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

Aðdragandi
Samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi til laga verða tvær stofnanir, Hafrannsóknastofnun og 
Veiðimálastofnun lagðar niður og komið á fót nýrri stofnun, Haf- og vatnarannsóknir, á grunni þeirra. 
Aðdragandi málsins var sá að okkur starfsmönnum var tilkynnt um þessar hugmyndir ráðherra af 
forstjóra Veiðimálastofnunar í byrjun þessa árs (2014). Þá voru þetta ómótaðar hugmyndir og fylgdi 
tilkynningunni sú áætlun ráðuneytisins að skipuð yrði nefnd sem vinna ætti þessar hugmyndir áfram. 
Þar myndu eiga sæti forstjórar beggja stofnana, fulltrúar starfsmanna beggja stofnana og 
ráðuneytisfólk (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis). Skemmst er frá því að segja að engin beiðni 
kom um skipan starfsmanna í þessa nefnd og forstjórar voru fengnir til yfirlestrar þegar komin voru 
drög að frumvarpi. Þetta teljum við ekki góða byrjun, þar sem trú okkar var sú að hafa ætti samráð við 
okkur um þetta mál, til að koma í veg fyrir síðari núning. Í því samhengi er rétt að vitna beint í skýrslu 
Fjármálaráðuneytisins frá 2008 um sameiningu ríkisstofnana „Sé gengið út frá því að ætlunin sé að 
byggja nýja stofnun á mannauði þeirra stofnana sem verða sameinaðar, þ arf að hugleiða vandlega á 
öllum stigum ferlisins hvaða áhrif sameiningin hefur á starfsmenn og hvað þeir bera úr býtum. Ekki er 
nóg að skoða eingöngu hverju breytingarnar skila hlutaðeigandi stofnun, ríkissjóði, notendum 
þjónustunnar eða þeim sem standa fyrir þeim .“

Starfsmenn Veiðimálastofnunar vilja hér koma á framfæri gagnrýni á þá nálgun sem beita á m.t.t. 
kjaramála starfsmanna sem og skort á úttekt á faglegum ávinningi sameiningar og starfsumhverfi.

Með umsögn þessari er ekki tekin afstaða til þess hvort sameining sé til góðs eða ills fyrir 
starfsemina enda litlar forsendur til að meta slíkt.

Kjaramál
Í frumvarpinu er ákvæði til bráðabirgða sem segir að öll störf hjá báðum stofnununum verði lögð niður 
en öllum starfsmönnum skal boðið starf hjá hinni nýju stofnun. Þetta þýðir það að ýmis réttindi sem 
fólk hefur áunnið sér með samfeldu starfi hjá sömu stofnun geta fallið niður dauð og ómerk. Með 
niðurlagningu starfa tekur ríkisvaldið jafnframt þá áhættu að hugsanlega muni enginn starfsmaður 
mæta til vinnu hjá nýrri stofnun í upphafi árs 2016.

Félaga íslenskra náttúrufræðinga fékk drög að frumvarpinu sent til umsagnar í byrjun júlí 2014 og 
sendi inn umsögn þann 7. ágúst. Þar kom fram gagnrýni á að ekkert væri fjallað um starfskjör hjá nýrri 
stofnun, hvorki ráðningarkjör né launakjör. Ef báðar stofnanir verða lagðar niður verði enginn 
stofnanasamningur í gildi á nýrri stofnun. Þar með verði röðun í launaflokka, mat á menntun, kjör í 
rannsóknaferðum og afkastahvetjandi þættir óskrifað blað á hinni nýju stofnun. Einnig var bent á 
ákvæði í miðlægum kjarasamningi þar sem réttindi hafa áunnist miðað við samfellt starf hjá sömu 
stofnun t.d. grein 10.1.1 um námsleyfi og grein 17.1.1 um lengdan uppsagnarfrest þeirra sem starfað 
hafa lengi. Í framhaldi af þessu var lögð til ný útfærsla á ákvæði til bráðabirgða í þessum



frumvarpsdrögum (sjá síðar). SFR sendi einnig umsögn. Þar er á sama máta sterklega varað við því að 
öll störf séu lögð niður og bent á heppilegri leiðir (sjá síðar).

Ýmsum fleirum aðilum var boðið að gera athugasemdir við frumvarpsdrögin á liðnu sumri. Má þar 
nefna hagsmunaðila sem starfsemi þessara stofnana varðar, auk stéttarfélaga starfsmanna sem áður er 
getið. Niðurstaða ráðuneytisins var skýr og afdráttarlaus. „Farið var vandlega yfir umsagnirnar í 
ráðuneytinu en ekki talið rétt að breyta frumvarpinu“. En svo segir í skýringum með frumvarpinu 
þegar það var lagt fram fyrir skemmstu. Mikil óánægja ríkir meðal starfsmanna með þessa niðurstöðu.

