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I. Athugasemdir við frumvarpið

a. Athugasemd við 1. gr. frumvarpsins. í  stað orðsins hlutafélag í fyrstu 
málsgrein verði sett orðið ríkisstofnun.

Hlutafélög eru fyrst og fremst stofnuð til að hafa af þeim hagnað af rekstri (sjá kafla 
7.1 í greinargerð með frumvarpi). Grunnrannsóknir eru ekki til þess fallnar að gefa af 
sér hagnað og þjónustumælingamar hafa hingað til verið með erfiða rekstrarafkomu. 
Því er ljóst að ólíklegt er að starfsemin skili hagnaði í ljósi ofangreindra athugsemda. 
Starfshópi sem forsætisráðherra skipaði hinn 6. júní 2005 var falið að kanna að hvaða 
leyti starfsemi matvælarannsókna gæti verið rekin á markaðslegum forsendum og 
kosti þess að rekstrarform stofnunnar sé hlutafélag. Þessi könnun hefur ekki farið 
fram svo vitað sé.
Einnig var starfshópnum falið að kanna hugsanlega aðkomu atvinnulífsins að 
fyrirtækinu. Þetta hefur ekki verið gert. I kafla 3.2 (bls. 7 í greinargerð með 
frumvarpinu) stendur: Rannsóknir geta tekið langan tíma og skilað óvissri niðurstöðu. 
Af þeim sökum leggja einstök fyrirtæki ógjaman fram háar upphæðir til slíkra 
rannsókna þar sem beinn hagur þeirra er oft óljós og takmarkaður. I kafla 7.1 er aftur 
á móti talað um hugsanlega aðkomu fyrirtækja að rekstrinum. Það verður að teljast 
ólíklegt í ljósi þessa að íslensk fyrirtæki eða samtök muni leggja fé í rekstur 
Matvælarannsókna hf.

Tillaga: Matvælarannsóknir verði ríkisstofnun við sameiningu en möguleikar á 
stofnun hlutafélags verði fullkannaðir og ákvörðun tekin um það innan þriggja 
ára.

b. Athugasemd við 5. gr. varðandi biðlaunarétt.
Þar sem 45 starfsmenn hafa rétt á biðlaunum og þessi réttindi falla niður er menn 
hefja störf hjá MRI, þá er eðlilegt að bætur fáist fyrir þennan áunna rétt. Ef margir 
lykilstarfsmenn taka út uppsöfhuð biðlaun, sem þeir eiga rétt á, þá mun það hafa mikil 
áhrif á starfsemi MRI vegna taps á sérfræðikunnáttu.

Tillaga: í  ráðningarsamningi skal tekið fullt tillit til biðlaunaréttar viðkomandi 
starfsmanns.



II. Almennar athugasemdir

1. Tækjasjóður/Rannís: Ef MRI verður hlutafélag þá getur félagið ekki sótt um styrk 
vegna tækjakaupa í Tækjasjóð. Ný tæki og endumýjun eldri tækja þarf því að fjármagna 
með öðrum leiðum.

Tillaga: Gera þarf ráð fyrir tækjakaupum fyrir allt að fimmtíu milljónum króna á 
ári.

2. Húsnæðismál:
Ljóst er við sameiningu þyrfti að koma starfseminni undir sama þak sem fyrst. Að 
minnsta kosti 4000 fermetra þarf undir starfsemina og leigukostnaður getur verið allt frá 
1000 kr. til 3000 kr. á fermetra á mánuði sem gerir 40 til 120 milljónir í kostnað á ári 
fyrir utan annan rekstrarkostnað á húsnæði.

Tillaga: Áætlun vegna húsnæðis (kostnaður, stærð, staðsetning, hönnun, 
fjármögnun) Iiggi fyrir við stofnun MRÍ.

3. Vantalinn kostnaður vegna sameiningar:
I umfjöllun um kostnað vegna sameiningar er ljóst að nokkuð vantar upp á að allur 
kostnaður sé tilgreindur. Samkvæmt greinargerð frumvarpsins er áætlað að beinar 
fjárveitingar ríkisins til reksturs Rf, Matra og Rannsóknarstofu UST nemi 213 milljónum 
á siðasta ári. Þar af eru áætlaðar 16 milljónir vegna Matra sem felst í beinu framlagi 
Iðntæknistofnunnar og Landbúnaðarháskólans.

í tölum vegna Matra er sameiginlegur kostnaður vegna reksturs húsnæðis og yfirstjómar 
ekki talinn með, en þessi kostnaður er um 20 milljónir kr. fyrir Matra. Auk þess hefur 
Iðntæknistofnun greitt Matra árlega 2-2.5 milljónir á ári að meðaltali vegna hallareksturs 
síðustu fimm ár. Þessi viðbótarkostnaður sem er ótalinn vegna Matra er því um 22,5 
milljónir króna.

Skrifstofa Rannsóknarstofnanna Atvinnuveganna hefur séð um verkþætti sem lúta að 
bókhaldi sem hin nýja stofnun mun þurfa að sjá um. Þessi kostnaður er umtalsverður 
e.t.v. milli 10 og 15 milljónir.

Reikna verður með að fjárveitingar ríkisins hafi í raun verið á bilinu 250-300 
milljónir en ekki 213 milljónir.
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