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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um Haf- og vatnarannsóknir, þingskjal 205 — 199. 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 ferlinu öllu.

í frumvarpinu má sjá að fjallað er um starfsmannamál í bráðabirgðaákvæði. Þar kemur fram að „Öll 
störf hjá Hafronnsóknostofnun og Veiðimálastofnun eru lögð niður við gildistöku laga þessara. Öllum 
starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar skal boðið starf hjá hinni nýju stofnun, 
Haf- og vatnarannsóknum". Þá kemur einnig fram að réttarstaða starfsmanna fari eftir ákvæðum laga 
nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum og að ákvæði 7. gr. 
laga nr. 70/1996 gilda ekki um störf sem ráðið er í samkvæmt þessu ákvæði. SFR bendir á að í 
frumvarpinu er ekki kveðið á um með beinum hætti hvernig ný stofnun taki við þeim réttindum sem 
starfsmenn hafa áunnið sér í starfi. Mikilvægt er að hafið sé yfir allan vafa að kjör og réttindi 
starfsmanna skerðist ekki við breytinguna.

SFR vill taka fram að félagið telur rangt að fara þá leið að leggja niður störf starfsmanna fyrrnefndra 
stofnana. Einfaldlega vegna þess að verkefni þau sem færð verða til nýu stofnunarinnar eru hin sömu 
og voru hjá fyrirrennurum hennar og því aðeins um breytingar á byggingu stofnanna sem slíkra að ræða 
en ekki það að þau verkefni sem unnin hafa verið af starfsfólki stofnana séu lögð niður. SFR hefur 
þungar áhyggjur af því að með því að að leggja niður störfin með þeim hætti sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir og bjóða starfsmönnum ný störf hjá nýrri stofnun, jafnvel við sömu eða sambærileg verkefni og 
áður, kunni það að hafa veruleg áhrif á réttindi starfsfólks; bæði lögbundin réttindi og réttindi tengd 
kjara- og stofnanasamningum aðila. Tryggja þarf, með skýrum hætti, að starfsmenn haldi uppsöfnuðum 
réttindum sínum hjá Hafrannsóknarstofnun og Veiðimálastofnun, og verði ekki með nokkrum hætti 
fyrir skerðingu á kjörum sínum vegna skipulagsbreytinganna.

Standi vilji stjórnvalda til þess að gera breytingar á störfum er til samræmis við meðalhófsreglu á að 
flytja störfin en ekki leggja þau níður og eftir atvikum getur hin nýja stofnun gert breytingar á störfunum 
á grundvelli 19. gr. laga nr. 70/1996. SFR telur því eðlilegast að farin verði sú leið að eldri stofnanir 
verði lagðar niður en ekki störfin heldur þau flutt til Haf- og vatnarannsókna.
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Ef litið er til sameininga stofnana undanfarin ár má sjá að stjórnvöld hafa valið aðrar leiðir en þá sem 
ráðuneytið leggur til í þessum efnum. SFR telur grundvallaratriði að gætt sé jafnræðis gagnvart 
starfsmönnum ríkisins við sameiningu stofnana og leið meðalhófs valin. Hér má t.d. benda á 
sameiningu þeirra stofnana sem leiddi til Samgöngustofu. Engin rök eru fyrir þeirri fyrirætlun að 
réttarstaða starfsfólks Haf- og vatnarannsókna eigi við þess sameiningu að verða lakari en réttarstaða 
starfsmanna við sambærilegar sameiningar stjórnvalda.

í þessu samhengi má vísa til laga um Samgöngustofu nr. 119/2012 en þar er fjallað um réttarstöðu 
starfsmanna í ákvæði til bráðabirgða með eftirfarandi hætti:

Starfsmönnum stofnana sem sinnt hafa þeim verkefnum sem munu heyra 
undir [Samgöngustofu]» samkvæmt lögum þessum og eru í  starfi við 
gildistöku laga þessara skal boðið starfhjá hinni nýju stofnun. Um réttarvernd 
starfsmanna til starfa hjá [Samgöngustofuf> fer eftir ákvæðum laaa um 
réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. með síðari breytingum, 
og laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, nr. 72/
2002, eins og við á hverju sinni. Ákvæði 7. ar. laaa nr. 70/1996, um réttindi og 
skyldur starfsmanna ríkisins, gilda ekki um störf sem ráðið er í samkvæmt 
þessum tölulið.