En hvað er það sem starfsmenn Veiðimálastofnunar vilja í kjaratengdum þáttum? Starfsmenn vilja 
að „Ákvæði til bráðabirgða“ í frumvarpinu verði breytt. Þar komi fram að þeir starfsmenn sem 
vilja halda áfram störfum hjá nýrri stofnun flytjist þangað með öllum sínum réttindum og 
skyldum, eins og lagt var til í umsögnum FÍN og SFR um drög að frumvarpinu. Andi 
aðilaskiptalaga verði þar að fullu virtur og jafnframt verði tryggt að þeir sem kjósa að láta af 
störfum við þessa breytingu og voru ráðnir fyrir gildistöku laga nr. 70/1996 fái virtan sinn 
biðlaunarétt.

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. Þá má nefna fyrirhugaða sameiningu Heyrnar- og talmeinastöðvar 
Íslands, Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga og 
Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins í sérhæfða þjónustumiðstöð á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu 
þar sem kveðið er sérstaklega á um að þar verði engum sagt upp heldur „..skal boðið starf við hina 
nýju stofnun með óbreyttum starfskjörum og ákvæði laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 
um auglýsingaskyldu eiga ekki við um flutning starfsmanna samkvæmt ákvæðinu". Í öllum þessum 
dæmum eru kjör starfsmanna látin halda sér og biðlaunaréttur virtur.

Við sameiningu Veiðimálastofnunar og Hafrannsóknastofnunar felst mikil áskorun um að koma 
hinni faglegu starfsemi vel fyrir. Ekki væri ábætandi að valda eijum um kjaramál og hyggilegra að við 
upphaf nýrrar stofnunar verði sátt um þau.

F aglegir þættir
Starfsmönnum Veiðimálastofnunar er ekki kunnugt um að neitt faglegt mat hafi farið fram með 
aðkomu fræðimanna á fagsviðum stofnananna. Heldur virðist helst byggt á mati sem fram fór fyrir 
nokkrum árum á kostum þess að samþætta starfsemi þessara rannsóknastofnana og vitnað til skýrslna 
sem unnar voru af ParX og Capacent. Þó efast megi um þekkingu starfsmanna ParX og Capacent á 
líffræðilegum og yfir höfuð faglegum þáttum þessara stofnana varð niðurstaðan samt sem áður sú að 
stofnanirnar gerðu með sér heildstæðan samstarfs-, rannsókna- og þróunarsamning sem fæli m.a. í sér 
að stofnanirnar myndu deila með sér húsnæði en hvergi var mælt með sameiningu. Lengra var ekki 
gengið í þessum tillögum. Það sem strandaði síðan á var að húsnæði sem Hafrannsóknastofnun bauð 
Veiðimálastofnun í húsakynnum sínum við Skúlagötu, reyndist ekki rýma starfsemina.

Í dag vantar því enn mat á faglegum snertiflötum þessara stofnana. Eðlileg framvinda hefði verið að 
starfshópur þeirra sem þekkingu hafa á rannsóknum á fagsviðum stofnananna hefðu skoðað snertifleti 
í starfseminni og gefið álit í framhaldi af þeirri skoðun. Að okkar mati er meginatriði við sameiningu 
stofnana að verkefnum þeirra sé betur fyrir komið eftir en áður. Að faglegur þróttur verði meiri og 
rannsóknir skili sem bestum árangri. Hluti af þeim rannsóknum eru skyldur sem getið er í lögum um 
þessar stofnanir. Enn er það ekki forhlaupin tíð að koma slíkri vinnu af stað, en telja verður líklegt að 
við það frestist sameining um nokkra mánuði. Fyrr er ekki raunhæft að segja til um hvort sameining 
yrði til faglegs ábata eða hvort starfsmenn vilji ganga til liðs við nýja stofnun. Eftir því sem fleiri 
starfsmenn sjá hag í breytingum er líklegt að fleiri leggist á árar við að móta starfið til framtíðar.



Starfsumhverfi
Þannig háttar til að Veiðimálastofnun flutti að Árleyni 22 (gamla RALA húsið á Keldnaholti) árið 
2006. Þá var það húsnæði í niðurníðslu. Allan þann tíma til dagsins í dag hafa staðið yfir framkvæmdir 
í húsinu með tilheyrandi röskun og ónæði. Nú er þeim framkvæmdum að ljúka og húsnæðið orðið með 
ágætum. Meðal annars hefur Veiðimálastofnun kappkostað við að byggja upp rannsóknastofur sem 
hafa aðstöðu fyrir 6-8 manns auk skrifstofuaðstöðu fyrir stúdenta og þá sem vinna tímabundið við 
tilteknar rannsóknir. Þetta hefur gefið kost á tengingu við erlenda rannsóknarhópa og 
hópa/einstaklinga utan af landi. Ekki síst háskólafólk frá Hvanneyri og Hólum. Í skýringum með 
frumvarpinu er gert ráð fyrir sameiginlegu húsnæði beggja stofnana í nýrri stofnun. Þar er talað um 
fyrsta kost að Veiðimálastofnun flytji í húsnæði Hafrannsóknastofnunar. Við það myndi þessi góða 
uppbygging á núverandi húsnæði Veiðimálastofnunar fara fyrir lítið og erfitt að sjá hvað við tekur.

Starfsmenn Veiðimálastofnunar leggja áherslu á að í nýrri stofnun verði starfs- og rannsóknaaðstaða 
sambærileg og við núverandi aðstæður.
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