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Vísað er í crindi Atvinnuvcgancfndar Alþingis dags. 19. dcscmbcr 20 M og bciðni um 
umsögn um ol'angrclnt IVuirivarp ill laga.

Fyrirliggjandi frumvarp er samið af starfshópi á vegum atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins, sem m.a. var skipaður forstjórum Hafrannsóknastofnunar og 
Vciðimálastofnunar. Rctt cr að taka fram að hópnuin var falið að semja frumvaip um 
sameiningu þessara stofnana, en ekki taka afstöðu til hvort sameining skyldi eiga sér stað. 
Aðkoma forstjóra stofnananna að frumvarpsgerðinni fólst fyrst og fremst í greiningu faglegra 
markmiða og hlutverks nýrrar stofnunar, en ekki hvernig best væri að standa að niðurlagningu 
starfa og endurráðningu starfsmanna.

Eins og fram kemur í greinargerð frumvarpsins lá fyrir skýrsla ráðgjafa frá2009, þar sem 
niðurstaðan var sú að eðlilegt væri að velta fyrir sér nánari samvinnu stofnana þá nýs 
ráðuneytis sjávarútvegs- og landbúnaðarmála. I kjölfarið var efnt til vinnu ráðgjafa frá 
Capacent með fulltrúum Hafrannsóknastofnunar, Veiðimálastofnunar og ráðuneytisins, þar 
sem greind voru sóknarfæri í auknu samstarfi stofnananna, hugsanlegri samþættingu 
starfsemi þeirra og/eða sameiningu. Tillaga starfshópsins árið 2010, var að stefnt skyldi að 
flutningi Veiðimálastofnunar í húsnæði að Skúlagötu 4, þar sem höfuðstöðvar 
Hafrannsóknastofnunar hafa verið um árabil, en laust rými varð til í húsinu við brottflutning 
Matís. Talið var að með flutningi starfsemi þessara stofnana í sameiginlegt húsnæði fengist 
fagleg deigla sérfræðistarfsemi á skyldum sviðum og möguleikar á að samnýta aðstöðu 
Þannig hlytist líklega nokkur fagleg styrking, en auk þess mætti búast við 
fjárhagslegri/rekstrarlegri hagræðingu, sem næmi um 25 m.kr. á ári vegna samnýtingar 
aðstöðu og rekstrar.

Það er stefna núverandi ríkisstjórnar og hefur verið um nokkurt skeið að fækka smáum 
ríkisstofnunum í hagræðingarskyni og til að styrkja innviðina faglega Ljóst er að þessi þörf er 
e.t.v. ekki svo aðkallandi þegar kemur að Hafrannsóknastofnun, sem hefur á undanförnum 
úrulug vclt núlujgL 2,5-3 milljöröurn króna og á stofnuninni lcngst a f vcriö staifandi ú bilinu 
150-170 starfsmenn. Rökin um veikburða ríkisstofnun eiga því elcki svo mjög við. Ööru máli 
gegnir e.t.v. um Veiðimálastofnun. I því ljnsi má se.gja nð rnkin fyrir snmeiningu eigi við.
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Bæði Hafrannsóknastofnun og Veiðimálastofnun, líkt og aðrar ríkisstofnanir, hafa staðið 
frammi fyrir alvarlegum fjárhagslegum þrengingum á síðustu árum og veikingu faglegrar 
starfsemi af þeim sökum. Þess vegna er mikilvægt að ný stofnanaskipan auki ekki á þennan 
vanda, en frekar styrki fjárhagslegar forsendur starfseminnar. Ljóst er þó að fjárhagslegur 
ávinningur af sameiningu stofnananna er ekki mikill, hvorki til langs eða stutts tíma litið.
Sú leið sem hér er valin hefur nokkra hættu í för með sér sem getur leitt til veikingar 
starfseminnar ef ekki sérstaklega er hugað að því. Niðurlagning beggja stofnana og tilkoma 
Haf- og vatnarannsókna, skapar biðlaunarétt margra starfsmanna beggja stofnana, sem gera 
þarf ráð fyrir og myndi samkvæmt greinargerð í frumvarpi geta hæglega kosta á annað 
hundrað milljónir króna. Svo ekki skapist enn meiri fjárhagsvandi en nú er, þarf að tryggja 
séríjárveitingu til að mæta þessum kostnaði. Það sem í þessu sambandi er líka sérstakt 
áhyggjuefni er, að þetta fyrirkomulag gæti ýtt undir að eldri starfsmenn með mikla þekkingu 
og starfsreynslu gætu kosið að láta af störfum vegna biðlaunaréttar. Þetta gæti aukið á vanda 
sem skapast hefur síðustu ár þegar nýráðningar hafa verið í lágmarki og aldursdreifing er nú 
með þeim hætti að á næstu 10 árum munu 4 af hverjum 10 sérfræðingum 
Hafrannsóknastofnunar láta af stöfum fyrir aldurs sakir (25 af alls 57 sérfræðingum). 
Niðurlagning beggja stofnana leiðir til þessa ástands. Þess vegna er vert að kanna sameiningu 
stofnananna án þess að farin verði sú leið að leggja þær báðar niður og virkja þannig 
biðlaunarétt fjölda starfsmanna.

Annað, sem ekki er síður mikilvægt, er að síðustu ár hafa miklar framfarir orðið i aðstöðu 
Hafrannsóknastofnunar að Skúlagötu 4. Starfsemi Veiðimálastofnunar hefur einnig verið búin 
afar góð aðstaða. Það er ekki vænlegt til árangurs þegar tvær stofnanir sameinast, að 
starfsmönnum annars aðila þykir tilkoma hins aðilans þrengja starfsaðstöðu sem nýlega hefur 
verið færð til hins betra, eða að nýr aðili fínni sig óvelkominn á nýjum stað. Þess vegna er 
nauðsynlegt að nýrri stofnun verði tryggðir ijármunir til að búa svo um hnútana að aðstaða 
allra starfsmanna verði svipuð og nú er. Einnig að gert sé ráð fyrir eðlilegri aukningu 
starfseminnar á komandi árum nú í kjölfar mikils samdráttar allra síðustu árin.

Það er ljóst að sameining Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar getur haft í för með 
sér jákvæða faglega kosti. Samkvæmt kostnaðarumsögn ljármálaráðuneytisins má hins vegar 
gera ráð fyrir umtalsverðum kostnaði vegna mögulegra biðlauna og vegna flutnings og 
húsnæðiskostnaðar, en smávægileg fjárhagsleg hagræðing er líkleg til langs tíma litið. 
Jafnframt kemur fram í niðurlagi hennar að næstu eitt til tvö árin eftir sameiningu geti skapast 
rekstrarhalli af starfseminni. Þetta getur bent til þess að ekki sé gert ráð fyrir að kostnaður við 
sameiningu verði bættur í Ijárlögum. Mjög mikilvægt er að tryggt verði að allur kostnaður 
vegna sameiningar stofnananna verði bættur í fjárlögum svo hin nýja stofnuð verði sterk og 
öflug.
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