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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003, og lögum um stofnun 
Landsnets hf., nr. 75/2004.

Rafiðnaðarsamband íslands gerir eftirfarandi athugasemdir við 4. gr. frumvarpsins sem felur í 
sér breytingu á 6. mgr. 8. gr. núgildandi raforkulaga nr. 65/2003.

Ákvæði 6. mgr. 8. gr. gildandi raforkulaga er svohljóðandi:

“Stjórnarmenn og fastráðnir starfsmenn flutningsfyrirtækis þess sem ráðherra veitir 
rekstrarleyfi skv. 1. mgr. skulu hafa réttindi og skyldur opinberra sýslunarmanna.”

í frumvarpinu sem nú er veitt umsögn um er lagt til að framangreindri málsgrein verði breytt 
þannig að hún orðist svo:

“Stjórnarmenn og þeir starfsmenn flutningsfyrirtækisins sem samkvæmt sérstöku áhættumati 
þess gegna störfum sem nauðsynleg eru til að tryggja truflunarlausan rekstur 
flutningskerfisins mega hvorki fara í verkfall né taka þátt í verkfallsboðun. Áhættumat skal 
endurskoðað reglulega og vera staðfest af Orkustofnun.”

Rafiðnaðarsambandið fagnar þeirri viðleitni löggjafans að skýra betur ákvæði 6. mgr. 8. gr. 
raforkulaga þar sem vafi leikur m.a. á því hvernig skýra beri hugtakið opinberir sýslunarmenn. 
Sambandið telur það hins vegar ekki samræmast stjórnarskrá og alþjóðlegum 
mannréttindasamningum að fela ríkisstofnun að framkvæma áhættumat sem leggja eigi til 
grundvallar við ákvörðun um verkfallsrétt tiltekinna hópa starfsmanna.

Nærtækari leið væri að hafa hliðsjón af ákvæðum laga um kjarasamninga opinberra 
starfsmanna nr. 94/1986 um þetta atriði. Þar er kveðið á um að ráðherrar og sveitarfélög, að 
undangengnu samráði við stéttarfélög, skuli árlega birta skrá yfir störf sem undanþegin eru 
verkfallsrétti. Einnig er þar gert ráð fyrir að ágreiningur um breytingar á slíkri skrá skuli lagður 
fyrir Félagsdóm. Þannig gæti flutningsfyrirtækið undirbúið, í samráði við viðkomandi 
stéttarfélög starfsmanna, áhættumat sem mælt er fyrir um í raforkulögum. Áhættumat myndi 
þannig lúta sömu reglum og fyrrnefnt lagaákvæði með tilliti til endurskoðunar og úrlausn 
ágreinings.

Jafnframt ber að skilgreina umbun fyrir þá takmörkun verkfallsréttar í formi réttinda og launa 
en einnig með hvaða hætti launakjör, þeirra sem ekki njóta fulls samningsréttar, eiga að fylgja 
launaþróun í landinu til lengri tíma litið, t.d. með beinni tengingu við þróun launavísitölu 
Hagstofu íslands.

Rafiðnaðarsambandið leggst því eindregið gegn því að frumvarpið verði samþykkt í núverandi 
mynd.
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