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Umsögn um frumvarp til laga um stofnun Matvælarannsókna hf, skv. bréfl 
Alsherjarnefndar Alþingis þann 6. febrúar 2006.

Það er skoðun Rannsóknarþjónustunnar Sýnis ehfað frumvarpið tryggi hinu nýja félagi alla 
kosti þess að vera ríkisstofnun þráttfýrir að vera gert að hlutafélagi en jafnframt er það 
styrkt í samkeppni við einkarekin fýrirtæki.
E f Matvælarannsóknum h f verður heimilt að starfa á samkeppnismarkaði eins ogfrumvarpið 
gerir ráð fýrir þá er mjög líklegt að ein eða fleiri þeirra einkareknu stofa sem þegar eru til 
staðar muni hœtta starfsemi.
I  Ijósi þess er lagst gegn því að frumvarpið verði óbreytt að lögum.

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf hefur ekkert við það að athuga að stofnuð verði sameiginleg 
stofnun rannsóknastofnana atvinnuveganna sem starfa í matvælarannsóknum. Gildir þá einu 
hvort um er að ræða hlutafélag alfarið í eigu ríkisins eða eiginlega ríkisstofnun. Hins vegar er 
markmið þessa frumvarps óljóst og nærtækara væri að endurskilgreina alla starfsemi 
rannsóknastofnana atvinnuveganna, tengja betur við háskólarannsóknir og nota tækifærið til 
þess að úthýsa starfsemi í beinni samkeppni við einkafyrirtæki. Sem dæmi um slíka starfsemi 
má nefna prófanir (mælingar), ráðgjöf og útselda fræðslustarfsemi.

Svo virðist sem í texta frumvarps og skýringa séu skilin milli rannsókna og prófana engan 
vegin skýr. Prófanir eru eitt af mörgum tækjum sem notuð eru til rannsókna og ekkert er 
óeðlilegt við að rannsóknastofnun kaupi slika þjónustu af öðrum aðila ef býðst.

Rþj. Sýni ehf gerir alvarlega athugasemd við að stofna skuli hlutafélag í eigu rikisins sem 
njóti sérsamninga varðandi fjármögnun starfseminnar en eigi jafnframt að starfa á 
samkeppnismarkaði. Það er okkar mat að ekki sé mögulegt að aðskilja sannanlega 
samkeppnisrekstur frá öðrum rekstri í opinberum stofnunum án þess að skipta viðkomandi 
stofnun í tvær aðskildar stofnanir. Þvi er ólíðandi að stofnanir eða ríkisfyrirtæki sem njóta 
opinberra framlaga sæki einnig sértekjur á opnum markaði. A þetta hefur ítrekað verið bent 
m.a. með athugasemdum til Samkeppnisstofnunar og hefur nú verið höfðað skaðabótamál á 
hendur Fjármálaráðuneyti þar sem krafist er bóta vegna ólögmætrar samkeppni stofnana í 
eigu rikisins og er málið i meðferð hjá Héraðsdómi Reykjavíkur. Til frekari skýringa á eðli 
þess markaðar sem hér er fjallað um er bent er á umsögn Rþj. Sýnis ehf um tillögu til 
þingsályktunar um samkeppnisstöðu fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga, þskj. 66 -  66. 
mál, skv. bréfi til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis þann 6. febrúar 2006.

Hér að neðan er fjallað um einstakar greinar frumvarpsins og athugasemdir.:

2. grein.
“Tilgangur félagsins er að sinna rannsóknum og nýsköpun............... svo og að reka aðra
skylda starfsemi.”

Mælingar eða prófanir eru verkfæri í rannsóknum og nýsköpun en þurfa alls ekki að vera liður 
í starfsemi þeirrar stofnunar eða fyrirtækis sem rannsóknimar stundar og þvi væri eðlilegt að 
nota tækifærið og bjóða út slíka þjónustu.
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Það er skoðun Rþj. Sýnis ehf að skilgreina þurfí mun ítarlegar hvert hlutverk umrædds féla 
eigi að vera.

7. grein.
“Matvælarannsóknum hf er skylt að halda upp tilskilinni öryggisþjónustu................. skylt

að framkvæma rannsóknir vegna matvælaeftirlits...............eftir því sem nánar kveður á í
samningi.”

Utilokað er að sætta sig við samkeppni við stofnun eða hlutafélag sem fær fastar tekjur frá 
ríkissjóði og geta m.a. notað slík framlög til uppbyggingar aðferðafræði og tækjabúnaðar sem 
síðan er hægt að nýta í samkeppnisrekstri.

Itrekaður er sá möguleiki að nýta tækifærið við slíkar breytingar og bjóða út prófanir.

Bls. 3. Athugasemdir.
“Gengið er út frá þvi að núverandi fjárframlag á fjárlögum til þeirra stofnana og verkefna sem 
renna inn í sameinaða matvælastofnim flytjist til hinnar nýju stofnimar og verði hluti af 
fyrmefndum samningi.”

Sjá umfjöllun um grein 7.

Bls. 6. 3.1. Matvælaöryggi.
“Samkvæmt lögum nr. 93/1995, um matvæli, ber íslenska ríkinu að tryggja.........gæði,
öryggi og hollustu matvæla..........”