SFR bendir á að tilvísun til laga um aðilaskipti staðfestir vilja stjórnvalda og skyldur þeirra skv. þeim 
lögum til þess að starfsmenn haldi launakjörum, mati á menntun ásamt öðrum sértækum réttindum 
sem fram koma ýmist í miðlægum kjarasamningi sem og stofnanasamningi viðkomandi stofnana. Þá 
hefur meirihluti atvinnuveganefndar tekið fram í nefndaráliti sínu að vilji sé fyrir hendi gagnvart því að 
starfsmenn haldi áunnum réttindum sínum.

Meginmarkmið laga um aðilaskipti felur í sér að það eitt og sér að ný stofnun taki við verkefnum 
annarrar eigi ekki að leiða til þess að starfsmenn þurfi að sætta sig við lægri laun eða kjör eingöngu 
vegna þess að skipt er um „eigendur" eða verkefnin færð undir nýja stofnun. Ef vísað er beint í dóminn
má sjá að þar eru fjölmargar röksemdir þar sem farið er yfir að hvaða leyti opinberar stofnanir geta
fallið undir tilskipunina en í dómnum segir m.a.:

"It should, finally, be emphasised that the application of the rules set out by 
Directive 77/187 in situations such as those in the main proceedings does not 
affect the power of Member States to rationalise theirpublic administrations.
The only effect of the applicability of that directive is to prevent transferred 
workersfrom being placed, by reason only ofthe transfer, in a lessfavourable 
position than they were in before the transfer. As the Court has held many 
times and as is apparent, moreover, from Artide 4 of Directive 77/187, the
latter does not deprive the Member States of the possibility of allowing
employers to modify working relations in an unfavourable direction, notably 
as regards protection against dismissal and the conditions of remuneration.
The directive only prohibits such modifications from taking place on the 
occasion ofand because ofthe transfer (see to that effect, in particular, Case 
324/86 Foreningen af Arbejdsledere i Danmark, 'Daddy's Dance Hall' [1988]
ECR 739, paragraph 17; Case C 209/91 Watson [1992] ECR15755, paragraph 
28, and Collino and Chiappero, paragraph 52)"



Sjónarmiðin sem búa að baki athugasemdum með ákvæði til bráðabirgða um réttindi starfsmanna við 
stofnun Samgöngustofu eiga því einnig við um stofnun Haf- og vatnarannsókna. SFR gerði 
framangreindar athugasemdir þegar félagið var kallað fyrir atvinnuveganefnd og hefur þeim 
athugasemdum ekki verið mætt í nefndaráliti meirihluta nefndarinnar að mati félagsins.

SFR telur að ákvæði laga nr. 72/2002 gildi um réttarstöðu starfsmannanna og rétt sé að vísa til laganna 
með beinum hætti í bráðabirgðaákvæðinu þannig ekki leiki vafi á réttindum og kjörum starfsmanna við 
sameininguna á grundvelli þeirra.

Þá tekur félagið undir þá skoðun meirihluta atvinnuveganefndar um að „brýnt sé að tilfallandi kostn- 
aður vegna sameiningar stofnananna bitni ekki á starfsemi þeirra heldur að veitt verði sérstök 
fjárheimild til að standa straum af honum".

SFR hvetur atvinnuveganefnd til að taka tillit til framangreindra athugasemda stéttarfélagsins til að 
tryggja megi að starfsmenn stofnana haldi áunnum réttindum og kjörum vegna sameiningar 
stofnananna.

Virðingarfyllst,

Alma Lísa Jóhannsdótor, sérfræðingur 
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