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Efni: Umsögn starfsmanna Hafrannsóknastofnunar um: Frumvarp til laga um Haf- og 
vatnarannsóknir, þingskjal 529 - 391. mál, 144. löggjafarþing 2014 -  2015.

Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi til laga verða tvær stofnanir, Hafrannsóknastofnun og 
Veiðimálastofnun lagðar niður og komið á fót nýrri stofnun, Haf- og vatnarannsóknir.

Starfsmenn Hafrannsóknastofnunar vilja hér koma á framfæri gagnrýni á þá nálgun sem beita á í 
kjaramálum starfsmanna við sameiningu þessara tveggja stofnana. Í frumvarpinu liggur ekkert fyrir 
um ráðningarkjör og/eða launakjör. Þar segir eingöngu að öllum starfsmönnum verði sagt upp, störf 
þeirra lögð niður en þeim síðan boðin störf á nýrri stofnun.

Í 10 gr. frumvarpsins er „Ákvæði til bráðabirgða“ sem starfsmenn Hafrannsóknastofnunar krefjast 
að verði breytt með eftirfarandi hætti:

Starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar sem eru í starfi við gildistöku laga 
þessara skal boðið sambærilegt starf hjá hinni nýju stofnun með sömu ráðningarkjörum og áður 
giltu. Jafnframt verði tryggt að þeir sem kjósa að láta a f störfum og voru ráðnir fyrir gildistöku 
laga nr. 70/1996fá i virtan sinn biðlaunarétt.

Að öðru leyti skal greinin vera óbreytt.

Rökstuðningur við þessa kröfu er m.a. sá að við nýlegar sameiningar stofnana hefur þessi háttur 
verið hafður á t.d. þegar Samgöngustofa var sett á fót og þegar vatnamælingar Orkustofnunar og 
Veðurstofa Íslands sameinuðust.

Í sameiningu Veiðimálastofnunar og Hafrannsóknastofnunar felst mikil áskorun. Uppsagnir og 
fyrirheit um endurráðningu á óljósum kjörum skapa óróa meðal starfsmanna og eru líkleg til að 
valda deilum um kjaramál. Við upphaf nýrrar stofnunar væri hyggilegra að stefna að sátt um 
kjaramálin til að tryggja samfellu í þeim rannsóknum sem þessar stofnanir sinna.

Starfsmenn Hafrannsóknastofnunar leggja einnig áherslu á að á nýrri stofnun verði starfs- og 
rannsóknaaðstaða tryggð þannig að starfsmenn stofnunarinnar búi við bestu aðstæður til að sinna 
því starfi sem af þeim er krafist.
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