Bent er á að að ríkið getur hæglega boðið út hluta eða allar þær prófanir sem nauðsynlegar eru 
til þess að uppfylla ofangreinda kröfu.

“Nauðsynlegt er að opinberir eftirlitsaðilar geti gengið að mæliþjónustu vísri............... ”

Með útboði og samningi við einkaaðila má tryggja að slík þjónusta sé til staðar.

Bls. 8. 4.1. Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins.
“Þjónusta Rf á sviði faggiltra örveru- og efnagreininga er veitt á samkeppnisgrundvelli af 
fjárhagslega aðgreindri deild innan stofnunarinnar.”

Að mati aðstandenda Rþj. Sýnis ehf virðist það útbreiddur misskilningur að bókhaldslegur 
aðskilnaður jafngildi Ijárhagslegum aðskilnaði. Hægt er að nefiia fjölda atriða sem sýna að 
ekki hefur verið fjárhagslegur aðskilnaður milli sviða stofnunarinnar. Af þeim sökum er það 
skoðun okkar að telja megi það tímaskekkju að stofna nýtt ríkisfyrirtæki þar sem 
ríkisstyrktum rekstri er blandað við samkeppnisrekstur.

Bls. 9. 4.3. Umhverfisstofnun.
“Rannsóknastofa Umhverfisstofnunar (RUST) er Qárhagslega sjálfstætt svið innan 
stofnunarinnar skýrt aðgreint frá stjómsýslusviðiun hennar.”

Sjá umfjöllun um grein 4.1.

Bls. 11. Ávinningur af sameiningu stofnana.
“Aukin þátttaka í þróun staðla og aðferðafræði. Stór rannsóknastofa hefur meiri möguleika 
en litil á að verða það sem kallað er “national reference laboratory” ............... ”

Eitt af þeim atriðum sem gerð hefur verið athugasemd við í samkeppni á þessum markaði 
undanfarin ár er að ríkisframlag og styrkir eru notaðir til aðferðaþróunar og tækjavæðingar og 
sú aðstaða nýtist síðan í samkeppnishlutanum. Ef rétt er að tilvist “national reference
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laboratory” sé mikilvæg þá er sú staða afar sérkennileg að einkareknar stofur sem væntanle 
vilja nýta sér þekkingu slíkra aðila þurfí jafnframt að sætta sig við samkeppni úr þeirri átt.

Bls. 12. Samkeppni á sviði matvælarannsókna.
“Rannsóknarþjónustan Sýni ehf. starfrækir einu einkareknu prófunarstofuna á þessu svið sem 
fengið hefur faggildingu...............”

Þetta er rangt þar sem 3 einkareknar stofur hafa faggildingu á þessu sviði en auk þeirra starfar 
minnst ein stofa sem ekki hefur farið þá leið að fá faggildingu.

“Samkeppni milli fyrirtækja er talin stuðla að hagkvæmum rekstri og sanngjömu verði 
samhliða góðri þjónustu við notendur.”

Þetta er vissulega rétt en hins vegar er ómögulegt að skilja hvað veldur því að ríkið þurfi að 
tryggja slíka samkeppni með beinni íhlutun á markaði prófunarstofa frekar en á öðmm 
mörkuðum. Bent er á að lauslega áætlað veltir prófunarstofumarkaður fyrir matvælaiðnað og 
tengdar greinar innan við 200 m.kr. á ári. Ríkið starfrækir eða hefur starfrækt margar 
rannsóknarstofur á þessum markaði og má þar t.d. nefna:

• Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins (5 stofur til ársins 2004, nú 2). Tvær vom seldar, 
gefnar eða leigðar öðrum aðilum í maí 2004 og var ósk okkar um að gera tilboð i 
viðkomandi stofur hafnað á þeim forsendum að útboðsskylda ætti ekki við.

• Umhverfisstofnun.
• Tilraunastöð HÍ að Keldum.
• Efnagreiningar Keldnaholti.
• Hugsanlega landbúnaðarskólamir að Hvanneyri og Hólum.

Þessi fjöldi stofa hefur komið í veg fyrir eðlilega hagræðingu í greininni.

Eins og áður hefur verið sagt er ekki ólíklegt að ein eða fleiri af þeim einkareknu stofum sem 
nú em starfandi muni hætta starfsemi miðað við óbreyttar forsendur þessa fmmvarps.

Bls. 13. 6.1. Kaup ríkisins á rannsóknaþjónustu og ríkisstyrkir.
“Breyti ríkið rekstrarformi matvælarannsóknastofnana sinna með því að færa þær út fyrir A- 
hluta ríkisins þarf því að gera sérstakar ráðstafanir til að tryggja að kerfisbreytingin sem slík 
komi ekki í veg fyrir að hægt verði að uppfylla kröfur um mótframlag. Til greina kemur að 
setja grunnframlög í sjóð sem veiti mótframlög vegna rannsóknarverkefna á sviði matvæla 
sem hljóta styrki úr samkeppnisjóðum enda fái umsækjandi ekki grunnframlag með öðmm 
hætti frá ríkinu.”

Þessi málgrein er í hnotskum það sem okkar gagnrýni byggir á. Tryggja á nýju félagi alla 
kosti þess að vera ríkisstofnun en jafnframt styrkja það í samkeppni við einkarekin fyrirtæki.
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