanda þarf upplýsingagjöf og skýra aðstæður þeirra eins fljótt og unnt er þannig að 
umbæturnar geti farið eins farsællega fram og mögulegt er.
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